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Sagsbehandlingstid og vejledning i sager
om bevis for og bevarelse af dansk
indfødsret
1. Jeg har siden 2014 fulgt sagsbehandlingstiden i sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret samt myndighedernes vejledning om, hvornår en
ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret skal indgives.
Senest har jeg ved brev af 27. marts 2019 stillet en række spørgsmål til Udlændinge- og Integrationsministeriet vedrørende ministeriets sagsbehandlingstid i 2017 og 2018 og myndighedernes vejledning i det danske pas om,
hvornår en ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret skal indgives.
Udlændinge- og Integrationsministeriet har ved en udtalelse af 27. maj 2019
bl.a. redegjort for, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager om bevis
for og bevarelse af dansk indfødsret i 2018 er faldet til 8 måneder, at der er
sket et stort fald i antallet af verserende sager, der har været under behandling i mere end ét år, og at der således kun er forholdsvis få af disse sager tilbage, samt at de pas, der udstedes nu, indeholder en opdateret vejledning,
hvor der henvises til ministeriets hjemmeside for nærmere information om
bl.a. indgivelse af en ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret.
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Jeg har på den baggrund besluttet ikke at foretage mig mere i sagen.
I det følgende er der nærmere redegjort for sagens omstændigheder.
2. I 2014 blev jeg af foreningen Danes Worldwide gjort opmærksom på en
række problemstillinger med hensyn til sagsbehandlingen i sager om ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret, herunder sagsbehandlingstiden og
den vejledning, der blev givet om tidspunktet for indgivelse af ansøgning.
Jeg har på den baggrund siden 2014 fulgt sagsbehandlingstiden i sager om
bevis for og bevarelse af dansk indfødsret samt myndighedernes vejledning
om, hvornår en ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret skal indgives.
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Jeg har i den forbindelse bl.a. bedt Udlændinge- og Integrationsministeriet
(tidligere Justitsministeriet og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet)
om at underrette mig om en række forhold, herunder bl.a. udviklingen i sagsbehandlingstiden og om iværksatte og planlagte effektiviseringstiltag på området. Jeg har endvidere stillet spørgsmål til Udlændinge- og Integrationsministeriet vedrørende vejledningen om, hvornår en ansøgning om bevarelse af
dansk indfødsret skal indgives.
Jeg henviser i den forbindelse nærmere til mine udtalelser af 1. juni 2015 (offentliggjort på ombudsmandens hjemmeside som sag nr. 2015-29), 11. august 2016 (mit j.nr. 16/00423) og 15. september 2017 (offentliggjort på ombudsmandens hjemmeside som sag nr. 2017-32) samt mit brev af 8. november 2017.
I min seneste udtalelse af 15. september 2017 fandt jeg bl.a., at sagsbehandlingstiden i sagerne generelt var for lang, og at det var uhensigtsmæssigt, at
vejledningen om ansøgningstidspunktet – som fremgik af ministeriets hjemmeside – ikke stemte med vejledningen i det danske pas, samt at vejledningen i passet ikke i alle situationer var retvisende. Det skyldtes, at det fremgik
af det danske pas, at danske statsborgere, der var født i udlandet og aldrig
havde boet i Danmark – og som ønskede at bevare deres indfødsret – skulle
indgive ansøgning herom snarest efter det fyldte 21. år og senest inden det
fyldte 22. år. Af ministeriets hjemmeside fremgik det imidlertid bl.a., at ansøgninger, der var vedlagt originale dokumenter, der skulle forelægges Ankestyrelsen, som udgangspunkt burde indgives mellem det fyldte 20. og 21. år.
Udlændinge- og Integrationsministeriet oplyste i forlængelse af min udtalelse
af 15. september 2017 ved brev af 2. oktober 2017 om en række konkrete tiltag, som ministeriet havde iværksat med henblik på at nedbringe sagsbehandlingstiden og antallet af verserende sager.
3. Udlændinge- og Integrationsministeriet har nu ved sin udtalelse af 27. maj
2019 redegjort for ministeriets sagsbehandlingstider og udviklingen i sagsbeholdningen i 2017 og 2018 i sager om bevis for og besvarelse af dansk indfødsret.
Det fremgår af udtalelsen, at den samlede beholdning af verserende sager
pr. 7. maj 2019 var 505 sager. Udlændinge- og Integrationsministeriet har
hermed i alt væsentligt nået ministeriets egen målsætning om at nedbringe
antallet af verserende sager fra ca. 1.200 til under 500 sager.
I tabel 1 nedenfor er gengivet de oplysninger, som jeg har modtaget fra Udlændinge- og Integrationsministeriet om sagsbehandlingstid og sagsbeholdning mv.:
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Tabel 1
Antal
oprettede
sager

Antal
afgjorte
sager

Nettoudvikling
i sagsbeholdning

Gennemsnitlig
sagsbehandlingstid
i mdr.

2018
2017
2016

1086
996
993

1308
1586
805

-222
-590
+188

8
11
12,8

2015
2014
2013
2012

1.137
930
752
757

1.166
724
418
679

-29
+206
+334
+78

12,0
ca. 15,5*
ca. 9,7
(anslået) 7,5

* Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for 2014 er opgjort pr. 13. oktober 2014.

Tabel 2
Antal verserende sa-

Heraf antal verserende

Heraf antal verse-

ger, som var modtaget for mere end 12

sager, som var modtaget for mere end 18

rende sager, som
var modtaget for

måneder siden

måneder siden

mere end 2 år siden

Pr. 7. maj
2019

11

6

2

Pr. 15.
marts 2017

304

136

72

Pr. 1. april
2016

222

137

78

181

89

Pr. 10.
sep. 2014

Som det fremgår af tabel 1, har ministeriet i 2017 og 2018 afsluttet væsentligt
flere sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret, end ministeriet har
modtaget.
Desuden er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager om bevis for og
bevarelse af dansk indfødsret faldet betragteligt i 2018 set i forhold til de foregående år.
På baggrund af tallene i tabel 2 kan jeg desuden konstatere, at der siden 15.
marts 2017 er sket en stor reduktion i antallet af sager, som har været til behandling i mere end ét år, således at der nu kun er forholdsvis få sager tilbage i denne gruppe.
4. Det fremgår også af Udlændinge- og Integrationsministeriets udtalelse af
27. maj 2019, at målet – fortsat – er at holde sagsbehandlingstiden på om-
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kring 12 måneder eller derunder, og at denne målsætning nu fremgår af Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside. Målet er fastsat under
hensyntagen til, at der er en række sager, hvor der skal foretages høring af
Familieretshuset (tidligere Ankestyrelsen), før sagerne kan afgøres, samt under hensyntagen til arbejdets tilrettelæggelse og ministeriets rammer i øvrigt.
Udlændinge- og Integrationsministeriet har endvidere i oktober 2018 opdateret ministeriets hjemmeside, så det nu fremgår, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er 8-10 måneder i stedet for de tidligere 10-12 måneder.
Derudover fremgår det af Udlændinge- og Integrationsministeriets udtalelse
af 27. maj 2019, at ministeriet fortsat har fokus på at sikre en effektiv sagsbehandling, og at der er iværksat yderligere effektiviserende tiltag, herunder
bl.a. udarbejdet en opdateret sagsbehandlingsmanual.
5. Udlændinge- og Integrationsministeriet har endelig oplyst, at vejledningen i
de pas, der udstedes nu, er blevet opdateret.
Udlændinge- og Integrationsministeriet har i den forbindelse oplyst, at det
fremgår af den nye vejledning i passet, at der findes nærmere information om
bl.a. indgivelse af ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret på ministeriets hjemmeside.
Jeg finder det hensigtsmæssigt, at det danske pas nu indeholder en vejledning med en henvisning til ministeriets hjemmeside, da vejledningen til potentielle ansøgere i så fald – forudsat at hjemmesiden er opdateret – altid vil
være aktuel og retvisende.
6. Jeg foretager mig på baggrund af det anførte ovenfor ikke mere i forhold til
Udlændinge- og Integrationsministeriet sagsbehandlingstid og vejledning i
sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret.
Denne udtalelse vil blive offentliggjort på min hjemmeside, og jeg vil lægge
en nyhed om sagen på min hjemmeside.

Med venlig hilsen

Kopi til:
Danes Worldwide
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