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Indfødsretsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Indfødsretsudvalget har den 15. marts 2021 stillet følgende spørgsmål nr. 66 (alm. 

del) efter ønske fra Susan Kronborg (RV) til udlændinge- og integrationsministeren, 

som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 66: 

 

Vil ministeren oplyse, om og i givet fald hvordan de 85 berørte personer, som om-

tales i IFU alm. del - bilag 176 (folketingssamlingen 2019-20), er blevet gjort bekendt 

med, at deres tidligere ansøgning om statsborgerskab igen bliver behandlet, og vil 

ministeren oplyse om, de berørte personer kan få informationer om en status af 

undersøgelsen af deres sag, samt om de berørte personer bliver informeret, når 

sagen evt. frafaldes? 

 

Svar: 

 

Som det fremgår af orienteringen af 17. juni 2020 til Folketingets Indfødsretsud-

valg, IFU alm. del - bilag 176, har Udlændinge- og Integrationsministeriet gennem-

gået mere end 21.000 sager vedrørende de personer, der i perioden fra 2014 til juli 

2018 har erhvervet dansk indfødsret, og af disse har ministeriet fundet 85 sager, 

hvor der er konstateret uoverensstemmelser mellem, hvad ansøgeren har oplyst i 

forbindelse med sin ansøgning om dansk statsborgerskab og oplysninger i Kriminal-

registeret. Det fremgår desuden af orienteringen, at de 85 sager er inddelt i 4 kate-

gorier. 

 

Status Antal sager 

Sager, hvor der er sendt anmodning om efterforskning til politiet. 66 

Sager, hvor der er sendt høring til politiet, da endelig dom ikke 

fremgår af kriminalregisteret. 

4 

Sager, hvor det er resolveret, at der ikke skal sendes en anmodning 

om efterforskning til politiet. 

7 

Sager, der vedrører bipersoner. 8 

 

I de 66 sager, hvor der er sendt en anmodning om efterforskning til politiet, er de 

pågældende personer i umiddelbar forlængelse heraf orienteret om, at ministeriet 

indhenter og behandler oplysninger om dem med det formål at vurdere, om der er 

grundlag for en sag om frakendelse af deres danske statsborgerskab. Jeg kan i den 
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forbindelse henvise til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 67 (alm. del) fra 

Indfødsretsudvalget. 

 

I de resterende 19 sager har der ikke været grundlag for at sende en anmodning 

om efterforskning til politiet, og disse ansøgere har ikke modtaget en orientering 

fra ministeriet. 

 

Når ministeriet har afsluttet vurderingen af sagerne, vil de 66 personer, der har 

modtaget en orientering, blive orienteret om status i sagen, herunder hvis der ikke 

foretages yderligere i sagen.  

 

Endelig kan det oplyses, at ansøgerne til hver en tid har mulighed for at rette hen-

vendelse til ministeriet vedrørende deres sag. Det fremgår således bl.a. af de om-

talte orienteringer, at man kan rette henvendelse til ministeriet, hvis man har 

spørgsmål.  

 

 

 

 

Mattias Tesfaye  
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