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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. 552 (alm. del) efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Andreas Steen-

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

 

Spørgsmål nr. 552: 

 

Vil ministeren gøre noget for at nedbringe sagsbehandlingstiden, så folk kan 

komme i gang med at leve deres liv og blive integreret? 

 

Svar: 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet 

indhentet bidrag fra Udlændingestyrelsen, som har oplyst følgende: 

 

”Udlæ di gestyrelse s bevilli g på fa iliesa e føri gsområdet er i de se-

neste år fastsat med henblik på at kunne nedbringe antallet af verserende 

sager og deraf afledt en så kort sagsbehandlingstid som muligt. 

 

Med virkning for afgørelser, der træffes fra og med den 1. juli 2021, nedsæt-

tes Udlændingestyrelsens mål for den maksimale sagsbehandlingstid for sa-

ger om førstegangsfamiliesammenføring med 3 måneder fra 10 til 7 måneder 

regnet fra ansøgningens indgivelse.  

 

Dette er muliggjort ved, at styrelsen løbende har formået at nedbringe an-

tallet af verserende sager på området fra ca. 2.000 sager primo 2021 til ca. 

1300 sager pr. 1. juni 2021. Andelen af sager, der er afgjort inden for den 

maksimale sagsbehandlingstid, har derfor i perioden været stigende. Det 

samme gælder andelen af de sager, hvor der træffes afgørelse inden for hen-

holdsvis 3, 5 og 7 måneder. Udviklingen fra 2020 og til og med udgangen af 

maj 2021 er illustreret i nedenstående tabel: 

 
 2020 Til og med maj 2021 

Indenfor 3 mdr. 28% 50% 

Indenfor 5 mdr. 43% 68% 

Indenfor 7 mdr. 55% 78% 

Indenfor 10 mdr. 72% 86% 
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Det bemærkes, at opgørelsen indeholder sager vedrørende førstegangsafgø-

relser om familiesammenføring af ægtefæller, faste samlevere og mindre-

årige børn samt sager på det øvrige opholdsområde, herunder adoption, fa-

miliesammenføring til andre familiemedlemmer, personer med tidligere 

dansk indfødsret m.v.   

 

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

afgørelser 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. 

 

Sagsbehandlingstiden er beregnet som tiden fra ansøgningens indgivelse til 

sagens afgørelse (tilladelse, afslag, afvisning eller afsluttet uden afgørelse) i 

første instans. Hvis den herboende reference skal stille økonomisk sikkerhed 

forud for, at en opholdstilladelse kan gives, regnes sagsbehandlingstiden til 

den dag, hvor Udlændingestyrelsen anmoder om sikkerhedsstillelse.  

 

Opgørelsen for perioden fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020 er 

endelig opgjort på baggrund af registreringer i udlændingemyndighedernes 

elektroniske sagsbehandlingssystem. Opgørelsen i perioden fra den 1. januar 

til den 3. juni 2021 er foreløbig opgjort på baggrund af registreringer i udlæn-

dingemyndighedernes elektroniske sagsbehandlingssystem pr. 7. juni 2021.  

 

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

hed, da udlændingemyndighedernes elektroniske sagsbehandlingssystem er 

opbygget som et journaliserings- og sagsstyringssystem og ikke som et egent-

ligt statistiksyste .” 

 

Som det fremgår af ovenstående og af den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 

551 (alm. del) fra Udlændinge- og Integrationsudvalget, er Udlændingestyrelsens 

sagsbehandlingstid på familiesammenføringsområdet faldende, hvilket betyder, at 

styrelsen med virkning for afgørelser, der træffes fra og med den 1. juli 2021, ned-

sætter målet for den maksimale sagsbehandlingstid for sager om førstegangsfami-

liesammenføring med 3 måneder fra 10 til 7 måneder regnet fra ansøgningens ind-

givelse. 
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