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Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 16. marts 2018 stillet følgende 

spørgsmål nr. 495 (alm. del) efter ønske fra Nikolaj Villumsen (EL) til udlændinge- 

og integrationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 495: 
 

Vil ministeren oversende en opgørelse over antallet af afviste asylansøgere i ud-

sendelsesposition med statsborgerskab i henholdsvis Iran og Irak opgjort pr. 1. 

januar for hvert af årene fra og med 2009 til og med 2018? 

 

Svar: 
 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet 

indhentet bidrag fra Udlændingestyrelsen og Rigspolitiet. 

 

Udlændingestyrelsen har oplyst følgende fsva. antallet opgjort ultimo årene 2008-

2011: 

 

”A tallet af asyla søgere i aktuel udse delsespositio  ed statsborgerskab 
i henholdsvis Iran og Irak, opgjort ultimo 2008, 2009, 2010 og 2011, fremgår 

af nedenstående tabel: 

 

År (ultimo) Iran Irak 

2008 67 294 

2009 72 94 

2010 92 71 

2011 129 38 

 

Opgørelsen er endelig, opgjort på baggrund af registreringer i udlændinge-

myndighedernes elektroniske sagsbehandlingssystem.  

 

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

hed, da det elektroniske sagsbehandlingssystem er opbygget som et journa-

liserings- og sagsstyri gssyste  og ikke so  et ege tligt statistiksyste . ” 
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Rigspolitiet har oplyst følgende fsva. antallet opgjort primo årene 2013-2018: 

 

”Rigspolitiet har til brug for besvarelse  i dhe tet e  udtalelse fra Nord-
sjællands Politi og kan herefter henvise til nedenstående opgørelse.  

 

Udsendelsesposition fordelt på nationalitet: 

År (primo) Iran Irak 

2013 194 66 

2014 202 103 

2015 198 127 

2016 165 83 

2017 181 86 

2018 256 144 

 

Det bemærkes, at opgørelsen er udarbejdet på baggrund af træk fra politi-

ets sagsstyringssystem (POLSAS). Tallene er derfor behæftet med en vis 

usikkerhed, da POLSAS er et journaliserings- og sagsstyringssystem og ikke 

et egentligt statistiksystem. Tallene er endvidere ikke endelige, idet der kan 

forekomme efterregistreringer.” 
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