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Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Udlændingestyrelsen, 

CVR nr. 77940413, er ansvarlig for: 

 

 § 14.31.01. Udlændingestyrelsen 

 § 14.31.02. Tilskud og samarbejdspartnere 

 § 14.31.03. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt trans-

porter til Danmark 

 § 14.31.04. Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere mv. 

 § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet 

 § 14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 

 § 14.32.03. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene 

mv.  

 § 14.32.04. Støtteordninger for asylansøgere 

 § 14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl., 

 

herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i for-

bindelse med bevillingskontrollen for 2016. 

 

 

Det tilkendegives hermed:  

 

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige 

fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og mål-

rapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,  

 

2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i over-

ensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt 

med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 

 

3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigts-

mæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er 

omfattet af årsrapporten. 
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2.1 Præsentation af Udlændingestyrelsen 
 

Udlændingestyrelsen behandler sager om udlændinges adgang til og ophold i 

Danmark. Det omfatter bl.a. sager om asyl, familiesammenføring, forlængelse af 

ophold, permanent ophold, visum, pas og udvisning. 

 

Udlændingestyrelsen sørger endvidere for underhold og indkvartering af asylan-

søgere m.fl. 

 

Derudover varetager Udlændingestyrelsen også opgaver vedrørende brugervej-

ledning via borgerportalen nyidanmark.dk, telefoniske og personlige henvendel-

ser i Borgerservice. 

 

Udlændingestyrelsen administrerer sine opgaver i henhold til udlændingeloven.  

 

Udlændingestyrelsen har i 2016 bl.a. haft som målsætning at sikre: 

 

 en effektiv, korrekt og serviceorienteret sagsbehandling på styrelsens 

sagsområder  

 den lavest mulige ventetid kombineret med god kvalitet i betjeningen af 

brugerne  

 rettidighed i sin betjening af ministeren, Folketinget og offentligheden 

 

Målsætningerne er afspejlet i den mål- og resultatplan for 2016, der blev indgået 

mellem Udlændingestyrelsen og det daværende Udlændinge-, Integrations- og 

Boligministerium. 

  

Årsrapporten for Udlændingestyrelsen omfatter alle styrelsens bevillinger. Der 

aflægges omkostningsbaseret regnskab for driftsbevillinger og udgiftsbaseret 

regnskab for de øvrige bevillinger, jf. nedenstående tabel. 

 

 

Omkostningsbaserede bevillinger

§ 14.31.01. Udlændingestyrelsen (driftsbevilling)

§ 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (driftsbevilling)

Udgiftsbaserede bevillinger

§ 14.31.02. Tilskud og samarbejdspartnere (reservationsbevilling)

§ 14.31.03. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark (reservationsbevilling)

§ 14.31.04. Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere mv. (reservationsbevilling)

§ 14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv.

§ 14.32.03. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv. (reservationsbevilling)

§ 14.32.04. Støtteordning for asylansøgere (reservationsbevilling)

§ 14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (lovbunden)

2.0 Beretning 
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2.2 Ledelsesberetning 
 

2.2.1 Sammenfatning af årets faglige resultater 

 

Udlændingestyrelsens mål for 2016 var fastsat i mål- og resultatplanen for 2016, 

som blev indgået mellem Udlændingestyrelsen og det daværende Udlændinge-, 

Integrations- og Boligministeriums departement.  

 

Udlændingestyrelsens mål- og resultatplan for 2016 indeholdt resultatkrav for 

produktion og sagsbehandlingstider på asylområdet samt servicemål på op-

holdsområdet og mål for maksimale ventetider i Borgerservice. Herudover var 

der fastsat mål for god forvaltning og arbejdsgiveradfærd.  

 

Udlændingestyrelsens samlede målopfyldelsesgrad i forhold til mål- og resultat-

planen udgjorde 60 pct. 

 

Målopfyldelsesgraden skal ses i lyset af de styringsmæssige udfordringer og 

rammevilkår, som Udlændingestyrelsen har haft i 2016. Som følge den ekstraor-

dinære situation på asylområdet i 2015 gik Udlændingestyrelsen ind i 2016 med 

et stort antal verserende sager på asyl- og familiesammenføringsområdet. På 

andre sagsområder var der tillige ved indgangen til 2016 et stort antal verseren-

de sager på grund af de tidligere års politiske prioritering af asylområdet.  

 

Herudover blev aktivitetsudviklingen på områderne væsentligt anderledes end 

forudsat, hvilket betød, at Udlændingestyrelsen løbende måtte justere og om-

prioritere ressourceanvendelsen.  

 

På den baggrund er det Udlændingestyrelsens samlede vurdering, at målopfyl-

delsesgraden er tilfredsstillende.    

 

På asylområdet var der i mål- og resultatplanen for 2016 oprindeligt fastsat et 

produktionsmål på 25.000 asylsager og et mål for den gennemsnitlige sagsbe-

handlingstid på 210 dage. 

 

Produktionsmålet blev nedjusteret til 19.500 asylsager ved allonge til mål- og 

resultatplanen af 30. juni 2016.  Nedjusteringen skulle ses i lyset af en lavere 

realiseret tilgang, men en fortsat forventning til en stigning i 2. halvår 2016. Den-

ne stigning indtrådte ikke.  

 

Den realiserede produktion af asylsager i 2016 udgjorde 16.572 sager. Produkti-

onsmålet på 19.500 asylsager kunne ikke realiseres, dels på grund af den lavere 
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tilgang, og dels fordi sagsbehandlingen viste sig væsentligt tungere end forudsat 

som følge af en ændret nationalitetssammensætning af asylansøgergruppen. 

Målet var sat ud fra en forudsætning om, at der kunne træffes afgørelse i de 

fleste sager efter én asylsamtale. Realiteten var, at den nye nationalitetssam-

mensætning gjorde, at der i flere sager skulle holdes to samtaler, og at flere sa-

ger endte med et afslag, der i sig selv medfører en tungere sagsbehandling end 

en tilladelsessag. Givet de konkrete omstændigheder anses den realiserede pro-

duktion som tilfredsstillende, selvom målet kun er delvist opfyldt.   

 

Den realiserede gennemsnitlige sagsbehandlingstid for asylsagerne blev 194 

dage, hvorfor målet på 210 dage er opfyldt. 

 

I relation til familiesammenføringssagerne blev servicemålet for de komplicere-

de sager ikke opfyldt. Den manglede opfyldelse skyldtes, at det store antal verse-

rende sager ved indgangen til 2016 allerede havde en høj liggetid, hvorfor sager-

ne var blevet for gamle til, at servicemålet kunne overholdes (uanset indsats). Af 

samme årsag blev servicemålet for tidsbegrænsede forlængelser heller ikke op-

fyldt. 

 

Der henvises til afsnit 2.4. Målrapportering for en nærmere gennemgang af Ud-

lændingestyrelsens målopfyldelse i forhold til mål- og resultatplanen for 2016. 

 

 

2.2.2 Sammenfatning af årets økonomiske resultater 

 

Nedenstående tabel viser Udlændingestyrelsens økonomiske hoved- og nøgletal. 
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Tabel 1. Udlændingestyrelsens økonomiske hoved- og nøgletal 

 
 

Årets resultat for Udlændingestyrelsens virksomhed var et mindreforbrug på 

234,3 mio. kr. Af det samlede mindreforbrug vedrørte 47,5 mio. kr. § 14.31.01. 

Udlændingestyrelsen og 186,8 mio. kr. § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvar-

teringssystemet.  

 

Overordnet kan det samlede mindreforbrug primært henføres til den lavere ak-

tivitet på asylområdet i 2016 end forudsat på finanslov 2016. På finanslov 2016 

var der forudsat 25.000 asylansøgere. Den realiserede tilgang af asylansøgere 

var ca. 6.300, og den realiserede produktion af asylsager i 2016 udgjorde 16.572 

sager mod forventet 19.500 asylsager (oprindeligt 25.000 sager). Det lavere antal 

afgjorte asylsager i 2016 medførte, at Udlændingestyrelsens udgifter på § 

14.31.01. Udlændingestyrelsen til sagsrelaterede aktiviteter (fx tolke) blev lavere 

end forudsat, svarende til et mindreforbrug på ca. 20 mio. kr.  

 

Mindreforbruget skyldtes endvidere, at Udlændingestyrelsen på tillægsbevillin-

gen 2016 fik en merbevilling på 12,2 mio. kr. som følge af Aftale mellem regerin-

gen og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, jf. akt 133 af 

23/6 2016. Midlerne blev alene udmøntet i mindre omfang, da implementerin-

gen af de forudsatte initiativer på asylområdet, herunder tidlig kompetenceafkla-

ring af asylansøgere og målrettet visitering af flygtninge til kommunerne, blev 

forsinket i forhold til det forudsatte. 

 

(mio. kr.) R-2 2014 R-1 2015 R 2016

Resultatopgørelse (mio. kr.)

Ordinære driftsindtægter -842,8 -1.465,9 -1.600,5

Ordinære driftsomkostninger 778,2 1.056,5 1.345,6

Resultat af ordinær drift -64,5 -409,4 -254,9

Resultat før finansielle poster -54,0 -398,4 -246,2

Årets resultat -46,4 -388,2 -234,3

Balance (mio. kr.)

Anlægsaktiver 169,9 238,9 254,7

Omsætningsaktiver 341,3 837,1 663,0

Egenkapital 125,0 513,2 415,5

Langfristet gæld 152,1 233,8 238,3

Kortfristet gæld 241,7 336,5 226,7

Finansielle nøgletal

Udnyttelsesgrad af lånerammen i pct. 92,4 75,9 78,3

Bevillingsandel i pct. 98,6 99,1 99,0

Personaleoplysninger

Antal årsværk 397,8 504,6 566,1

Årsværkspris (gns. i tusinde kr.) 461,9 456,8 465,7

Lønsumsloft  FL inkl. TB og videreført lønsumsloft (mio. kr.) 189,3 242,2 281,8

Lønforbrug (mio. kr.) 183,8 230,5 263,6
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Endelig kan mindreforbruget henføres til, at Udlændingestyrelsen i 2016 oppe-

bar indtægter på 17,7 mio. kr., mens der på finanslov 2016 alene var budgetteret 

med indtægter på 8,1 mio. kr. Merindtægterne vedrørte hovedsageligt opholds-

området, hvor der pr. 1. marts 2016 blev indført krav om betaling af gebyrer på 

en række sagsområder, jf. lov nr. 102 af 3. februar 2016. 

 

På finanslov 2016 var der for § 14.32.01. Drifts og tilpasning af indkvarteringssy-

stemet budgetteret med et samlet indkvarteringsomfang på 18.081 årspersoner, 

mens det realiserede indkvarteringsomfang alene udgjorde 13.861 årspersoner. 

Antallet af asylansøgere i indkvarteringssystemet udgjorde ca. 17.100 personer 

primo 2016 og ca. 9.400 personer ultimo 2016. Antallet af indkvarterede blev 

således næsten halveret i løbet af 2016. 

 

Nedlukningen af asylcentre i 2016 betød på den ene side, at drifts-, husleje- og 

vedligeholdelsesudgifterne i indkvarteringssystemet blev ca. 272,7 mio. kr. lavere 

end forudsat på finanslov 2016. På den anden side havde Udlændingestyrelsen 

merudgifter til tilpasninger af indkvarteringssystemet. Endvidere blev der i regn-

skabet hensat ca. 36 mio. kr. til reetablering mv. af de asylcentre, hvor den ende-

lige lukning først vil ske i 2017.  

 

På personaleområdet er antallet af årsværk steget med 61,5 årsværk i 2016 i 

forhold til 2015, svarende til en stigning på 12,2 pct. Det skyldes, at Udlændinge-

styrelsen i 2016 har ansat et betydeligt antal medarbejdere til primært sagsbe-

handling på asylområdet. Som en konsekvens heraf har der tillige været en stor 

stigning i Udlændingestyrelsens personaleomkostninger fra 2015 til 2016. 

Udlændingestyrelsens personaleomkostninger er således steget med 33,1 mio. 

kr. i 2016 i forhold til 2015, svarende til en stigning på ca. 14 pct. 

 

2.2.3 Oversigt over hovedkonti 

 

Tabel 2a. Driftsbevillinger 

 

Driftsbevillinger

Hovedkonto Mio. kr. FL16 TB16 I alt

Omkostninger 1.553,0 39,4 1.592,4 1.368,2

Indtægter -8,6 - -8,6 -18,7

Omkostninger 476,5 3,7 480,2 442,3

Indtægter -8,1 - -8,1 -17,7

Omkostninger 1.076,5 35,7 1.112,2 925,9

Indtægter -0,5 - -0,5 -1,0

§ 14.32.01. Drift og tilpasning af 

indkvarteringssystemet

407,5

407,5

-

Overført overskud 

ultimo

Regnskab 

2016

Bevilling 2016

Driftsbevillinger i alt

§ 14.31.01. Udlændingestyrelsen
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Tabel 2b. Administrerede ordninger 

 

 

2.3 Kerneopgaver og ressourcer 

 

I dette afsnit redegøres for ressourceforbruget for Udlændingestyrelsens virk-

somhed for 2016 opdelt på virksomhedens to hovedkonti § 14.31.01. Udlændin-

gestyrelsen og § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet. 

 

2.3.1 § 14.31.01. Udlændingestyrelsen 

 

Af tabel 3a fremgår de økonomiske hovedtal for Udlændingestyrelsens hoved-

opgaver vedrørende § 14.31.01. Udlændingestyrelsen. 

 

På hovedkontoen afholdes udgifter til Udlændingestyrelsens primære drift, her-

under lønudgifter. Endvidere afholdes udgifter til understøttelse af sagsbehand-

lingen på asyl- og opholdsområdet, herunder udgifter til tolke, DNA- og alders-

undersøgelser, ægthedsvurderinger af dokumenter mv. og sprogtests mv. Ende-

lig oppebæres gebyrindtægter for ansøgninger på opholdsområdet, herunder 

bl.a. for sager om familiesammenføring og sager om tidsbegrænsede og tids-

ubegrænsede forlængelser af opholdstilladelser. 

Administrerede ordninger

Hovedkonto Mio. kr. FL16 TB16 I alt

Udgift 2.753,6 -441,5 2.312,1 2.099,6

Indtægt - - - -2,2

Udgift 32,1 -2,6 29,5 25,4

Indtægt - - - -

Udgift 26,8 -14,8 12,0 8,4

Indtægt - - - -

Udgift 37,6 -0,1 37,5 30,3

Indtægt - - - -2,2

Udgift 1.851,4 -196,5 1.654,9 1.523,8

Indtægt - - - -

Udgift 209,7 -47,8 161,9 171,5

Indtægt - - - -

Udgift - - - 0,1

Indtægt - - - -

Udgift 596,0 -179,7 416,3 340,2

Indtægt - - - -

§ 14.31.02. Tilskud og samarbejdspartnere 5,6

Bevilling 2016 Regnskab 

2016

Videreførelse 

ultimo

Administrerede ordninger i alt 145,8

§ 14.31.03. Medlemsbidrag til internationale 

organisationer samt transporter til Danmark
7,7

§ 14.31.04. Politiets registrering og udsendelse af 

asylansøgere mv.
27,2

§ 14.32.02. Indkvartering og underhold af 

asylansøgere m.fl.
-

§ 14.32.03. Adgang til arbejdsmarkedet og 

udflytning fra asylcentrene mv.
98,7

§ 14.32.04. Støtteordning for asylansøgere 6,5

§ 14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøger 

m.fl.
-
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Tabel 3a. Omkostninger fordelt på opgaver, § 14.31.01. Udlændingestyrel-

sen
1
 

 

 

Der blev i 2016 indtægtsført bevilling på i alt 472,1 mio. kr. Endvidere blev der 

oppebåret indtægter på i alt 17,7 mio. kr. Det samlede forbrug udgjorde 442,3 

mio. kr. Der blev således realiseret et mindreforbrug på 47,5 mio. kr. 

 

Af det samlede mindreforbrug vedrørte 12,5 mio. kr. lønsum. Mindreforbruget 

skyldtes primært, at Udlændingestyrelsen på tillægsbevilling 2016 fik en merbe-

villing på 12,2 mio. kr. som følge af Aftale mellem regeringen og KL om bedre 

rammer for at modtage og integrere flygtninge, jf. akt 133 af 23/6 2016. Midlerne 

blev alene udmøntet i mindre omfang, da implementeringen af de forudsatte 

initiativer på asylområdet, herunder tidlig kompetenceafklaring af asylansøgere 

og målrettet visitering af flygtninge til kommunerne, blev forsinket i forhold til 

det forudsatte. 

 

På øvrig drift blev der realiseret et mindreforbrug på 24,4 mio. kr. Mindreforbru-

get vedrørte primært sagsrelaterede udgifter vedrørende asylområdet, herunder 

bl.a. udgifter til tolke. Mindreforbruget skyldtes primært, at Udlændingestyrelsen 

afgjorde færre asylsager end forudsat på finanslov 2016. På finanslov 2016 var 

der forudsat en sagsproduktion på 25.000 asylsager, mens den realiserede pro-

duktion udgjorde 16.572 asylsager, jf. afsnit 2.4.2.1. Mål 1.1. Asyl. 

                                                             
1

 Det skal bemærkes, at budgettet for den indtægtsførte bevilling på hovedformål er opstillet med udgangspunkt i 

de fordelingsprincipper, som Udlændingestyrelsen anvendte ved budgettering af finanslov 2016. De realiserede 

indtægter og omkostninger er derimod opstillet med udgangspunkt i Moderniseringsstyrelsens retningslinjer for 

opgørelse af generelle fællesomkostninger. Anvendelsen af de to forskellige fordelingsprincipper afspejler, at 

Moderniseringsstyrelsens retningslinjer først blev implementeret fra og med 2016 og således ikke var forudsat ved 

udarbejdelsen af finanslov 2016.  

I henhold til Moderniseringsstyrelsens retningslinjer skal alle fællesomkostninger i regnskabet for 2016 henføres til 

hovedformålet ”Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration” (som fra finanslov 2017 omdøbes til 

generelle fællesomkostninger). For Udlændingestyrelsen har det hidtil været praksis at fordele fællesudgifterne på 

de forskellige hovedformål alt efter fællesudgifternes karakter. Det er således ikke fuldt ud muligt at foretage en 

retvisende sammenligning mellem indtægtsført bevilling på den ene side og indtægter og omkostninger på den 

anden side, herunder kommentere på fordelingen af årets resultat på hovedformål.  

Opgave

(beløb i mio. kr.)

Indtægtsført 

bevilling

Øvrige 

indtægter

Omkost-

ninger

Andel af årets 

resultat

Hjælpefunktioner samt generel ledelse og 

administration 61,4 -2,6 133,8 -69,8

Asylsager 296,6 -0,1 189,1 107,6

Familiesammenføringssager og forlængelse af 

opholdstilladelse mv. 73,8 -14,9 84,6 4,0

Visumsager 15,9 - 13,3 2,7

Indkvartering 15,5 -0,1 18,2 -2,6

Asyl, udflytning og adgang til arbejdsmarkedet 9,0 - 3,4 5,6

I alt 472,1 -17,7 442,3 47,5



2.0 Beretning 

13 / 37    Årsrapport 2016 

 

Endelig kan mindreforbruget henføres til, at styrelsen i 2016 oppebar indtægter 

på 17,7 mio. kr., mens der på finanslov 2016 alene var budgetteret med indtæg-

ter på 8,1 mio. kr. Merindtægterne vedrørte hovedsageligt opholdsområdet, 

hvor der pr. 1. marts 2016 blev indført krav om betaling af gebyrer ved indgivelse 

af ansøgning om opholdstilladelse eller forlængelse af opholdstilladelse som 

familiesammenført, ansøgning om opholdstilladelse eller forlængelse af op-

holdstilladelse som medfølgende familiemedlem til religiøs forkynder mv. samt 

ansøgning om permanent opholdstilladelse på familiesammenføringsområdet 

og asylområdet, jf. lov nr. 102 af 3. februar 2016. 

 

 

2.3.2 § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet 

 

Af tabel 3b fremgår de økonomiske hovedtal for Udlændingestyrelsens hoved-

opgaver vedrørende § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet. 

 

På hovedkontoen afholdes udgifter forbundet med drift af asylcentre, herunder 

udgifter til husleje, energi, bygningsvedligeholdelse samt udgifter i forbindelse 

med kapacitetstilpasning af indkvarteringssystemet mv. 

 

Tabel 3b. Omkostninger fordelt på opgaver, § 14.32.01. Drift og tilpasning af 

indkvarteringssystemet 

 

 

Der blev i 2016 indtægtsført bevilling på i alt 1.111,7 mio. kr. Der blev endvidere 

oppebåret indtægter på i alt ca. 1,0 mio. kr. Det samlede forbrug udgjorde ca. 

925,9 mio. kr. Det realiserede resultat blev derfor et mindreforbrug på 186,8 

mio. kr. 

 

På finansloven for 2016 var der forudsat 25.000 asylansøgere. Den realiserede 

tilgang af asylansøgere blev ca. 6.300. I januar 2016 lå indrejsetallet på et fortsat 

relativt højt niveau svarende til ca. 1.650 indrejste. I februar 2016 faldt indrejse-

tallet til ca. 900, og i marts 2016 faldt indrejsetallet yderligere til ca. 450. Herefter 

faldt indrejsetallet yderligere, og i 2. halvår af 2016 udgjorde indrejseniveauet 

Opgave

(beløb i mio. kr.)

Indtægtsført 

bevilling

Øvrige 

indtægter

Omkost-

ninger

Andel af årets 

resultat

Tilvejebringelse af indkvarteringssteder 287,6 0,6 240,3 47,9

Drift og vedligehold af ejendomsportefølje 685,9 0,4 461,5 224,8

Tilpasning af indkvarteringssystemet og 

opretholdelse af fysisk beredskab 138,2 - 224,1 -85,9

I alt 1.111,7 1,0 925,9 186,8
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omkring 300-350 pr. måned, jf. afsnit 2.4.2.1. Mål 1.1. Asyl. Det samlede antal 

indrejste asylansøgere i 2016 var således væsentligt lavere end forudsat. 

 

På finansloven for 2016 var der budgetteret med et samlet indkvarteringsom-

fang på 18.081 årspersoner, mens det realiserede indkvarteringsomfang alene 

udgjorde 13.861 årspersoner. 

 

Antallet af asylansøgere i indkvarteringssystemet udgjorde ca. 17.100 personer 

primo 2016 og ca. 9.400 personer ultimo 2016. Antallet af indkvarterede blev 

således næsten halveret i løbet af 2016. 

 

Indkvarteringskapaciteten blev stort set fastholdt i hele første halvår af 2016, da 

der fortsat var et højt antal verserende asylsager, og fordi det var forbundet med 

stor usikkerhed at forudsige, hvordan indrejsetallene ville udvikle sig resten af 

året. Efter 3-4 måneder, hvor der havde været væsentligt lavere indrejsetal end 

budgetteret, meldte Udlændingestyrelsen i juni måned den første lukning af 

indkvarteringspladser ud. Udlændingestyrelsen udmeldte efterfølgende yderli-

gere betydelige tilpasninger. Visse af lukningerne blev gennemført i 2016, mens 

andre først bliver effektueret i 2017. 

 

Mindreforbruget på de 186,8 mio. kr. kan henføres til forskellige modsatrettede 

forhold.  

 

Nedlukningen af asylcentre i 2016 betød på den ene side, at drifts-, husleje- og 

vedligeholdelsesudgifterne i indkvarteringssystemet blev ca. 272,7 mio. kr. lavere 

end forudsat i finanslov 2016.  

 

På den anden side havde Udlændingestyrelsen merudgifter svarende til ca. 48 

mio. kr. til tilpasninger af indkvarteringssystemet, herunder i forbindelse med de 

konkrete nedlukninger. Endvidere blev der i regnskabet for 2016 hensat ca. 36 

mio. kr. til reetablering mv. af de asylcentre, hvor den endelige lukning først vil 

ske i 2017. 

 

2.4 Målrapportering 

 

Udlændingestyrelsens mål for 2016 har været fastsat i mål- og resultatplanen for 

2016, som blev indgået mellem Udlændingestyrelsen og det daværende Udlæn-

dinge-, Integrations- og Boligministeriums departement. Mål- og resultatplanen 

har samtidig været gældende som direktørkontrakt. 
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2.4.1 Skematisk oversigt 

 

Opfyldelsen af resultatkravene i mål- og resultatplanen for 2016 fremgår af tabel 

4. Udlændingestyrelsens samlede målopfyldelsesgrad i 2016 udgør 60 pct. I af-

snit 2.4.2. Uddybende analyser og vurderinger gennemgås de enkelte resultat-

krav nærmere.  
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Tabel 4. Årets resultatopfyldelse 

Mål Resultatkrav Vægt 
Opnåede 

resultater 

Mål-

opfyld-

else 

1. Faglige mål (eksternt rettet) 

1.1. Asyl 60  45 

Styrelsen vil sikre 

en effektiv og 

korrekt sagsbehand-

ling. 

a) Styrelsen producerer 19.500 asylsager 

i løbet af 2016.* 
30 16.572 sager 

Delvist 

op-

fyldt** 

b) Den gennemsnitlige sagsbehandlings-

tid for asylsager fra indgivelse af an-

søgning til afslutning af sagen i sty-

relsen må højst udgøre 210 dage (7 

måneder). 

30 194 dage Opfyldt 

1.2. Familiesammenføring og forlængelse af opholdstilla-

delser mv. 
20  8 

Styrelsen vil sikre 

en effektiv og 

korrekt sagsbehand-

ling. 

a) Styrelsen skal, for enkle familiesam-

menføringssager, overholde et ser-

vicemål på 5 måneder i minimum 90 

pct. af sagerne. 

4 91 pct. Opfyldt 

b) Styrelsen skal, for komplicerede ægte-

fællesammenføringssager, overholde 

et servicemål på 10 måneder i mini-

mum 90 pct. af sagerne. 

4 69 pct. 
Ikke 

opfyldt 

c) Styrelsen skal, for komplicerede bør-

nesammenføringssager, overholde et 

servicemål på 10 måneder i minimum 

90 pct. af sagerne. 

4 70 pct. 
Ikke 

opfyldt 

d) Styrelsen skal, for tidsbegrænset for-

længelse (familiesammenføring og 

asyl), overholde et servicemål på 5 

måneder i minimum 90 pct. af sager-

ne. 

4 70 pct. 
Ikke 

opfyldt 

e) Styrelsen skal, for permanent op-

holdstilladelse, overholde et service-

mål på 8 måneder i minimum 90 pct. 

af sagerne. 

4 92 pct. Opfyldt 

1.3. Borgerservice 10  5 

Styrelsen vil sikre 

brugerne den lavest 

mulige ventetid 

kombineret med 

god kvalitet i betje-

ningen af brugerne. 

a) Højeste ventetid ved personlig hen-

vendelse: 1 time for 80 pct. af hen-

vendelserne. 

5 90 pct. Opfyldt 

b) Højeste ventetid ved telefonisk hen-

vendelse: 12 min. for 80 pct. af hen-

vendelserne. 

5 49 pct. 
Ikke 

opfyldt 

2. Koncernfælles og interne mål 

2.1. God forvaltning 5  2 

Styrelsen skal sikre 

rettidighed i sin 

betjening af mini-

steren, Folketinget 

og offentligheden. 

a) Styrelsen besvarer alle folketings-

spørgsmål inden for tidsfristen. 
5 85 pct. 

Delvist 

opfyldt 

b) Styrelsen besvarer alle henvendelser 

fra departementet vedr. aktindsigt in-

den for den udmeldte tidsfrist. 

Målet er udgået.*** 



2.0 Beretning 

17 / 37    Årsrapport 2016 

Mål Resultatkrav Vægt 
Opnåede 

resultater 

Mål-

opfyld-

else 

2.2. God arbejdsgiveradfærd 5  0 

Styrelsen skal 

optimere den reelle 

arbejdstid, der er 

tilgængelig til at 

løse styrelsens 

kerneopgaver. 

Styrelsens gennemsnitlige sygefravær for 

2016 skal være under 7 sygedage pr. 

medarbejder.**** 

5 

10 sygedage 

pr. medar-

bejder 

Ikke 

opfyldt 

Målopfyldelse i alt 60 

* Mål 1.1.a) var oprindeligt fastsat til 25.000 asylsager, men blev ændret til 19.500 asylsager ved allonge 

til mål- og resultatplan for 2016 af 30. juni 2016. 

** Produktionsmålet på 19.500 sager blev således ikke isoleret set opfyldt, men kunne heller ikke realise-

res på baggrund af en lavere tilgang samt en tungere sagsportefølje, hvor der blev afgjort flere tidskræ-

vende sager end forudsat.  Givet de konkrete omstændigheder anses den realiserede produktion som 

tilfredsstillende. Der henvises til afsnit 2.4.2.1. Mål.1.1. Asyl. 

*** Mål 2.1.b) er udgået ved allonge til mål- og resultatplan for 2016 af 30. juni 2016. 

**’** Det gennemsnitlige sygefravær opgøres ud fra det samlede sygefravær inklusive langtidssygefra-

vær. 

 

2.4.2 Uddybende analyser og vurderinger 

 

Udlændingestyrelsens mål- og resultatplan for 2016 indeholdt resultatkrav for 

produktion og sagsbehandlingstider på asylområdet samt krav for overholdelse 

af servicemål på opholdsområdet. Herudover har der været fastsat mål for mak-

simale ventetider i Borgerservice og for god forvaltning og arbejdsgiveradfærd. 

Nedenfor gennemgås resultatkravene nærmere. 

 

2.4.2.1 Mål 1.1. Asyl 

Mål 1.1.a) Styrelsen producerer 19.500 asylsager i løbet af 2016 

 

I Udlændingestyrelsens mål- og resultatplan for 2016 var der oprindeligt fastsat 

et produktionsmål på 25.000 asylsager. Målet for asylproduktionen blev fastlagt i 

november 2015 umiddelbart efter en opjustering af det forventede indrejsetal i 

2016 fra 15.000 til 25.000.  

 

Fastlæggelsen af målet for asylproduktionen på 25.000 var et ambitiøst mål, dels 

på grund af niveauet, dels fordi det ville kræve rekruttering af mange nye med-

arbejdere på meget kort tid.  

 

Med henblik på at håndtere målet for asylsagsproduktionen ansatte Udlændin-

gestyrelsen i starten af 2016 et meget stort antal nye medarbejdere på asylom-

rådet. Efter 1. kvartal udgjorde antallet af nyansatte medarbejdere i 2016 således 
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40 pct. af de samlede medarbejdere på asylområdet. Samtidig havde Udlændin-

gestyrelsen i slutningen af 2015 prioriteret at overføre medarbejdere fra bl.a. 

familiesammenføringsområdet til asylområdet for at styrke asylproduktionen, jf. 

afsnit 2.4.2.2. Mål 1.2. Familiesammenføringssager og forlængelse af opholdstil-

ladelser mv. 

 

I januar 2016 lå indrejsetallet på et fortsat relativt højt niveau på ca. 1.650. I fe-

bruar 2016 faldt indrejsetallet til ca. 900, og i marts 2016 faldt indrejsetallet yder-

ligere til ca. 450. Det var i foråret 2016 ikke muligt at vurdere, hvordan indrejse-

tallene ville udvikle sig på grund af usikkerheden om situationen i omverdenen. 

Udlændingestyrelsen realiserede i 1. halvår af 2016 en sagsproduktion på 9.130 

sager mod forudsat 12.500 sager. 

 

Dette skyldtes delvist, at rekrutteringen og oplæringen af de mange nye medar-

bejdere var en større opgave end forudsat samt, at antallet af nye medarbejdere 

var så stort, at det var vanskeligt at absorbere de nye medarbejdere på så kort 

tid. 

 

Det oprindelige skøn for et indrejsetal på 25.000 var baseret på en antagelse om, 

at den høje tilgang i overvejende grad ville bestå af asylansøgere, hvis ansøgning 

i de fleste tilfælde kunne afgøres efter den første asylsamtale (oplysnings- og 

motivsamtale). I foråret 2016 kunne man dog konstatere, at andelen af asylsam-

taler, hvor der det var nødvendigt at gennemføre både en oplysnings- og motiv-

samtale og en efterfølgende udvidet samtale, som gør sagsbehandlingen væ-

sentligt mere omfattende, steg. Dette medførte også, at anerkendelsesprocen-

ten faldt.  

 

Afgørelser om afslag er typisk mere tidskrævende end tilladelsessager, og det er 

vurderingen, at udarbejdelsen af en afslagssag typisk er tre gange så tidskræ-

vende som en tilsvarende tilladelsessag. 

 

Endelig var der i første halvår af 2016 et stigende antal uledsagede mindreårige 

asylansøgere. Sager vedrørende uledsagede mindreårige asylansøgere er gene-

relt meget ressourcekrævende, bl.a. fordi der i en stor andel af sagerne skal 

iværksættes særlige procedurer, herunder alderstest.  

 

Dermed blev behandlingen af asylsagerne mere tidskrævende end forventet. 

Den stigende sagstyngde blev afspejlet i et højere tidsforbrug pr. sag. I 2015 ud-

gjorde tidsforbruget pr. sag 10,6 timer. For 2016 blev der forudsat et tidsforbrug 

pr. sag på 12,5 timer. I perioden januar-august 2016 udgjorde det realiserede 

tidsforbrug pr. sag ca. 14 timer. 
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På baggrund af ovennævnte forhold havde Udlændingestyrelsen i sommeren 

2016 en dialog med Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets departe-

ment om konsekvenserne af de ændrede forudsætninger for sagsproduktionen 

på asylområdet. Det blev i den forbindelse aftalt at nedjustere produktionsmålet 

fra 25.000 sager til 19.500 sager. Nedjusteringen skal ses i lyset af en realiseret 

lavere tilgang, men en fortsat forventet stigning i 2. halvår. 

 

Kort tid efter blev skønnet for antallet af asylansøgere i 2016 nedjusteret til 

10.000.  

 

Af figur 1 fremgår indrejsetallet i 2016 for så vidt angår det forudsatte niveau 

primo året, det justerede skøn sommer 2016 og det realiserede for hele året. 

 

Figur 1. Tilgangen af asylsager i 2016. Henholdsvis det forudsatte niveau 

primo 2016, medio 2016 og det realiserede niveau 

 

 

Faldet i antallet af asylansøgere fortsatte i 2. halvår af 2016 med et indrejseni-

veau på omkring 300-350 indrejste pr. måned.  

 

I 2. halvår 2016 var det nødvendigt at omskole og oplære en større del af med-

arbejderne til at håndtere de tungere og mere komplicerede sager, jf. ovenfor. 

  

På denne baggrund indmeldte Udlændingestyrelsen i september 2016 til Ud-

lændinge- og Integrationsministeriets departement, at Udlændingestyrelsen 

alene forventedes at kunne producere ca. 15.800 sager.  

 

I 2016 blev der samlet set realiseret et indrejsetal på ca. 6.300. Udlændingesty-

relsens samlede sagsproduktion i 2016 udgjorde 16.572 sager med et realiseret 

tidsforbrug pr. sag på 14,8 timer. Antallet af verserende sager blev nedbragt fra 

ca. 14.700 primo 2016 til ca. 5.800 ultimo december. 
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Produktionsmålet på 19.500 sager blev således ikke opfyldt, grundet en tungere 

sagsportefølje, hvor der blev afgjort flere tidskrævende sager end forudsat.  Gi-

vet de konkrete omstændigheder anses den realiserede produktion som til-

fredsstillende. 

Mål 1.1.b) Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for asylsager fra indgivelse af an-

søgning til afslutning af sagen må højst udgøre 210 dage (7 måneder) 

 

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2016 udgjorde 194 dage. Målet var på 

210 dage, hvorfor målet er opfyldt. 

 

2.4.2.2 Mål 1.2. Familiesammenføringssager og forlængelse af opholdstilladelser mv. 

Mål 1.2.a-c) Servicemål for familiesammenføringssager 

 

For enkle familiesammenføringssager var der fastsat et mål om, at 90 pct. af 

sagerne skulle behandles inden for et servicemål på 5 måneder. I 2016 blev 91 

pct. af sagerne behandlet inden for 5 måneder, hvorfor målet blev opfyldt. 

 

For komplicerede ægtefælle- og børnesammenføringssager var der fastsat et 

mål om, at 90 pct. skulle behandles inden for et servicemål på 10 måneder. 

Målopfyldelsen blev på henholdsvis 69 pct. og 70 pct., hvorfor målene ikke blev 

opfyldt. 

 

Udlændingestyrelsen havde ved indgangen til 2016 ca. 11.600 verserende fami-

liesammenføringssager. Udviklingen i antallet af verserende sager var stigende 

frem mod og i begyndelsen af 2016 afledt af den ekstraordinære situation på 

asylområdet i de forudgående år. Antallet af verserende sager toppede med 

næsten 12.000 sager i februar 2016. En stor del af de verserende sager vedrørte 

familiesammenføring til flygtninge, der havde fået opholdstilladelse i 2014 og 

2015, og som blev behandlet som komplicerede sager. 

 

Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af verserende sager. 
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Figur 2. Udviklingen i verserende familiesammenføringssager i 2016 

 

 

Antallet af verserende steg frem mod februar 2016 til ca. 12.000 sager. Herefter 

faldt antallet af verserende sager til 9.100 ultimo 2016.  

 

Nedgangen i antallet af verserende sager skyldtes to modsatrettede forhold. På 

den ene side blev den realiserede produktion lidt lavere end forudsat, herunder 

fordi sagerne var tungere at behandle end forudsat. På den anden side blev til-

gangen af sager lavere end forudsat, idet der blev realiseret en lavere tilgang af 

sager, hvor den familiesammenførtes herboende reference er flygtning, end 

forudsat. Der redegøres for disse forhold nedenfor. 

 

På finansloven for 2016 var der forudsat en produktion på 14.550 sager med et 

gennemsnitligt tidsforbrug pr. sag på 5,5 timer. Den samlede realiserede pro-

duktion af familiesammenføringssager i 2016 udgjorde 12.652 sager med et 

gennemsnitligt tidsforbrug pr. sag på 6,8 timer.  

 

Sagsproduktionen var i 1. kvartal 2016 lavere end resten af året. Det skyldtes, at 

der ved årets start var overflyttet ressourcer til asylområdet, og at rekruttering 

og oplæring af nye medarbejdere tog længere tid end forudsat. Antallet af verse-

rende sager lå på et nogenlunde stabilt niveau i denne periode. Fra 2. kvartal 

2016 lå styrelsens produktion på et niveau, hvor antallet af verserende sager 

faldt frem mod udgangen af 2016.  

 

Herudover bemærkes, at familiesammenføringssagerne generelt var mere tids-

krævende at behandle end forudsat. Stigningen i tidsforbruget pr. sag skyldes 

bl.a., at styrelsen anvendte flere ressourcer på at vurdere ægtheden af doku-

menter til brug for sagsbehandlingen samt på DNA-undersøgelser med henblik 

på at vurdere slægtsskab mv. Implementeringen af nye regler om gebyrer pr. 1. 

marts 2016 medførte endvidere yderligere sagsskridt i sagsbehandlingen, da der 
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indledningsvist skulle tages stilling til, hvorvidt ansøger var forpligtet til at betale 

gebyr eller ej. 

 

Endelig var en del af afgørelserne sager vedrørende asylansøgere, der havde 

fået midlertidig beskyttelsesstatus efter udlændingelovens § 7, stk. 3. I disse sa-

ger er det som udgangspunkt først muligt at få familiesammenføring tre år efter, 

at den herboende reference har fået opholdstilladelse. Uagtet dette havde en 

del søgt om familiesammenføring. Disse sager er komplicerede at tage stilling til, 

idet de kræver en stillingtagen til overholdelse af Danmarks internationale for-

pligtelser. 

 

Af figur 3 fremgår den akkumulerede udvikling i målopfyldelsen for henholdsvis 

enkle familiesammenføringssager, komplicerede ægtefællesammenføringssager 

og komplicerede børnesammenføringssager. 

 

Figur 3. Udviklingen i opfyldelsen af servicemål på familiesammenførings-

området i 2016 

 
 

 

Det fremgår af figuren, at opfyldelsen af servicemålet for de enkle familiesam-

menføringssager har ligget jævnt med en opfyldelsesgrad på omkring 90 pct. 

Den samlede målopfyldelsesgrad for året blev 91 pct.  
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Servicemålet for de komplicerede sager lå med en høj målopfyldelsesgrad på 

over 90 pct. i 1. kvartal af 2016. Fra 2. kvartal faldt målopfyldelsen betydeligt, og 

efter 4. kvartal udgjorde målopfyldelsen ca. 70 pct. 

 

Når det ikke er lykkedes at overholde servicemålene for de komplicerede ægte-

fælle- og børnesammenføringssager, skyldtes det, at den realiserede liggetid ved 

indgangen til 2016 for de komplicerede sager var blevet så høj, at servicemålet 

ikke kunne overholdes. 

Mål 1.2.d) Servicemål for sager om tidsbegrænset forlængelse 

 

Servicemålet for forlængelsessager (både asyl og familiesammenføring) har væ-

ret fastsat til højst 5 måneder for 90 pct. af sagerne. Styrelsen har opfyldt målet i 

69 pct. af sagerne, hvorfor målet samlet set ikke er opfyldt. 

 

Udlændingestyrelsen havde primo 2016 ca. 4.660 verserende sager om tidsbe-

grænset forlængelse. 

 

På finansloven for 2016 blev der forudsat en tilgang på ca. 15.000 sager om tids-

begrænset forlængelse. Tilsvarende blev der på finansloven forudsat en produk-

tion på 8.400 sager med et gennemsnitligt tidsforbrug pr. sag på 1,8 timer.  

 

Den realiserede tilgang af sager i 2016 udgjorde ca. 16.270 sager og var således 

højere end forudsat. Den samlede realiserede produktion af sager i 2016 ud-

gjorde ca. 14.600 sager. Produktionen har således været væsentligt højere end 

det forudsatte. Antallet af verserende sager ultimo 2016 udgjorde ca. 6.340, sva-

rende til en stigning på ca. 1.680 sager i forhold til primo 2016. 

 

I forhold til behandlingen af sagerne bemærkes, at forlængelsessagerne blev 

mere tidskrævende at behandle i forhold til det forudsatte. Det gennemsnitlige 

tidsforbrug pr. sag steg således i 2016 fra forudsat 1,8 timer til realiseret 2,1 ti-

mer. Stigningen kan bl.a. henføres til implementeringen af nye regler om gebyrer 

pr. 1. marts 2016. Dette medførte yderligere sagsskridt i sagsbehandlingen, da 

der indledningsvist skulle tages stilling til, hvorvidt ansøger er forpligtet til at 

betale gebyr eller ej. 

 

Udlændingestyrelsen valgte i 2016 at tilføre flere personaleressourcer til områ-

det end forudsat for at begrænse sagspuklen og dermed en stigning i sagsbe-

handlingstiden. Den væsentligt højere sagsproduktion kunne dog ikke opveje 

stigningen i antallet af verserende sager i løbet af året. 
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Samlet set faldt servicemålsopfyldelsen for forlængelsessager, hvor referencen 

ikke er flygtning, fra over 90 pct. i 1. kvartal til mellem ca. 25 og 40 pct. i perioden 

april-august 2016. Fra september steg servicemålsopfyldelsen igen – til 68 pct. – 

og i 4. kvartal 2016 lå den på over 90 pct. Dette har dog ikke været tilstrækkeligt 

til at kompensere for den relativt lave målopfyldelse i 2. og 3. kvartal.  

Generelt skyldtes den manglede opfyldelse af servicemålet således, at det store 

antal verserende sager ved indgangen til 2016 allerede havde en høj liggetid, 

hvorfor sagerne var blevet for gamle til at servicemålet kunne overholdes. 

Mål 1.2.e) Servicemål for sager om permanent opholdstilladelse 

 

Der har været fastsat et servicemål om, at 90 pct. af sagerne er behandlet inden 

for 8 måneder. Styrelsen har opfyldt målet i 92 pct. af sagerne, hvorfor målet er 

opfyldt. 

 

2.4.2.3 Mål 1.3. Borgerservice 

 

Der har været fastsat to mål for Borgerservice: En højeste ventetid på 1 time for 

personlige henvendelser, og en højeste ventetid på 12 minutter for telefoniske 

henvendelser – i begge tilfælde for 80 pct. af henvendelserne. 

 

Den aktuelle målopfyldelse blev henholdsvis 90 pct. og 49 pct. Målet blev således 

kun opfyldt for de personlige henvendelser. 

 

Udlændingestyrelsen valgte i 2016 at prioritere ressourcer til håndtering af de 

personlige henvendelser frem for telefoniske henvendelser og generelt til sags-

behandlingen med henblik på at træffe flest mulige afgørelser. 

 

Styrelsen har i 2016 modtaget ca. 234.500 telefoniske opkald mod ca. 218.000 

opkald i 2015. De mange telefonopkald kan bl.a. henføres til et stort antal rykke-

re for en afgørelse, indførelse af gebyrer samt nye regler for permanent op-

holdstilladelse. 

 

2.4.2.4 Mål 2.1. Rettidighed i betjening af ministeren, Folketinget og offentligheden 

 

Det fremgår at mål- og resultatplanen for 2016, at styrelsen skulle besvare alle 

folketingsspørgsmål inden for høringsfristen, der som udgangspunkt er på 10 

dage. Styrelsen har overholdt fristen i 85 pct. af henvendelserne. Målet er såle-

des opfyldt i en grad, der udløser 2 ud af maksimalt 5 point. Når det ikke har 

været muligt at besvare alle henvendelser inden for fristen, skyldes det neden-

stående forhold: 
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 at et antal besvarelser af spørgsmål har krævet, at eksterne myndigheder 

eller indkvarteringsoperatører blev involveret i besvarelsen 

 

 at der i et antal høringer fra departementet var givet meget korte frister, helt 

ned til 1 dag, eller at fristen blev forkortet undervejs 

 

 at et antal besvarelser af spørgsmål har krævet komplicerede statistiktræk. 

 

2.4.2.5 Mål 2.2. Sygefravær 

 

Styrelsen har opereret med et mål om højst 7 sygedage pr. medarbejder i 2016. 

Det realiserede antal sygedage blev 10 dage. Målet er således ikke opfyldt til 

trods for, at styrelsen løbende har haft fokus på sundhed og sygefravær. 

 

2.5 Forventninger til det kommende år 

 

Det samlede økonomiske resultat for 2016 samt grundbudgettet for 2017 for 

Udlændingestyrelsens driftsbevillinger (§14.31.01. Udlændingestyrelsen og § 

14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet) er opsummeret i tabel 5. 

 

Tabel 5. Resultat 2016 og grundbudget 2017 

 
 

De angivne bevillingsmæssige rammer i 2016 og 2017 dækker både Udlændinge-

styrelsens drift og drifts- og ejendomsudgifter på indkvarteringsområdet. 

 

Et gennemgående fokus i 2016 var nedbringelse af antallet af verserende sager. 

Udlændingestyrelsens finanslovsbevilling for 2017 er baseret på en forudsæt-

ning om en yderligere nedbringelse af de verserende sager på styrelsens hoved-

områder til et operationelt minimum, dvs. det lavest mulige antal verserende 

sager ved en effektiv udnyttelse af sagsbehandlingsressourcerne.  

 

Det realiserede og fortsat forventede fald i antallet af verserende asylsager be-

tyder, at Udlændingestyrelsen i 2017 har betydelig opmærksomhed på at tilpas-

se kapaciteten i indkvarteringssystemet. Samtidig har styrelsen i 2017 til opgave 

Mio. kr. Regnskab 2016 Grundbudget 2017

Bevilling og øvrige indtægter -1.602,5               -1.275,4                    

Omkostninger 1.368,2                1.275,4                      

Resultat -234,3                 -                            
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at udmønte en række initiativer på baggrund af en i 2016 gennemført budget-

analyse, som indebærer effektiviseringer og servicetilpasninger på indkvarte-

ringsområdet. 

 

Erfaringen viser, at der hurtigt kan ske store og uforudsigelige udsving på asyl-

området, hvorfor det er afgørende at have en fleksibel og agil organisation på 

hele sagsbehandlingsområdet samt et tilstrækkeligt beredskab på indkvarte-

ringsområdet.  

 

Som noget nyt har Udlændingestyrelsen i 2017 fået særskilte ressourcer til at 

styrke kontrol- og sikkerhedsindsatsen på udlændingeområdet samt yderligere 

ressourcer til indsatsen vedrørende inddragelse af opholdstilladelser. Styrelsen 

har i efteråret 2016 oprettet et nyt kontor, der bl.a. har ansvaret for koordinerin-

gen af kontrol- og sikkerhedsindsatsen. Kontoret har udarbejdet en overordnet 

kontrol- og sikkerhedsstrategi, der indeholder en række konkrete tiltag, fx risiko-

analyser af mulige områder med misbrug, registersammenkøringer samt sam-

arbejde med PET og andre danske og udenlandske myndigheder.  

 

På baggrund af henholdsvis en medarbejder- og interessentundersøgelse har 

Udlændingestyrelsen udarbejdet en ny strategi, som styrelsen i 2017 vil imple-

mentere. Strategien - Mød verden - indeholder tre hovedelementer: Styrelsens 

formål, ambitioner og værdier. Strategien skal i forhold til ledelse og medarbej-

dere skabe en klarere forståelse af, hvad Udlændingestyrelsen grundlæggende 

er sat i verden for at lave, hvor styrelsen gerne vil bevæge sig hen, og hvordan 

det skal gøres. Et afgørende succeskriterium bliver at sikre, at strategien bliver 

oplevet som nærværende, relevant og retningsgivende for opgavevaretagelsen 

og medarbejderne. 

 

Som led i udmøntningen af strategien er der bl.a. igangsat et projekt i styrelsen 

om medarbejderdrevet procesoptimering. Projektet skal inden sommeren 2017 

kortlægge forbedringsforslag i alle kontorer i styrelsen, og forslagene skal priori-

teres på baggrund af særligt ambitionerne i styrelsens nye strategi. Som et selv-

stændigt indsatsområde er der i 2016 gennemført et pilotprojekt vedrørende 

brug af robotteknologi til at understøtte udvalgte sagsbehandlingsprocesser. 

Projektet har vist, at det er en god investering at anvende teknologien i Udlæn-

dingestyrelsen. Robotteknologi vil både kunne bidrage til at øge kvaliteten og 

udføre opgaverne hurtigere og dermed frigive medarbejderressourcer til andre 

opgaver. Projektet forventes derfor at starte op i 1. halvår 2017 med robotun-

derstøttelse af de første processer inden udgangen af 2017. 

 

Ligeledes har Udlændingestyrelsen i 2017 fokus på at forbedre sin kommunika-

tion med brugerne. Det gælder fx ved i samarbejde med Styrelsen for Internati-
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onal Rekruttering og Integration at gøre brugerportalen www.nyidanmark.dk til en 

moderne og mere tidssvarende portal. Portalen skal have fokus på digital selvbe-

tjening og let anvendelige adgange til den nødvendige information og vejledning. 

Målet er at sikre en høj kvalitet i den digitale kommunikation med brugerne, og 

at flere brugere kan hjælpe sig selv. Det gælder også ved at inddrage brugerne i 

udviklingen af lettere forståelige ansøgningsskemaer, breve mv. Endelig indfører 

styrelsen fra og med marts 2017 nye mål for sagsbehandlingstiderne på en ræk-

ke væsentlige sagsområder for at styrke forventningsafstemningen og forenkle 

kommunikationen med brugerne om, hvornår afgørelse i deres sag kan forven-

tes truffet. 

 

http://www.nyidanmark.dk/
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3.1 Anvendt regnskabspraksis  

 

Udlændingestyrelsens regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsprin-

cipper og -regler, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 om 

statens regnskabsvæsen mv. af 27. januar 2011 samt de nærmere retningslinjer i 

Moderniseringsstyrelsens Økonomisk Administrative Vejledning. 

Til beregning af feriepengeforpligtelsen er anvendt ”Metode 1” jfr. Modernise-

ringsstyrelsens gældende vejledning, ”Beregning og bogføring af feriepengefor-

pligtelse” af september 2012. Metoden er baseret på gennemsnitsbetragtning. 

Regnskabs- og bevillingsoplysninger er baseret på uddata fra Statens Koncernsy-

stem (SKS) afstemt med data fra Navision Stat og Statens Budgetsystem (SB). 

 

3.2 Resultatopgørelse mv. 

 

3.2.1 Resultatopgørelse 

 

I tabel 6 vises resultatopgørelse for 2016 for Udlændingestyrelsens virksomhed, 

som består af de to hovedkonti § 14.31.01. Udlændingestyrelsen og § 14.32.01. 

Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet. 

 

3.0 Regnskab 
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Tabel 6. Resultatopgørelse

 

 

Udlændingestyrelsen havde i 2016 indtægtsførte bevillinger på 1.583,8 mio. kr.  

Indtægter udgjorde i alt 18,7 mio. kr., mens omkostninger udgjorde i alt 1.368,2 

mio. kr. Årets resultat var derfor et mindreforbrug på 234,3 mio. kr. 

 

På indtægtssiden var den største post i 2016, ud over den indtægtsførte bevilling 

på 1.583,8 mio. kr., gebyrindtægter på 15,3 mio. kr. Gebyrindtægterne vedrørte 

(mio. kr.) R 2015 R 2016 B 2017

Ordinære driftsindtægter

Indtægtsført bevilling

Bevilling -1.452,0 -1.583,8 -1.225,3

Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger -                  -                  -               

Reserveret af indeværende års bevillinger -                  -                  -               

Indtægtsført bevilling i alt -1.452,0 -1.583,8 -1.225,3

   Salg af vare og tjenesteydelser -1,4 -1,3 -0,5

   Gebyrindtægter -12,4 -15,3 -49,5

   Tilskud til egen drift -0,1 -0,1 0,0

Ordinære driftsindtægter i alt -1.465,9 -1.600,5 -1.275,3

Ordinære driftsomkostninger

Husleje 162,2 251,1 202,8

Forbrugsomkostninger i alt 162,2 251,1 202,8

Lønninger 212,3 240,6 272,0

Andre personaleomkostninger 0,2 0,5 0,6

Pension 30,8 35,3 39,9

Lønrefusion -12,7 -12,8 -14,5

Personaleomkostninger i alt 230,5 263,6 298,0

Af- og nedskrivninger 9,2 7,9 12,4

   Andre ordinære driftsomkostninger 654,6 822,9 729,6

Ordinære driftsomkostninger i alt 1.056,5 1.345,6 1.242,8

Resultat af ordinær drift -409,4 -254,9 -32,5

Andre driftsposter

   Andre driftsindtægter -4,4 -2,0 -0,1

   Andre driftsomkostninger 15,4 10,6 20,6

Resultat før finansielle poster -398,4 -246,3 -12,0

Finansielle poster

   Finansielle indtægter -                  -                  -               

   Finansielle omkostninger 10,2 11,9 12,0

Resultat før ekstraordinær poster -388,2 -234,3 0,0

Ekstraordinære poster

   Ekstraordinære indtægter -                  -                  -               

   Ekstraordinære omkostninger -                  -                  -               

Årets resultat -388,2 -234,3 0,0
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primært ansøgninger om familiesammenføring, tidsbegrænset og tidsubegræn-

set ophold samt gebyrindtægter i forbindelse med danskprøven. 

 

På udgiftssiden var den største post andre ordinære driftsomkostninger på 

822,9 mio. kr. Udgiftsposten relaterede sig primært til drift og vedligeholdelse af 

de ejendomme, som Udlændingestyrelsen bruger til indkvartering af asylansøge-

re.  

 

Den næststørste udgiftspost var personaleomkostninger på 263,6 mio. kr. Po-

sten var relateret til aflønning af Udlændingestyrelsens medarbejdere. Stignin-

gen i personaleomkostninger fra 230,5 mio. kr. i 2015 skyldtes hovedsageligt et 

stort antal nyansættelser af medarbejdere til sagsbehandling primært på asyl-

området.  

  

Det samlede regnskabsmæssige resultat for 2016 var et mindreforbrug på 234,3 

mio. kr. Mindreforbruget var sammensat af et mindreforbrug på 47,5 mio. kr. 

vedrørende § 14.31.01. Udlændingestyrelsen og et mindreforbrug på 186,8 mio. 

kr. vedrørende § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet. I afsnit 

2.3. Kerneopgaver og ressourcer er der redegjort nærmere for årsagerne til 

mindreforbruget på de to hovedkonti. 

 

3.2.2 Resultatdisponering 

 

Tabel 7. Resultatdisponering 

 

 

Af det samlede resultat for 2016 blev 234,3 mio. kr. disponeret til videreført 

overskud.  

 

3.2.3 Forklaring på tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter 

 

Der blev i 2016 ikke tilbageført hensættelsesposter.  

 

Der blev i 2016 tilbageført periodiserede udgiftsposter for 0,1 mio. kr. Beløbet 

vedrørte en fratrædelsesaftale. Beløbet blev tilbageført, da der var tale om en 

fejl. 

Mio. kr. R 2016

Disponeret til bortfald 0,0

Disponeret til udbytte til statskassen 0,0

Disponeret til overført overskud 234,3

Årets resultat 234,3
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Der blev i 2016 tilbageført periodiserede indtægtsposter for 0,4 mio. kr. Beløbet 

vedrørte en forventet indtægt fra Center mod Menneskehandel til finansiering af 

Udlændingestyrelsens udgifter i forbindelse med administration af ordningen. 

Aftalen om finansiering fra Center mod Menneskehandel udløb i 2015, hvorfor 

beløbet blev tilbageført i 2016. 

3.3 Balancen 

 

I tabel 8 vises balancen for Udlændingestyrelsens virksomhed i 2016. 

 

Tabel 8. Balancen 

 

 

Udlændingestyrelsens balance udviste ultimo 2016 aktiver og passiver for 917,7 

mio. kr.  

 

Note AKTIVER  (mio. kr.) R-1 2015 R 2016 Note PASSIVER  (mio. kr.) R-1 2015 R 2016

Anlægsaktiver Egenkapital

1 Immaterielle anlægsaktiver Reguleret egenkapital (Startkapital) 8,0 8,0

Færdiggjorte udviklingsprojekter -          -          Opskrivninger -          -          

Erhvervede koncessioner, patenter m.v. -          -          

Udviklingsprojekter under opførelse -          -          Reserveret egenkapital -          -          

Immaterielle anlægsaktiver i alt -          -          

Bortfald af årets resultat 332,0       -          

2 Materielle anlægsaktiver 

Grunde, arealer og bygninger 169,6 161,6 Udbytte til staten -          -          

Infrastruktur -          -          

Transportmateriel 2,0 0,8 3 Overført overskud 173,2 407,5

Produktionsanlæg og maskiner -          -          Egenkapital i alt 513,2 415,5

Inventar og IT-udstyr 1,0 0,8

Igangværende arbejder for egen regning 66,4 83,5 4 Hensatte forpligtelser 0,5 37,2

Materielle anlægsaktiver i alt 238,9 246,7

Gæld

Finansielle anlægsaktiver

Statsforskrivning 8,0 8,0 Langfristet gæld

Øvrige finansielle anlægsaktiver -          -          FF4 Langfristet gæld 233,8 238,3

Finansielle anlægsaktiver i alt 8,0 8,0 Donationer -          -          

Anlægsaktiver i alt 246,9 254,7 Prioritetsgæld -          -          

Anden langfristet gæld -          -          

Omsætningsaktiver Langfristet gæld i alt 233,8 238,3

Varebeholdninger -          -          

Tilgodehavender 87,7 60,5 Kortfristet gæld

   Periodeafgrænsningsposter 24,3 45,3 Leverandører af varer og tj.ydelser 290,7 157,6

Systemtekniske konti -          -          

Likvide beholdninger Anden kortfristet gæld 13,2 8,1

FF5 Uforrentet konto 158,3 398,3 Skyldige feriepenge 30,5 35,6

FF7 Finansieringskonto 566,9 158,8 Reserveret bevilling -          -          

Andre likvider -          -          Periodeafgrænsningsposter 2,2 25,4

Likvide beholdninger i alt 725,2 557,2 Kortfristet gæld i alt 336,5 226,7

Omsætningsaktiver i alt 837,1 663,0 Gæld i alt 570,4 465,0

AKTIVER  i alt 1.084,1 917,7 PASSIVER  i alt 1.084,1 917,7



3.0 Regnskab 

32 / 37    Årsrapport 2016 

Den største post på aktivsiden var omsætningsaktiverne, som udgjorde i alt 

663,0 mio. kr. Heraf udgjorde de likvide beholdninger 557,2 mio. kr. og tilgode-

havender 60,5 mio. kr. Tilgodehavenderne vedrører bl.a. refusionsberettiget 

købsmoms på 33,7 mio. kr., der bliver refunderet af Moderniseringsstyrelsen 

primo 2017. 

 

Udlændingestyrelsens anlægsaktiver udgjorde 254,7 mio. kr. De materielle an-

lægsaktiver udgjorde heraf 246,7 mio. kr. og omfattede primært Udlændingesty-

relsens grunde, arealer og bygninger til brug for indkvartering af asylansøgere, 

svarende til i alt 161,6 mio. kr. Hertil kom igangværende arbejder for egen reg-

ning på 83,5 mio. kr., som primært vedrørte bygningsmæssig etablering og til-

pasning af udrejsecenter Sjælsmark. 

 

På passivsiden var den største post langfristet gæld, der udgjorde 238,3 mio. kr.  

 

Næststørste passivpost var den kortfristede gæld på 226,7 mio. kr. Heraf udgjor-

de leverandører af varer og tjenesteydelser 157,6 mio. kr., der primært vedrørte 

fakturaer fra operatørerne, der først forfalder i og vil blive betalt primo 2017. 

 

Af andre større passivposter kan nævnes hensatte forpligtelser på 37,2 mio. kr., 

skyldige feriepenge på 35,6 mio. kr. samt periodeafgrænsningsposter på 25,4 

mio. kr. 

 

3.4 Egenkapitalforklaring 

 

Tabel 9. Egenkapitalforklaring 

 

 

Udlændingestyrelsens egenkapital ultimo 2016 udgjorde 415,5 mio. kr. Egenkapi-

talen bestod dels af startkapital på 8,0 mio. kr. Hertil kom et akkumuleret videre-

Mio. kr. R-1  2015 R 2016

Egenkapital primo året 125,0 181,2

Startkapital primo 8,0 8,0

+ Ændring i startkapital -               -               

   Startkapital ultimo 8,0 8,0

Overført overskud primo 117,0 173,2

+ Årets resultat, disponeret til overført overskud 56,2 234,3

   Overført overskud ultimo 173,2 407,5

      + Bortfald af årets resultat 332,0 -               

Egenkapital ultimo året 513,2 415,5
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ført overskud på 407,5 mio. kr., der bestod af videreført overskud primo 2016 på 

173,2 mio. kr. og årets overskud for 2016 på 234,2 mio. kr. 

 

3.5 Likviditet og låneramme 

 

Tabel 10. Udnyttelse af låneramme 

 

 

Udlændingestyrelsens træk på den langfristede FF4-gæld i 2016 udgjorde 246,7 

mio. kr. Lånerammen ultimo 2016 udgjorde 315 mio. kr., hvilket gav en udnyttel-

sesgrad af lånerammen på 78,3 pct. 

 

Det bemærkes, at den langfristede FF4-gæld pr. 31. december 2016 på 238,3 

mio. kr. ikke fuldt ud stemte overens med værdien af de materielle anlægsakti-

ver på 246,7 mio. kr., hvilket skyldtes, at opjusteringen af den langfristede gæld 

ultimo 2016 først bogføres af Statens Administration i 2017-regnskabet. SKB-

kontoen FF4 afstemmes herefter til værdien af de materielle anlægsaktiver pr. 

31. december 2016, således at størrelsen af SKB-gælden modsvares af værdien 

af de respektive anlægsaktiver. 

 

3.6 Opfølgning på lønsumsloft 

 

Lønsumsloftet på finanslov 2016 udgjorde 260,2 mio. kr. På tillægsbevillingen 

2016 blev lønsumsloftet øget med 15,9 mio. kr. Det samlede lønsumsloft for 

2016 udgjorde herefter 276,1 mio. kr. Det samlede lønsumsforbrug i 2016 ud-

gjorde 263,6 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 12,5 mio. kr. 

 

Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft. 

 

Mio. kr. R 2016

Sum af anlægsaktiver pr. 31.december 2016 246,7

Låneramme ultimo 2016 315,0

Udnyttelsesgrad i pct. 78,3

Mio. kr.

Lønsumsloft FL 260,2

Lønsum uden for lønsumsloft 0,1

Lønsumsloft inkl. TB 276,1

Lønforbrug under lønsumsloft 263,6

Difference 12,5

Akk. opsparing ultimo 2015 11,6

Akk. opsparing ultimo 2016 24,1
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Udlændingestyrelsen havde ultimo 2015 et akkumuleret mindreforbrug fra tidli-

gere finansår på 11,6 mio. kr. Det akkumulerede mindreforbrug under lønsums-

loftet ultimo 2016 blev således 24,1 mio. kr.  

 

Den akkumulerede opsparing ultimo 2015 er ved en fejl ikke bogført i Udlændin-

gestyrelsens regnskab for 2016. Den akkumulerede opsparing ultimo 2016 er 

bogført i Udlændingestyrelsens regnskab for 2017. 

3.7 Bevillingsregnskabet 

 

Tabel 12. Bevillingsregnskabet. 

 

 

  

Hovedkonto Bevillingstype Mio. kr. Bevilling Regnskab Afvigelse Videreførelse ultimo

Omkostninger 480,2 442,3 37,9

Indtægter -8,1 -17,7 9,6

Omkostninger 1.112,2 925,9 186,3

Indtægter -0,5 -1,0 0,5

Omkostninger 29,5 25,4 4,1

Indtægter - - -

Omkostninger 12,0 8,4 3,6

Indtægter - - -

Omkostninger 37,5 30,3 7,2

Indtægter - -2,2 -

Omkostninger 1.654,9 1.523,8 131,1

Indtægter - - -

Omkostninger 161,9 171,5 -9,6

Indtægter - - -

Omkostninger - 0,1 -0,1

Indtægter - - -

Omkostninger 416,3 340,2 76,1

Indtægter - - -

§ 14.31.01. Udlændingestyrelsen Driftsbevilling

§ 14.32.01. Drift og tilpasning af 

indkvarteringssystemet
Driftsbevilling

§ 14.31.02. Tilskud og samarbejdspartnere
Reservations-

bevilling

§ 14.31.03. Medlemsbidrag til internationale 

organisationer samt transporter til Danmark

Reservations-

bevilling

§ 14.31.04. Politiets registrering og 

udsendelse af asylansøgere mv.

Reservations-

bevilling

§ 14.32.02. Indkvartering og underhold af 

asylansøgere m.fl.
Anden bevilling

§ 14.32.03. Adgang til arbejdsmarkedet og 

udflytning fra asylcentrene mv.

Reservations-

bevilling

§ 14.32.04. Støtteordning for asylansøgere
Reservations-

bevilling

§ 14.32.10. Kontante ydelser mv. til 

asylansøger m.fl.
Lovbunden

98,7

6,5

-

407,5

-

5,6

7,7

27,2

-
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4.1 Noter til resultatopgørelse og balance 

 

Tabel 13. Note 1. Immaterielle anlægsaktiver. 

 

 

Tabel 14. Note 2. Materielle anlægsaktiver. 

 

* Årets tilgang for bygninger udgør i 2016 en negativ værdi, -0,70 mio. kr., forårsaget af ompostering til 

andet anlæg. 

 

Tabel 15. Note 3. Sammenlægning af overført overskud og reserveret bevil-

ling 

 

 

(mio.kr.)

 Færdiggjorte 

udviklingsprojekter 

 Erhvervede kon-

cessioner, patenter, 

licenser mv. 

  I alt 

Kostpris pr. 01.01.2016 -                              -                             -                   

Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse -                              -                             -                   

Tilgang -                              -                             -                   

Afgang -                              -                               -                   

Kostpris pr. 31.12.2016 -                              -                             -                   

Akkumulerede afskrivninger -                              -                             -                   

Akkumulerede nedskrivninger -                              -                             -                   

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2016 -                              -                             -                   

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2016 -                              -                             -                   

Årets afskrivninger -                                -                               -                     

Årets nedskrivninger -                                -                               -                     

Årets af- og nedskrivninger -                                -                               -                     

(mio.kr.)

Grunde og 

arealer 

Igangværende 

anlægsarbejder Bygninger

Transport-

materiel IT-udstyr Inventar   I alt 

Kostpris pr. 01.01.16 18,9 66,4 215,2 3,4 7,5 0,2 311,6

Primokorrektioner og flytning ml. bogf.kredse -               -                       -              -               -             -            -          

Tilgang * -               17,1 -0,7             0,3 0,2 -            16,8

Afgang -               -                       -              -1,6               -             -            -1,6

Kostpris pr. 31.12.2016 18,9 83,5 214,5 2,1 7,6 0,2 326,8

Akkumulerede afskrivninger -               -                       -71,8 -1,4 -6,8 -0,2 -80,2

Akkumulerede nedskrivninger -               -                       -              -               -             -            -          

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2016 -               -                       -71,8 -1,4 -6,8 -0,2 -80,2

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2016 18,9 83,5 142,7 0,8 0,8 -           246,7

Årets afskrivninger -               -                       -7,3 -0,2 -0,4 -            -7,9

Årets nedskrivninger -               -                       -              -               -             -            -          

Årets af- og nedskrivninger -               -                      -7,3 -0,2 -0,4 0,0 -7,9

(mio. kr.) Reserveret bevilling Overført overskud

Beholdning primo 2016 -                                      -173,2                                

Overførsel af reserveret bevilling -                                      -                                        

Årets øvrige bevægelser -                                      -234,3                                

Beholdning ultimo 2016 -                                      -407,5                                

4.0 Bilag 
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Note 4. Hensatte forpligtelser 

 

Ultimo 2016 udgjorde de hensatte forpligtelser 37,2 mio. kr. Heraf udgjorde 36,1 

mio. kr. forventede retableringsudgifter på asylcentre, der blev udmeldt til luk-

ning i 2016, men hvor den faktiske lukning først vil ske i løbet af 2017. 

 

4.2 Gebyrfinansieret virksomhed 
 

Udlændingestyrelsen administrerer en række gebyrbelagte sagstyper, som er 

opdelt i henholdsvis lovfastsatte og omkostningsdækkende gebyrordninger. 

 

4.2.1 Lovfastsatte gebyrordninger 
 

Efter ressortomlægningen i 2011 videreførte Udlændingestyrelsen en række 

gebyrbelagte sagstyper. Det gælder sager på familiesammenføringsområdet, 

sager vedrørende religiøse forkyndere, sager om Dansk- og indvandringsprøven 

samt sager i forbindelse med permanent ophold på baggrund af studie/erhverv 

mv. 

 

Tabel 4.2.1.1. angiver indtægtsførte gebyrer fordelt på sagstyper i perioden 2013 

til 2016. 

 

 
 

Det fremgår af tabel 4.2.1.1., at der i perioden 2013 til 2015 forekom en række 

negative gebyrindtægter. Dette skyldes tilbagebetaling af gebyrer, jf. ikrafttræ-

den af lov nr. 418 af 12. maj 2012. 

 

Tabel 4.2.1.1. Gebyrordninger (fastsat ved lov)

Mio. kr. R-3 2013 R-2 2014 R-1 2015 R 2016

Familiesammenføring 1. gang ekskl. EU-sager -0,2              0,1            -0,0           

Greencard (pointbaserede) 0,0               -            -            

Studiesager inkl. ph.d.-studerende 1. gang -0,0              -            -            

Au pair og praktikanter 1. gang 0,0               -            -            

Religiøse forkyndere 1. gang 0,2               0,2            0,3            0,0            

Medfølgende familie til arbejdstagere, forskere, 

greencard og studerende 1. gang -0,0              -            -            

Familiesammenføring, forlængelse -0,2              -0,0           0,0            

Positivlisten & beløbsordningen, forlængelse 0,0               -            -            

Religiøse forkyndere, forlængelse 0,1               0,2            0,2            0,0            

Medfølgende familie til arbejdstagere, forskere, 

greencard og studerende, forlængelse -0,0              -            -            

Tidsubegrænset ophold 4,4               5,0            7,1            2,2            

Dansk- og indvandringsprøve 4,6               4,5            4,9            5,6            

I alt 9,0                     9,9                  12,4                7,8                  
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I 2016 oplevede Udlændingestyrelsen et fald på 4,6 mio. kr. i de lovfastsatte ge-

byrindtægter. Faldet kan henføres til ændringen af udlændingeloven i medfør af 

lov nr. 102 af 3. februar 2016. Med lovændringen overgik en række gebyrbelagte 

sagstyper fra at være lovfastsatte til at være omkostningsdækkende. Det førte til 

færre lovfastsatte sagstyper og et tilsvarende fald i gebyrindtægterne. 

 

4.2.2  Omkostningsdækkende gebyrordninger 

 

Med ovenstående ændring af udlændingeloven overgik Udlændingestyrelsen i 

2016 til at administrere en række omkostningsdækkende gebyrer (jf. lov nr. 102 

af 3. februar 2016). Det gælder sager på familiesammenføringsområdet, sager 

vedrørende religiøse forkyndere og sager om permanent ophold. Gebyrerne 

gælder for sager indgivet fra og med 1. marts 2016. 

 

* Provenuet for de enkelte sagstyper udgør under 5 mio. kr. og er derfor lagt sammen i tabellen. 

 

Af tabel 4.2.2.1. fremgår det, at Udlændingestyrelsens samlede indtægter for de 

omkostningsdækkende gebyrordninger udgjorde 7,4 mio. kr. ultimo 2016. 

 

Udlændingestyrelsen har ligeledes opgjort omkostningerne for de omkostnings-

dækkende gebyrordninger til 7,4 mio. kr. Beregningen tager udgangspunkt i de 

gebyrpålagte sager afgjort i 2016. 

Tabel 4.2.2.1. Gebyrordninger (omkostningsdækkende)

Mio. kr. R-3 2013 R-2 2014 R-1 2015 R 2016

Gebyrprovenu* - - - 7,4            

Omkostninger - - - 7,4            

Resultat - - - 0,0            


