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Christiansborg 

1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 15. juni 2021 stillet følgende spørgs-

mål nr. 591 (alm. del) efter ønske fra Rasmus Stoklund (S) til udlændinge- og inte-

grationsministeren, som hermed besvares endeligt. 

 

Spørgsmål nr. 591: 
 

Vil ministeren oplyse, hvilke nationaliteter der på tålt ophold i Danmark fordelt på 

antal, deres opholdsgrundlag inden de kom på tålt ophold, og hvornår de er ankom-

met til Danmark? 

 

Svar: 
 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet 

indhentet bidrag fra Hjemrejsestyrelsen og Udlændingestyrelsen. 

 

Hjemrejsestyrelsen har oplyst følgende for så vidt angår antal og nationalitet: 

 

”Ved Hje rejsestyrelse s opgørelse af . ju i  er der registreret 7 
personer på tålt ophold i Danmark. Opgørelsen omfatter personer, der er re-

gistreret udeblevet eller efterlyst. 

  

Vedrørende nationalitetsfordeling kan oplyses, at 54 personer har syrisk na-

tionalitet, 21 personer har iransk nationalitet, 17 personer har eritreisk nati-

onalitet og 12 personer har afghansk nationalitet.  

 

De resterende 33 personer tilhører nationaliteter, hvor der er 5 personer el-

ler derunder af den pågældende nationalitet. Disse nationaliteter bliver af 

diskretionshensyn ikke opgjort særskilt. Denne gruppe indeholder bl.a. stats-

løse.  

 

Opgørelsen er opgjort på grundlag af en manuelt vedligeholdt oversigt og kan 

være behæftet med usikkerhed, idet data ikke automatisk kan opgøres på 

baggrund af statistikudtræk fra Hjemrejsestyrelsens sagsbehandlingssy-

ste .”   
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Udlændingestyrelsen har oplyst følgende for så vidt angår tidligere opholdsgrund-

lag og ankomst til Danmark: 

 

”1. Udlændingestyrelsen kan oplyse følgende om opholdsgrundlaget før det 

tålte ophold for de 137 personer, som ifølge Hjemrejsestyrelsens oplysninger 

var på tålt ophold pr. 30. juni 2021: 

- 101 personer har haft opholdstilladelse på baggrund af asyl før det tålte 

ophold, 

- 7 personer har haft opholdstilladelse på baggrund af familiesammenfø-

ring mv. før det tålte ophold, og 

- 29 personer har ikke haft et opholdsgrundlag før det tålte ophold, eller 

opholdsgrundlaget kunne ikke findes i udlændingemyndighedernes sags-

behandlingssystemer. De pågældende kan have haft en verserende an-

søgning om opholdstilladelse – eksempelvis en ansøgning om asyl – på 

tidspunktet for det tålte ophold. 

 

Oplysningerne om seneste opholdsgrundlag før det tålte ophold er forelø-

bige og er opgjort på baggrund af registreringer i Udlændingeregistret (UR) 

og udlændingemyndighedernes elektroniske sagsbehandlingssystemer pr. 9. 

august 2021. 

 

Generelt bemærkes, at de statistiske oplysninger er behæftet med usikker-

hed, da udlændingesystemerne er opbygget som journaliserings- og sagssty-

ringssystemer og ikke som egentlige statistiksystemer. 

 

2. Udlændingestyrelsen modtager og indhenter en række oplysninger til brug 

for sagsbehandlingen. Disse oplysninger findes fx i samtalereferater, breve 

og dokumenter og indgår i styrelsens behandling af de konkrete sager. Op-

lysningerne er opbevaret i udlændingemyndighedernes elektroniske sagsbe-

handlingssystem, men det er kun en delmængde af oplysningerne, der regi-

streres som metadata i det elektroniske sagsbehandlingssystem, og som der-

for kan udtrækkes til statistiske oversigter. Metadata kan fx være ansøg-

ningsdato, ansøgerens navn, afgørelsens udfald og lignende. 

 

Oplysninger om datoen for en persons indrejse i Danmark er ikke registreret 

som metadata i sagsbehandlingssystemet på en sådan måde, at oplysnin-

gerne kan udtrækkes statistisk. Det er derfor ikke muligt på baggrund af re-

gistreringsgrundlaget at oplyse, hvornår de 137 personer, som ifølge Hjem-

rejsestyrelsens oplysninger var på tålt ophold pr. 30. juni 2021, er indrejst i 

Danmark. 

 

Det vil forudsætte en ressourcekrævende manuel gennemgang af de 137 

personers sager at foretage den ønskede fordeling på, hvornår de pågæl-

dende er ankommet til Danmark, hvilket Udlændingestyrelsen ikke har fun-

det anledning til at iværksætte. 
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3. Som et alternativ har Udlændingestyrelsen trukket statistiske oplysninger 

om datoen for indgivelse af ansøgning om asyl for de 137 personer på tålt 

ophold pr. 30. juni 2021. Opmærksomheden henledes dog på, at tidspunktet 

for indgivelsen af en asylansøgning ikke nødvendigvis altid ligger i umiddelbar 

forlængelse af indrejsen. 

 

År for asyl-

ansøgning 

Før 2000  

eller 

ukendt* 

2000-

2004 

2005-

2009 

2010-

2014 

2015-

2020 
I alt 

Antal ansø-

gere 
26 13 10 46 42 137 

*Datoen for indgivelse af asylansøgningen ligger før 2000 eller kunne ikke findes i udlændin-

gemyndighedernes sagsbehandlingssystemer. Hvis datoen ikke kunne findes, kan det betyde, 

at der ikke er indgivet nogen ansøgning om asyl. 

 

Oplysningerne om dato for asylansøgningen er foreløbige og er opgjort på 

baggrund af registreringer i Udlændingeregistret (UR), POLSAS fra Rigspoli-

tiet samt udlændingemyndighedernes elektroniske sagsbehandlingssyste-

mer pr. 9. august 2021. 

 

Generelt bemærkes, at de statistiske oplysninger er behæftet med usikker-

hed, da udlændingesystemerne er opbygget som journaliserings- og sagssty-

ri gssyste er og ikke so  ege tlige statistiksyste er.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Tesfaye  

/ 

 

 

Henrik Kyvsgaard 

 


