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Månedlig redegørelse vedrørende afgørelser i sager om inddragelse og nægtelse 

af forlængelse af opholdstilladelse for syrere. 

 

I forlængelse af besvarelsen af spørgsmål nr. 543 stillet den 16. juni 2021 af Udlæn-

dinge- og Integrationsudvalget fremsendes hermed opgørelse over afgørelser i 

henholdsvis Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet pr. 30. november 2021.  

 

Dette er den sidste månedlige redegørelse, der oversendes til udvalget, jf. besva-

relsen af spørgsmål nr. 543. 

 
Afgørelser i 1. instans (Udlændingestyrelsen) om inddragelse eller nægtelse af 
forlængelse af opholdstilladelser vedrørende personer fra Damaskus by eller Rif 
Damaskusprovinsen: 

 

I perioden 1. januar 2019 – 30. november 2021 har Udlændingestyrelsen truffet 

følgende antal afgørelser om inddragelse eller nægtelse af forlængelse af opholds-

tilladelser vedrørende personer fra Damaskus by eller Rif Damaskusprovinsen i Sy-

rien, som er meddelt opholdstilladelse på baggrund af de generelle forhold efter 

enten udlændingelovens § 7, stk. 2, eller stk. 3 (beskyttelsesstatus og midlertidig 

beskyttelsesstatus), fordelt på afgørelsestype og afgørelsesår: 

 

Afgørelsestype/Afgørelsesår 2019 2020 2021* I alt 

Nægtelse af forlængelse 16 97 208 321 

Inddragelse 0 3 54 57 

I alt 16 100 262 378 

* Omfatter perioden 1. januar 2021 til og med 30. november 2021 

 

Udlændingestyrelsen bemærker, at samme person kan optræde flere gange i op-

gørelserne i tilfælde, hvor styrelsen har truffet afgørelse om inddragelse eller næg-

telse af forlængelse af opholdstilladelsen, hvor afgørelsen er blevet påklaget, og 

Flygtningenævnet har hjemvist sagen til fornyet behandling i styrelsen, hvorefter 

styrelsen på ny har truffet afgørelse i sagen om inddragelse eller nægtelse af for-

længelse af opholdstilladelsen. 
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Det bemærkes endvidere, at der sker automatisk påklage til Flygtningenævnet i de 

tilfælde, hvor Udlændingestyrelsen træffer afgørelse om nægtelse af forlængelse 

eller inddragelse af en opholdstilladelse. 

 

Opgørelsen for 2019-2020 er endelig, mens opgørelsen for 2021 er foreløbig og er 

opgjort på baggrund af registreringer i udlændingemyndighedernes elektroniske 

sagsbehandlingssystem pr. 1. december 2021. Generelt bemærkes, at de statistiske 

oplysninger er behæftet med usikkerhed, da det elektroniske sagsbehandlingssy-

stem er opbygget som et journaliserings- og sagsstyringssystem og ikke som et 

egentligt statistiksystem. 

 
Afgørelser i 2. instans (Flygtningenævnet) i sager om inddragelse eller nægtelse 
af forlængelse af opholdstilladelser vedrørende personer fra Damaskus by eller 
Rif Damaskusprovinsen: 

 

I forhold til de 378 afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans i perioden 

1. januar 2019-30. november 2021 er der efterfølgende truffet følgende afgørelser 

i forbindelse med klagesagsbehandlingen i Flygtningenævnet, fordelt på sagsudfald 

og afgørelsesår: 

 

Afgørelsestype/Afgørelsesår 2019 2020 2021* I alt 

Stadfæstelse af nægtelse af forlængelse 0 14 80 94 

Afsluttet uden afgørelse 0 0 17 17 

Hjemvisning 0 5 37 42 

Stadfæstelse af Inddragelse 0 0 12 12 

Omgørelse af nægtelse af forlængelse 10 2 88 100 

Undladelse af inddragelse (Omgørelse) 0 0 19 19 

I alt 10 21 253 284 

* Omfatter perioden 1. januar 2021 til og med 30. november 2021 

 

Det bemærkes, at samme person kan optræde flere gange i opgørelserne i tilfælde, 

hvor Flygtningenævnet har stadfæstet Udlændingestyrelsens afgørelse om inddra-

gelse eller nægtelse af forlængelse af opholdstilladelsen i sager vedrørende perso-

ner fra Damaskus by eller Rif Damaskusprovinsen, hvorefter Flygtningenævnet har 

genoptaget sagen og på ny afgjort klagesagen, ligesom samme person kan optræde 

flere gange i opgørelserne i tilfælde, hvor Flygtningenævnet har hjemvist sager, 

som senere er behandlet i Flygtningenævnet igen. 

 

Opgørelsen er foreløbig og er opgjort på baggrund af registreringer i udlændinge-

myndighedernes elektroniske sagsbehandlingssystem pr. 1. december 2021. Gene-

relt bemærkes, at de statistiske oplysninger er behæftet med usikkerhed, da sags-

behandlingssystemet er opbygget som et journaliserings- og sagsstyringssystem og 

ikke som et egentligt statistiksystem. 
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