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1 Forord

I	lyset	af 	den	seneste	flygtningekrise,	hvor	Danmark	tog	imod	op	mod	20.000	flygtninge	
fra	Syrien,	står	integrationen	af 	flygtninge	højt	på	den	politiske	dagsorden	i	Danmark.	En	
vellykket	integration	har	nemlig	stor	betydning	for	det	danske	velfærdssamfund,	både	øko-
nomisk og socialt. 

For	at	forstå	omfanget	af 	integrationsopgaven	er	det	dog	vigtigt	at	sætte	de	seneste	tal	ind	i	
et større tidsmæssigt perspektiv og gerne forsøge at lære af  fortiden. I marts 2016 besluttede 
ROCKWOOL	Fondens	bestyrelse	derfor	at	finansiere	et	projekt,	der	skulle	skabe	overblik	
over	antallet	af 	flygtninge	i	Danmark,	deres	ventetid	samt	bosætning.	Projektet	skulle	skabe	
datagrundlaget	for	senere	analyser	af 	disse	forholds	betydning	for	flygtninges	integration	og	
helbred. 

Jeg	vil	gerne	takke	Danmarks	Statistik	for	at	stille	registerdata	til	rådighed.	Som	altid	har	de	
givet	kompetent	og	hjælpsom	rådgivning	i	forhold	til	oprettelse	af 	forskningsprojektet,	kob-
ling af  data samt indhold af  udvalgte variable. 

Fra Forskningsenheden har forsker Camilla Hvidtfeldt og seniorforsker Marie Louise  
Schultz-Nielsen	været	hoveddrivkræfterne	bag	projektet.	De	har	sammen	med	studenter-
medhjælperne	Rebecca	Overgaard	Udsen,	Mie	Hjortskov	Andersen,	Caroline	Abrahamsen	
samt	Drilon	Helshani	udarbejdet	rapportens	opgørelser.	Desuden	har	formidlingschef,	Bent	
Jensen,	bidraget	med	kommentarer	til	manuskriptet.

I	forbindelse	med	projektets	publicering	vil	jeg	gerne	rette	en	stor	tak	til	integrationsfaglig	
chefkonsulent	Bente	Bondebjerg	og	asylchef 	Eva	Singer	fra	Dansk	Flygtningehjælp,	som	
begge	har	fungeret	som	eksterne	reviewere	på	manuskriptet.	Bente	Bondebjerg	har	des-
uden	været	yderst	hjælpsom	i	opstartsfasen	af 	projektet,	hvor	hun	har	bidraget	med	sit	store	
overblik	over	flygtninges	historie	i	Danmark	i	de	seneste	30	år,	særligt	i	forhold	til	bosætning.

Som	ved	de	øvrige	projekter	i	ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed er publikationen 
skrevet	i	fuldstændig	videnskabelig	uafhængighed	–	også	af 	ROCKWOOL Fonden. Fonden 
har	imidlertid	sædvanen	tro	tildelt	projektet	ressourcemæssigt	tilfredsstillende	rammer.	
Forskningsenheden skylder derfor ROCKWOOL Fondens bestyrelse med formand Lars 
Nørby	Johansen	og	Fondens	direktør,	Elin	Schmidt,	en	varm	tak	for	et	godt	samarbejde.

København,	oktober	2017

Jan Rose Skaksen
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2 Introduktion

Formålet	med	denne	rapport	er	at	give	et	overblik	over	centrale	forhold	angående	nyan-
komne	asylansøgere	og	flygtninge	i	perioden	fra	1992	til	2016.	

Selve	interessen	for	flygtninge	er	igen	rykket	betydeligt	op	på	den	politiske	dagsorden	–	ikke	
mindst	efter	flygtningekrisen	i	2015	–	hvor	billeder	af 	vandrende	flygtninge	på	danske	mo-
torveje	har	printet	sig	ind	på	nethinden	af 	de	fleste	og	minder	om,	at	globale	problemstil-
linger	kan	blive	meget	lokale.	Samtidig	er	flygtninge	et	gammelt	og	velkendt	fænomen.	FN’s	
Flygtningekonvention	er	fra	1951	og	tager	afsæt	i	erfaringerne	fra	de	store	flygtningestrøm-
me	under	og	efter	2.	verdenskrig.	Danmark	har	da	også	over	årene	modtaget	flygtninge	fra	
europæiske	lande	som	Tjekkoslovakiet,	Ungarn	og	Polen,	men	også	fra	fjernere	lande	som	
Vietnam,	Sri	Lanka,	Iran,	Irak	og	Somalia.	

En	af 	de	hidtil	største	flygtningegrupper	kom	i	forbindelse	med	borgerkrigen	i	Jugoslavien,	
og	denne	rapport	tager	netop	sit	startpunkt	i	de	år,	hvor	man	tog	imod	mange	af 	disse	flygt-
ninge.	Udviklingen	i	nyankomne	flygtninge	følges	i	de	efterfølgende	25	år	og	slutter	dermed	
i	2016,	hvor	især	borgerkrigen	i	Syrien	forårsager	nye	flygtningestrømme.	

For	at	belyse	udviklingen	på	flygtningeområdet	over	de	seneste	25	år	inddrages	en	række	
centrale	parametre.	Det	drejer	sig	om,	hvor	mange	asylansøgere,	der	er	kommet,	og	hvor	
de	er	kommet	fra,	hvor	mange	ansøgere,	der	er	blevet	anerkendt	som	flygtninge,	hvor	lang	
tid	det	har	taget	at	afgøre	deres	asylsag,	og	hvor	de	er	blevet	bosat	efter	de	har	fået	opholds-
tilladelse.	Ved	at	sætte	tal	for	den	overordnede	udvikling	i	antal	asylansøgere	og	flygtninge	
overfor	lovgivningen	og	ændringer	heri	er	det	håbet	at	tegne	et	større	og	mere	sammen-
hængende	billede	af 	udviklingen	på	asyl-	og	flygtningeområdet.

I	rapporten	anvendes	betegnelsen	’asylansøger’	om	en	udlænding,	som	søger	om	beskyttelse	
under	Flygtningekonventionen	og	dermed	om	ret	til	at	opholde	sig	i	et	andet	land	–	i	dette	
tilfælde	Danmark	–	men	som	endnu	ikke	er	blevet	anerkendt	som	flygtning.	En	’flygtning’	
er	en	person,	som	har	fået	sin	ansøgning	om	asyl	imødekommet	(Ministeriet	for	flygtninge,	
udlændinge	og	integration,	2003).

2.1 Hvorfor er ventetid og bosætning væsentligt at undersøge?

Når	netop	ventetid	og	bosætning	inddrages,	hænger	det	sammen	med,	at	tidligere	forskning	
har	vist,	at	begge	disse	faktorer	kan	have	betydning	for	flygtninges	integration	og	helbred	
og	dermed	både	for	den	enkelte	flygtning	og	for	samfundet	som	helhed.	På	danske	data	
har	eksempelvis	Damm	vist,	at	flygtninges	boligplacering	har	betydning	for	deres	senere	
arbejdsmarkedstilknytning	og	for	deres	børns	risiko	for	at	begå	kriminalitet	(Damm,	2005;	
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Damm,	2009b;		Damm	&	Dustmann,	2014).	Det	er	tilsvarende	vist	med	data	fra	Sverige,	
at	boligplacering	har	betydning	for	risikoen	for	at	udvikle	diabetes	(White	et	al.,	2016).	En-
delig	har	forskning	fundet,	at	en	øget	koncentration	af 	personer	med	ikke-vestlig	baggrund	
som	følge	af 	boligplacering	af 	flygtninge	kan	påvirke	stemmeadfærden	blandt	etniske	dan-
skere	(Dustmann,	Vasiljeva,	&	Damm,	2016).	Politiske	beslutninger	om,	hvor	og	hvordan	
flygtninge	boligplaceres,	har	således	vigtig	og	langtrækkende	betydning.

Hvad	ventetid	angår,	viser	en	række	kvalitative	studier,	at	asylansøgere	oplever	det	som	
en	meget	stor	belastning	at	vente	på	at	få	deres	asylsag	afgjort	(Brekke,	2010;	Vitus,	2010;	
Weiss,	Djuve,	Hamelink,	&	Zhang,	2017).	Børn,	der	har	ventet	mange	år	i	asylsystemet,	bli-
ver	modløse	og	passive.	De	påvirkes	meget	af 	forældres	psykiske	lidelser	–	og	mange	af 	for-
ældrene	lider	af 	sådanne	(Christensen	&	Vitus	Andersen,	2006).	En	række	kvantitative	stu-
dier	tegner	samme	billede	som	de	kvalitative	studier.	F.eks.	finder	studier	fra	både	Danmark	
og	Holland,	at	længere	ventetid	i	asylsystemet	hænger	sammen	med	en	større	forekomst	af 	
psykiske	problemer	hos	asylansøgere	(Hallas,	Hansen,	Stæhr,	Munk-Andersen	&	Jorgensen,	
2007;	Laban,	Komproe,	Gernaat	&	Jong,	2008;	Nielsen	et	al.,	2008).	Et	enkelt	større	studie	
af 	asylsøgende	børn	finder	dog,	at	ventetid	ikke	har	selvstændig	forklaringskraft	på	mentalt	
helbred,	når	der	også	tages	højde	for	en	række	andre	variable,	herunder	bl.a.	antallet	af 	
flytninger	i	asylperioden	(Goosen,	Stronks	&	Kunst,	2014).	Det	store	billede	er	dog,	at	ven-
tetid opleves som psykisk stærkt belastende.

Både	ud	fra	et	individuelt,	et	etisk	og	et	samfundsmæssigt	perspektiv	er	der	derfor	god	
grund	til	at	undersøge,	hvordan	flygtninges	ventetid	og	bosætningsmønstre	har	udviklet	sig	i	
Danmark	i	løbet	af 	de	seneste	25	år.

2.2 Rapportens opbygning

Rapporten	er	organiseret	på	følgende	måde:	Der	indledes	i	afsnit	3 med en kort beskrivelse 
af  asylprocessen i Danmark. Dernæst følger i afsnit 4	en	præsentation	af 	det	datagrundlag,	
som	ligger	til	grund	for	analyserne.	I	afsnit	5	ses	på	udviklingen	i	antallet	af 	asylansøgere	
og	flygtninge	i	Danmark	for	perioden	1992-2016,	herunder	også	tal	for	anerkendelsespro-
center. Afsnit 6 viser opgørelser over den gennemsnitlige ventetid fra ansøgning om asyl til 
opholdstilladelse er givet. Asylansøgeres ventetid i det danske asylsystem perspektiveres des-
uden i afsnit 7	ved	at	inddrage	tilgængelige	tal	fra	Norge.	Flygtninges	geografiske	bosætning	
efter	endt	asylbehandling	beskrives	i	afsnit	8,	mens	afsnit	9 indeholder en kort historisk gen-
nemgang af  væsentlige ændringer i Udlændingeloven. Afsnit 10 sammenfatter rapportens 
indhold.
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3 Asylprocessen i Danmark

Udlændinge,	der	mener	at	have	ret	til	beskyttelse	ifølge	FN’s	Flygtningekonvention	fra	
1951,	kan	søge	asyl	i	Danmark.	Dette	gælder,	uanset	om	de	allerede	har	opholdstilladelse	
i	Danmark	eller	ej.	Alle	asylansøgere	registreres	af 	politiet	og	udfylder	et	asylansøgnings-
skema,	og	efter	en	–	normalt	–	kortere	venteperiode	indkaldes	ansøgerne	til	interview	(en	
såkaldt	oplysnings-	og	motivsamtale).	Tidligere	foregik	oplysnings-	og	motivsamtalen	med	
politiet,	men	i	dag	er	det	Udlændingestyrelsen,	som	varetager	denne	opgave	(jf.	afsnit	9.1).	
På	baggrund	af 	interviewet,	eventuelt	suppleret	med	andre	oplysninger,	afgør	Udlændinge-
styrelsen,	om	asylansøgerens	ansøgning	skal	realitetsbehandles,	eller	om	asylansøgeren	skal	
sendes tilbage til et andet land. Tilbagesendelse kan ske enten som følge af  Dublin-forord-
ningen1,	eller	hvis	det	vurderes,	at	asylansøgeren	kommer	fra	et	sikkert	land	uden	for	EU	
(Udlændingestyrelsen,	2016a).	

Asylansøgninger	med	krav	på	realitetsbehandling	håndteres	i	dag	efter	en	af 	følgende	tre	
forskellige	procedurer:	1)	den	almindelige	procedure,	2)	åbenbart	grundløs-proceduren	eller	
3)	åbenbart	grundløs	haster-proceduren.	De	fleste	ansøgninger	behandles	efter	den	almin-
delige	procedure.	Hovedparten	af 	de	asylansøgninger,	der	behandles	efter	en	af 	de	to	typer	
åbenbart	grundløs-procedurer,	ender	med	afslag.	Udlændingestyrelsen	afgør	alle	asylansøg-
ninger	på	baggrund	af 	en	konkret	og	individuel	vurdering	af 	den	enkelte	asylansøgers	sag.	
Der	indgår	generel	viden	om	asylansøgerens	baggrund	i	den	individuelle	vurdering,	herun-
der	lægges	der	stor	vægt	på	forholdene	i	ansøgerens	hjemland.

1				Dublin-forordningen	indebærer,	at	der	–	inden	en	asylsag	realitetsbehandles	–	skal	tages	stilling	til,	om	asylansøgeren	
er	blevet	registreret	og/eller	har	søgt	asyl	i	et	andet	EU-land,	inden	vedkommende	søgte	asyl	i	Danmark.	Hvis	dette	
vurderes	at	være	tilfældet,	kan	Danmark	anmode	det	pågældende	land	om	at	modtage	ansøgeren	(Indenrigsministeriet,	
1999).	Normalt	accepteres	størstedelen	af 	Danmarks	anmodninger	(jf.	afsnit	9.2).	
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Tabel 3.1 De forskellige typer opholdstilladelse for flygtninge

Opholdsstatus Beskrivelse Udlændinge- 
loven

Tidsperiode 2)

Konventionsstatus Gælder flygtninge, som opfylder FN’s flygtningekonvention fra 1951. 
Det drejer sig om personer med 'velbegrundet frygt for forfølgelse 
pga. sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en særlig 
social gruppe eller sine politiske anskuelser' (Christensen, et al., 
2000, s. 22). 

§ 7, stk. 1 Gælder stadig

De Facto-status Flygtninge, som ikke er omfattet af flygtningekonventionen, men 
har 'andre lignende eller i øvrigt tungtvejende' grunde til ikke at 
vende tilbage til deres oprindelsesland (ibid.). Disse grunde skal 
medføre en velbegrundet frygt for forfølgelse, hvis de vender hjem 
(ibid. s. 379).

§ 7, stk. 2 Ophørt juli 
2002

Beskyttelsesstatus Flygtninge, som ikke er omfattet af flygtningekonventionen, 
men som 'risikerer dødstraf eller at blive underkastet tortur eller 
umenneskelig eller nedværdigende behandling' ved at vende 
tilbage til oprindelsesland (Starup, 2012, s. 82).

§ 7, stk. 2 Gældende fra  
juli 2002-

Midlertidig  
beskyttelsesstatus 1)

Flygtninge, som ikke er omfattet af flygtningekonventionen, men 
som kommer fra lande 'præget af vilkårlig voldsudøvelse og 
overgreb på civile' (Jacobsen, Larsen, Lassen, Lindholm, & Vedsted-
Hansen, 2017, s. 276).

§ 7, stk. 3 Gældende fra  
februar 2015

Kvoteflygtninge 3) Flygtninge, der genbosættes i Danmark efter aftale med FN’s 
Højkommissær for Flygtninge (UNHCR). Siden 1989 har der været 
aftalt plads til 500 kvoteflygtninge årligt. Udlændingestyrelsen 
vurderer alle kvoteflygtninge, inden opholdstilladelse bevilliges.

§ 8 Gælder stadig

Humanitært  
opholdsgrundlag

Der kan gives humanitær opholdstilladelse til registrerede 
asylansøgere, hvis der er væsentlige humanitære hensyn, som 
afgørende taler for det. 

§ 9 b. Gælder stadig

Andet grundlag Opholdstilladelse kan desuden gives på andet grundlag, 
eksempelvis af hensyn til barnets tarv. Dette kan både gælde 
uledsagede mindreårige og medfølgende børn.

§ 9 c. Gælder stadig

1)  Beskrivelsen gælder kun den senest indførte midlertidige beskyttelsesstatus. 
2)  For ansøgninger indsendt indenfor dette tidsrum. 
3) Siden september 2016 har Danmarks modtagelse af kvoteflygtninge været suspenderet.
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Afslag,	der	gives	på	baggrund	af 	den	normale	procedure,	overgår	automatisk	til	Flygtninge-
nævnet,	som	er	et	uafhængigt	domstolslignende	organ.	Afslag	på	asylansøgninger,	som	har	
været	behandlet	efter	en	af 	de	to	åbenlyst	grundløs-procedurer,	forelægges	Dansk	Flygtnin-
gehjælp,	som	tilkendegiver,	om	de	er	enige	med	Udlændingestyrelsens	afgørelse	eller	ej	(den	
såkaldte	vetoret).	Hvis	de	er	enige	med	Udlændingestyrelsen,	ender	sagen	med	et	afslag;	
hvis	de	er	uenige,	sendes	sagen	til	revurdering	hos	Udlændingestyrelsen	til	behandling	efter	
den	almindelige	procedure	(Udlændingestyrelsen,	2013a;	https://www.nyidanmark.dk/
da-dk/Ophold/asyl/asylprocessen/klagemuligheder.htm).	Opholdstilladelse	kan	gives	på	
forskelligt	grundlag,	og	både	typerne	af 	opholdstilladelse	samt	varigheden	af 	det	tidsrum,	
opholdstilladelserne	gælder,	har	varieret	igennem	perioden	1992-2016.	

Et	kort	overblik	over	forskellige	typer	af 	opholdstilladelser	for	flygtninge	er	givet	i	tabel	3.1.	
(se	forrige	side).	For	en	uddybning	og	præcisering	af 	lovgrundlaget	henvises	til	afsnit	9.  
Senere	i	rapportens	afsnit	6.2	tages	udgangspunkt	i	de	ovennævnte	opholdsgrundlag,	og	her	
inddeles	flygtningene	i	følgende	kategorier:	1)	konventionsstatus,	2)	de	facto/	beskyttelses-
status/midlertidig	beskyttelsesstatus,	3)	kvoteflygtninge,	og	4)	en	restgruppe	bestående	af 	
personer,	som	har	fået	opholdstilladelse	på	et	andet	grundlag,	humanitære	opholdstilladel-
ser,	opholdstilladelser	af 	‘ganske	særlige	grunde’,	samt	opholdstilladelser	udstedt	på	bag-
grund	af 	ansøgninger	indgivet	i	udlandet.	Det	er	et	ministerium	(på	nuværende	tidspunkt	
Udlændinge-	og	Integrationsministeriet),	der	tildeler	humanitære	opholdstilladelser.	Praksis	
for tildeling af  humanitære opholdstilladelser er generelt blevet mere restriktiv i perioden 
1992-2016.2	Alle	nyudstedte	opholdstilladelser	til	flygtninge	er	tidsbegrænsede	og	dermed	
midlertidige.	Der	er	dog	forskel	på,	hvor	længe	de	forskellige	typer	af 	opholdstilladelse	gæl-
der,	inden	der	skal	søges	igen.

2				Udlændingestyrelsen	skriver,	at	‘Folketinget	har	besluttet,	at	området	for	humanitær	opholdstilladelse	er	snævert,	og	
at	det	skal	være	undtagelsen,	at	der	gives	humanitær	opholdstilladelse’	(https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/
humanitaert_ophold/humanitaer_opholdstilladelse.htm).
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4 Data

Datagrundlaget	i	denne	rapport	kommer	fra	tre	typer	af 	kilder,	nemlig	officielle	årsrappor-
ter	samt	registerdata	på	individniveau	fra	henholdsvis	Udlændingestyrelsen	og	Danmarks	
Statistik.	Alle	data	behandles	i	anonymiseret	form.

De	officielle	årsrapporter	stammer	fra	Udlændingestyrelsen	og	diverse	ministerier	og	er	især	
anvendt	til	at	beskrive	anerkendelsesprocenter	i	asylsager	og	årsværk	i	Udlændingestyrelsen,	
men	bruges	også	til	at	sætte	udviklingen	over	tid	ind	i	en	bredere	ramme	og	til	at	afstemme	
egne	beregninger	på	basis	af 	registerdata	med	officielle	statistikker.

Til analyserne af  ventetid benyttes data fra Udlændingestyrelsen med information om alle 
flygtninge,	der	har	fået	opholdstilladelse	mellem	1.	januar	1993	og	31.	december	2016.	Der	
medtages	kun	flygtninge,	som	har	søgt	asyl	i	perioden	fra	1.	januar	1991	til	og	med	31.	de-
cember 2016. De centrale oplysninger fra Udlændingestyrelsen er dato for første tidspunkt 
for	ansøgning	om	asyl,	dato	for	første	tidspunkt	for	bevilling	af 	opholdstilladelse	og	oplys-
ninger om opholdsstatus. Ventetiden i asylsystemet er beregnet som forskellen mellem dato 
for	henholdsvis	ansøgning	og	opholdstilladelse.	Der	findes	ikke	oplysninger	om,	hvor	asyl-
ansøgerne opholder sig mellem tidspunkt for ansøgning og opholdstilladelse.

Data	fra	Udlændingestyrelsen	kombineres	med	registerdata	fra	Danmarks	Statistik	ved-
rørende	demografi	(køn,	alder	og	bopælskommune),	oplysninger	om	vandringer	ind	og	ud	
af  Danmark samt om opholdsgrundlag.3	Registerdata	bruges	bl.a.	til	at	vurdere,	hvorvidt	
en	flygtning	har	opholdt	sig	i	Danmark,	før	vedkommende	søgte	asyl.	Dette	kan	f.eks.	være	
tilfældet,	hvis	personen	er	ankommet	til	Danmark	på	et	turistvisum,	som	studerende	eller	
som	familiesammenført	til	en	flygtning.	

Et	væsentligt	formål	med	rapporten	er	at	belyse	udviklingen	i	ventetid.	Denne	belysning	
skal danne grundlag for senere analyser af  betydningen af  varigheden af  ventetiden for 
helbred	og	integration	efter	asyl	er	givet.	Betydningen	af 	ventetiden	for	personer,	der	har	
opholdt	sig	i	Danmark,	før	de	søgte	asyl,	er	svær	at	tolke,	bl.a.	fordi	det	kan	være	uklart,	
hvor	længe	de	har	opholdt	sig	i	Danmark,	før	de	søgte	asyl,	og	fordi	de	har	boet	i	det	dan-
ske	samfund,	før	de	søgte	asyl,	og	kan	have	tilegnet	sig	færdigheder,	der	kan	være	en	fordel	
i	forhold	til	integration,	f.eks.	sprogfærdigheder.	I	forhold	til	bosætning,	som	belyses	i	afsnit	
8,	er	det	også	mest	relevant	at	fokusere	på	nyankomne	flygtninge	uden	tidligere	observeret	
ophold	i	Danmark,	da	det	især	er	denne	gruppe,	som	kommunerne	skal	bruge	ressourcer	
på	at	boligplacere	m.m.	De	fleste	af 	figurerne	og	tabellerne	i	rapporten	er	derfor	baseret	på	
nyankomne	asylansøgere,	der	opnår	asyl,	og	som	ikke	tidligere	har	haft	registreret	ophold	i	
Danmark. I appendiks i afsnit 11 vises en sammenligning af  de forskellige datakilder. 

3				De	anvendte	registre	er	‘BEF’,	‘VNDS’	og	‘OPHG’.
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Figurerne	med	ventetid	i	afsnit	6	og	7	er	baseret	på	78.000	flygtninge,	der	a) har	flygtnin-
gestatus	som	det	første	registrerede	opholdsgrundlag,	b) ikke er registreret i Danmark før 
ansøgning	om	asyl,	og	c)	som	har	valide	oplysninger	om	ventetid.	Da	kvoteflygtninge	ikke	
har	ventet	på	en	afgørelse	om	asyl	i	Danmark,	og	deres	ventetid	derfor	er	ukendt,	indgår	de	
ikke	i	graferne	over	ventetid.	I	tabel	6.1	medtages	kvoteflygtninge	og	dermed	stiger	antallet	
af 	anerkendte	flygtninge,	der	indgår	i	opgørelsen	til	92.984.

I	analyserne	af 	flygtninges	bosætning	tages	der	udgangspunkt	i	data	om	opholdsgrundlag	
hentet	fra	Danmarks	Statistik.	Disse	data	går	kun	tilbage	til	1997	i	modsætning	til	data	fra	
Udlændingestyrelsen,	der	går	helt	tilbage	til	1993.	En	anden	kilde	til	forskellene	i	rappor-
ten	er,	at	Danmarks	Statistiks	registre	vedrørende	opholdsgrundlag	indeholder	imputerede 
værdier,	hvor	udlændinge	uden	kendt	opholdsgrundlag	tildeles	en	opholdstilladelse	ud	fra	en	
algoritme,	som	især	baserer	sig	på	oprindelsesland	og	ankomsttidspunkt	(Danmarks	Stati-
stik,	2014).	Forskellene	mellem	de	antal,	der	nås	ved	at	tilgå	de	forskellige	datamaterialer	ad	
forskellige	veje,	er	dog	små,	og	datamaterialet	må	derfor	vurderes	at	være	meget	validt.	
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5 Antal spontane asylansøgere og anerkendte flygtninge

5.1 Bruttoansøgertallet og registreringstallet

Som	det	første	beskrives,	hvor	mange	der	kommer	til	Danmark	ved	at	se	på	udviklingen	i	
det halvårlige	antal	af 	såkaldte	spontane asylansøgere.	En	spontan	asylansøger	er	en	udlænding	
uden	tidligere	opholdstilladelse	i	Danmark,	der	rejser	ind	i	Danmark	og	søger	asyl.	Sponta-
ne asylansøgere skal henvende sig til politiet og kan anmode om asyl ved personlig henven-
delse	på	en	politistation	(f.eks.	ved	grænsen)	eller	modtagecenter	Sandholm.	Kvoteflygtninge	
regnes	ikke	som	spontane	asylansøgere.	Udlændingestyrelsen	anvender	to	forskellige	mål	
for	antallet	af 	spontane	asylansøgere.	Dels	opgøres	det	såkaldte	bruttoansøgertal,	som	angiver,	
hvor	mange	asylansøgere	der	indgiver	ansøgning	om	asyl	i	Danmark,	inklusive	personer,	
der	allerede	har	et	andet	opholdsgrundlag,	f.eks.	opholder	sig	i	Danmark	på	et	turist-	eller	
arbejdsvisum	eller	som	familiesammenførte.	Dels	opgøres,	hvor	mange	spontane	asylansø-
gere,	der	får	realitetsbehandlet	deres	asylsag	i	Danmark.	Dette	kaldes	registreringstallet. Per-
soner,	der	sendes	tilbage	til	et	andet	land	som	følge	af 	Dublin-forordningen,	samt	personer,	
der	rejser	ud	af 	Danmark	i	den	indledende	fase	af 	asylbehandlingen,	indgår	ikke	i	registre-
ringstallet.	Ifølge	Udlændingestyrelsen	angiver	registreringstallet	‘presset	på	sagsbehandlin-
gen	af 	asylsager’	(Udlændingestyrelsen,	2002a,	s.	8).

Figur	5.1	viser	bruttoansøger-	og	registreringstallet	for	perioden	1992-2016.	Det	fremgår	
af 	figuren,	at	der	har	været	betydelige	udsving	i	antallet	af 	spontane	asylansøgere.	Der	er	
især	to	perioder,	hvor	antallet	af 	spontane	asylansøgere	skiller	sig	ud	ved	at	være	meget	
højt;	dels	perioden	henover	årsskiftet	1992-1993,	dels	perioden	omkring	2015-2016.	Den	
første top i antallet af  spontane asylansøgere skyldes et meget stort antal asylansøgere fra 
det	tidligere	Jugoslavien,	særligt	Bosnien-Hercegovina,	mens	den	anden	top	er	forårsaget	af 	
asylansøgere	fra	Syrien.	Udsvingene	er	derfor	også	en	afspejling	af 	de	store	krige,	der	har	
fundet	sted	i	eller	tæt	på	Europa.

Det	ses,	at	bruttoansøgertallet	ligger	lidt	forskudt	til	venstre	fra	registreringstallet	(dvs.	tidli-
gere)	og	er	på	et	højere	niveau.	Forskydningen	skyldes,	at	det	tager	tid	at	afgøre,	om	en	asyl-
ansøgning	skal	realitetsbehandles	og	dermed	indgå	i	registreringstallet.	Det	højere	niveau	på	
bruttoansøgertallet	hænger	for	det	første	sammen	med,	at	Danmark	som	følge	af 	Dublin-for-
ordningen	sender	flere	asylansøgere	tilbage	til	et	andet	land,	end	vi	modtager	(jf.	afsnit	9.2),	
og for det andet sammen med at en del asylansøgere forsvinder eller trækker deres asylansøg-
ning	tilbage	i	den	indledende	fase	af 	asylbehandlingen.	Eksempelvis	fik	29	pct.	af 	de	9.162 4 
spontane	ansøgere	(bruttoansøgertallet),	som	søgte	asyl	i	1998,	afsluttet	deres	sag	i	den	indle-
dende	fase	og	indgik	således	ikke	i	registreringstallet	for	dette	år	(Udlændingestyrelsen,	2002b).

4				I	andre	opgørelser	fra	Udlændingestyrelsen,	herunder	også	de	tal,	som	vores	figurer	er	baseret	på,	er	
bruttoansøgertallet	for	1998	lidt	højere,	nemlig	9.370.
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Figur 5.1. Bruttoansøgertallet og registreringstallet, opgjort på halvår for ansøgning. 1992-2016
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Note: Bruttoansøgertallet blev først opgjort fra 1998. Det samlede antal bruttoansøgere for perioden 1998-2016 er 138.096, mens det samlede antal 
registrerede asylansøgere for perioden 1992-2016 er 147.512.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Udlændingestyrelsen.

Hvis	man	vil	finde	en	spejling	i	tallene	af 	billederne	på	nethinden	af 	syrere	på	flugt,	som	
vandrede	på	de	danske	veje	i	sensommeren	2015,	er	det	derfor	bruttoansøgertallet,	man	skal	
fokusere	på.	Ligeledes,	hvis	man	ønsker	at	sammenkæde	lukningen	af 	den	svenske	grænse	
og	derefter	genindførelsen	af 	grænsekontrol	i	Danmark	samt	EU’s	aftale	med	Tyrkiet	med	et	
pludseligt	fald	i	antallet	af 	asylansøgere,	så	er	det	i	bruttoansøgertallet,	man	skal	kigge.

I	årene	1992-1994	blev	i	alt	34.882	asylansøgere	registreret,	mens	tallet	var	33.386	i	2014-
2016.	Den	seneste	stigning	i	antallet	af 	asylansøgere	til	Danmark	er	således	på	niveau	med,	
men	ikke	højere	end,	antallet	i	forbindelse	med	krigen	i	det	tidligere	Jugoslavien.	Figuren	
viser	også,	at	det	halvårlige	antal	registrerede	asylansøgere	har	ligget	og	svinget	mellem	
2000	og	4000	i	perioden	fra	andet	halvår	1993	til	og	med	sidste	halvår	af 	1999,	omkring	
4000-5000	i	2000	og	2001	og	markant	lavere	i	perioden	fra	andet	halvår	2002	og	frem	til	
andet	halvår	2013.	Midt	i	sidstnævnte	periode	ligger	det	halvårlige	antal	registrerede	asyl-
ansøgere under 500.
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Der	kan	være	mange	årsager	til	faldet	i	antallet	af 	asylansøgere	omkring	2002.	Blandt	de	
mulige	forklaringer	er	for	det	første,	at	der	i	denne	periode	skete	et	generelt	fald	i	antallet	af 	
asylansøgere	til	hele	EU	fra	omkring	370.000	asylansøgere	årligt	i	2002	til	under	200.000	i	
2006	(Schultz-Nielsen,	2016).	En	anden	mulig	forklaring	er,	at	Danmark	indfører	en	række	
stramninger	i	adgangen	til	asyl	i	2002.	Til	disse	stramninger	hører,	at	muligheden	for	at	
søge	asyl	fra	udlandet	nedlægges,	at	de	facto-begrebet	sløjfes,	og	at	det	bliver	lettere	at	give	
afslag	på	asyl,	hvis	flygtningen	har	nær	tilknytning	til	et	tredje	land	(se	også	afsnit	9.3).	 
Analyser	af 	flygtningestrømmene	i	Europa	har	vist,	at	sådanne	stramninger	kan	påvirke	
antallet	af 	asylansøgere	(Hatton,	2016;	Schultz-Nielsen,	2016).

5.2 Anerkendte flygtninge og anerkendelsesprocenten

I	et	langsigtet	perspektiv	er	det	ikke	antallet	af 	asylansøgere,	men	derimod	antallet	af 	an-
erkendte	flygtninge,	som	har	den	primære	interesse	for	Danmark,	idet	det	er	denne	gruppe,	
som	skal	integreres	og	formentlig	leve	mange	år	i	samfundet.	Som	det	næste	rettes	derfor	
fokus	på,	hvor	mange	asylansøgere	der	ender	med	at	få	asyl	og	dermed	bliver	anerkendte	
som	flygtninge.

Som	forklaret	under	databeskrivelsen	(afsnit	4),	fokuseres	her	på	flygtninge	uden	tidligere	
opholdstilladelse i Danmark eller registreringer i de danske registre. Desuden er det valgt 
ikke	at	medtage	kvoteflygtninge	i	de	kommende	figurer.	Dette	skyldes	blandt	andet,	at	det	
årlige	antal	af 	kvoteflygtninge	har	ligget	relativt	fast	indtil	2016	som	følge	af 	lovgivning	
og	internationale	aftaler	herom,	og	at	der	derfor	ikke	er	sammenhæng	mellem	antallet	af 	
spontane	asylansøgere	og	antal	kvoteflygtninge	i	den	undersøgte	periode.	Historisk	set	har	
kvoteflygtninge	desuden	andre	karakteristika	end	spontane	flygtninge,	f.eks.	stammer	flertal-
let	fra	Myanmar	og	Indonesien	(Schultz-Nielsen,	2016,	s.	21).

Figur	5.2	bygger	videre	på	figur	5.1	og	viser	igen	registreringstallet,	men	nu	er	antallet	af 	
anerkendte	flygtninge	tilføjet	(for	overskuelighedens	skyld	er	bruttoansøgertallet	udeladt).	
Figuren	viser,	at	selvom	alle	asylansøgere	ikke	får	opholdstilladelse	i	Danmark,	så	følger	bil-
ledet	af 	antallet	af 	anerkendte	flygtninge	i	meget	høj	grad	antallet	af 	ansøgere.	Begge	antal	
er	opgjort	for	det	halvår,	hvor	der	blev	søgt	om	asyl.	
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Figur 5.2. Halvårligt registreringstal og antal anerkendte flygtninge opdelt på ansøgningstidspunkt
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Note: I antallet af anerkendte flygtninge er følgende grupper udeladt: 1) Flygtninge, som observeres i danske registre inden ansøgning om asyl;  
2) flygtninge uden kendt, valid ansøgningsdato; og 3) kvoteflygtninge. Figuren er baseret på 147.512 registrerede spontane asylansøgere og 78.000 
anerkendte flygtninge.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Udlændingestyrelsen og registerdata.

Som	forventeligt	ligger	antallet	af 	anerkendte	flygtninge	under	antallet	af 	ansøgere.	I	perio-
der	er	afstanden	mellem	de	to	tal	lille,	i	andre	perioder	større.	Afstanden	mellem	de	to	tal	er	
udtryk	for,	hvor	stor	en	andel	af 	asylansøgerne,	der	får	anerkendt	deres	krav	på	beskyttelse.	
Denne	andel	–	også	kaldet	anerkendelsesprocenten	–	afhænger	bl.a.	af,	hvilke	flygtningegrupper	
der	ansøger	om	asyl,	f.eks.	afhænger	anerkendelsesprocenten	af,	hvilke	lande	flygtningene	
kommer	fra	og	af,	hvor	farligt	Udlændingestyrelsen	vurderer,	at	der	er	i	disse	lande.	

Figur 5.3 viser udviklingen i anerkendelsesprocenten i perioden 1992-2016. Anerkendel-
sesprocenten	‘angiver	andelen	af 	tilladelser	[…]	i	forhold	til	det	samlede	antal	afgørelser	
om	asyl	i	asylsager	i	Udlændingestyrelsen’	(Udlændingestyrelsen,	2016a,	s.	15).	Anerken-
delsesprocenten	er	således	opgjort	på	tidspunktet	for	afgørelse,	svarende	til	tidspunktet	for	
tildeling	af 	opholdstilladelse,	og	ikke	–	som	figur	5.1	og	figur	5.2	–	på	ansøgningstidspunkt.	
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Det	fremgår	af 	figur	5.3,	at	der	er	store	udsving	i	anerkendelsesprocenten	perioden	igen-
nem. Mest dramatisk falder anerkendelsesprocenten fra 53 pct. i 2001 til kun 10 pct. i 2004. 
Dette	fald	ses	også	afspejlet	i	figur	5.2,	hvor	forskellen	mellem	antallet	af 	asylansøgere	og	
antallet	af 	anerkendte	flygtninge	er	voksende	og	særlig	stor	i	denne	periode.	Faldet	i	an-
erkendelsesprocenten	sker	samtidig	med	de	mange	store	lovændringer	i	2002	(se	tidligere,	
samt afsnit 9.3).	

Figur 5.3. Gennemsnitlig anerkendelsesprocent i asylsager, 1992-2016
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Note: Anerkendelsesprocenten angiver andel tilladelser (konventionsstatus, de facto-/ beskyttelsesstatus eller midlertidig beskyttelsesstatus) 
ud af det samlede antal asylsager, som Udlændingestyrelsen afgør. Sager, som omgøres i Flygtningenævnet, indgår ikke heri. Bosniere indgår i 
anerkendelsesprocenten for 1996, og irakiske tolke indgår i anerkendelsesprocenten for 2007.

Kilder: Indenrigsministeriet, 1996, 1999; Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration/Udlændingeservice, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011; 
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration/Udlændingestyrelsen, 2006; Udlændingestyrelsen, 2002a, 2003a, 2004a, 2005a, 2012, 2013a, 2014a, 
2015a, 2016a, 2017b.

Figur	5.3	viser	desuden,	at	den	gennemsnitlige	anerkendelsesprocent	er	meget	høj	i	hen-
holdsvis	1995	og	2015	(84	og	85	pct.).	Dette	hænger	atter	sammen	med	de	store	landespe-
cifikke	stigninger	i	antallet	af 	asylansøgere	fra	henholdsvis	Bosnien-Hercegovina	og	Syrien	i	
disse perioder.
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5.3 Ansøgnings- og opholdstilladelse

Hidtil	er	det	vist,	hvordan	strømmene	af 	asylansøgere	og	flygtninge	ser	ud,	når	opgørelses-
tidspunktet	er	ansøgningsdatoen.	Ansøgningsdatoen,	og	dermed	antallet	af 	asylansøgere	
på	et	givet	tidspunkt,	er	særligt	interessant	for	myndigheder	og	institutioner,	der	beskæftiger	
sig	med	asylansøgere,	heriblandt	Udlændingestyrelsen,	Røde	Kors	og	andre	udbydere	af 	
ydelser til asylansøgere. Fra det øvrige samfunds perspektiv er tidspunktet for tildelingen af  
opholdsdato,	og	dermed	hvornår	flygtningene	kommer	ud	i	samfundet,	og	arbejdet	med	
integrationen	for	alvor	kan	påbegyndes,	derimod	mere	relevant.	Derfor	vises	i	figur	5.4,	
hvordan	udviklingen	i	det	halvårlige	antal	af 	anerkendte	flygtninge	ser	ud,	når	det	opgøres	
på	henholdsvis	dato	for	ansøgnings-	og	opholdstilladelse	(igen	uden	kvoteflygtninge	og	be-
grænset	til	førstegangsansøgere	uden	tidligere	registreringer	i	danske	registre).	Figuren	viser	
således	de	samme	personer	fordelt	på	to	forskellige	tidspunkter.

Figur 5.4. Halvårligt antal anerkendte flygtninge, opgjort på henholdsvis dato for ansøgning om asyl og 
dato for udstedelse af opholdstilladelse
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Igen	er	de	store	strømme	af 	flygtninge	fra	henholdsvis	Bosnien-Herzegovina	(1992-1996)	
og	Syrien	(2015-2016)	mest	markante	i	figuren.	I	perioden	1995-1996	anerkendte	Danmark	
godt	25.000	flygtninge,	som	ikke	tidligere	havde	været	registreret	i	Danmark	(kvoteflygtnin-
ge	ikke	medregnet).	I	2014-2016	drejede	det	sig	over	21.000	flygtninge	(samme	kriterier).	
Antalsmæssigt	nærmer	de	to	kriser	sig	hermed	hinanden,	omend	Danmark	anerkendte	flere	
flygtninge	i	forbindelse	med	krigen	i	det	tidligere	Jugoslavien.

Figuren	afspejler	også	den	særlovgivning,	som	kom	til	at	gælde	asylansøgere	fra	det	tidligere	
Jugoslavien	herunder	Bosnien-Herzegovina.	Denne	lovgivning	gav	i	1992	og	1993	midlerti-
dig	opholdstilladelse	til	personer	fra	det	tidligere	Jugoslavien	(jf.	afsnit	9.1).	Loven	gav	myn-
dighederne	mulighed	for	at	udskyde	behandlingen	af 	flygtningenes	asylansøgninger	i	op	til	
to	år	(Indenrigsministeriet,	1996).	Den	egentlige	behandling	af 	asylansøgningerne	begyndte	
derfor først i december 1994. Udskydningen af  sagsbehandlingen ses tydeligt som en af-
stand	mellem	de	to	første	toppe	i	figuren	omkring	henholdsvis	1992-1993	og	1995.	Ved	den	
første	top	ankom	asylansøgerne	fra	det	tidligere	Jugoslavien	og	blev	registrerede,	ved	den	
anden	top	tildeltes	en	meget	stor	gruppe	bosniske	krigsflygtninge	opholdstilladelse	inden	for	
andet	halvår	af 	1995	(næsten	15.000	personer).	Som	det	senere	skal	vises,	giver	afstanden	
mellem	de	to	toppe	–	fra	1993	til	1995	–	også	en	fornemmelse	af,	hvor	længe	flertallet	af 	
flygtningene	fra	Bosnien-Herzegovina	ventede	på	at	få	opholdstilladelse,	nemlig	omkring	to	
år.
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6 Udviklingen i flygtninges ventetid – de overordnede linjer

Med	jævne	mellemrum	dukker	diskussionen	om,	hvor	lang	tid	asylansøgere	venter	på	en	
afgørelse	i	deres	sag,	op	i	den	offentlige	debat.	Ofte	ledsaget	af 	historier	om,	at	nogle	asyl-
ansøgere har ventet umenneskelig lang tid i asylsystemet. Diskussionen har været præget 
af,	at	der	hidtil	ikke	har	været	tilgængelige	tal	for	den	gennemsnitlige	ventetid,	der	både	har	
været sammenlignelige over tid og har dækket en længere periode. I det følgende præsente-
res	for	–	så	vidt	vides	–	første	gang	et	sammenhængende	billede	af 	udviklingen	i	ventetiden	
i det danske asylsystem for perioden 1992-2016.

Det	har	kun	været	muligt	at	skaffe	tal	på	individniveau	for	anerkendte	flygtninge,	og	det	
belyses	derfor	ikke,	hvordan	udviklingen	i	ventetiden	har	været	for	ansøgere,	som	er	endt	
med	at	få	afslag	på	asyl.	Der	er	dog	ikke	tvivl	om,	at	sagsbehandlingstiden	for	spontane	
asylansøgninger,	der	realitetsbehandles	og	ender	med	et	afslag,	er	længere,	end	sagsbehand-
lingstiden	for	ansøgningerne,	som	afsluttes	med	en	opholdstilladelse.	Det	skyldes,	at	disse	
sager	er	sværere	at	afgøre	og	nogle	gange	skal	behandles	af 	flere	instanser.	Dertil	kommer,	
at	der	efter	et	afslag	følger	en	væsentlig	ekstra	periode,	inden	de	afviste	asylansøgere	eventu-
elt forlader Danmark. 

Disse	forhold	understøttes	af 	flere	kilder	fra	Udlændingestyrelsen.	F.eks.	bemærkes	i	Udlæn-
dingestyrelsens	Årsrapport	fra	2016,	at	’afslag	er	typisk	mere	tidskrævende	end	tilladelsessa-
ger,	og	det	er	vurderingen,	at	udarbejdelsen	af 	en	afslagssag	typisk	er	tre	gange	så	tidskræ-
vende	som	en	tilsvarende	tilladelsessag’	(Udlændingestyrelsen,	2017a,	s.	18).	Hvis	man	kun	
medtager	selve	sagsbehandlingstiden,	så	fremgår	det	af 	’Nøgletal	på	udlændingeområdet’	
fra	2001	og	2002,	at	den	gennemsnitlige	sagsbehandlingstid	for	tilladelser	var	112,	133	og	
191 dage5	i	henholdsvis	1998,	2000	og	2002,	mens	den	lå	på	156,	190	og	224	dage	de	sam-
me	år	for	personer,	der	endte	med	at	få	afslag.	Den	samlede	opholdstid	i	asylsystemet	for	
udrejste	personer,	var	henholdsvis	318,	264	og	551	dage	–	altså	væsentligt	længere	tid	end	
den	rene	sagsbehandlingstid	(Udlændingestyrelsen,	2002a,	s.	18-19,	Udlændingestyrelsen,	
2003a,	s.	21-22).	

Det	skal	bemærkes,	at	de	nævnte	tal	ikke er sammenlignelige med opgørelserne over ventetid 
i	asylsystemet	i	denne	rapport	på	grund	af 	væsentlige	forskelle	i	opgørelsesmetoderne.	En	
markant	forskel	er,	at	ovennævnte	tal	opgør	sagsbehandlingstiden	uden	at	medtage	venteti-
den	inden	registrering	(se	også	fodnote	5).	

5				I	disse	og	de	næste	tal	om	sagsbehandlingstid	i	dette	afsnit,	indgår	kun	spontane	asylansøgninger	registreret	efter	
januar	1996.	I	de	første	tal	indgår	kun	tiden	fra	Udlændingestyrelsen	modtager	en	sag,	til	den	har	truffet	afgørelse.	
Tiden,	indtil	der	er	taget	stilling	til,	om	asylansøgningen	skal	realitetsbehandles,	samt	sagsbehandlingstid	hos	andre	
myndigheder,	f.eks.	politiet	eller	Flygtningenævnet,	er	ikke	medregnet.	Desuden	indgår	der	sagsbehandlingstid	for	
flygtninge	med	konventions-	eller	de	facto	status,	og	ikke	personer	med	andet,	herunder	humanitært	opholdsgrundlag.	
Tallene er vægtede gennemsnit. 
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6.1 Flygtninges ventetid i det danske asylsystem 1993-2016

Figur	6.1	viser	den	gennemsnitlige	ventetid	målt	i	år	for	anerkendte	flygtninge	samt,	som	i	
figur	5.4,	antallet	af 	anerkendte	flygtninge,	begge	dele	opgjort	for	det	halvår,	hvor	flygtnin-
ge	blev	tildelt	opholdstilladelse.	Ligesom	tidligere	medtages	kun	flygtninge,	der	har	flygt-
ningestatus	som	det	første	observerede	opholdsgrundlag,	og	som	ikke	er	registreret,	før	de	
ansøger	om	asyl.	Desuden	indgår	kvoteflygtninge	ikke	i	beregningen	af 	ventetid,	da	denne	
gruppe	flygtninge	ikke	venter	i	det	danske	asylsystem.	

Figur 6.1. Halvårligt antal anerkendte flygtninge, samt gennemsnitlig ventetid i asylsystemet for aner-
kendte flygtninge opgjort på tidspunkt for opholdstilladelse 
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Udlændingestyrelsen og registerdata.

Det	fremgår	af 	figuren,	at	den	gennemsnitlige	ventetid	svinger	meget	perioden	igennem	
(ventetiden	aflæses	på	y-aksen	i	venstre	side	af 	figuren).	I	starten	af 	perioden,	sammenfal-
dende	med	det	store	antal	asylansøgere	fra	det	tidligere	Jugoslavien,	stiger	ventetiden	og	
ligger	ret	højt	på	over	2	år	for	de	godt	14.000	flygtninge,	der	får	opholdstilladelse	i	andet	
halvår	af 	1995.	Dernæst	falder	ventetiden	frem	mod	år	2000.	Det	sker	parallelt	med	et	fald	
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i	antallet	af 	anerkendte	flygtninge,	som	ender	på	et	halvårligt	niveau	på	omkring	1.100	for	
perioden	1998-2000.	De	flygtninge,	der	får	opholdstilladelse	i	denne	periode,	venter	om-
kring	1	år	i	gennemsnit.	Fra	2002,	hvor	mange	og	store	lovændringer	vedtages	(jf.	tidligere	
og afsnit 9.3),	følges	antal	anerkendte	flygtninge	og	ventetid	ikke	længere	ad:	Mens	antallet	
af 	anerkendte	flygtninge	falder	til	et	historisk	lavt	niveau,	stiger	den	gennemsnitlige	ventetid	
for	dem,	der	ender	med	at	få	opholdstilladelse,	til	gengæld	til	et	historisk	højt	niveau.	De	få	
flygtninge,	som	kommer	ud	i	Danmark	i	perioden	fra	andet	halvår	af 	2003	til	første	halvår	
2007,	har	således	i	gennemsnit	ventet	omkring	2½	år	i	andet	halvår	af 	2006	og	i	første	
halvår	af 	2007	endda	over	3	år.	

Endelig,	sidst	i	perioden,	fra	2007	til	2016,	sker	der	et	bemærkelsesværdigt	fald	i	den	gen-
nemsnitlige	ventetid.	Således	havde	de	flygtninge,	der	fik	opholdstilladelse	fra	andet	halvår	
2013	til	første	halvår	af 	2016,	i	gennemsnit	ventet	under	eller	lige	omkring	et	halvt	år	i	asyl-
systemet.	Dette	til	trods	for,	at	der	–	som	vist	i	figur	5.1	og	figur	5.2	–	sker	en	endog	meget	
stor stigning i antallet af  asylansøgere i denne periode.

Der	er	flere	forklaringer	på	den	korte	ventetid	i	den	sidst	observerede	periode.	For	det	
første	er	flygtningegruppen	domineret	af 	asylansøgere	fra	ét	oprindelsesland,	nemlig	Sy-
rien.	Syrere	udgør	35	pct.	af 	alle	spontane	asylansøgere	(bruttoansøgertallet)	i	2012-2016	
og	er	således	klart	den	største	gruppe	(den	næststørste	er	afghanere,	egne	beregninger	på	
baggrund	af 	Tal	og	Fakta	2016	(Udlændingestyrelsen,	2017b).	For	det	andet	har	der	for	
syrernes	vedkommende	ikke	været	megen	tvivl	om,	at	de	har	krav	på	beskyttelse	og	ikke	
kan	sendes	tilbage.	Dette	afspejles	i	en	høj	gennemsnitlig	anerkendelsesprocent	og	en	meget	
høj	gennemsnitlig	anerkendelsesprocent	specifikt	for	syrere	(96-99	pct.	i	årene	2013-2016,	
se	også	figur	5.3	og	figur	6.7).	Sagsbehandlingen	af 	denne	gruppe	asylansøgere	har	derfor	
formentlig	ikke	været	så	krævende.	Endelig	er	ressourcebevillingen	til	Udlændingestyrelsen	
også	øget.	Således	er	forbruget	af 	såkaldte	årsværk	over	500	i	2015	og	2016,	mens	det	i	
årene	1996-2012	ligger	mellem	300	og	400	(se	figur	6.2).	Forbruget	af 	årsværk	omfatter	dog	
hele	Udlændingestyrelsen	og	ikke	kun	asylområdet,	og	derfor	er	udsving	i	årsværkene	ikke	
udelukkende	relateret	til	ressourceforbruget	på	asylbehandlingen.
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Figur 6.2. Antal årsværk i Udlændingestyrelsen, 1992-2016
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Ventetid	for,	samt	sammensætning	af,	flygtningegruppen	kan	også	opgøres	ved	at	se	på	gen-
nemsnittene	i	forskellige	perioder.	Tabel	6.2	viser	således,	hvordan	de	flygtninge,	Danmark	
har	modtaget	i	1992-2016,	fordeler	sig	på	en	række	baggrundsvariable.	Flygtningene	er	ind-
delt	efter	tidspunkt	for	opholdstilladelse,	og	flygtninge	ankommet	i	en	bestemt	tidsperiode	
omtales	som	en	’kohorte’.	Igen	medtages	kun	flygtninge,	som	ikke	er	registreret	i	Danmark	
før den første dato for ansøgning om asyl. 

Som	det	fremgår	af 	tabellens	to	rækker	med	antal	individer,	er	antallet	af 	flygtninge	med	
gyldig	ventetid	(78.000)	lavere	end	det	samlede	antal	flygtninge,	der	beskrives	i	tabellen	
(92.984).	Det	skyldes	primært,	at	der,	som	nævnt	tidligere,	ikke	kan	beregnes	ventetid	for	
kvoteflygtninge,	eller	–	i	enkelte	tilfælde	–	at	oplysningerne	om	ankomst-,	tilladelses-	eller	
fødselsdato	er	mangelfulde	(se	også	appendiks,	afsnit	11).	Tabellen	sætter	tal	på	mønstre,	
der	allerede	er	blevet	beskrevet.	F.eks.	ses,	at	der	anerkendes	under	8.000	flygtninge	(in-
klusive	kvoteflygtninge)	i	henholdsvis	2002-2006	og	2007-2011,	mens	der	anerkendes	3-4	
gange	så	mange	i	perioderne	med	mange	asylansøgere.	Tabellen	viser	også,	at	personer	fra	
Bosnien-Hercegovina	udgør	55,6	pct.	af 	alle	anerkendte	flygtninge	fra	perioden	1993-1996,	
mens	syrere	udgør	næsten	2/3	(63,6	pct.)	af 	alle	anerkendte	flygtninge	i	2012-2016.	
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Det	ses	også,	hvordan	fordelingen	af 	de	forskellige	opholdsgrundlag	ændrer	sig	perioderne	
igennem.	I	1993-1996	domineres	de	anerkendte	flygtninge	af 	personer	med	de	facto-status	
(63,7	pct.),	mens	flygtninge	med	konventionsstatus	er	klart	den	største	gruppe	i	2012-2016	
(63,9	pct.).	I	2002-2006,	efter	de	facto-begrebet	er	blevet	nedlagt,	udgør	personer,	der	får	
opholdstilladelse	af 	humanitære	og	andre	grunde	(‘Andre	grunde’),	undtagelsesvis	næsten	
28	pct.	af 	alle	anerkendte	flygtninge.	Men	da	antallet	af 	anerkendte	flygtninge	samtidig	
er	meget	lavt	i	denne	periode,	er	den	store	andel	med	opholdstilladelse	på	andre	opholds-
grundlag	ikke	et	udtryk	for,	at	gruppen	er	vokset	antalsmæssigt,	men	derimod	tegn	på	at	der	
anerkendes	meget	få	flygtninge	med	konventions-	og	beskyttelsesstatus	(se	også	afsnit	6.2 og 
figur	6.4).

Andre	interessante	mønstre	vedrører	ændringer	i	køns-	og	aldersfordelingen	blandt	flygtnin-
gene.	Kønsfordelingen	ændrer	sig	fra,	at	der	anerkendes	næsten	lige	mange	mænd	og	kvinder	
i	1993-1996,	til	at	flertallet	(68,5	pct.)	af 	de	anerkendte	flygtninge,	er	mænd	i	2012-2016.	
Den	næsten	ligelige	kønsfordeling	i	1993-1996-kohorten	kunne	tyde	på,	at	de	bosniske	flygt-
ninge	i	vid	udstrækning	ankom	som	hele	familier,	mens	dette	ikke	i	samme	grad	er	tilfældet	
for	de	senere	kohorter.	Hvis	man	i	stedet	for	kun	at	betragte	flygtninge,	i	stedet	analyserer	
kønssammensætningen	blandt	både	flygtninge	og	familiesammenførte	til	flygtninge,	viser	
tidligere	analyser,	at	den	højere	andel	mænd	blandt	flygtninge	i	de	senere	kohorter,	delvist	
opvejes	af 	en	større	andel	af 	kvinder	blandt	familiesammenførte	til	flygtninge	(Schultz-Niel-
sen,	2017).

Med	hensyn	til	alder	ved	ankomst,	ændrer	gennemsnitsalderen	sig	stort	set	ikke,	idet	den	er	
mellem	24	og	26	år	igennem	hele	den	undersøgte	periode.	Den	uændrede	gennemsnitlige	
ankomstalder	dækker	dog	over	ændringer	i	fordelingen	af 	de	forskellige	aldersgrupper.	Såle-
des	falder	andelen	af 	børn	mellem	0	og	12	år	fra	at	udgøre	26,5	pct.	i	1993-1996-kohorten	
til	kun	at	udgøre	15,7	pct.	i	2012-2016-kohorten.	Andelen	af 	flygtninge	over	50	år	halveres	
næsten	fra	9,1	pct.	i	starten	af 	den	undersøgte	periode	til	4,9	pct.	i	slutningen.	Dermed	
er	det	givet,	at	de	midterste	aldersgrupper	må	udgøre	en	større	andel	af 	alle	anerkendte	
flygtninge	sidst	i	perioden.	Det	ses	da	også,	at	både	andelen	af 	18-25-årige	og	af 	25-35-åri-
ge stiger med 8-9 procentpoint fra første til sidste kohorte. I 2007-2011-kohorten udgør 
12-18-årige	desuden	en	stigende	andel	af 	alle	anerkendte	flygtninge	(14	pct.	mod	omkring	9	
pct.	i	meget	af 	den	øvrige	periode).	Denne	andel	falder	dog	igen	i	2012-2016-kohorten.

Endelig	fremgår	det	allerede	omtalte	fald	i	den	gennemsnitlige	ventetid	af 	tabel	6.1.	Hvor	
flygtninge	i	gennemsnit	havde	ventet	713	dage	på	at	få	deres	sag	afgjort	i	1993-1996,	så	
har	de	flygtninge,	som	kom	ud	i	det	danske	samfund	i	2012-2016,	kun	ventet	179	dage,	fra	
de	ansøgte	om	asyl,	til	opholdstilladelse	var	tildelt.	Tabellen	viser	også	medianen af  ventetid. 
Medianen	er	et	mål	for,	hvilken	værdi	der	deler	personerne	i	perioden	i	to	lige	store	dele,	og	
er	således	et	bedre	udtryk	for	den	ventetid,	de	fleste	i	en	bestemt	periode	venter,	særligt	hvis	
fordelingen	af 	ventetid	er	skæv,	således	at	nogle	få	venter	meget	kort	tid	eller	meget	længe.	
Som	det	ses,	er	medianen	længere	end	den	gennemsnitlige	ventetid	i	1993-1996	(809	mod	
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713	dage)	og	kortere	end	den	gennemsnitlige	ventetid	i	2012-2016	(133	mod	179	dage).	Det	
viser,	at	mange	flygtninge	vil	have	oplevet	at	vente	over	to	år	i	den	første	periode	og	under	
fem	måneder	i	den	sidste	periode.

Tabel 6.1. Beskrivelse af flygtninge i perioden 1993-2016, opdelt på tidspunkt for opholdstilladelse, pct.

Kohorte 1993-1996 1997-2001 2002-2006 2007-2011 2012-2016 Alle år

Pct. mænd 54,6 62,7 58,6 64,0 68,5 61,6
Gns. ankomstalder 26,0 26,2 24,5 24,0 26,4 25,9
Ankomstalder, grp.:
    0-12 år 26,5 24,1 26,8 21,5 15,7 22,3
    12-18 år 9,4 8,5 11,1 14,1 8,7 9,5
    18-25 år 11,6 11,1 11,3 18,5 20,5 14,8
    25-35 år 23,7 28,9 26,4 26,3 32,0 27,7
    35-50 år 19,7 19,7 18,7 15,1 18,2 18,8
    +50 år 9,1 7,7 5,6 4,4 4,9 6,9
Oprindelsesland:
    Afghanistan 2,0 17,2 9,8 17,8 3,9 7,6
    Bosnien-Herzegovina 55,6 9,8 7,7 0,9 0,1 21,0
    Irak 7,9 30,8 11,0 12,4 0,7 10,9
    Iran 2,2 4,3 8,3 9,6 4,6 4,5
    Somalia 11,5 12,1 6,6 1,2 4,6 8,2
    Syrien 0,6 1,0 2,1 14,3 63,6 21,2
    Andre 20,1 24,8 54,5 43,8 22,6 26,7
Opholdstilladelse:
    Konventionsstatus 19,9 21,0 16,3 30,0 63,9 34,1
    De facto, beskyttelsesstatus mv. 63,7 51,1 25,8 29,4 28,5 44,4
    Kvoteflygtning 6,2 12,8 30,2 29,6 6,5 11,6
    Andre grunde 10,2 15,1 27,7 11,0 1,1 9,9

Antal 30.568 18.461 7.841 7.697 28.417 92.984

Gns. ventetid (dage) 713 384 726 469 179 462
Median ventetid (dage) 809 314 562 255 133 315

Antal med oplyst ventetid 28.283 13.978 4.772 5.119 25.848 78.000

Note: Tabellen medtager kun flygtninge, der ikke kan observeres i Danmarks Statistiks registre, før de ansøger om asyl. Desuden er flygtninge med imputeret 
værdi for opholdsgrundlag ikke medtaget.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Udlændingestyrelsen og registerdata.
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6.2 Flygtninges ventetid – dekomponeret på opholdsstatus og oprindelsesland

Overordnet	set	er	den	tid	flygtninge	venter	på	at	få	afgjort	deres	asylsag	altså	faldet	over	
årene	1992-2016	omend	med	en	stigning	omkring	år	2002.	Den	gennemsnitlige	ventetid	
dækker	dog	over	store	forskelle	mellem	forskellige	grupper.	Ventetiden	varierer	–	som	det	
allerede	er	blevet	berørt	–	i	relation	til	oprindelsesland,	men	forskelle	i	ventetid	hænger	
også	sammen	med,	hvilket	opholdsgrundlag,	altså status,	flygtningene	ender	med	at	blive	tildelt.	
Med	status	menes,	om	flygtningene	har	fået	opholdstilladelse,	fordi	de	er	omfattet	af 	FN’s	
Flygtningekonvention	(konventionsstatus),	pga.	et	beskyttelsesbehov,	og	eksempelvis	ikke	
kan	sendes	tilbage	grundet	krig	i	deres	oprindelsesland	(de	facto-/	beskyttelsesstatus/	mid-
lertidig	beskyttelsesstatus),	eller	af 	humanitære	og	andre	årsager.	I	det	følgende	dekompone-
rer	vi	derfor	ventetiden	først	på	opholdsgrundlag/status,	og	dernæst	stilles	skarpt	på,	hvor-
dan	udviklingen	har	set	ud	for	personer	fra	de	oprindelseslande,	hvorfra	Danmark	har	fået	
flest	flygtninge	perioden	igennem,	nemlig	først	Bosnien-Herzegovina	og	Syrien	og	dernæst	
Afghanistan,	Somalia	og	Irak.	Endelig	viser	vi	den	gennemsnitlige	ventetid	og	spredningen	
heri	for	de	største	flygtningelande.

Figur	6.3	viser	ventetiden	for	personer	med	de	tre	førnævnte	opholdsgrundlag:	1)	Konven-
tionsstatus,	2)	beskyttelsesstatus	(herunder	de	facto-	og	midlertidig	beskyttelsesstatus)	og	3)	
andre	opholdsgrundlag.	Det	fremgår	af 	figuren,	at	udviklingen	i	den	gennemsnitlige	vente-
tid	for	de	asylansøgere,	der	ender	med	at	blive	tildelt	enten	konventions-	eller	beskyttelses-
status,	i	høj	grad	følges	ad.	Det	er	flygtninge	i	gruppen	‘Andre	opholdsgrundlag’,	som	venter	
længst i asylsystemet. Denne gruppe dækker over forskellige opholdsgrundlag: Personer 
med	opholdstilladelse	som	følge	af 	§	9,	stk.	5	udgør	27	pct.	(omfatter	bl.a.	personer	fra	det	
tidligere	Jugoslavien);	personer	med	humanitær	opholdstilladelse	udgør	andre	17	pct.;	mens	
grundlaget	ikke	er	nærmere	kendt	udover	§	9	for	atter	andre	34	pct.	En	tredjedel	af 	alle	
flygtningene	i	kategorien	‘Andre	opholdsgrundlag’	har	fået	deres	ansøgning	afgjort	af 	mini-
steriet	(i	skrivende	stund,	Udlændinge-	og	Integrationsministeriet).	Der	har	altså	været	flere	
instanser	ind	over	i	mange	af 	disse	flygtninges	sager,	og	det	er	derfor	sandsynligt,	at	sagerne	
har	været	sværere	at	afgøre	end	sager,	der	ender	med,	at	asylansøgeren	tildeles	opholdstil-
ladelse	efter	§	7	(konventions-	eller	beskyttelsesstatus).	Involvering	af 	flere	myndigheder	kan	
være med til at forklare den længere ventetid i asylsystemet for personer med opholdstilla-
delse	efter	§	9.	Figur	6.3	tyder	på,	at	det	i	høj	grad	har	været	ventetiden	for	personer	med	
andre	opholdsgrundlag	(§	9),	der	trækker	den	gennemsnitlige	ventetid	op	i	perioden	om-
kring 2002-2007.
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Figur 6.3. Halvårlig gennemsnitlig ventetid opgjort på tidspunkt for tildeling af opholdstilladelse; opdelt 
på opholdsstatus. 1992-2016
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Note: Kun personer, som ikke observeres i danske registre før ansøgning om asyl. Kvoteflygtninge er udeladt. Grafen vises ikke, hvor beregninger af ventetid 
er baseret på mindre end 10 personer.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Udlændingestyrelsen og registerdata.

I	figur	6.4	ses	nærmere	på	fordelingen	af 	de	forskellige	typer	opholdsgrundlag:	Konven-
tionsstatus,	de	facto	og	beskyttelsesstatus	samt	andre	opholdsgrundlag.	Kvoteflygtninge	
indgår	ikke.	Ligesom	antallet	af 	spontane	asylansøgere	og	antallet	af 	anerkendte	flygtninge,	
samt	den	gennemsnitlige	ventetid,	ændrer	fordelingen	af 	tildelte	opholdsgrundlag	sig	også	
efter	2002.	Som	det	også	fremgik	af 	tabel	6.1,	vokser	andelen	med	andre	opholdsgrundlag	
således	meget	i	årene	2003-2008.	Fra	at	have	udgjort	mellem	10	og	30	pct.,	stiger	andelen	
til	over	50	pct.	(se	figur	6.4).	I	første	halvår	af 	2004	og	første	halvår	af 	2007	er	det	omkring	
7	ud	af 	10	af 	alle	anerkendte	flygtninge	uden	tidligere	registrering	i	Danmark,	som	tildeles	
andre	opholdsgrundlag.	Som	nævnt	tidligere,	er	det	dog	vigtigt	at	understrege,	at	stigningen	
i	andelen	med	andre	opholdsgrundlag	ikke	er	udtryk	for,	at	der	antalsmæssigt	er	flere,	som	
tildeles	denne	status.	Andre	opholdsgrundlag	fylder	procentvis	mere,	fordi	der	er	meget	
færre	flygtninge,	som	tildeles	konventions-	og	beskyttelsesstatus	i	årene	2002-2012.
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Figur 6.4. Fordelingen af typen af opholdsgrundlag for anerkendte flygtninge i perioden 1993-2016
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Note: Kun personer, som ikke observeres i danske registre før ansøgning om asyl. Kvoteflygtninge er ikke medtaget.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Udlændingestyrelsen og registerdata.

Det	er	en	gennemgående	historie	i	denne	rapport,	at	særligt	asylansøgere	og	flygtninge	fra	
Bosnien-Herzegovina	og	Syrien	skiller	sig	ud	ved	deres	store	antal.	I	det	følgende	ses	derfor	
nærmere	på	ventetiden	og	antal	anerkendte	flygtninge	for	netop	disse	to	grupper.	

Figur	6.5	viser	den	gennemsnitlige	ventetid	samt	antal	anerkendte	flygtninge	fra	Bosni-
en-Hercegovina	i	perioden	1995-1999,	opdelt	på	tidspunkt	for	opholdstilladelse	(igen	
medtages	kun	anerkendte	flygtninge,	der	ikke	er	registreret	i	Danmark	før	ansøgningstids-
punktet).	Det	ses	tydeligt,	at	ventetiden	er	jævnt	faldende	for	denne	gruppe	flygtninge	i	peri-
oden.	Den	jævnt	faldende	ventetid	er	en	følge	af 	Jugoslaver-	og	Bosnier-loven.	Førstnævnte	
satte behandlingen af  asylansøgninger fra personer fra det tidligere Jugoslavien i bero i to 
år	(love	fra	november	1992	og	juni	1993).	Da	de	to	år	var	gået,	dvs.	fra	december	1994	og	
frem,	fik	asylansøgerne	opholdstilladelse,	så	hurtigt	som	asylsystemet	kunne	behandle	sa-
gerne	(jf.	afsnit	9.1).	Lovene	medførte,	at	de	personer,	som	flygtede	tidligt	fra	borgerkrigen	i	
Jugoslavien,	kom	til	at	vente	væsentligt	længere	i	det	danske	asylsystem,	end	dem	der	flygte-
de	senere.	Forskellen	i	gennemsnitlig	ventetid	er	op	mod	1½	år.
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Figur 6.5. Halvårlig gennemsnitlig ventetid og antal anerkendte flygtninge, opgjort på tidspunkt for 
opholdstilladelse. Personer fra Bosnien-Hercegovina. 1995-1999
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Note: Kun personer, som ikke observeres i danske registre før ansøgning om asyl. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Udlændingestyrelsen og registerdata.
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Figur 6.6. Halvårlig gennemsnitlig ventetid og antal anerkendte flygtninge, opgjort på tidspunkt for 
opholdstilladelse. Personer fra Syrien. 2009-2016
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Note: Kun personer, som ikke observeres i danske registre før ansøgning om asyl. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Udlændingestyrelsen og registerdata.

Figur	6.6	viser	ventetid	og	antal	anerkendte	flygtninge	for	personer	fra	Syrien.	Rent	an-
talsmæssigt	ligner	flygtninge	fra	de	to	lande	hinanden.	I	1995-1998	fik	18.158	personer	fra	
Bosnien-Hercegovina	opholdstilladelse	i	Danmark,	langt	hovedparten	i	andet	halvår	af 	
1995.	Tilsvarende	fik	17.306	flygtninge	fra	Syrien	opholdstilladelse	i	perioden	2013-2016.	
Dermed	ligner	de	to	flygtningekriser	hinanden	rent	omfangsmæssigt. 6	De	syriske	flygtninge	
kommer	og	anerkendes	blot	over	en	længere	periode	end	bosnierne,	som	kom	i	løbet	af 	
meget	kort	tid,	og	næsten	alle	fik	opholdstilladelse	samtidigt.

Til gengæld er billedet af  ventetiden meget forskelligt. F.eks. er den gennemsnitlige vente-
tid	markant	lavere	for	syriske	flygtninge,	nemlig	helt	ned	til	2-3	måneder	i	midten	af 	2014.	

6				Igen	medtages	kun	personer	med	gyldig	ventetid,	som	ikke	optræder	i	danske	registre	for	ansøgning	om	asyl.
Det	fremgår	af 	Statistikbanken,	VAN8K,	at	der	indvandrede	i	alt	514	personer	fra	Syrien	med	asyl	som	
opholdsgrundlag	i	de	to	første	kvartaler	af 	2017.	Selvom	nogle	af 	disse	personer	kan	have	haft	et	andet	opholdsgrundlag,	
inden	de	blev	tildelt	asyl,	viser	det	dog,	at	der	stadig	anerkendes	flygtninge	fra	Syrien.
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Ventetiden	stiger	dog	mod	slutningen	af 	2016,	om	end	ikke	til	et	niveau,	der	kommer	i	
nærheden	af 	den	tid,	som	bosnierne	ventede	tilbage	i	1990’erne.	Som	det	allerede	er	blevet	
berørt,	hænger	den	korte	ventetid	sammen	med,	at	anerkendelsesprocenten	er	meget	høj	
for	syrere	i	årene	2015-2016	(næsten	100	pct.).	Dette	er	vist	i	figur	6.7,	der	angiver	aner-
kendelsesprocenten	for	fire	af 	de	lande,	hvorfra	der	er	kommet	flest	flygtninge	siden	1997,	
nemlig	Syrien,	Irak,	Somalia	og	Afghanistan.

 Figur 6.7. Anerkendelsesprocenten for spontane asylansøgere fra Syrien, Afghanistan, Somalia og Irak. 
1996-2016
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Kilder: Indenrigsministeriet, 1996, 1999; Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration/Udlændingeservice, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011; 
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration/ Udlændingestyrelsen, 2006; Udlændingestyrelsen, 2002a, 2003a, 2004a, 2005a, 2012, 2013a, 
2014a, 2015a, 2016a, 2017b. 

Det	fremgår	også	af 	figur	6.7,	at	anerkendelsesprocenten	var	meget	høj	for	asylansøgere	fra	
Irak	og	Somalia	i	årene	1996-2001,	mindre	udpræget	for	ansøgere	fra	Afghanistan.	I	pe-
rioden efter bortfaldet af  de facto-begrebet og de andre omtalte lovændringer falder aner-
kendelsesprocenten	for	alle	de	fire	viste	lande,	Syrien,	Irak,	Somalia	og	Afghanistan,	og	er	i	
2004	historisk	lav	–	ligesom	vi	så	det	for	den	samlede	anerkendelsesprocent.	Faktisk	blev	der	
kun	tildelt	opholdstilladelse	til	9	ud	af 	de	630	asylansøgere	fra	Irak,	der	fik	deres	sag	afgjort	
i	2004	og	2006	(Ministeriet	for	Flygtninge,	Indvandrere	og	Integration/	Udlændingeservice,	
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2007,	2008;	Ministeriet	for	Flygtninge,	Indvandrere	og	Integration/	Udlændingestyrelsen,	
2006;	Udlændingestyrelsen,	2005a).	I	2007	stiger	anerkendelsesprocenten	for	irakere	til	88	
pct.	Det	skyldes	formentlig,	at	308	irakiske	tolke	fik	opholdstilladelse	dette	år	(Ministeriet	
for	Flygtninge,	Indvandrere	og	Integration/	Udlændingeservice,	2008).	

Figur	6.8	viser	ventetid	og	antal	anerkendte	flygtninge	fra	Irak,	Somalia	og	Afghanistan.	
Figuren	viser	igen,	at	der	sker	et	tydeligt	skift	omkring	2002.	Dels	falder	antallet	af 	aner-
kendte	flygtninge	fra	alle	tre	lande,	dels	stiger	ventetiden	for	de	få	flygtninge,	der	tildeles	op-
holdstilladelse	i	perioden	2003-2008.	Det	ses	også,	at	ventetiden	er	meget	svingende.	Dette	
skyldes,	at	beregningerne	i	store	dele	af 	perioden	er	baseret	på	meget	få	individer	(grafen	
falder	bort,	hvis	der	indgår	under	10	individer	i	beregningen).

Graferne	for	irakere	er	mest	bemærkelsesværdige.	For	det	første	ses,	at	der	er	grupper	af 	
irakiske	flygtninge,	som	har	ventet	over	fire	år	på	at	få	deres	sag	afgjort	–	og	det	er	vel	at	
mærke	kun	de	sager,	der	ender	med	tilladelse.	For	det	andet	kan	der	for	irakernes	ved-
kommende	bemærkes	et	påfaldende	dyk	fra	gennemsnitligt	over	to	års	ventetid,	til	under	
et	halvt	år	fra	første	til	andet	halvår	af 	2007.	Dette	dyk	i	ventetiden	er	sammenfaldende	
med	stigningen	i	anerkendelsesprocenten	for	irakere	(se	figur	6.6),	og	med,	at	der	tildeles	
opholdstilladelse	til	over	300	irakiske	tolke.	Mens	mange	af 	de	irakiske	asylansøgere	således	
kom	til	at	vente	endog	meget	lang	tid	på	at	få	afgjort	deres	asylsag	mellem	2003	og	2013,	
ventede tolkene markant kortere tid.
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Figur 6.8. Halvårlig gennemsnitlig ventetid for samt antal anerkendte flygtninge fra Irak, Somalia og 
Afghanistan, opgjort på tidspunkt for opholdstilladelse
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Note: Kun flygtninge, der ikke observeres i Danmarks Statistiks registre før ansøgning om asyl. Graferne falder væk, hvis der er færre end 10 flygtninge fra det 
pågældende oprindelsesland, der får opholdstilladelse i det givne halvår.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Udlændingestyrelsen og registerdata. 
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Som	det	sidste	i	dette	afsnit	ses	i	tabel	6.2	på	den	gennemsnitlige	ventetid	for	udvalgte	lande.	
Ud	fra	figur	6.8	kunne	man	foranlediges	til	at	tro,	at	asylansøgere	fra	Irak	ville	være	blandt	
de	flygtninge,	der	gennemsnitligt	havde	ventet	længst	i	det	danske	asylsystem.	Men	som	
det	fremgår	af 	tabel	6.2,	er	dette	ikke	tilfældet.	Set	over	hele	perioden	1993-2016,	er	det	
flygtninge	fra	Bosnien-Hercegovina,	som	har	ventet	længst.	De	19.066	personer	herfra,	for	
hvem	ventetiden	er	kendt,	og	som	har	flygtningestatus	som	det	første	kendte	opholdsgrund-
lag,	ventede	i	gennemsnit	767	dage,	altså	mere	end	2	år.	De	7.642	flygtninge	fra	Irak,	der	
fik	opholdstilladelse	i	perioden,	ventede	gennemsnitligt	kun	omkring	halvt	så	længe,	nemlig	
386 dage. Irakeres ventetid kommer dog op i nærheden af  bosniernes i perioderne 2002-
2006	og	2007-2011,	hvor	den	ligger	på	henholdsvis	639	og	668	dage.	Men	det	er	relativt	få	
irakere,	som	hænger	fast	i	asylsystemet	i	disse	perioder,	hvilket	forklarer,	at	det	ikke	påvirker	
irakernes gennemsnitlige ventetid i hele perioden mere. 

Tabel 6.2. Deskriptiv statistik for ventetid opdelt på land og kohorte, 1993-2016

Land Statistik 1993-1996 1997-2001 2002-2006 2007-2011 2012-2016 Alle år

Afghanistan Gns. 415 299 641 281 403 360

N 549 2.152 576 1.312 928 5.517

Bosnien-
Hercegovina

Gns. 790 524 752 767

N 16.949 1.512 520 19.066

Irak Gns. 356 304 639 668 507 386

N 1.514 4.483 635 842 168 7.642

Somalia Gns. 239 307 330 297 277

N 3.192 1.985 449 1.136 6.832

Syrien Gns. 323 343 488 280 133 146

N 167 158 130 901 17.450 18.806

Note: Kun personer, som ikke observeres i danske registre for ansøgning om asyl. Hvis under 100 personer fik opholdstilladelse fra et givent land i en given 
kohorte, er statistikken for dem udeladt.
Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Udlændingestyrelsen og Danmarks Statistik.

Syrerne,	som	primært	ankommer	i	perioden	2012-2016	venter	kortest	af 	de	medtagne	lan-
de,	nemlig	kun	146	dage.	En	anden	gruppe	flygtninge,	som	ligeledes	gennemsnitligt	venter	
under	ét	år,	og	endda	hele	perioden	igennem,	er	somalierne.	De	er	også	de	eneste	af 	de	
medtagne	nationaliteter,	for	hvem	ventetiden	ikke	stiger	drastisk	fra	perioden	1997-2001	
til	perioden	2002-2006:	Mens	ventetiden	for	flygtninge	fra	Afghanistan	og	Irak	mere	end	
fordobles	fra	1997-2001	til	2002-2006,	stiger	den	gennemsnitlige	ventetid	for	somaliere	kun	
med	23	dage,	fra	307	til	330	dage.



35

7 Ventetiden i Norge – og et enkelt tal fra Schweiz

Ligesom	det	hidtil	har	været	svært	at	finde	tilgængelige	kilder	for	udviklingen	i	anerkend-
te	flygtninges	gennemsnitlige	ventetid	på	asylafgørelse	i	Danmark,	er	viden	om	ventetid	
og	særligt	udviklingen	heri	fra	andre	lande	også	begrænset.	Det	er	dog	lykkedes	at	finde	
repræsentative	tal	for	anerkendte	flygtninge	fra	Norge	samt	et	enkelt	schweizisk	tal	for	en	
delgruppe	af 	de	anerkendte	flygtninge.	Da	det	ikke	er	muligt	at	bearbejde	de	udenlandske	
data,	er	de	danske	data	for	anerkendte	flygtninge	på	forskellig	vis	bearbejdet,	så	de	ligner	de	
udenlandske mest muligt. Trods ihærdige anstrengelser for at gøre de danske tal sammen-
lignelige	med	de	udenlandske	kilder,	må	der	dog	tages	forbehold	for	sammenligneligheden.	
Det	er	således	tænkeligt,	at	der	findes	forskelle	i	eksempelvis	begrebsafgrænsning,	admini-
strations-	og	registreringspraksis,	som	det	ikke	er	muligt	at	tage	højde	for.	

De	formentlig	mest	detaljerede,	tilgængelige	oplysninger	stammer	fra	Norge.	I	rapporten	
‘Opphold	i	asylmottak’	(Weiss	et	al.,	2017)	beskrives	forskellige	forhold	for	flygtninge,	der	er	
ankommet	til	et	norsk	asylcenter	i	perioden	2005-2010,	og	som	er	blevet	genbosat	senest	i	
2015.	Det	norske	studie	medtager	kun	flygtninge,	som	er	fyldt	18	år	ved	udgangen	af 	2015	
(ibid.,	s.	29),	derfor	medtages	kun	personer	født	før	1998	fra	de	danske	data.	Den	gennem-
snitlige	ventetid	vises	for	begge	lande,	og	det	er	valgt	at	beregne	den	gennemsnitlige	vente-
tid	for	de	fire	oprindelseslande,	hvorfra	der	er	mange	flygtninge	i	både	Danmark	og	Norge.	

De norske tal opdeler ventetid i a)	den	tid,	det	tager	at	afgøre	sagen	(fra	dato	for	ansøgning	
om	asyl	til	dato	for	opholdstilladelse),	og	b)	den	tid	det	varer,	indtil	flygtningen	er	genbosat	
i	Norge.	I	Danmark	har	vi	ikke	noget	direkte	mål	på	varigheden	fra	tildeling	af 	opholdstil-
ladelse	til	genbosætning.	Men	i	de	danske	registre	findes	en	dato	for,	hvornår	en	flygtning	
første gang registreres i bopælskommunen.7 Denne registrering bruges her som tilnærmelse 
til	varigheden	af 	perioden	fra	opholdstilladelse	er	bevilliget,	til	boligplaceringen	finder	sted.

Tabel	7.1	viser	tal	for	flygtninges	gennemsnitlige	ventetid	i	Danmark	og	Norge.	Det	fremgår	
for	det	første	af 	tabellen,	at	mens	Danmark	har	anerkendt	4.059	flygtninge	uden	registre-
ring	i	de	danske	registre	før	asylansøgning	i	perioden	2005-2015,	har	Norge	anerkendt	
18.904	flygtninge	i	samme	periode.	Det	er	uklart,	om	de	norske	tal	kan	inkludere	flygtninge,	
der	har	boet	i	Norge,	inden	de	søgte	asyl.	Men	selv	med	dette	forbehold	in	mente,	er	der	
ingen	tvivl	om,	at	Norge	har	anerkendt	betydeligt	flere	flygtninge	i	perioden	2005-2015	end	
Danmark.

7				Der	benyttes	variablen	’handdto’/’haend_dato’	fra	Danmarks	Statistisk.
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Tabellen	viser	for	det	andet,	at	den	gennemsnitlige	ventetid	indtil	opholdstilladelse	er	givet,	
ikke adskiller sig meget i de to lande. Flygtninge ventede i gennemsnit 416 dage i Norge og 
376	dage	i	Danmark;	desuden	er	medianen	stort	set	ens	i	de	to	lande	(282	i	Norge	og	280	
i	Danmark).	Til	gengæld	er	tidsrummet,	fra	en	flygtning	får	opholdstilladelse,	til	vedkom-
mende	er	genbosat,	meget	forskelligt	i	de	to	lande.	I	Danmark	går	der	gennemsnitligt	kun	
40	dage	fra	opholdstilladelsen	er	givet,	til	registrering	har	fundet	sted	i	en	dansk	kommune.	
I	Norge	varer	det	mere	end	et	halvt	år	(206	dage)	fra	opholdstilladelsen	er	tildelt,	til	genbo-
sætning	har	fundet	sted.	Forskellen	mellem	Norge	og	Danmark	på	dette	punkt	hænger	for-
mentlig	sammen	med,	at	det	i	Danmark	er	Udlændingestyrelsen,	som	ud	fra	fastsatte	kvoter	
bestemmer,	hvor	flygtningene	skal	bo,	men	de	norske	kommuner	selv	kan	bestemme,	hvor	
mange	og	hvilke	kategorier	af 	flygtninge	de	vil	modtage	(Departementenes	sikkerhets-	og	
serviceorganisasjon	Informasjonsforvaltning,	2017,	s.	47–49).8 

Det	fremgår	også	af 	tabel	7.1,	at	den	gennemsnitlige	ventetid	fra	asylansøgning	til	opholds-
tilladelse	er	givet,	varierer	meget	afhængigt	af 	oprindelsesland,	og	at	denne	variation	ikke	
er	ens	i	Danmark	og	Norge.	Eksempelvis	venter	flygtninge	fra	Afghanistan	lige	lang	tid	i	
de	to	lande,	mens	personer	fra	Somalia	venter	621	dage	i	Danmark	mod	359	dage	i	Norge.	
Samtidig	er	der	blevet	anerkendt	langt	færre	flygtninge	fra	Somalia	i	Danmark	end	i	Norge	
(138	mod	3.177).9	Forskellen	i	ventetid	kunne	tyde	på,	at	vurderingen	af,	hvor	farligt	det	vil	
være	at	sende	asylansøgere	tilbage	til	Somalia,	har	været	forskellig	i	Danmark	og	i	Norge	i	
perioden. 

Ventetiden	for	asylansøgere	fra	Iran	adskiller	sig	ligeledes,	men	i	dette	tilfælde	er	ventetiden	
ca.	dobbelt	så	lang	i	Norge,	som	i	Danmark	(735	mod	364).	Medianen	for	iranske	asylan-
søgeres	ventetid	i	Norge	er	dog	væsentligt	under	de	735	dage,	nemlig	471,	hvilket	tyder	på,	
at	det	er	lille	antal	blandt	de	iranske	asylansøgere	i	Norge,	der	trækker	gennemsnittet	op.	
Antallet	af 	iranske	asylansøgere,	der	har	fået	opholdstilladelse	i	henholdsvis	Norge	og	Dan-
mark	er	stort	set	ens	i	perioden	(661	og	644).

8				De	danske	kvoter	udregnes	ud	fra	et	skøn	over,	hvor	mange	flygtninge	der	vil	komme	det	følgende	år,	samt	
ud	fra	en	fordelingsnøgle,	der	fastlægges	på	baggrund	af 	kommunens	befolkningstørrelse,	andel	indvandrere	og	
flygtninge	samt	antal	familiesammenførte	til	flygtninge	(viden	er	hentet	fra	https://www.nyidanmark.dk/da-dk/for_
samarbejdspartnere/visitering_flygtninge_kommunerne/Visitering+af+flygtninge+til+kommunerne.htm).	
I	Norge	har	Justits-	og	beredskapsdepartementet	det	overordnede	ansvar	for	bosætning	af 	flygtninge	(Departementenes	
sikkerhets-	og	serviceorganisasjon	Informasjonsforvaltning,	2017,	s.	47).	Ligesom	i	Danmark	fastsættes	tal	for	bosætning	
og	fordeling	på	baggrund	af 	kriterier	som	befolkningstal,	boligmarked,	arbejdsmarked,	omfanget	af 	tidligere	bosætning	
m.m.	Men	i	modsætning	til	Danmark	anmodes	kommunerne	blot	om	at	tage	imod	flygtninge,	og	det	er	frivilligt	for	
dem,	hvor	mange	og	hvem	de	tager	imod.	I	praksis	bliver	over	90	pct.	af 	flygtningene	bosat	efter	aftale	mellem	stat	og	
kommune	(ibid.).	
9				Denne	sammenligning	tager	ikke	højde	for,	at	antallet	af 	asylansøgere	fra	Somalia	har	været	væsentligt	større	i	
Norge end i Danmark i 2005-2010.
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Tabel 7.1. Ventetiden på asylafgørelse for udvalgte grupper af flygtninge i Danmark og Norge. Flygtninge, 
som søgte asyl i 2005-2010 med afsluttet sag inden udgangen af 2015

Danmark Antal dage fra ansøgning om asyl  
til opholdstilladelse er givet

Antal dage fra bevilling af opholdstilladelse  
til første dato for registrering i dansk kommune

Oprindelsesland Gennemsnit Median N Gennemsnit Median N

Afghanistan 346 271 1.176 40 40 1.012
Irak 252 168 541 39 39 468
Iran 365 278 642 41 40 599
Somalia 753 621 138 36 36 113
Alle lande 376 280 4.059 40 40 3.619

 Norge Antal dage i ‘mottak’  
før opholdstilladelsen blev tildelt

Antal dage i ‘mottak’  
efter opholdstilladelsen blev tildelt

Oprindelsesland Gennemsnit Median N Gennemsnit Median N

Afghanistan 433 273 2.924 188 158 2.899
Irak 433 355 1.695 242 145 1.655
Iran 735 471 661 178 125 654
Somalia 406 359 3.177 232 181 3.141
Alle lande 416 282 18.904 206 154 18.483

Note: For Danmarks vedkommende medtages kun flygtninge som a) er fyldt 18 år ved udgangen af 2015, b) ikke er registeret i de danske registre inden 
asylansøgning, og c) har gyldige oplysninger om ventetid.

Kilder: Egne beregninger på basis af data fra Udlændingestyrelsen og Danmarks Statistik, samt Weiss et al. (2017).

Ud	over	de	norske	tal	findes	også	et	enkelt	tal	for	ventetiden	for	anerkendte	flygtninge	fra	
Schweiz.	Baseret	på	data	fra	statssekretariatet	for	migration	(Secrétariat	d’Etat	aux	Migrati-
ons,	SEM)	beregner	Hainmueller	et	al.	(2016)	den	gennemsnitlige	ventetid	for	17.360	flygt-
ninge	med	beskyttelsesstatus	(såkaldt	‘F-status’),	der	har	søgt	og	fået	asyl	mellem	1994	og	
2004,	og	som	ikke	har	ventet	mere	end	fem	år.	De	finder,	at	den	gennemsnitlige	ventetid	for	
denne	gruppe	har	været	1,82	år	(standardafvigelse	1,31).	Laves	tilsvarende	afgrænsning	af 	
data	for	Danmark,	hvor	der	altså	kun	medtages	personer	med	beskyttelsesstatus	med	maksi-
malt	fem	års	ventetid,	er	resultatet,	at	denne	gruppe	flygtninge	i	gennemsnit	har	ventet	1,00	
år	(standardafvigelse	0,57).	De	flygtninge	med	beskyttelsesstatus,	der	er	kommet	ud	i	Dan-
mark	i	en	sammenlignelig	periode,	har	altså	ventet	kortere	tid	end	tilsvarende	flygtninge	i	
Schweiz.

De	få	tilgængelige	tal	for	anerkendte	flygtninges	ventetid	i	asylsystemet	tyder	således	ikke	på,	
at	flygtninge	venter	længere	tid	på	afgørelse	i	Danmark	sammenlignet	med	andre	lande.
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8 Flygtninges bosætning i Danmark fra 1997 til 2016

Når	flygtninge	har	modtaget	opholdstilladelse	i	Danmark	bosættes	de	i	en	kommune	umid-
delbart	efter	(jf.	afsnit	7).	I	afsnittet	nedenfor	gives	en	kort	introduktion	dels	til	lovgivningen	
på	området,	dels	til	hvor	i	landet	flygtningene	er	blevet	boligplaceret.	

8.1 Boligplaceringspolitik

Siden	1986	har	der	eksisteret	en	egentlig	boligplaceringspolitik	for	nyankomne	flygtninge,	
som	har	til	hensigt	at	sprede	flygtningene	over	hele	Danmark,	jf.	Damm	(2005).	Før	1999	
er	det	Dansk	Flygtningehjælp,	der	står	for	såvel	boligplacering	som	et	18-måneders	intro-
duktionsprogram	med	undervisning	i	dansk	sprog	og	kultur	samt	jobtræning	mm.	Det	på-
hviler	således	Dansk	Flygtningehjælp	at	finde	permanente	boliger	til	flygtningene	i	landets	
kommuner.	Det	sker	delvist	på	baggrund	af 	kommunernes	muligheder	for	at	finde	boliger	
og	integrere	flygtningene,	og	dermed	også	om	kommunerne	har	en	hyppigere	forekomst	
af 	almennyttige	boliger,	uddannelses-	og	beskæftigelsesmuligheder,	jf.	Damm	(2005).	For	at	
forbedre	flygtningenes	muligheder	for	at	få	sociale	netværk	vurderes	det	ved	bosætning	posi-
tivt,	hvis	der	er	landsmænd	i	kommunen.	Derimod	er	det	negativt,	hvis	der	er	mange	andre	
indvandrere,	idet	man	ønsker	at	modvirke	for	store	koncentrationer	af 	indvandrere	i	sam-
me	boligområde.	Flygtningene	bliver	desuden	opfordret	til	at	blive	i	kommunen	gennem	
hele	introduktionsforløbet,	men	der	er	ingen	formelle	restriktioner.

Efter	vedtagelsen	af 	integrationsloven	(L474	af 	10/07/1998)	indføres	et	tre-årigt	integra-
tionsprogram,	og	ansvaret	for	såvel	integrationsprogram	som	boligplacering	overgår	til	
kommunerne.	Samtidig	bliver	modtagelse	af 	introduktionsydelse	(som	kan	modtages,	mens	
man	deltager	i	integrationsprogrammet)	kædet	sammen	med	bosætningen.	Fraflytter	man	
kommunen	i	løbet	af 	de	første	tre	år,	risikerer	man	således	at	miste	sin	introduktionsydelse,	
som	for	mange	er	det	primære	indkomstgrundlag.	Langt	de	fleste	flygtninge	vælger	at	blive	
boende	i	kommunen	de	første	år	efter	boligplaceringen,	og	denne	effekt	er	forstærket	efter	
1999,	jf.	Nielsen	&	Jensen	(2006).

Fordelingen	af 	flygtninge	kommunerne	imellem	foregår	herefter	i	praksis	således,	at	Udlæn-
dingestyrelsen	hvert	forår	giver	et	skøn	(det	såkaldte	‘landstal’)	over,	hvor	mange	flygtninge	
som	forventes	at	komme	til	Danmark	i	det	pågældende	år.	Kommunerne	skal	herefter	for-
dele	nyankomne	flygtninge	imellem	sig	efter	et	kvotesystem,	og	lykkes	det	ikke	kommunerne	
at	blive	enige,	fordeles	de	af 	Udlændingestyrelsen.	



39

Fordeling sker ud fra hensyn til kommunernes befolkningstal og antallet af  indvandrere og 
flygtninge,10	som	i	forvejen	bor	i	kommunen.	Selvom	boligplaceringen	i	høj	grad	er	baseret	
på	disse	kommunale	fordelingsnøgler,	så	indgår	der	også	individuelle	hensyn,	når	den	en-
kelte	skal	boligplaceres.	Hvis	flygtningen	allerede	har	familie	i	landet,	(og	især	nær	familie),	
tages	der	hensyn	til	det,	ligesom	der	fra	juli	2016	kommer	et	mere	specifikt	fokus	på	flygt-
ningens	beskæftigelsesmuligheder	på	det	lokale	arbejdsmarked.

Når	den	enkelte	flygtning	er	visiteret	til	en	kommune,	er	det	kommunens	opgave	at	hjælpe	
med	at	finde	en	bolig.	Frem	til	2003	er	det	et	krav,	at	kommunen	finder	en	permanent	bolig	
inden	for	tre	måneder,	men	det	krav	viser	sig	vanskeligt	at	overholde,	og	formuleringen	i	
loven	bliver	siden	ændret	til	‘hurtigst	muligt’.	Et	afgørende	forhold	ved	udvælgelsen	af 	bo-
ligen	er,	at	den	skal	være	til	at	betale	for	flygtningen.	Da	de	fleste	flygtninge	har	en	ret	svag	
arbejdsmarkedstilknytning,	i	særdeleshed	i	den	første	tid	i	Danmark,	er	de	ofte	afhængige	af 	
offentlige	ydelser.	Derfor	skal	kommunerne	skaffe	boliger,	som	er	billige	nok,	og	det	kan	især	
være	vanskeligt	i	de	perioder,	hvor	ydelsen	til	nyankomne	flygtninge	er	lavere	end	kontant-
hjælp.11	Problemet	er	mest	udbredt	i	de	større	byer,	hvor	huslejeniveauet	generelt	er	højere.	
Omvendt	kan	de	mindre	kommuner,	med	billigere	boliger	på	landet,	have	sværere	ved	at	
sikre	flygtningene	en	rimelig	transporttid	til	de	daglige	gøremål	med	offentlig	transport.

8.2 Hvilke kommuner har modtaget flest flygtninge?

Et	overblik	over,	hvor	flygtningene	er	blevet	boligplaceret	i	perioden	fra	1997	og	frem	til	i	dag,	
er	vist	nedenfor.	Det	tages	her	udgangspunkt	i	det	absolutte	antal	af 	flygtninge	for	at	vise,	hvor	
flygtninge,	som	er	ankommet	på	et	givent	tidspunkt,	er	blevet	bosat.	Man	kunne	også	have	valgt	
at	beregne	flygtninges	andel	af 	befolkningen	(i	promille),	men	for	at	foretage	en	vurdering	af 	
byrdefordeling	kommunerne	imellem	kræver	det	yderligere	informationer	om	eksempelvis	flygt-
ninges	flyttemønstre	over	tid	og	den	etniske	sammensætning	af 	borgerne	i	kommunen	i	øvrigt,	
hvilket er udenfor denne rapports sigte. 

Opgørelsen	her	omfatter	alle	personer,	hvis	første	registrerede	opholdstilladelse	er	en	flygt-
ningekategori	(alle,	også	kvoteflygtninge	indgår).	I	opgørelsen	inkluderes	også	et	mindre	
antal	sager,	hvor	der	ikke	foreligger	et	konkret	opholdsgrundlag,	men	hvor	Danmarks	Stati-
stik	har	skønnet,	at	der	er	tale	om	en	flygtning	(se	også	afsnit	4	og	appendiks,	afsnit	11).	

10				Frem	til	juli	2016	er	det	antallet	af 	udenlandske	statsborgere,	ekskl.	statsborgere	fra	Norden	og	EU/EØS,	som	
lægges	til	grund	for	beregningen.	Derefter	bliver	det	antallet	af 	ikke-vestlige	indvandrere,	eksklusive	både	statsborgere	
fra	Norden,	EU/EØS	og	andre,	der	har	fået	opholdstilladelse	i	forbindelse	med	erhverv,	studie,	praktik-	eller	au	pair	
ophold,	jf.	BEK	nr.	980	af 	28/06/2016.
11				Det	gælder	fra	2002	til	2011,	hvor	introduktionsydelsen	er	på	niveau	med	starthjælp	og	igen	fra	2015,	hvor	
integrationsydelsen er indført.



40

Derimod	indgår	familiesammenførte	til	flygtninge	ikke	i	opgørelsen.	Det	skal	også	bemær-
kes,	at	pga.	kommunesammenlægningerne,	først	på	Bornholm	(2003)	og	Ærø	(2006)	siden	
det	øvrige	land	(2007),	så	ændres	de	kommunale	enheder	i	perioden.

Af 	tabel	8.1	fremgår,	hvilke	kommuner	som	i	årene	1997-2001	og	2002-2006	modtager	flest	
flygtninge.	Beregningen	er	foretaget	således,	at	flygtningene	indgår	i	opgørelsen	i	den	kom-
mune,	hvor	de	er	bosat	1.	januar,	året	efter	de	ankom.	I	perioden	1997	til	2001	ankommer	
der	i	løbet	af 	de	5	år	ca.	19.600	nye	flygtninge	til	de	danske	kommuner.	Københavns	Kom-
mune	modtager	flest	flygtninge	(1.393),	mens	de	øvrige	store	byer	Aarhus,	Odense,	Ålborg	
og	Esbjerg	følger	herefter,	jf.	tabel	8.1.	Samlet	set	er	det	17	pct.	af 	de	nyankomne	flygtninge,	
som	er	placeret	i	de	fem	kommuner	med	flest	flygtninge.	

Tabel 8.1. Top fem over kommuner, som modtager flest flygtninge i årene 1997-2006, antal flygtninge

Kommune 1997-2001 Kommune 2002-2006

København 1.393 København 193

Aarhus 544 Aarhus 152

Aalborg 516 Aalborg 144

Odense 499 Gentofte 142

Esbjerg 319 Silkeborg 98

Top fem 3.271 Top fem 729
Top fem i pct. af alle 17 pct. Top fem i pct. af alle 9 pct.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks registre.

I	årene	fra	2002	til	2006	bosættes	der	væsentligt	færre	flygtninge	(8.400)	end	i	den	foregåen-
de	periode.	Det	kan	hænge	sammen	med	en	nedgang	i	de	internationale	flygtningestrømme	
og	den	markante	omlægning	af 	flygtningepolitikken	i	2002,	som	er	nærmere	beskrevet	i	
afsnit 9	om	’Udlændingeloven	1992-2017’.	Samlet	set	udmønter	det	sig	i	færre	opholdstilla-
delser	til	flygtninge,	især	efter	2003,	jf.	figur	5.4.	Samtidig	er	der	sket	en	markant	forandring	
af,	hvilke	kommuner	som	har	fået	flest	nyankomne	flygtninge.	Ganske	vist	ligger	landets	
største	kommune,	København,	forsat	øverst	på	listen,	men	denne	gang	kun	med	193	flygt-
ninge12.	Herefter	følger	Aarhus	(152)	og	Aalborg	(144),	og	derefter	kommer	mellemstore	
kommuner	som	Gentofte	(142)	og	Silkeborg	(98).	De	fem	kommuners	flygtningeantal	sva-
rer	til	9	pct.	af 	alle	de	nyankomne	flygtninge	i	perioden.	Dermed	er	koncentrationen	af 	
flygtninge	i	‘top	5’-kommunerne	faldet	markant	i	forhold	til	årene	før,	hvilket	er	i	overens-
stemmelse	med	tidligere	studier,	som	viser	at	den	geografiske	spredning	af 	flygtninge	bliver	
større	efter	integrationslovens	indførelse,	jf.	Nielsen	&	Jensen	(2006).

12			Ifølge	kommunekvoterne	i	perioden	tildeles	København	ikke	flygtninge,	men	grundet	'nære	familiemedlemmer'	og	
andre	forhold	har	nyankomne	flygtninge	bosat	sig	her.
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Samlet	set	kommer	der	næsten	8.000	flygtninge	i	perioden	2007	til	2011,	hvilket	er	tæt	på	
antallet	i	den	foregående	periode,	men	efter	kommunesammenlægningerne	er	kommuner-
ne	fra	2007	væsentligt	større.	Det	betyder	også,	at	hver	kommune	i	gennemsnit	modtager	
flere	flygtninge,	jf.	tabel	8.2.	Thisted	topper	listen	med	264	flygtninge	efterfulgt	af 	Jam-
merbugt	(246),	Viborg	(225),	Silkeborg	(204)	og	Vejle	(180),	mens	København,	Aarhus	og	
Aalborg	er	gledet	ud	af 	listen.	Samlet	set	modtager	disse	fem	kommuner	14	pct.	af 	de	nyan-
komne	flygtninge.	En	andel,	der	ikke	direkte	kan	sammenlignes	med	de	foregående	år	pga.	
de nævnte kommunesammenlægninger.

Tabel 8.2. Top fem over kommuner, som modtager flest flygtninge i årene 2007-2016, antal flygtninge

Kommune 2007-2011 Kommune 2012-2016

Thisted 264 Aarhus 1.032

Jammerbugt 246 Aalborg 980

Viborg 225 Odense 706

Silkeborg 204 Viborg 669

Vejle 180 Esbjerg 664

Top fem 1.119 Top fem 4.051
Top fem i pct. af alle 14 pct. Top fem i pct. af alle 14 pct.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks registre.

I	årene	2012-2016	kommer	der,	som	vist	i	figur	5.4,	væsentlig	flere	flygtninge,	nemlig	
29.600,	hvilket	er	mere	end	i	de	to	foregående	perioder	tilsammen.	Aarhus,	som	er	den	
kommune,	der	topper	listen,	modtager	1.032	flygtninge,	mens	Aalborg	følger	tæt	efter	med	
980	og	Odense	(706),	Viborg	(669)	og	Esbjerg	(664)	følger	herefter.	Bortset	fra	København,	
som	slet	ikke	fremgår	af 	listen,	indgår	altså	fire	af 	de	fem	største	byer	på	listen.	De	fem	stør-
ste	modtagere	får	tilsammen	14	pct.	af 	flygtningene,	som	ankommer	i	perioden.	Det	svarer	
stort	set	til	den	foregående	periode,	men	altså	med	en	betydelig	ændring	i	kommunesam-
mensætningen. 

8.3 Den regionale bosætning af flygtninge

Hvis	København	over	tid	modtager	relativt	færre	flygtninge	end	en	række	andre	kommuner,	
gælder	det	så	også,	at	Hovedstaden	som	helhed	over	tid	modtager	en	mindre	andel	af 	flygt-
ningene end andre regioner? Det er belyst i det følgende afsnit.
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I tabel 8.3 er boligplaceringen set ud fra et regionalt perspektiv. Der er her taget udgangs-
punkt	i	den	administrative	inddeling	af 	Danmark	i	fem	regioner,	som	anvendes	i	dag.	Sam-
me	inddeling	er	anvendt	også	for	tidligere	år,	hvorved	udviklingen	er	sammenlignelig	over	
tid. 

I	perioden	fra	1997	til	2001	modtager	Hovedstaden	21,1	pct.	af 	flygtningene,	mens	andelen	
falder	betydeligt	i	de	to	efterfølgende	perioder,	for	derefter	at	stige	svagt	igen	til	16,5	pct.	i	
seneste	periode	(2012-2016).	Det	markante	fald	i	begyndelsen	kan	være	sammenhængende	
med	indførelsen	af 	integrationsloven,	og	at	kommunerne	overtager	ansvar	for	fordelingen	
af 	nyankomne	flygtninge	i	1999.	Dette	understøttes	af 	en	supplerende	beregning	(ikke	
medtaget	her),	der	viser,	at	Hovedstaden	modtog	24	pct.	af 	flygtningene	i	1997-1998	mod	
19	pct.	i	årene	1999-2001	lige	efter	integrationslovens	indførelse.	

Tabel 8.3. Regional fordeling af nyankomne flygtninge 2007-2016, pct.

  Ankomstår:
Regioner 1997-2001 2002-2006 2007-2011 2012-2016 I alt

Hovedstaden 21,1 17,6 15,1 16,5 17,9

Midtjylland 24,6 23,8 25,4 26,1 25,3

Nordjylland 13,2 15,4 17,3 14,5 14,5

Sjælland 16,3 15,9 18,3 18,2 17,3

Syddanmark 24,7 27,3 23,9 24,8 25,0

I alt 99,9 100,0 100,0 100,1 99,9
Antal1 19.638 8.362 7.991 29.606 65.597

Note 1: I denne tabel indgår observationer, hvis opholdsgrundlag er imputeret af Danmarks Statistik. Det er den primære årsag til, at der i perioden 1997-
2016 indgår 3.181 observationer mere end i tabel 6.1.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks registre.

Et	andet	forhold,	som	kan	spille	ind,	er,	at	man	som	nævnt	ved	udarbejdelse	af 	de	kommu-
nale	kvoter	for	fordelingen	af 	nyankomne	flygtninge	tager	hensyn	til,	hvor	mange	flygtninge	
og	indvandrere,	som	i	forvejen	bor	i	kommunen.	Da	der	er	en	større	andel	af 	både	indvan-
drere	og	flygtninge	i	de	store	byer,	og	da	tidligere	studier	har	vist,	at	flygtninge	har	en	ten-
dens	til	at	flytte	mod	metropoler,	vil	et	område	som	København	(eller	Hovedstaden)	derfor	
over	tid	modtage	flere	flygtninge,	selvom	flygtningene	ikke	i	første	omgang	er	boligplaceret	
dér,	(jf.	Andersen,	H.	S.,	2015;	Damm,	2009a,	2009b;	Damm,	Tranæs	&	Schultz-Nielsen,	
2006).	

Mens	andelen	af 	nyankomne	flygtninge,	som	boligplaceres	i	Hovedstaden,	generelt	falder	
over	tid,	ses	den	modsatte	tendens	i	Region	Midtjylland,	hvor	andelen	stiger	fra	24,6	pct.	i	
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den	første	periode	til	26,1	pct.	i	den	sidste.	Andelen,	som	boligplaceres	i	Nordjylland,	stiger	
også	fra	13,2	pct.	til	17,3	pct.	frem	til	årene	2007-2011,	men	herefter	falder	andelen	igen	til	
14,5	pct.	Region	Sjælland	oplever	også	at	få	en	større	andel	af 	flygtningene	fra	16,3	til	18,3	
pct.	frem	mod	2007-2011,	og	andelen	stagnerer	stort	set	herefter.	Endelig	er	der	Syddan-
mark,	som	modtager	samme	andel	(24,7	pct.)	i	første	og	sidste	periode,	men	især	i	årene	fra	
2002	til	2006	modtager	relativt	flere,	nemlig	27,3	pct.	

Samlet	set	er	det	Region	Midtjylland	(25,3	pct.)	og	Syddanmark	(25,0	pct.),	som	over	årene	
modtager	fleste	flygtninge.	Herefter	følger	Hovedstaden	(17,9	pct.),	Sjælland	(17,3	pct.)	og	
Nordjylland	(14,5	pct.).		En	fordeling,	som	primært	skal	ses	i	lyset	af 	regionernes	befolk-
ningsgrundlag	og	deres	etniske	sammensætning.	Set	i	forhold	til	befolkningsstørrelsen	er	
den	gennemsnitlige	tilgang	af 	flygtninge	per	år	størst	i	Nordjylland	(0,8	promille),	efterfulgt	
af 	Region	Sjælland,	Syddanmark	og	Midtjylland	(hver	0,7	promille)	og	tilgangen	er	mindst	
i	Region	Hovedstaden	(0,4	promille).

8.4 Regional bosætning og flygtninges etniske oprindelse

Hvordan	er	flygtninge	fra	forskellige	oprindelseslande	så	blevet	boligplaceret	i	regionerne?	
Det	undersøges	i	det	følgende,	idet	der	tages	udgangspunkt	i	de	største	flygtningegrupper	i	
årene	fra	1997	til	2016,	dvs.	flygtninge	fra	Afghanistan,	Irak,	Somalia	og	Syrien,	som	også	
er	genstand	for	særskilte	analyser	i	afsnit	6.2.	Flygtninge	fra	Bosnien-Hercegovina	indgår	
ikke	her,	fordi	langt	de	fleste	flygtninge	derfra	(som	vist	i	figur	6.5)	ankommer	før	1997.

Tabel 8.4. Regional fordeling af nyankomne flygtninge 1997-2016, pct.

Oprindelsesland
Regioner Afghanistan Irak Somalia Syrien Andre I alt

Hovedstaden 11,2 17,0 6,4 24,9 40,5 100,0

Midtjylland 9,4 13,1 9,4 32,8 35,4 100,1

Nordjylland 10,5 11,0 8,9 25,1 44,4 99,9

Sjælland 12,4 16,2 6,0 31,4 33,9 99,9

Syddanmark 10,5 9,5 6,0 34,1 39,9 100,0

I alt 10,7 13,1 7,4 30,4 38,5 100,0
Antal 1 7.002 8.615 4.831 19.912 25.237 65.597

Note 1: I denne tabel indgår observationer, hvis opholdsgrundlag er imputeret af Danmarks Statistik. Det er den primære årsag til, at der i perioden 1997-
2016 indgår 3.181 observationer mere end i tabel 6.1.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks registre.
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Den	etniske	sammensætning	af 	flygtninge	på	regionsniveau	er	vist	i	tabel	8.4.		Det	fremgår	
her,	at	der	er	flygtninge	fra	de	fire	nationaliteter	i	alle	regioner,	men	også	at	fordelingen	ikke	
er	lige.	Flygtninge	fra	Afghanistan	udgør	10,7	pct.	af 	alle	flygtninge,	men	de	udgør	en	stør-
re	andel	i	Region	Sjælland	(12,4	pct.)	og	Hovedstaden	(11,2	pct.)	end	landsgennemsnittet,	
mens	de	især	udgør	en	mindre	andel	(9,4	pct.)	i	Midtjylland.	Irakerne	udgør	13,1	pct.	af 	
flygtningene,	men	i	lighed	med	afghanerne	er	en	større	andel	blevet	boligplaceret	i	Hoved-
staden	(17,0	pct.)	og	Region	Sjælland	(16,2	pct.)	end	i	de	øvrige	regioner.	Især	i	region	Syd-
danmark	udgør	irakerne	en	relativ	lav	andel	(9,5	pct.)	af 	flygtningene.	

De	somaliske	flygtninge	udgør	7,4	pct.	af 	flygtningene,	og	de	er	i	højere	grad	koncentreret	
i	Midt-og	Nordjylland,	hvor	de	udgør	hhv.	9,4	pct.	og	8,9	pct.	af 	flygtningene,	end	i	de	øv-
rige	regioner,	hvor	ca.	6	pct.	af 	flygtningene	er	fra	Somalia.	Syrerne	er	som	tidligere	nævnt	
den	største	flygtningegruppe	efter	1997.	Tre	ud	af 	ti	(30,4	pct.)	flygtninge	kommer	herfra.	
Relativt	flere	syrere	er	blevet	bosat	i	Region	Syddanmark	(34,1	pct.)	samt	Midtjylland	(32,8	
pct.),	herefter	følger	Region	Sjælland,	mens	syrerne	’kun’	udgør	hver	fjerde	flygtning	i	Ho-
vedstaden	og	Nordjylland.	Op	mod	39	pct.	af 	flygtningene	har	en	anden	oprindelse	end	de	
her	oplistede,	og	andelen	er	størst	i	Region	Nordjylland	(44,4	pct.)	efterfulgt	af 	Hovedsta-
den	(40,5	pct.)	og	Region	Syddanmark	(33,9	pct.),	mens	andelen	er	væsentligt	lavere	i	Regi-
on	Midtjylland	(35,4	pct.)	og	Region	Sjælland	(33,9	pct.).	Disse	variationer	kan	bl.a.	hænge	
sammen	med,	at	fordelingen	af 	flygtninge	på	regionsniveau	som	vist	i	tabel	8.3	har	varieret	
over	tid,	og	at	flygtningestrømmen	i	et	givent	år	er	stærkt	afhængigt	af 	udefrakommende	
begivenheder	såsom	krig	og	ringe	levevilkår	i	hjemlandet,	jf.	Schultz-Nielsen	(2016).

Alt	i	alt	tyder	analysen	her	på,	at	boligplaceringspolitikken	har	betydet	en	større	spredning	
af 	flygtningene	efter	integrationsloven	i	1999,	og	at	København	og	Region	Hovedstaden	
over	tid	har	modtaget	en	mindre	andel	af 	de	nyankomne	flygtninge,	hvilket	ud	over	den	
ændrede	spredningspolitik	i	1999	også	skal	ses	i	lyset	af 	udviklingen	i	den	etniske	sammen-
sætning	af 	befolkningen	over	tid.	Over	hele	perioden	er	flest	flygtninge	blevet	bosat	i	Re-
gion	Midtjylland	og	Syddanmark,	som	tilsammen	har	modtaget	halvdelen	af 	flygtningene.	
Den	etniske	sammensætning	af 	flygtningene	varierer	i	et	vist	omfang	over	regionerne.	Ser	
man	på,	hvor	andelen	fra	et	bestemt	oprindelsesland	er	højest,	viser	det	sig,	at	andelen	af 	
afghanere	er	højest	i	Region	Sjælland,	tilsvarende	gælder	for	irakere	i	Hovedstaden,	soma-
liere	i	Midtjylland	og	’andre	nationaliteter’	i	Nordjylland.	Samlet	set	er	de	nævnte	oprindel-
seslande	dog	repræsenteret	i	alle	regioner	og	med	en	rimelig	jævn	fordeling.	
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9 Udlændingeloven 1992-2017

Bestemmelserne	om,	hvilke	udlændinge	som	har	ret	til	at	opholde	sig	i	Danmark,	er	re-
guleret	i	Udlændingeloven.	Dermed	sætter	Udlændingeloven	rammerne	for,	hvem	som	
på	et	givent	tidspunkt	har	ret	til	at	slå	sig	ned	i	Danmark.	I	det	følgende	præsenteres	en	
kort historisk gennemgang af  væsentlige ændringer i Udlændingelovens bestemmelser af  
betydning	for	flygtninge	og	familiesammenførte	(til	flygtninge)	i	perioden	fra	1992	til	2017.	
Ændringerne	er	mange.	I	alt	er	her	noteret	145	ændringslove	til	Udlændingeloven	mm.	fra	
1992	og	frem	til	juni	2017.13 Nogle af  disse lovændringer er konsekvensrettelser i relation 
til	ændringer	i	anden	lovgivning,	andre	ændringer	relaterer	sig	til	EU-udvidelser	og	andre	
forhold,	som	ikke	umiddelbart	vedrører	flygtninge	og	deres	familier,	men	ganske	mange	
ændringer	har	betydning	for	flygtninge	og	familiesammenførte.	Derfor	er	der	i	det	følgende	
valgt	at	fokusere	på	hovedlinjerne	i	de	lovændringer,	som	her	er	skønnet	at	være	af 	størst	
betydning.	Særlove	er	også	medtaget,	hvis	de	i	lighed	med	Udlændingeloven	drejer	sig	om	
tilladelse	til	ophold	for	udlændinge,	nu	blot	fra	bestemte	oprindelseslande,	eksempelvis	Bos-
nien-Hercegovina	og	Kosovo.	Det	skal	understreges,	at	der	ikke	er	tale	om	en	juridisk	gen-
nemgang	af 	ændringer	i	Udlændingeloven,	men	alene	en	kort	oversigt,	hvor	kun	hovedtræk	
i de udvalgte lovændringer er beskrevet.   

I	Udlændingelovens	første	kapitel	er	anført,	hvilke	grupper	som	har	ret	til	at	opholde	sig	i	
Danmark.	Reglerne	for	flygtninges	adgang	til	Danmark	er	som	vist	i	tabel	3.1	beskrevet	i	
lovens	§	7	og	8	og	relaterer	sig	til	FN’s	flygtningekonvention	fra	1951,	som	Danmark	tiltråd-
te	fra	dens	indførelse.	Konventionen	fastslår,	at	personer	med	’velbegrundet	frygt	for	for-
følgelse	pga.	sin	race,	religion,	nationalitet,	sit	tilhørsforhold	til	en	særlig	social	gruppe	eller	
sine	politiske	anskuelser’	skal	ydes	beskyttelse,	(jf.	Christensen	et	al.,	2000,	s.	22).	Derfor	har	
personer,	som	opfylder	flygtningekonventionens	bestemmelser,	mulighed	for	at	opnå	ophold	
i	Danmark,	jf.	§	7.1	i	Udlændingeloven.	At	der	gives	ophold	til	personer,	som	er	omfattet	af 	
flygtningekonventionens	bestemmelser,	er	en	grundsten	i	Udlændingeloven,	som	har	været	
gældende,	siden	loven	blev	forfattet	i	1983.	Der	kan	imidlertid	være	andre	tungtvejende	
grunde	til	at	flygte	end	de	i	konventionen	oplistede	forhold.	Derfor	er	der	i	lovens	§	7.2	an-
ført	nogle	bestemmelser	for,	hvem	der	i	øvrigt	kan	få	beskyttelse,	selvom	de	ikke	er	omfattet	
af 	konventionen.	Disse	regler	ændrer	sig	betydeligt	i	perioden	fra	1992-2017,	men	tilbage	
i	1992	omfattede	reglerne	udlændinge,	‘hvor	det	af 	lignende	grunde	som	anført	i	konven-
tionen	eller	af 	andre	tungtvejende	grunde	ikke	bør	kræves,	at	udlændingen	vender	tilbage	
til	sit	hjemland’,	jf.	L462	af 	26/06/1987.14	Denne	type	opholdstilladelse	betegnes	‘de	fac-
to-status’.	Endelig	gives	der	ophold	i	henhold	til	§	8	til	såkaldte	‘kvoteflygtninge’,	som	kom-
mer	til	Danmark	efter	aftale	med	UNHCR.	Denne	gruppe	omfatter	personer,	som	er	om-

13				En	komplet	fortegnelse	over	ændringslove	i	relation	til	Udlændingeloven	er	vist	i	bilag	1.
14				Der	refereres	her	til	‘Lov	nr.	462	af 	26/06/1987’,	som	fremgår	af:	www.retsinformation.dk.	Samme	
henvisningstype er anvendt for efterfølgende lovreferencer.
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fattet	af 	UNHCR's	mandat	og	som	UNHCR	vurderer	ikke	kan	blive	i	det	land	de	opholder	
sig	i.	De	bor	typisk	i	en	flygtningelejr	eller	illegalt	i	et	byområde.	Gennem	en	lang	årrække	
ankommer	der	ca.	500	kvoteflygtninge	om	året	til	Danmark.	Siden	september	2016	har	
ordningen dog været suspenderet. 

Ret	til	familiesammenføring	kan	opnås	i	henhold	til	Udlændingelovens	§	9.	Disse	bestem-
melser	bygger	på	princippet	om	familiens	enhed	og	retten	til	familieliv,	som	knytter	sig	til	
de	generelle	menneskerettighedskonventioner,	jf.	Christensen	et	al.	(2006,	s.	127).	Som	
hovedregel	er	det	ægtefæller	og	personer	i	fast	parforhold	samt	mindreårige	børn,	som	kan	
blive familiesammenført til herboende personer. I relation til ægtefællesammenføring skal 
den	herboende	person	være	dansk	eller	nordisk	statsborger,	flygtning	eller	udlænding	med	
tidsubegrænset	opholdstilladelse	i	Danmark	i	en	vis	årrække.	

Reglerne	for	familiesammenføring	har	ændret	sig	en	hel	del	over	de	seneste	25	år,	men	
udgangspunktet	i	begyndelsen	af 	1990’erne	var,	at	børn	under	18	år,	ægtefæller	og	faste	
partnere15	samt	(i	et	vist	omfang)	forældre	over	60	år	kunne	blive	familiesammenført	til	en	
herboende	person.	I	de	efterfølgende	år	stilles	en	række	supplerende	krav	såsom	øget	forsør-
gerpligt	og	krav	om	forsørgerevne	for	den	herboende.	Siden	indføres	også	et	tilknytnings-
krav	(der	justeres	adskillige	gange)	og	en	udvidelse	af 	alderskravet,	ligesom	der	indføres	
en	række	kriterier	vedrørende	kompetencer	i	relation	til	arbejdsmarkedet	(for	voksne)	og	
vurdering	af 	integrationspotentiale	(for	børn).	Generelt	er	praksis	for	familiesammenføring	
dog	lidt	mere	lempelig	for	flygtninge	end	for	andre,	idet	flygtninge	med	behov	for	fortsat	
beskyttelse	ikke	frit	kan	bosætte	sig	i	deres	hjemland	og	dermed	blive	forenet	med	familien	
der,	hvorfor	man	i	nogle	tilfælde	dispenserer	for	en	række	af 	de	ovennævnte	krav,	såfremt	
kravene	strider	mod	artikel	8	i	den	Europæiske	Menneskerettighedskonvention.

9.1 Perioden 1992-1996: Jugoslaverloven 

Udgangspunktet	i	begyndelsen	af 	1990’erne	er	som	nævnt,	at	en	herboende	person	kunne	
blive	familiesammenført	med	både	mindreårige	børn,	forældre	over	60	år	og	ægtefællen,	
men i 1992 strammes familiesammenføringsreglerne. Familiesammenføring af  forældre sker 
nu	kun,	såfremt	der	ikke	er	andre	børn	i	hjemlandet,	og	der	kan	stilles	krav	til	forsørgerevne.	
Familiesammenføring	ved	giftermål	kan	kun	ske,	såfremt	begge	ægtefæller	er	over	18	år,	og	
for	at	bekæmpe	proformaægteskaber	kan	skilsmisse	indenfor	de	første	tre	år	af 	ægteska-
bet	betyde,	at	den	familiesammenførte	mister	opholdstilladelsen,	jf.	L482	af 	24/06/1992.	
Senere	indføjes	en	mulighed	for	også	at	stille	forsørgerkrav	for	den	herboende	person	ved	
familiesammenføring	af 	ægtefæller,	jf.	L421	af 	01/06/1994.	

Som	en	følge	af 	borgerkrigen	i	det	tidligere	Jugoslavien	ankommer	der	i	løbet	af 	1992	ca.	

15				Reglerne	er	de	samme	for	ægtefæller	og	faste	partnere,	så	begge	grupper	betegnes	herefter	blot	‘ægtefæller’.
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9.000	spontane	asylansøgere,	jf.	Indenrigsministeriet	(1996).	I	november	1992	indføres	den	
såkaldte	‘Jugoslaverlov’	–	en	lov	om	midlertidig	opholdstilladelse	til	personer	fra	netop	det	tid-
ligere	Jugoslavien,	jf.	L933	af 	28/09/1992.	Loven	betyder,	at	særligt	nødstedte	personer	med	
brug	for	lægelig	behandling	(§	1)	samt	spontane	asylansøgere	(§	15)	kan	få	midlertidigt	ophold	
i	Danmark.	Samtidig	kan	sagsbehandlingen	af 	deres	ansøgning	om	asyl	udskydes	i	op	til	2	år.	
Disse	personer	har	ikke	krav	på	familiesammenføring,	men	reglerne	kan	i	særlige	tilfælde	af 	
humanitær	karakter	fraviges,	hvis	der	er	tale	om	ægtefæller	og	mindreårige	børn	(§	4,	stk.	2).	
Som	udgangspunkt	gælder	loven	kun	for	spontane	asylansøgere,	som	er	ankommet	før	decem-
ber	1992,	men	udvides	i	juni	1993	til	også	at	gælde	senere	ankomne	asylansøgere.	Samtidig	
indføres	der	en	invitationsordning	(§	15a),	hvor	de	personer	fra	Bosnien-Hercegovina,	som	har	
det	største	eller	mest	akutte	behov	for	beskyttelse,	kan	opnå	midlertidigt	ophold	i	Danmark,	
hvis	de	ikke	har	opnået	beskyttelse	andetsteds,	jf.	L459	af 	30/06/1993.	I	den	forbindelse	op-
rettes	også	et	lokalt	kontor	i	Zagreb,	som	kan	udstede	midlertidige	opholdstilladelser.	Samtidig	
indføres visumpligt for alle personer fra Bosnien-Hercegovina.

Ved	udgangen	af 	1994	har	de	først	ankomne	bosniske	flygtninge	været	i	Danmark	2	år,	
hvorved	fristen	for	udskydelsen	af 	asylsagsbehandlingen	udløber.	I	januar	1995	indføres	
den	såkaldte	‘Bosnierlov’,	som	indebærer	en	ny	bestemmelse	i	Udlændingeloven	(§	9,	stk.	2,	
nr.	5),	der	betyder,	at	de	bosniske	flygtninge,	som	får	afslag	på	asyl,	får	meddelt	midlertidig	
opholdstilladelse,	jf.	L34	af 	18/01/1996.	Denne	opholdstilladelse	bliver	efter	to	år	perma-
nent,	jf.	Ankestyrelsen	(2014).	Samtidig	bliver	de	bosniske	flygtninge	tilbudt	samme	adgang	
til	integrationsprogram,	sociale	ydelser	etc.	som	andre	flygtninge.

Med	indgåelse	af 	Daytonfredsaftalen	i	november	1995	skabes	udsigt	til	en	varig	fred	i	det	
tidligere	Jugoslavien,	og	den	hidtidige	ordning	med	at	modtage	flygtninge	fra	nærområdet	
ændres	til	en	kvoteordning	i	april	1996,	jf.	L327	af 	30/04/1996.				

Samme	år	indføres	en	række	administrative	ændringer,	som	primært	har	til	formål	at	effek-
tivisere	asylsagsbehandlingen.	Det	gælder	både	i	relation	til	Flygtningenævnets	arbejde,	råd-
givning	af 	asylansøgere	og	opgaven	med	at	afhøre	asylansøgere,	som	overføres	fra	politiet	til	
Direktoratet	for	Udlændinge,	jf.	L381	af 	14/06/1996.

9.2 Perioden 1997-2001: Dublin-konventionen og Kosovonødloven

I	juni	1997	sker	der	en	opstramning	af 	Udlændingeloven,	som	har	til	formål	at	forhindre	
snyd,	idet	det	bliver	muligt	at	afkræve	fingeraftryk	og	udveksle	billeder	med	politiet	i	an-
dre	lande,	ligesom	der	kan	afkræves	DNA-test	i	familiesammenføringssager,	jf.	L407	af 	
10/06/1997. 

Med virkning fra 1. september 1997 træder Dublin-konventionen i kraft i Danmark. Kon-
ventionen	har	til	formål	at	sikre,	at	asylbehandlingen	kun	sker	i	ét	EU-land.	Det	betyder,	
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at	når	en	udlænding	søger	om	asyl	i	Danmark,	så	undersøges	vedkommendes	identitet	og	
rejserute,	og	om	asylansøgeren	har	nær	familie	i	andre	EU-lande.	Hvis	et	andet	EU-land	
er	ansvarligt	for	asylbehandlingen	og	accepterer	at	tage	stilling	til	ansøgningen,	udsendes	
ansøgeren	til	det	pågældende	land	med	henblik	på	afgørelse	af 	asylsag.	På	tilsvarende	vis	
sendes	asylansøgere	til	Danmark	fra	andre	EU-lande,	såfremt	Danmark	er	første	modtager-
land.	Allerede	fra	begyndelsen	i	1997	sender	Danmark	dog	flere	asylansøgere	tilbage,	end	
der	modtages	fra	andre	EU-lande,	jf.	Indenrigsministeriet	(2000,	s.	39).	Næsten	samtidig	
tiltræder	Danmark	Schengen-konventionen,	men	i	relation	til	asylreglerne	er	bestemmelser-
ne opbygget efter stort set samme principper som Dublin-konventionen og medfører ikke 
større	ændringer,	jf.	Christensen	et	al.,	(2000,	s.	137)	og	L410	af 	10/06/1997.

I	juli	1998	ændres	Udlændingeloven	igen,	bl.a.	præciseres	’de	facto’-begrebet,	idet	det	un-
derstreges,	at	ophold	efter	Udlændingelovens	§	7,	stk.	2	kræver	tungtvejende	grunde,	’der	
medfører en velbegrundet frygt for forfølgelse eller tilsvarende overgreb’, jf.	Christensen	et	
al.	(2006,	s.	379).	Der	ændres	også	i	reglerne	for	tidsubegrænsede	opholdstilladelser	samt	
reglerne	for	familiesammenføringer,	jf.	L473	af 	01/07/1998.	Ændringerne	i	familiesam-
menføringsreglerne	betyder	på	den	ene	side	en	begrænsning	i	adgangen	til	at	stille	krav	til	
forsørgerevne	ved	familiesammenføringer	af 	ægtefæller,	men	samtidig	skal	den	herboende	
ægtefælle	have	haft	tidsubegrænset	opholdstilladelse	i	minimum	tre	år	(og	dermed	mini-
mum	6	års	ophold	i	alt),	og	mulighederne	øges	for	at	afvise	familiesammenføringer,	hvis	der	
er	mistanke	om	proforma-	eller	tvangsægteskab,	jf.	Jacobsen	et	al.,	(2017,	s.	462).	

Den	såkaldte	‘Kosovonødlov’	vedtages	i	april	1999,	jf.	L251	af 	28/04/1999.	Loven	bety-
der,	at	Danmark	kan	tage	imod	en	fastsat	kvote	af 	fordrevne	fra	Kosovo-provinsen	(i	det	
tidligere	Jugoslavien),	som	befinder	sig	i	Kosovo	eller	i	nærområdet.	Opholdstilladelserne	er	
midlertidige	og	kan	fornyes	efter	6	måneder.	Loven	omfatter	også	spontane	asylansøgere	fra	
Kosovo,	som	må	forventes	at	have	brug	for	midlertidig	beskyttelse,	jf.	Indenrigsministeriet,	
(2001,	s.	204).	Personer	med	opholdstilladelser	efter	nødloven	får	ikke	en	eventuelt	indgivet	
asylansøgning	behandlet,	så	længe	den	midlertidige	opholdstilladelse	er	gældende.	Asylbe-
handlingen	kan	dog	ikke	udskydes	mere	end	2	år.	

I	marts	2000	kommer	UNHCR	med	nye	anbefalinger	for	de	fordrevne	Kosovo-albanere,	
idet	de	fleste	nu	vil	kunne	vende	hjem,	mens	der	for	nogle	gælder	særlige	forhold,	som	gør,	
at	de	fortsat	har	brug	for	beskyttelse.	I	maj	2000	ophæves	Kosovonødloven:	Den	midlerti-
dige	ordning	ophører,	og	der	oprettes	et	nyt	retsgrundlag	i	Udlændingeloven	for	personer,	
som	fortsat	har	behov	for	midlertidig	beskyttelse,	jf.	L427	af 	31/05/2000.	

Samtidig	skærpes	reglerne	for	familiesammenføring	af 	en	ægtefælle,	idet	det	såkaldte	‘til-
knytningskrav’	indføres,	som	betyder,	at	begge	ægtefællers	samlede	tilknytning	til	Danmark	
mindst skal svare til et andet land.  Desuden skal familiesammenføringen som udgangs-
punkt	opfylde	et	kriterie	om,	at	den	herboende	ægtefælle	råder	over	en	bolig	af 	rimelig	stør-
relse,	jf.	L424	af 	31/05/2000	og	Indenrigsministeriet	(2001,	s.	208).	Netop	ved	familiesam-
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menføring	til	en	i	Danmark	bosiddende	flygtning	er	det	imidlertid	muligt	at	fravige	disse	
krav,	hvis	flygtningen	fortsat	risikerer	forfølgelse	i	sit	hjemland.	

9.3 Perioden 2002-2006: ’De facto’-begrebet afskaffes, og regler for familie-
sammenføring strammes 

I	november	2001	afløses	den	siddende	regering	bestående	af 	Socialdemokratiet	og	Det	Ra-
dikale	Venstre	af 	en	ny	regering	bestående	af 	Venstre	og	Konservative,	som	i	det	følgende	
år	gennemfører	en	række	stramninger	af 	Udlændingeloven.	

Den	mest	markante	af 	disse	ændringer	sker	med	virkning	fra	1.	juli	2002,	jf.	L365	af 	
06/06/2002.	Lovændringen	betyder	for	det	første,	at	’de	facto’-begrebet	afskaffes	til	fordel	
for	’b-status’-begrebet,	som	giver	opholdstilladelse’,	hvis	udlændingen	ved	en	tilbagevenden	
til	sit	hjemland	risikerer	dødsstraf 	eller	at	blive	underkastet	tortur	eller	umenneskelig	eller	
nedværdigende	behandling	eller	straf ’,	jf.	Starup	(2012,	s.	82).	Afskaffelsen	får	’størst	effekt	
på	asylpraksis	i	sager	om	krigsflygtninge	samt	asylansøgere,	der	nærer	en	stærk	subjektiv	
frygt,	men	hvor	frygten	ikke	kan	antages	at	være	velbegrundet’,	jf.	Jacobsen	et	al.	(2017,	 
s.	275).	For	det	andet	øges	perioden	for,	hvornår	udlændinge	kan	opnå	tidsubegrænset	op-
holdstilladelse	fra	3	til	7	år.	For	det	tredje	skærpes	reglerne	for	familiesammenføring,	dels	
med	en	stramning	af 	det	før	omtalte	tilknytningskrav,	dels	med	indførelsen	af 	den	såkaldte	
’24-års-regel’,	som	kræver,	at	begge	partnere/ægtefæller	er	fyldt	24	år,	før	familiesammenfø-
ringen	kan	finde	sted.	For	flygtninge	(inkl.	personer	med	b-status)	kan	der	i	første	omgang	
dispenseres,	såfremt	ægteskabet	var	indgået	før	flugten,	men	siden	er	tolkningen	af 	reglerne	
modificeret,	så	der	også	kan	ske	fravigelse	fra	reglen	for	flygtninge,	som	er	gift	efter	flugten,	
jf.	Christensen	et	al.	(s.	130,	2006).	For	det	fjerde	strammes	reglen	om	første	asylland,	så	der	
kan	gives	afslag	på	opholdstilladelse,	såfremt	flygtningen	har	‘nær’	tilknytning	til	et	tredje	
land	i	modsætning	til	tidligere,	hvor	tilknytningen	skulle	være	‘nærmere’.	Endelig	lempes	
reglerne	i	forbindelse	med	studie-,	praktik-	og	au	pair-ophold,	og	nye	ordninger	(Gre-
en-card-,	beløbs-	og	koncernordning)	bliver	indført	for	at	tiltrække	velkvalificeret	arbejds-
kraft,	jf.	Hviid	et	al.	(2010).	Man	gennemfører	dermed	en	række	ændringer,	som	samlet	
set	gør	det	sværere	for	flygtninge	og	familiesammenførte	at	opnå	ophold	i	Danmark,	mens	
vilkårene	omvendt	lettes	for	studerende	og	arbejdssøgende.	Derudover	indføres	en	ændring	
af 	klageinstanser,	idet	Flygtningenævnet	reduceres	med	de	to	repræsentanter	fra	hhv.	Uden-
rigsministeriet	og	Dansk	Flygtningehjælp.			

Pr.	1.	maj	2003	skærpes	udsendelsesproceduren	for	afviste	asylansøgere.	Afviste	asylansø-
gere	får	et	beløb	(ca.	3.000	kr.),	hvis	de	aktivt	medvirker	til	hjemsendelsen.	Hvis	ikke	de	gør,	
sættes	de	på	den	såkaldte	’madkasseordning’,	og	efter	en	måned	overflyttes	de	til	Center	
Sandholm.	Der	indføres	ligeledes	meldepligt	hos	politiet	for	afviste	asylansøgere,	og	mulig-
hederne	for	frihedsberøvelse	udvides,	jf.	L291	af 	30/04/2003.
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Den	gængse	periode	for	lovligt	ophold,	før	permanent	opholdstilladelse	kan	udstedes,	er	7	
år	i	2003,	jf.	Christensen	et	al.	(2006	s.	535).	Men	på	baggrund	af 	et	politisk	ønske	om	at	
skabe	incitamenter	for	indvandrere	til	at	blive	hurtigt	integreret	åbnes	der	med	lovændrin-
gen	i	juni	2003	for	en	hurtigere	adgang	til	permanent	opholdstilladelse	efter	5	år	–	i	nogle	
tilfælde	efter	3	år,	såfremt	man	har	været	fast	tilknyttet	arbejdsmarkedet	i	hele	perioden,	jf.	
L425 af  10/06/2003. 

Fra	1.	juli	2003	reformeres	aktiverings-	og	undervisningsindsatsen	for	voksne	asylansøgere.	
Der	skal	herefter	indgås	en	kontrakt	mellem	indkvarteringsoperatør	og	asylansøger	vedrø-
rende	asylansøgerens	deltagelse	i	aktivering	og	undervisning.	Alle	asylansøgere	får	grundy-
delsen,	mens	tillægsydelsen	kun	udbetales,	såfremt	asylansøgeren	overholder	sin	kontrakt.	
Personer	over	18	år	deltager	i	undervisning	om	dansk	sprog,	kultur-	og	samfundsforhold,	
mens	børn	i	den	undervisningspligtige	alder	får	særligt	tilrettelagt	undervisning,	evt.	ved	
deltagelse i folkeskoleundervisning. 

Den	såkaldte	’28-års-regel’	indføres	fra	januar	2004,	og	den	betyder,	at	der	ses	bort	fra	
tilknytningskravet,	hvis	man	har	haft	dansk	statsborgerskab	eller	bopæl	i	28	år.	Reglen	har	
stor	betydning	for	udlandsdanskere,	jf.	L1204	af 	27/12/2003.

Alderen	for	familiesammenføring	for	mindreårige	nedsættes	i	2004	fra	18	til	15	år.	Ifølge	
bemærkningerne	til	loven	sker	det	ud	fra	et	ønske	om,	at	børn	af 	herboende	indvandrere	
kommer	til	Danmark	så	tidligt	i	deres	opvækst	som	muligt.	Flygtninge	kan	dog	fortsat	få	
familiesammenført	mindreårige	op	til	18	år,	såfremt	et	afslag	vil	stride	mod	artikel	8	i	den	
Europæiske	Menneskerettighedskonvention,	jf.	L427	af 	09/06/2004.

Med	Danmarks	tiltrædelse	af 	Eurodac-	og	Dublin	II-forordningen	i	2005	tages	der	finger-
aftryk	af 	asylansøgere	med	henblik	på	at	kontrollere,	om	de	tidligere	har	søgt	om	asyl	i	et	
andet	EU-land,	jf.	L323	af 	18/05/2005.	Samtidig	vedtager	man	ved	L324	af 	18/05/2005	
også	at	styrke	oplysningsgrundlaget	i	sager	om	helbredsbetingede	humanitære	opholdstilla-
delser.  

Bestemmelserne	angående	udvælgelsen	af 	kvoteflygtninge	ændres	i	juni	2005,	idet	grundkri-
teriet	for	udvælgelsen	af 	flygtningene	hidtil	har	taget	udgangspunkt	i	behovet	for	beskyttelse,	
mens	der	herefter	også	skal	lægges	vægt	på	flygtningenes	integrationspotentiale,	jf.	L403	af 	
01/06/2005.	Samtidig	udvides	mulighederne	for	at	udvælge	kvoteflygtninge	som	ikke	er	
omfattet	af 	ordlyden	i	§7,	stk.	1.	Eksempelvis	særlig	beskyttelse	til	uledsagede	mindreårige.

9.4 Perioden 2007-2011: Integrationsprøver og pointsystemer 

Reglerne	for	familiesammenføring	strammes	i	april	2007,	idet	den	familiesammenførte	nu	
ikke	kun	skal	underskrive	en	integrationserklæring,	men	også	bestå	en	integrationsprøve,	
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hvor viden om det danske sprog og danske samfundsforhold testes. Der ses dog bort fra 
betingelserne,	hvis	et	afslag	vil	stride	med	artikel	8	i	den	Europæiske	Menneskerettigheds-
konvention,	jf.	L379	af 	25/04/2007.	Med	loven	skærpes	også	betingelserne	for	at	opnå	
tidsubestemt	opholdstilladelse,	idet	det	nu	bliver	et	krav,	at	man	har	bestået	en	integrations-
eksamen,	som	inkluderer,	at	man	har	bestået	en	danskprøve	og	desuden	har	haft	2½	års	
fuldtidsbeskæftigelse.

I	december	2008	strammes	reglerne	for	udlændinge	på	tålt	ophold.	De	skal	nu	som	ud-
gangspunkt	have	meldepligt	(i	Sandholmlejren),	og	straframmen	for	ikke	at	overholde	mel-
depligten	hæves	fra	4	måneder	til	1	års	fængsel,	jf.	L1397	af 	27/12/2008.	

Flere	stramninger	følger	i	marts	2010,	hvor	udvisningsreglerne	skærpes,	og	kontrollen	øges	
via	samkøring	af 	registre,	og	der	indføres	et	egentligt	pointsystem	for	opnåelse	af 	tidsube-
grænset	ophold	efter	minimum	4	års	ophold.	Det	bliver	således	et	krav,	at	man	skal	opnå	
100	point	i	alt,	hvoraf 	70	point	stammer	fra	opfyldelse	af 	ufravigelige	krav	om	beskæftigelse,	
selvforsørgelse	og	bestået	danskprøve,	mens	30	point	skal	stamme	fra	supplerende	krav,	ek-
sempelvis	i	form	af 	aktivt	medborgerskab	og	yderligere	integrationsresultater,	jf.	L	572	af 	
31/05/2010.

På	familiesammenføringsområdet	indføres	et	pointsystem	i	juli	2011.	Det	betyder,	at	fami-
liesammenføringer	foruden	de	øvrige	gældende	krav	også	betinges	af,	at	den	udenlandske	
ægtefælle	har	opfyldt	et	pointkrav.	Er	man	under	24	år,	skal	man	opnå	120	point,	mens	
kravet	er	det	halve	(60	point),	hvis	man	er	over	24	år.	Der	gives	point	for	færdiggjort	uddan-
nelse,	erhvervserfaring,	kendskab	til	visse	europæiske	sprog	samt	bosætning	uden	for	socialt	
belastede	boligområder.	Ved	samme	lovændring	strammes	også	tilknytningskravet,	idet	æg-
tefællernes samlede tilknytning til Danmark skal være ’væsentligt større’  og ikke som hidtil 
’større’,	og	garantistillelsesbeløbet	hæves	fra	50.000	til	100.000	kr.,	jf.	L601	af 	14/06/2011.	

9.5 Perioden 2012-2014: Pointsystemer afskaffes igen

Efter	at	regeringen	bestående	af 	Socialdemokraterne,	SF	og	det	Radikale	Venstre	dannes	i	
oktober	2011,	tilbagerulles	en	række	af 	de	senere	lovændringer,	som	den	tidligere	borgerlige	
regering	havde	indført.	Man	afskaffer	først	pointsystemet	ved	familiesammenføring	samt	
indvandringsprøven	og	indfører	en	ny	danskprøve,	som	den	familiesammenførte	ægtefælle	
skal	bestå	indenfor	6	måneder,	jf.	L418	af 	12/05/2012.	Man	tilbageruller	også	kravene	for	
ægtefællers samlede tilknytning til Danmark fra ’væsentligt større’ til ’større’ og sænker ga-
rantistillelsesbeløbet	fra	100.000	til	50.000	kr.	Man	annullerer	dermed	de	fleste	af 	de	æn-
dringer,	som	den	borgerlige	regering	indførte	i	2011.	Desuden	ændres	’28-års-reglen’	til	en	
’26-års-regel’,	så	der	kan	dispenseres	fra	tilknytningskravet	efter	26	års	indfødsret	i	Danmark.
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Pointsystemet	i	relation	til	betingelser	for	tidsubegrænset	opholdstilladelse	afskaffes	i	juni	
2012,	jf.	L572	af 	18/06/2012.	I	stedet	stilles	der	nu	krav	om	mindst	5	års	ophold	i	Dan-
mark	(mod	tidligere	4	år),	krav	om	fuld	beskæftigelse	eller	uddannelse	i	mindst	3	af 	de	for-
udgående	5	år	samt	krav	om	aktuel	beskæftigelse	og	uddannelse.	Pensionister	er	undtaget	
for	disse	aktivitetskrav,	og	flygtninge	kan	på	visse	betingelser	opnå	tidsubegrænset	ophold	
efter	8	år,	selvom	de	ikke	måtte	opfylde	de	nævnte	krav.

Fra	maj	2013	gives	der	adgang	for	asylansøgere,	som	har	opholdt	sig	mindst	6	måneder	
i	Danmark,	til	at	bo	og	arbejde	udenfor	asylcentrene,	jf.	L430	af 	01/05/2013.	Samtidig	
overdrages en del af  politiets sagsbehandling i den indledende fase af  asylprocessen til Ud-
lændingestyrelsen. 

I	juni	2013	tiltræder	Danmark	’Dublin	III-forordningen’,	der	som	de	tidligere	Dublin-af-
taler	fastslår,	at	asylansøgeres	ansøgninger	skal	behandles	i	det	første	medlemsland,	de	er	
indrejst	til.	Med	den	nye	forordning	lægges	der	bl.a.	øget	vægt	på	varetagelse	af 	barnets	
interesse	i	sager	med	uledsagede	mindreårige	asylansøgere,	jf.	L1619	af 	26/12/2013.

I	februar	2014	ændres	der	i	regeringens	sammensætning,	idet	SF	træder	ud,	og	der	dannes	
en	ny	regering	bestående	af 	Socialdemokraterne	og	Det	Radikale	Venstre.		

Der	ændres	i	kriterierne	for	udvælgelsen	af 	kvoteflygtninge	i	maj	2014,	idet	man	erstatter	
det	tidligere	krav	om	integrationspotentiale	med	et	udvælgelseskriterie	baseret	på,	at	genbo-
sætningen	i	Danmark	vil	medføre	’en	varig	forbedring	af 	livssituationen’	for	den	pågælden-
de	flygtning,	jf.	L515	af 	26/05/2014.	

9.6 Perioden 2015-2017: Flygtningekrisen

I	lyset	af 	udviklingen	i	krigen	i	Syrien	og	den	øgede	tilgang	af 	asylansøgere	til	Danmark	
vælger regeringen i februar 2015 at indføre en ny midlertidig beskyttelsesstatus for visse 
grupper	af 	flygtninge,	hvor	situationen	i	hjemlandet	er	‘præget	af 	vilkårlig	voldsudøvelse	
og	overgreb	på	civile’,	jf.	Jacobsen	et	al.	(2017,	s.	276).	Det	understreges	i	bemærkningerne	
til	loven,	at	man	ikke	udvider	adgang	til	at	opnå	asyl	i	Danmark,	men	alene	at	man	tildeler	
midlertidigt	ophold	til	en	gruppe,	som	ellers	tidligere	ville	have	modtaget	ophold	efter	Ud-
lændingelovens	§	7.2,	jf.	L153	af 	18/02/2015	og	Justitsministeriet	(2015).	I	første	omgang	
får	denne	gruppe	af 	flygtninge	ophold	for	højst	1	år	ad	gangen,	efter	3	år	kan	tilladelsespe-
rioden	udvides	til	2	år,	såfremt	man	fortsat	har	behov	for	beskyttelse.	

Måneden	efter	styrkes	kontrolmuligheder	i	lufthavne	og	grænseområder,	og	bødeniveauet	
skærpes	for	udlændinges	ulovlige	indrejse,	ophold	og	arbejde,	ligesom	straffen	for	at	hjælpe	
en	udlænding	med	ulovlig	indrejse	skærpes,	jf.	L271	af 	25/03/2015.		
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Efter	Venstre	kommer	til	regeringsmagten	i	juni	2015,	og	antallet	af 	asylansøgere	i	efteråret	
2015	stiger	til	et	niveau,	som	minder	om	niveauet	i	1992/93,	indføres	en	række	udvidede	
beføjelser	for	politiet	for	at	kunne	håndtere	det	stigende	antal	af 	asylansøgere,	ligesom	po-
litiet	i	ganske	særlige	tilfælde	kan	meddele	forbud	mod	tog-,	bus-	og	færgedrift	over	danske	
landegrænser,	jf.	L1273	af 	20/11/2015.	I	december	vedtages	også,	at	et	såkaldt	’transpor-
tøransvar’	kan	gøres	gældende,	såfremt	man	indfører	midlertidig	grænsekontrol,	jf.	L1499	
af 	11/12/2015.	Indførelsen	af 	transportøransvaret	betyder,	at	rederier,	bus-	og	togselskaber	
mv.	kan	tildeles	betydelige	bøder,	såfremt	de	medbringer	passagerer	uden	gyldig	rejse-ID.			

Den	øgede	flygtningestrøm	til	Europa	sætter	i	realiteten	den	fælles	grænsekontrol	indenfor	
Schengen-samarbejdet	ud	af 	kraft.	Sverige,	som	oplever	den	største	tilgang	af 	asylansøgere	
(per	capita)	blandt	EU-landene,	indfører	i	januar	2016	ID-kontrol	ved	grænsen	til	Danmark	
og	pålægger	netop	rederier,	busser	og	tog	mv.	et	transportøransvar.	Danmark	indfører	der-
efter	også	midlertidig	grænsekontrol	mod	Tyskland	–	en	grænsekontrol,	som	siden	er	for-
længet	adskillige	gange	senest	i	maj	2017	med	yderligere	6	måneder.	

I februar 2016 indføres betydelige stramninger af  familiesammenføringsreglerne for per-
soner	med	midlertidig	beskyttelsesstatus,	idet	deres	ret	til	familiesammenføring	udskydes	
med	to	år,	og	karensperioden	bliver	dermed	3	år	i	alt,	jf.	L102	af 	03/02/2016.	Det	bety-
der,	at	familiemedlemmer	til	flygtninge	nu	enten	må	forblive	i	hjemlandet	eller	selv	flygte.	
Ligeledes	skærpes	kravene	for	tidsubegrænset	ophold,	idet	kravet	til	opholdstid	stiger	til	6	
år	og	også	inkluderer	et	krav	om	2½	års	beskæftigelse	indenfor	de	seneste	3	år	(også	for	
flygtninge)	og	danskkundskaber.	Samtidig	giver	loven	mulighed	for	at	beslaglægge	store	
kontantbeløb	og	genstande	med	en	værdi	over	10.000	kr.	med	henblik	på	at	finansiere	om-
kostningerne	ved	flygtningenes	ophold.	En	bestemmelse	som	gør,	at	loven	har	fået	tilnavnet	
’Smykkeloven’.

I	marts	2016	indgår	EU	en	aftale	med	Tyrkiet,	som	skal	bremse	strømmen	af 	flygtninge	og	
migranter	fra	Tyrkiet	og	til	de	nærliggende	græske	øer.	Aftalen,	og	den	næsten	samtidige	
lukning	af 	grænserne	på	’Balkanruten’	ser	ud	til	at	være	afgørende	for,	at	flygtningestrøm-
men,	som	ankommer	til	Grækenland,	aftager.	Samlet	set	er	antallet	af 	bruttoansøgere	i	
Danmark	i	2.	kvartal	2016	således	det	laveste	i	fire	år,	jf.	figur	5.1.	På	længere	sigt	modvirkes	
nedgangen	dog	delvist	af 	en	øget	tilgang	af 	flygtninge	og	migranter	via	andre	ruter,	eksem-
pelvis fra Libyen over Middelhavet til Italien. 

I	Danmark	indgår	regeringen	i	marts	2016	aftaler	med	hhv.	Kommunernes	Landsforening	
og	arbejdsmarkedets	parter,	som	har	til	formål	at	få	flere	flygtninge	i	arbejde	bl.a.	ved	at	
gøre	integrationsprogrammet	mere	beskæftigelsesorienteret	og	styrke	visiteringen,	når	flygt-
ningene	boligplaceres	i	landets	kommuner.	De	fleste	af 	disse	ændringer	træder	i	kraft	i	juli	
2016	og	er	relateret	til	integrationsloven,	men	aftalerne	medfører	også	ændringer	i	Udlæn-
dingeloven,	jf.	L665	af 	08/06/2016.	
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Ved	udgangen	af 	2016	reduceres	Flygtningenævnet,	så	de	to	nævnsmedlemmer,	som	ud-
peges	af 	hhv.	Dansk	Flygtningehjælp	og	Udenrigsministeriet,	fjernes	igen,	jf.	L1561	af 	
13/12/2016.	Dermed	er	antallet	af 	nævnsmedlemmer	på	linje	med	årene	2002-2011	under	
den	borgerlige	regering,	men	reduceret	i	forhold	til	perioderne	både	før	og	efter	med	social-
demokratisk ledede regeringer.  

Kravene	for	at	opnå	tidsubegrænset	ophold	skærpes	nok	engang	i	maj	2017.	Opholdskravet	
stiger	nu	fra	6	til	8	år,	og	kravene	til	selvforsørgelse	samt	ikke	at	have	begået	kriminalitet	
stiger	ligeledes.	Desuden	hæves	beskæftigelseskravet,	fra	2½	års	beskæftigelse	indenfor	de	
seneste	3	år,	til	3½	års	beskæftigelse	indenfor	de	seneste	4	år,	jf.	L436	af 	09/05/2017.

Samme	måned	vedtages	også	en	lov,	som	tillader,	at	Danmark	i	en	krisesituation	kan	afvige	
fra	Dublin	III-forordningens	regler	og	afvise	flygtninge	direkte	ved	grænsen.	Der	er	tale	om	
en	såkaldt	‘nødbremse’,	som	kan	aktiveres	for	fire	uger	ad	gangen,	jf.	L476	af 	17/05/2017.		

På	baggrund	af 	en	dom	ved	Menneskerettighedsdomstolen	ophæves	’26-års-reglen’	i	maj	
2017,	så	der	ikke	længere	kan	dispenseres	fra	tilknytningskravet	efter	26	års	indfødsret	i	
Danmark,	jf.	L504	af 	23/05/2017.	Som	en	konsekvens	heraf 	indføres	samtidig	en	ny	op-
holdsordning,	som	skal	sidestille	hjemvendte	udlandsdanskere	med	udenlandske	arbejdsta-
gere,	jf.	L505	af 	23/05/2017.

Samme	dato	indføres	også	lettere	adgang	for	PET	til	udlændingemyndighedernes	registre,	
idet	PET	nu	får	direkte	elektronisk	adgang,	jf.	L506	af 	23/05/2017.

I	juni	2017	indføres	ændringer	i	Udlændingeloven	i	relation	til	‘Ro	og	orden	på	indkvar-
teringsstederne	for	uledsagede	mindreårige	udlændinge’,	‘Øget	brug	af 	brug	af 	biometri	
ved	fastlæggelse	af 	udlændinges	identitet	i	asylsager’	og	‘Øget	støtte	til	repatriering	mv.’,	jf.	
L702,	L703	og	L704	af 	08/06/2017.	Med	disse	tre	love	slutter	foreløbig	rækken	af 	ændrin-
ger	til	Udlændingeloven,	som	i	perioden	fra	1992	til	juni	2017	beløber	sig	til	ikke	mindre	
end 145 ændringslove. 

Hvis	man	kort	skal	sammenfatte	udviklingen	i	Udlændingeloven,	så	er	ændringerne	i	be-
gyndelsen	af 	1990’erne	præget	af 	borgerkrigen	i	Jugoslavien,	og	ønsket	om	at	hjælpe	denne	
gruppe	vha.	en	særlov.	Samtidig	strammes	familiesammenføringsreglerne,	hvilket	viser	sig	
at	være	et	gennemgående	træk	også	i	senere	perioder.	Perioden	1997	til	2001	er	især	præget	
af 	Dublin-konventionens	indførelse,	men	også	vedtagelsen	af 	Kosovonødloven	og	indførel-
sen af  tilknytningskravet i familiesammenføringssager repræsenterer afgørende ændringer 
i	mulighederne	for	at	få	ophold	i	Danmark.	Den	mest	markante	ændring	sker	i	2002,	hvor	
de	facto-begrebet	afskaffes,	mens	reglerne	for	familiesammenføring	strammes,	bl.a.	ved	at	
skærpe	tilknytningskravet	og	indføre	24-årsreglen.	I	perioden	frem	til	2011	sker	der	løbende	
reguleringer	–	som	oftest	skærpelser	–	bl.a.	indføres	pointsystemer	for	opnåelse	af 	tidsube-
grænset	ophold	og	familiesammenføring,	og	der	indføres	også	integrationsprøve	ved	fami-
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liesammenføring.	Efter	regeringsskiftet	i	oktober	2011	rulles	en	del	af 	de	seneste	skærpelser	
tilbage	igen,	og	fra	maj	2013	får	asylansøgere	lov	til	at	bo	og	arbejde	udenfor	centrene.	
Med	flygtningekrisen	i	2015	indføres	midlertidigt	ophold	for	visse	flygtninge.	Efter	den	bor-
gerlige	regeringstiltrædelse	udvides	politiets	beføjelser	for	at	kunne	håndtere	asylansøgere,	
og	der	indføres	midlertidig	grænsekontrol,	og	reglerne	for	familiesammenføring	til	personer	
med midlertidigt beskyttelsesstatus strammes.
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10 Sammenfatning

Denne	rapport	har	til	formål	at	beskrive	centrale	forhold	i	relation	til	asylansøgere	og	
flygtninges	første	tid	i	Danmark	fra	1992	og	frem	til	i	dag.	Det	sker	med	udgangspunkt	i	en	
række	tidsserier	baseret	på	centrale	nøgletal	på	asyl-	og	flygtningeområdet.	Nogle	af 	disse	
nøgletal	har	tidligere	indgået	i	årlige	publikationer,	men	er	her	vist	samlet	for	en	periode	på	
op	til	25	år.	Andre	opgørelser	er	nye	og	beregnet	ud	fra	individoplysninger	hentet	fra	regi-
stre	i	Udlændingestyrelsen	og	Danmarks	Statistik.	Samtidig	indeholder	rapporten	også	en	
gennemgang af  væsentlige ændringer i Udlændingeloven for dermed bedre at kunne sætte 
den	talmæssige	belysning	af 	udviklingen	i	flygtningenes	forhold	ind	i	den	samtidige	lovgiv-
ningsmæssige ramme. 

Analyserne	viser,	at	tilgangen	af 	asylansøgere	har	varieret	meget	i	perioden	fra	1992	og	
frem	til	i	dag,	men	tilgangen	af 	asylansøgere	har	især	været	højt	under	borgerkrigene	i	
henholdsvis	det	tidligere	Jugoslavien	i	begyndelsen	af 	1990’erne	og	Syrien	i	de	seneste	år.	
Faktisk	blev	der	i	årene	1992-1994	registreret	ca.	34.900	asylansøgere	mod	33.400	i	årene	
2014-2016,	og	dermed	når	den	seneste	flygtningekrise	op	på	niveau	med	tilgangen	af 	bos-
niske	flygtninge,	men	omvendt	heller	ikke	højere	end	det.	I	perioden	fra	1996	til	2000	falder	
antallet	af 	asylansøgere	til	i	gennemsnit	2.900	halvårligt,	mens	niveauet	fra	2000	til	2002	
er ca. 4.200. Herefter falder antallet yderligere til under 1.000 registrerede asylansøgere 
per	halvår.	Dette	markante	fald	efter	2002	skal	ses	i	sammenhæng	med	aftagende	flygtnin-
gestrømme	internationalt,	men	også	i	lys	af 	en	betydelig	ændring	af 	den	danske	udlændin-
gelov,	som	bl.a.	afskaffer	de	facto-begrebet.	Andelen	af 	asylansøgere,	som	bliver	anerkendt	
som	flygtninge,	falder	samtidig	fra	53	pct.	i	2001	til	10	pct.	i	2004,	hvilket	er	usædvanligt	
lavt. Fra 2009 begynder antallet af  asylansøgere at stige igen. Indtil 2013 er registrerings-
tallet	fortsat	under	2.000	per	halvår,	men	herefter	øges	det,	og	i	gennemsnit	registreres,	som	
nævnt,	knap	5.600	asylansøgere	halvårligt	i	årene	2014-2016	og	allerflest	under	flygtninge-
krisen	i	første	halvår	2016.

Anerkendelsesprocenten	varierer	betydeligt	over	perioden,	hvilket	både	kan	skyldes	ændrin-
ger	i	den	danske	udlændingelov,	ændringer	i	de	internationale	flygtningestrømme	og	konkrete	
forhold	i	de	lande,	flygtningene	kommer	fra.	I	begyndelsen	af 	halvfemserne	ligger	anerken-
delsesprocenten	på	ca.	50	pct.,	men	pga.	de	særlige	omstændigheder	omkring	de	bosniske	
flygtninge	stiger	andelen	til	84	pct.	i	1996.	I	de	efterfølgende	år	er	det	især	irakere,	men	også	
afghanere	og	somaliere,	som	udgør	de	største	asylgrupper.	Især	for	irakere	og	somaliere	er	
anerkendelsesprocenten	meget	høj	(omkring	90	pct.)	frem	til	2001,	mens	den	er	noget	lavere	
–	især	i	begyndelsen	–	for	afghanere.	Omkring	2001-2002	falder	anerkendelsesprocenten	brat	
for	alle	nationaliteter.	Anerkendelsesprocenten	har	efterfølgende	varieret,	men	med	en	gene-
relt stigende tendens. I 2016 var anerkendelsesraten dog fortsat under 35 pct. for asylansøge-
re	fra	Iran,	Somalia	og	Afghanistan,	mens	den	som	nævnt	var	tæt	på	100	pct.	for	syrere.
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Ventetiden,	dvs.	den	tid,	det	tager,	fra	en	asylansøgning	bliver	indgivet,	til	der	foreligger	en	
afgørelse,	er	også	undersøgt.	Det	er	her	ventetiden	for	de	asylansøgere,	som	efterfølgende	
er	blevet	tildelt	ophold	i	Danmark,	og	som	ikke	er	kvoteflygtninge,	der	foreligger	informa-
tioner	om.	Opgørelsen	viser,	at	i	starten	af 	perioden,	som	især	er	præget	af 	asylansøgere	
fra	det	tidligere	Jugoslavien,	stiger	ventetiden	og	når	et	niveau	på	lige	over	2	år	for	de	ca.	
14.300	flygtninge,	som	får	opholdstilladelse	i	anden	halvdel	af 	1995.	Derefter	falder	antallet,	
som	får	opholdstilladelse	til	ca.	1.200	per	halvår,	og	ventetiden	er	i	denne	periode	faldet	til	
ca.	1	år.	

Med ændringerne i Udlændingeloven i 2002 falder anerkendelsesprocenterne som nævnt 
og	kun	ca.	430	flygtninge	får	i	gennemsnit	tildelt	ophold	halvårligt	fra	andet	halvår	af 	2002	
til	2011.	Samtidig	stiger	ventetiden,	og	det	fortsætter	den	stort	set	med	at	gøre	frem	til	før-
ste	halvår	af 	2007,	hvor	den	gennemsnitlige	ventetid	er	næsten	3½	år	og	dermed	når	det	
højeste	niveau	i	hele	perioden.	Fra	2007	går	ventetiden,	med	nogle	udsving,	nedad,	og	det	
fortsætter	også	efter	2009,	hvor	antallet	af 	flygtninge	ellers	begynder	at	stige	igen.	I	første	
halvår	af 	2015	er	antallet	af 	flygtninge	nået	op	på	ca.	5.400,	mens	ventetiden	er	under	et	
halvt	år.	Herefter	begynder	ventetiden	dog	at	stige	lidt	igen,	og	ligger	i	anden	halvdel	af 	
2016	på	over	trekvart	år.	

Udsvingene	i	ventetid	skyldes	således	formentlig	en	blanding	af 	mange	forskellige	faktorer.	
For det første presset på asylsystemet	i	form	af 	registrerede	asylansøgere.	Dette	vil	i	så	fald	give	
en	parallel	udvikling	i	antallet	af 	registrerede	ansøgere	og	ventetid,	som	det	sås	fra	1993-
2002.	Men	efter	2002	følges	disse	to	fænomener	ikke	længere	ad.	Ventetiden	stiger	på	trods	
af,	at	antallet	af 	asylansøgere	falder	til	et	historisk	lavt	niveau.	Her	må	peges	på	en	anden	
mulig	forklaringsfaktor,	nemlig	lovændringer.	I	2002	nedlægges	de	facto-begrebet,	hvilket	kan	
tænkes	at	føre	til	en	ophobning	af 	asylansøgere,	som	ikke	længere	kan	tildeles	opholdstilla-
delse	med	de	facto-krav	på	beskyttelse.	En	tredje	væsentlig	faktor	til	forståelse	af 	udsvinge-
ne	i	ventetid,	er	de	danske	myndigheders	vurdering	af,	hvor	farligt	der	er	i	de	lande,	som	
asylansøgerne	stammer	fra.	Disse	vurderinger	ses	delvis	afspejlet	i	anerkendelsesprocenterne,	der	
–	som	vist	–	kan	være	meget	forskellige	for	forskellige	lande.	Hvis	der	ikke	er	megen	tvivl	om,	
at	asylansøgere	fra	et	bestemt	land	har	krav	på	beskyttelse,	som	det	f.eks.	er	tilfældet	med	
syrerne	i	den	seneste	periode,	vil	det	ofte	afspejle	sig	i	en	høj	anerkendelsesprocent	og	en	
kortere	ventetid.	En	fjerde	faktor,	der	sandsynligvis	også	påvirker	ventetiden,	er	tildelingen	
af  ressourcer	til	udlændinge-	og	asylområdet.	Her	vil	flere	sagsbehandlere	alt	andet	lige	redu-
cere ventetiden.

Til	ovennævnte	faktorer	skal	der	dog	tilføjes	en	meget	væsentlig	forklaring	på	den	enkelte	
asylansøgers ventetid: de individuelle forhold. Udlændingestyrelsen foretager nemlig en in-
dividuel	vurdering	af 	hver	enkelt	asylansøger.	Her	har	eksempelvis	de	oplysninger,	som	
asylansøgeren	giver	ved	oplysnings-	og	motivsamtalen,	stor	betydning,	ligesom	det	kan	have	
betydning	for	den	enkeltes	ventetid,	i	hvilken	udstrækning	vedkommende	kan	dokumentere	
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sin	historie.	Dette	ændrer	dog	ikke	på,	at	nogle	af 	mønstrene	i	den	gennemsnitlige ventetid kan 
forklares af  mere generelle forhold.

Ses	der	nærmere	på,	hvilke	grupper	der	har	oplevet	kortere	henholdsvis	længere	gennem-
snitlig	ventetid,	ligger	flygtninge	fra	Bosnien-Hercegovina	i	top	med	767	dage,	mens	syrerne	
har	den	korteste	ventetid	med	gennemsnitlige	kun	146	dage.	Syrernes	korte	ventetid	skyldes	
formentlig	både	tilførsel	af 	ressourcer	til	Udlændingestyrelsen,	og	at	syrernes	asylsager	har	
været	relativt	lette	at	afgøre,	grundet	situationen	i	hjemlandet.	

Ventetiden	for	flygtninge	fra	andre	lande,	hvorfra	der	er	givet	opholdstilladelse	til	mange	
asylansøgere,	ligger	imellem	disse	yderpunkter,	dog	med	væsentlige	udsving	perioden	igen-
nem.	Eksempelvis	ventede	flygtninge	fra	henholdsvis	Afghanistan,	Irak	og	Somalia	gen-
nemsnitligt omkring 300 dage i perioden 1997-2001. Herefter mere end fordobledes den 
gennemsnitlige	ventetid	for	flygtninge	fra	de	to	førstnævnte	nationaliteter	til	omkring	640	
dage	i	perioden	2002-2006,	mens	ventetiden	kun	ændrede	sig	lidt	for	flygtninge	fra	Somalia.	
I	den	seneste	periode,	2012-2016,	er	ventetiden	atter	faldet	for	alle	de	nævnte	nationaliteter,	
men	er	dog	væsentlig	højere	end	syrernes.	

En	sammenligning	med	ventetiden	i	Norge	i	perioden	2010	til	2015	viser,	at	den	gennem-
snitlige	ventetid	indtil	opholdstilladelsen	er	givet,	er	ret	ens,	men	til	gengæld	tager	det	kun	
tager	ca.	40	dage	fra	opholdstilladelsen	er	givet,	til	flygtningen	er	genbosat	og	registeret	i	
en	kommune	i	Danmark,	mens	det	i	Norge	tager	mere	end	et	halvt	år.	Dermed	bliver	den	
samlede	ventetid	i	Norge	længere	end	i	Danmark.	Også	en	opgørelse	for	Schweiz	tyder	på,	
at ventetiden her er længere end i Danmark.

Når	flygtninge	har	modtaget	deres	opholdstilladelse,	genbosættes	de	i	en	dansk	kommune.	
Siden	1986	har	der	eksisteret	en	boligplaceringspolitik,	som	har	til	formål	at	sprede	de	
nyankomne	flygtninge	over	hele	landet.	Først	var	det	Dansk	Flygtningehjælp,	som	stod	for	
såvel	boligplacering	som	integrationsprogram,	men	fra	1999	overgår	ansvaret	til	kommu-
nerne.	Der	indføres	også	en	regional	og	kommunal	fordelingsnøgle,	som	udregnes	på	bag-
grund	af 	den	eksisterende	befolknings	størrelse	og	etniske	sammensætning,	og	bruges	når	
flygtningene	skal	fordeles.	

En	opgørelse	over,	hvor	de	nyankomne	flygtninge	bor,	året	efter	de	fik	opholdstilladelse,	
viser,	at	specielt	i	de	første	år	er	der	mange,	som	bliver	bosat	i	København.	Efter	indførel-
sen	af 	den	kommunale	fordelingsnøgle,	bliver	dette	mindre	udpræget,	og	generelt	falder	
andelen	af 	flygtninge,	som	bosættes	i	Hovedstaden,	fra	21,1	pct.	i	perioden	fra	1997	til	
2001	til	16,5	pct.	fra	2012	til	2016,	mens	der	omvendt	er	flere,	som	bosættes	i	landets	øvrige	
regioner.	Over	hele	perioden	(1997-2016)	er	der	flest,	som	bosættes	i	Region	Midtjylland	og	
Region	Syddanmark,	som	hver	modtager	ca.	25	procent	af 	flygtningene.	Region	Hovedsta-
den	og	Sjælland	følger	med	hhv.	17,9	og	17,3	pct.,	mens	de	resterende	14,5	pct.	er	bosat	i	
Region	Nordjylland.	De	store	flygtningegrupper	fra	Irak,	Somalia	og	Afghanistan	er	blevet	
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bosat	i	alle	regioner,	dog	er	der	en	tendens	til,	at	mens	lidt	flere	irakere	er	blevet	bosat	i	Ho-
vedstaden,	så	er	der	flere	somaliere	i	Region	Midtjylland	og	afghanere	i	Region	Sjælland.	

Forskning	har	vist,	at	koncentrationen	af 	personer	fra	samme	oprindelsesland	i	et	boligom-
råde	både	kan	have	betydning	for	flygtninges	arbejdsmarkedstilknytning	og	for	deres	børns	
risiko	for	at	ende	i	kriminalitet	samt	på	lokalbefolkningens	stemmeadfærd	(Damm,	2014;	
Damm	&	Dustmann,	2014;	Dustmann	et	al.,	2016).	Desuden	er	det	vist,	at	boligplacering	i	
fattige	områder	øge	risikoen	for	at	udvikle	diabetes	(White	et	al.,	2016).	Det	er	derfor	langt	
fra	ligegyldigt,	hvordan	flygtninge	boligplaceres.

Fra	et	samfundsmæssigt	perspektiv	er	det	også	vigtigt,	at	selve	asylprocessen	ikke	kommer	
til	at	skade	flygtninges	muligheder	for	senere	integration.	Forskning	har	vist,	at	lange	ven-
tetider	på	asylafgørelser	kan	opleves	som	psykisk	ødelæggende	af 	både	børn	og	voksne	og	
medføre	følelser	af 	magtesløshed	og	handlingslammelse.	Om	ventetid	kan	have	indflydelse	
på	andre	faktorer,	som	eksempelvis	sprogtilegnelse	og	arbejdsmarkedsdeltagelse,	er	mere	
ukendt,	men	alene	de	negative	helbredsmæssige	konsekvenser	af 	lange	ventetider	gør	lange	
ventetider	problematiske.	Selvom	der	er	tegn	på,	at	ventetiden	er	på	vej	op	igen	i	andet	
halvår	af 	2016,	er	niveauet	stadig	langt	under	de	høje	gennemsnitlige	ventetider	for	flygt-
ninge,	der	fik	opholdstilladelse	i	1995-1996	og	i	perioden	2003-2006.	For	den	enkelte	asyl-
ansøger,	som	er	kommet	til	Danmark,	må	det	–	alt	andet	lige	–	betragtes	som	positivt,	hvis	
ventetiden	ikke	er	for	lang,	også	selvom	baggrunden	for	den	korte	ventetid	–	at	syrerne	så	
åbenlyst	har	et	behov	for	beskyttelse	–	er	tragisk.	
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11 Appendiks

Rapporten	igennem	anvendes	flere	forskellige	kilder	til	at	opgøre	antallet	af 	asylansøgere	
og	flygtninge.	Gennemgående	er	det	valgt	udelukkende	at	medregne	flygtninge,	der	ansøger	
om	flygtningestatus	for	første	gang,	og	som	ikke	tidligere	har	været	registreret	i	de	danske	
registre.	Som	forklaret	i	databeskrivelsen	i	afsnit	5	hænger	dette	valg	sammen	med,	at	opgø-
relserne	i	rapporten	skal	beskrive	flygtninge	ud	fra	deres	tidspunkt	for	ankomst	og	opholds-
tilladelse.	Hvis	der	medtages	personer,	som	har	opholdt	sig	i	Danmark,	før	de	søgte	om	asyl,	
vil	dette	skævvride	opgørelserne	ift.,	hvor	mange	nyankomne	der	har	været	i	de	forskellige	
perioder.	Selvom	det	også	er	relevant	at	belyse	bosætningsmønstre	m.m.	for	personer,	der	
eksempelvis	først	er	ankommet	som	familiesammenførte,	og	senere	har	opnået	flygtninge-
status,	har	det	ikke	været	formålet	med	denne	rapport.

I	appendikstabel	1	og	appendiksfigur	1	sammenlignes	de	to	forskellige	dataserier,	der	an-
vendes	til	henholdsvis	opgørelserne	af 	ventetid	(afsnit	6)	og	af 	bosætningsmønstre	(afsnit	
8).	Derudover	vises	også,	hvor	meget	højere	antallet	af 	flygtninge	ville	være,	hvis	rapporten	
havde	medtaget	alle	personer,	der	på	et	eller	andet	tidspunkt	tildeles	flygtningestatus.	Både	
i	tabellen	og	i	figuren	er	flygtninge	indplaceret	efter	det	tidspunkt,	hvor	de	er	registreret	i	en	
dansk	kommune	første	gang.	Det	betyder,	at	tallene	i	de	forskellige	perioder	er	identisk	med	
beskrivelsen	i	afsnit	8,	men	adskiller	sig	lidt	fra	præsentationen	i	tabel	6.1.

Det	fremgår	for	det	første	af 	appendikstabel	1,	at	dataserien	med	opgørelser	over	ventetid	
indeholder	færrest	observationer.	Dette	er	ikke	overraskende,	eftersom	denne	serie,	hverken	
inkluderer	kvoteflygtninge	eller	personer	med	imputerede	værdier	(hvor	deres	formelle	
status	er	ukendt,	men	med	en	vis	sandsynlighed	er	flygtning).	Desuden	udelades	et	mindre	
antal	flygtninge	fra	denne	serie,	fordi	de	ikke	har	en	gyldig	dato	for	enten	ankomst,	udste-
delse	af 	opholdstilladelse	eller	–	i	meget	få	tilfælde	–	fødselstidspunkt.

Som	det	fremgik	af 	beskrivelsen	af 	tabel	6.1,	er	antallet	af 	kvoteflygtninge	i	høj	grad	forkla-
ringen	på	forskellen	på	dataserie	1	og	2.	Den	resterende	del	af 	forskellen	mellem	dataserie	1	
og	2	skyldes,	at	serie	2	medtager	imputerede	værdier.	Dataserie	3	ligger	antalsmæssigt	væ-
sentligt	over	de	to	andre.	Dette	skyldes	især,	at	der	her	medtages	personer,	som	har	opholdt	
sig	og	er	registreret	i	Danmark,	inden	de	søgte	om	asyl.	Denne	serie	vil	være	den,	der	mest	
ligner	tal	fra	eksempelvis	Statistiskbanken	eller	Udlændingestyrelsens	opgørelser	over	det	år-
lige	antal	af 	personer,	der	er	blevet	tildelt	flygtningestatus,	dog	med	den	forskel,	at	der	ikke	
medtages gengangere i dataserie 3.
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Appendikstabel 1.  Sammenligning af forskellige datakilder for antal flygtninge i Danmark, opdelt på 
tidspunkt for registrering i en dansk kommune.

Periode 1993- 1996 1997- 2001 2002- 2006 2007- 2011 2012- 2016 Alle år

Dataserie 1: Flygtninge uden 
tidligere registrering i DK 
med valid ventetid

28.195 13.830 4.855 5.020 26.013 77.913

Kvoteflygtninge i samme periode 1.888 2.308 2.323 2.280 2.031 10.830

Dataserie 2: Flygtninge 
uden tidligere registrering 
i DK med gyldige udfald 
på baggrundsvariable, 
imputerede værdier 
inkluderet

19.638 8.362 7.991 29.606 65.597

Heraf  imputerede 3.444 1.310 1.151 2.207 8.112

Dataserie 3: Alle med 
flygtningestatus, imputerede 
værdier inkluderet.

34.884 25.827 9.592 8.617 31.069 109.989

Dataserie 1: Data anvendt i opgørelser af ventetid (afsnit 5, 6 og 7). Udgangspunktet er data fra Udlændingestyrelsen. Der indgår kun oplysninger om 
flygtninge som ikke er registreret i de danske registre før ansøgning om asyl, og som har valide data for dato for ansøgnings- og opholdstilladelsestidspunkt. 
Imputerede værdier er udeladt. Kvoteflygtninge indgår ikke, da der ikke findes data for deres ventetid.

Dataserie 2: Data anvendt i opgørelser af boligplacering (afsnit 8). Udgangspunktet er data fra Danmarks Statistik (OPHG). Kun flygtninge der ikke er 
registreret med et andet opholdsgrundlag (eller i de danske registre generelt) inden ansøgning om asyl. Imputerede værdier medtages, hvis der ikke findes 
anden information. Kvoteflygtninge er inkluderet.

Dataserie 3: Alle personer, der har fået asyl i Danmark, og som er registreret som flygtning. Dette gælder også imputerede tilladelser og individer, der ikke 
optræder i danske registre i øvrigt (f.eks. grundet meget kort opholdstid i Danmark). Indeholder både data fra Udlændingestyrelsen og fra Danmarks Statistik 
(OPHG).

Generelt: Alle personer indgår kun én gang i tabellen. Flygtninge er indplaceret i perioder/kohorter efter deres registreringsdato i kommunen. Hvis denne 
ikke er registreret, anvendes i stedet året før, de optræder i Danmarks Statistiks befolkningsregister ’BEF’ for første gang.



62

Appendiksfigur 1. Halvårligt antal flygtninge fordelt efter det halvår, hvor de er registrerede første gang i 
en dansk kommune 
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Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Udlændingestyrelsen og Danmarks Statistik.

Appendiksfigur	1	viser	de	samme	tal	som	i	appendikstabel	1,	men	her	opdelt	på	det	
halvår,	hvor	flygtningene	blev	registreret	i	en	dansk	kommune.	Det	fremgår	af 	figuren,	at	
dataserie	2	og	3	primært	adskiller	sig	fra	hinanden	i	begyndelsen	af 	perioden,	og	er	stort	
set	sammenfaldende	fra	2004	og	frem.	Det	vigtigste,	som	figuren	viser,	er	dog,	at	alle	tre	
dataserier	følges	ad.	De	mønstre,	der	tegnes	ved	brug	af 	en	af 	serierne,	gælder	med	stor	
sandsynlighed	derfor	også	de	andre.	
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12 Bilag

Bilag 1. Fortegnelse over de 145 lovændringer i relation til Udlændingeloven 1992-2017

L385	af 	20/05/1992,	L386	af 	20/05/1992,	L482	af 	24/06/1992,	L933	af 	28/11/1992,	
L459	af 	30/06/1993,	L462	af 	30/06/1993,	L464	af 	30/06/1993,	L421	af 	01/06/1994,	
L33	af 	18/01/1995,	L34	af 	18/01/1995,	L382	af 	14/06/1995,	L290	af 	24/04/1996,	
L380	af 	22/05/1996,	L381	af 	22/05/1996,	L473	af 	12/06/1996,	L1052	af 	11/12/1996,	
L407	af 	10/06/1997,	L410	af 	10/06/1997,	L980	af 	17/12/1997,	L473	af 	01/07/1998,	
L474	af 	01/07/1998,	L1037	af 	23/12/1998,	L140	af 	17/03/1999,	L251	af 	28/04/1999,	
L353	af 	02/06/1999,	L424	af 	31/05/2000,	L425	af 	31/05/2000,	L427	af 	31/05/2000,	
L458	af 	07/06/2001,	L134	af 	20/03/2002,	L193	af 	05/04/2002,	L362	af 	06/06/2002,	
L365	af 	06/06/2002,	L367	af 	06/06/2002,	L1044	af 	17/12/2002,	L60	af 	29/01/2003,	
L291	af 	30/04/2003,	L292	af 	30/04/2003,	L386	af 	28/05/2003,	L387	af 	28/05/2003,	
L425	af 	10/06/2003,	L1204	af 	27/12/2003,	L283	af 	26/04/2004,	L427	af 	09/06/2004,	
L428	af 	09/06/2004,	L429	af 	09/06/2004,	L323	af 	18/05/2005,	L324	af 	18/05/2005,	
402	af 	01/06/2005,	403	af 	01/06/2005,	L243	af 	27/03/2006,	L301	af 	19/04/2006,	
L429	af 	10/05/2006,	L532	af 	08/06/2006,	L538	af 	08/06/2006,	89	af 	30/01/2007,	
L379	af 	25/04/2007,	L504	af 	06/06/2007,	L505	af 	06/06/2007,	L507	af 	06/06/2007,	
264	af 	23/04/2008,	L431	af 	01/06/2008,	L485	af 	17/06/2008,	L486	af 	17/06/2008,	
L1334	af 	19/12/2008,	L1336	af 	19/12/2008,	L1397	af 	27/12/2008,	L1398	af 	
27/12/2008,	L313	af 	28/04/2009,	483	af 	12/06/2009,	L486	af 	12/06/2009,	L487	af 	
12/06/2009,	L493	af 	12/06/2009,	L1511	af 	27/12/2009,	L400	af 	21/04/2010,	L571	af 	
31/05/2010,	L572	af 	31/05/2010,	L573	af 	31/05/2010,	L1542	af 	21/12/2010,	L1543	
af 	21/12/2010,	L1604	af 	22/12/2010,	L248	af 	30/03/2011,	L463	af 	18/05/2011,	L601	
af 	14/06/2011,	L613	af 	14/06/2011,	L758	af 	29/06/2011,	L833	af 	06/07/2011,	L326	
af 	11/04/2012,	L418	af 	12/05/2012,	L566	af 	18/06/2012,	L567	af 	18/06/2012,	L569	
af 	18/06/2012,	L571	af 	18/06/2012,	L572	af 	18/06/2012,	L430	af 	01/05/2013,	L432	
af 	01/05/2013,	L433	af 	01/05/2013,	434	af 	01/05/2013,	L647	af 	12/06/2013,	L863	
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