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Udlændinge- og Integrationsudvalget 
Folketinget 
Christiansborg 
1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 6. maj 2022 stillet følgende spørgs-

mål nr. 426 (alm. del) til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed be-

svares. 

 

Spørgsmål nr. 426: 

 

Vil ministeren sende en oversigt over, hvilke lande som tager imod færrest mulige 

udvisningsdømte, i forhold til hvor mange af den givne nationalitet, som er udvis-

ningsdømte fra Danmark? Der henvises til besvarelsen af UUI alm. del - samråds-

spørgsmål N den 3. maj 2022. 

 

Svar: 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har indhentet en udtalelse fra Hjemrejse-

styrelsen, der til brug for besvarelsen af spørgsmålet har oplyst følgende: 

 

”Hjemrejsestyrelsen har foretaget et statistiktræk over de ønskede op-

lysninger.   

 

Nedenstående tabel viser de ti lande, hvortil der er flest domsudviste 

i udsendelsesposition, samt hvor mange domsudviste der er udsendt 

til disse ti lande. Hjemrejsestyrelsen bemærker, at domsudviste på tålt 

ophold er frasorteret denne opgørelse. Det bemærkes endvidere, at 

en domsudvist tillige kan være afvist asylansøger eller i øvrigt have 

ulovligt ophold. 
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Udsendelsesdestination 

Domsudviste i udsendelses-

position Domsudviste udsendt 

Iran 108 2 

Syrien 81 4 

Irak 48 39 

Rumænien 38 491 

Somalia 38 14 

Afghanistan 33 6 

Marokko 27 12 

Tyrkiet 25 37 

Libanon 24 1 

Sverige 21 89 

Øvrige 284 880 

 I alt 727 1.575 

 

Det bemærkes, at antallet af verserende sager med domsudviste i ud-

sendelsesposition er opgjort pr. 31. maj 2022, og at sager verserer al-

lerede fra domsafsigelsen, og således mens der fortsat afsones. Antal-

let af udsendelser til de ti lande omfatter gennemførte udsendelser af 

Hjemrejsestyrelsen fra 1. august 2020 til 1. juni 2022. 

 

Det bemærkes endvidere, at ovenstående opgørelser er opgjort på 

baggrund af løbende registreringer i Hjemrejsestyrelsens elektroniske 

sagsbehandlingssystem (Public 360). Hjemrejsestyrelsen skal be-

mærke, at de statistiske oplysninger er behæftet med usikkerhed, da 

systemerne er opbygget som sagsbehandlingssystemer og ikke som et 

egentlig statistiksystem. Hjemrejsestyrelsen tager endvidere forbe-

hold for efterregistreringer. 

 

Hjemrejsestyrelsen bestræber sig på at udsende domsudviste så tidligt 

som muligt. Hjemrejsestyrelsen overtager udsendelsessagen fra poli-

tikredsen, når der foreligger en endelig dom. 

 

En udlænding, der er udvist ved dom, kan under visse omstændighe-

der prøveløslades efter at have afsonet halvdelen af den idømte fæng-

selsstraf. Hjemrejsestyrelsen kan derfor tidligst udsende domsudviste, 

når de har afsonet halvdelen af deres dom. Hjemrejsestyrelsen be-

stræber sig på at påbegynde udsendelsesarbejdet, et halvt år før ud-

lændingen har afsonet halvdelen af sin straf. Der tages forbehold for, 

at Hjemrejsestyrelsen ikke altid har overtaget udsendelsessagen, et 

halvt år før den udviste har afsonet halvdelen af sin straf, f.eks. hvis 

der er tale om en kortere frihedsstraf. 

 

Hjemrejsestyrelsen skal henvise til, at det er kriminalforsorgen, der 

træffer afgørelse om prøveløsladelse på halv tid. Udsendelse på halv 
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tid forudsætter derfor, at den udviste får tilladelse til prøveløsladelse. 

Hjemrejsestyrelsen bemærker afslutningsvis, at udsendelse af en 

domsudvist, der afsoner sin straf, altid afhænger af, hvornår kriminal-

forsorgen giver tilladelse til prøveløsladelse.” 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet kan i forlængelse heraf henvise til besva-

relse af spørgsmål nr. 864 (alm. del) til Retsudvalget. 

 

 

 

Kaare Dybvad Bek  
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Louise Ersbøll Leimand 

 


