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Indfødsretsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Indfødsretsudvalget har den 15. marts 2021 stillet følgende spørgsmål nr. 67 (alm. 

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

som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 67: 

 

Hvad er ministerens holdning til, at en af de berørte personer, der omtales i IFU 

alm. del - bilag 176 (folketingssamlingen 2019-20), kun har modtaget ét brev i sin 

e-Boks i november 2019, hvor Udlændinge-og Integrationsministeriet informerer 

om, at vedkommendes personoplysninger bliver behandlet, og at ministeriet i 

brevet anfører: ”Formål: Behandling af din tidligere ansøgning om dansk 

statsborgerskab, herunder spørgsmålet om evt. grundlag for frakendelse af det det 

danske statsborgerskab, Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 1029 af 10.7.2018 

og irkulære  af 4. . ”og at orgeren ved henvendelser are får at vide, 
at "sagen er under behandling" uden mulighed for nærmere at få at vide, hvad det 

drejer sig om, og hvad status på sagen er, og finder ministeren det acceptabelt, at 

lade borgere stå i en uvished i en så potentielt indgribende sag i over et år, særligt 

når denne person telefonisk har oplyst ministeriet om en færdselsbøde og dermed 

ikke har fortiet noget, jf. at ministeriets hjemmeside oplyser om undersøgelse om 

fortiet kriminalitet i gamle statsborgerskabssager fra 2014 til 2018? 

 

Svar: 

 

Jeg har ikke mulighed for at udtale mig om den konkrete sag. 

 

Generelt kan jeg dog oplyse, at Udlændinge- og Integrationsministeriet i 66 sager, 

hvor en person har opnået statsborgerskab i perioden fra 2014 til juli 2018, har 

anmodet politiet om at indlede en efterforskning af en sag om frakendelse af dansk 

statsborgerskab. De omhandlede personer har i den anledning modtaget en orien-

tering fra ministeriet, hvoraf det blandt andet fremgår, at ministeriet behandler op-

lysninger om dem vedrørende spørgsmålet om et eventuelt grundlag for fraken-

delse af deres danske statsborgerskab.  

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har i de 15 første sager anvendt den i 

spørgsmålet citerede formulering i orienteringen til de pågældende personer. På 

baggrund af konkrete henvendelser fra disse præciserede ministeriet orienteringen 
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til de øvrige 51 personer, således at det tydeligere fremgår, hvad formålet med un-

dersøgelsen af deres sag er, og hvad den videre proces er. 

  

Som jeg også har oplyst i den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 66 (alm. del) fra 

Indfødsretsudvalget, har de pågældende personer i disse sager altid mulighed for 

at rette henvendelse til Udlændinge- og Integrationsministeriet og få en status på 

deres sag.  

 

Jeg finder ikke, at en sagsbehandlingstid på over et år i disse sager er tilfredsstil-

lende. Jeg ved, at ministeriet har fokus på at forkorte sagsbehandlingstiden i sa-

gerne, og det er min klare forventning, at sagsbehandlingstiden fremadrettet ned-

bringes i denne type sager, og at de omhandlede personer modtager en orientering, 

når ministeriet har afsluttet behandlingen af deres sag. 

 

 

 

 

Mattias Tesfaye  

/ 

 

 

Christina Fløystrup 

 


