
INTEGRATIONSMINISTERIET 

Den 14. oktober 2005

Statsrevisoratet har ved brev af 15. juni 2005 fremsendt Statsrevisorernes beretning nr. 15 2004

om visumadministrationen på danske ambassader og generalkonsulater.

I den anledning redegøres for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen med hensyn til

Integrationsministeriets område har givet anledning til.

Rigsrevisionen anfører i beretningen, at der ikke har været fuld klarhed over, hvordan det

overordnede faglige ansvar for og tilsynet med repræsentationernes visumudstedelse er fordelt

mellem Integrationsministeriet/Udlændingestyrelsen og Udenrigsministeriet, og at der ikke

foreligger en skriftlig aftale herom.

Det fremgår af Statsrevisorernes bemærkning, at Statsrevisorerne forventer, at udenrigsministeren

og integrationsministeren skaber fuld klarhed over, hvorledes det faglige ansvar for og tilsynet

med repræsentationernes visumudstedelse er fordelt mellem de to ministerier.

Integrationsministeriet og Udenrigsministeriet er ved at færdigforhandle en skriftlig aftale om

ansvaret for og tilsynet med visumadministrationen på de danske repræsentationer. Fordelingen

af ansvaret mellem Integrationsministeriet/Udlændingestyrelsen og Udenrigsministeriet vil

nærmere blive beskrevet i aftalen.

Rigsrevisionen anfører i beretningen, at Integrationsministeriet og Udenrigsministeriet ikke har

etableret et effektivt tilsyn med repræsentationernes visumudstedelse. Rigsrevisionen bemærker,

at Integrationsministeriet/Udlændingestyrelsen ikke har udført kontrolbesøg og kun har haft

begrænset indsigt i sagsbehandlingen på repræsentationerne gennem telefonisk rådgivning af

sagsbehandlerne, samt at Udlændingestyrelsen ikke har brugt Det Fælles Visumsystem til at føre

tilsyn med repræsentationernes visumudstedelse og ikke har sikret, at registreringen af udstedte

visa er pålidelig. Rigsrevisionen forventer, at Integrationsministeriet allerede nu begynder

overvejelserne om, hvordan det nye fælles europæiske visuminformationssystem (VIS), der

ventes indført fra 2007, kan anvendes i tilsynet med visumadministrationen.

Det fremgår af Statsrevisorernes bemærkning, at Statsrevisorerne påtaler, at Udenrigsministeriets

og Integrationsministeriets tilsyn og kontrol med repræsentationernes visumudstedelse har været

utilstrækkelig og ineffektiv.

Integrationsministeriet og Udenrigsministeriet er blevet enige om at styrke tilsynet med

repræsentationernes visumudstedelse bl.a. ved etablering af en ordning om, at

Integrationsministeriet fører stikprøvekontrol med hensyn til repræsentationernes behandling af

visumansøgninger. Integrationsministeriet og Udenrigsministeriet er endvidere blevet enige om, at

Integrationsministeriet og/eller Udlændingestyrelsen deltager i visse af Udenrigsministeriets

inspektionsbesøg på repræsentationerne, at Udlændingestyrelsen 2 gange årligt undersøger, om

visa udstedt af repræsentationerne er blevet registreret i Det Fælles Visumsystem, og at

Integrationsministeriet og Udlændingestyrelsen overvejer, på hvilken måde det fælles europæiske

visuminformationssystem (VIS), der forventes indført fra 2007, kan anvendes i forbindelse med

tilsynsopgaver.

Disse nye tiltag vil – ligesom Udenrigsministeriets og Integrationsministeriets øvrige tilsyn med

visumadministrationen på repræsentationerne – blive beskrevet i den nye aftale mellem de to



ministerier.

Integrationsministeren er bekendt med udenrigsministerens redegørelse til Statsrevisoratet i

anledning af beretningen.

Dette brev er sendt i 15 eksemplarer samt elektronisk. Kopi af dette brev er endvidere sendt i 1

eksemplar til Rigsrevisor.

Med venlig hilsen

Rikke Hvilshøj

/Oluf Engberg


