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Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 1. juni 2021 stillet følgende spørgs-

mål nr. 551 (alm. del) efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Andreas Steen-

berg (RV) til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 551: 

 

Vil ministeren oplyse, hvad den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for familiesam-

menføring er? 

 

Svar: 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har til brug for besvarelse af spørgsmålet 

indhentet bidrag fra Udlændingestyrelsen, som har oplyst følgende: 

 

”De  ge e s itlige sagsbeha dli gstid på fa iliesa e føri gso rådet .v. 
har i perioden fra den 1. januar 2015 til og med den 7. juni 2021 været som følger 

fordelt på år: 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

Gennemsnitlig sags-

behandlingstid (antal 

dage) 

180 282 322 261 232 226 141 

* Indeholder registreringer for perioden 1. januar 2021-7. juni 2021.  

 

Det bemærkes, at opgørelsen indeholder sager vedrørende førstegangsafgørelser 

om familiesammenføring af ægtefæller, faste samlevere og mindreårige børn samt 

sager på det øvrige opholdsområde, herunder adoption, familiesammenføring til 

andre familiemedlemmer, personer med tidligere dansk indfødsret m.v.   

 

Det bemærkes, at der kan være situationer, hvor en ansøger modtager flere afgø-

relser den samme dag. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis det ægteskab, som parret 

har indgået i hjemlandet, ikke er retsgyldigt i Danmark, men at det kan lægges til 

grund, at de har haft et længerevarende samliv på fælles bopæl. 
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Sagsbehandlingstiden er beregnet som tiden fra ansøgningens indgivelse til sagens 

afgørelse (tilladelse, afslag, afvisning eller afsluttet uden afgørelse) i første in-

stans. Hvis den herboende reference skal stille økonomisk sikkerhed forud for, at 

en opholdstilladelse kan gives, regnes sagsbehandlingstiden til den dag, hvor Ud-

lændingestyrelsen anmoder om sikkerhedsstillelse.  

 

Opgørelsen for perioden fra den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2020 

er endelig og er opgjort på baggrund af registreringer i udlændingemyndighedernes 

elektroniske sagsbehandlingssystem. Opgørelsen i perioden fra den 1. januar til og 

med den 7. juni 2021 er foreløbig og er opgjort på baggrund af registreringer i ud-

lændingemyndighedernes elektroniske sagsbehandlingssystem pr. 7. juni 2021.  

 

Generelt bemærkes, at de statistiske oplysninger er behæftet med usikkerhed, da 

udlændingemyndighedernes elektroniske sagsbehandlingssystem er opbygget som 

et journaliserings- og sagsstyringssystem og ikke so  et ege tligt statistiksyste .” 
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