RIGSREVISIONEN

København, den 24. september 2003
RN B303/03

Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens § 18, stk. 4

Vedrører:

Statsrevisorernes beretning nr. 9/02 om Udlændingestyrelsens opgavevaretagelse
på asyl- og opholdsområdet

Integrationsministerens redegørelse af 25. august 2003
Justitsministerens redegørelse af 25. august 2003

Integrationsministerens redegørelse
1. Integrationsministeren har til statsrevisorernes bemærkninger om en kortlægning
og kvantificering af de enkelte elementer i sagsbehandlingstiden bl.a. oplyst, at udlændingemyndighedernes nuværende IT-system ikke muliggør en sådan kortlægning.
Ministeren har videre oplyst, at ministeriet netop har færdiggjort en foranalyse om
digitalisering af sagsbehandlingen, og når digitaliseringen i form af elektronisk sagsbehandling er implementeret, vil de oplysninger kunne fremskaffes automatisk, som
danner grundlag for en sådan kortlægning.
Ministeren har i øvrigt henvist til, at Udlændingestyrelsen allerede i dag kortlægger de væsentligste årsager til liggetiden på forskellige tidspunkter, samt at en præcis
kortlægning ikke nødvendigvis ville have givet en kortere liggetid i 2001.
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2. Jeg oplyste i beretningens pkt. 63, at Rigsrevisionen fandt det positivt, at Integrationsministeriet i 2002 havde iværksat en foranalyse om digitalisering, hvor der indgik opgørelse af brutto- og nettosagsbehandlingstid. I samme punkt har jeg henvist
til, at en kortlægning giver Udlændingestyrelsen et bedre grundlag for at vurdere, om
og i givet fald hvordan sagsbehandlingstiden yderligere kan forkortes og dermed reducere størrelsen af indkvarteringsomkostningerne, ligesom et behov for en ressourcetilførsel vil kunne dokumenteres.
Jeg er ikke enig med ministeren i, at Udlændingestyrelsen i dag kortlægger de væsentligste årsager til liggetider på forskellige tidspunkter. Som det fremgår af beretningens pkt. 52 og særligt pkt. 64, har styrelsen ikke haft oplysninger, der gav mulighed for en egentlig kortlægning og kvantificering af årsagerne til liggetid, og har
derfor ikke kunnet dokumentere, at denne, og dermed indkvarteringsudgifterne, kunne have været reduceret.
Jeg har noteret mig, at foranalysen om digitalisering nu er færdiggjort, samt at en
kortlægning vil kunne ske, når digitaliseringen er implementeret. Ministeren oplyser
imidlertid ikke en tidsplan for implementeringen.
Jeg vil følge implementeringen af digitaliseringen og orientere statsrevisorerne om
de beslutninger, der på den baggrund træffes med hensyn til at kortlægge årsagerne
til liggetider og til at effektivisere anvendelsen af ressourcerne på området.

3. Integrationsministeren har videre til statsrevisorernes bemærkning om at sikre et
formaliseret og forpligtende samarbejde mellem relevante myndigheder på udlændingeområdet oplyst, at ressourcetilpasningen mellem Udlændingestyrelsen, Flygtningenævnet og Integrationsministeriets departement sker på baggrund af prognoser over
forventet antal sager mv. Endvidere har Integrationsministeriet i 2003 etableret en
koncernstyringsgruppe, der består af repræsentanter fra departementet, Udlændingestyrelsen og Rigspolitiet. Koncernstyringsgruppen skal som et led i en helhedsorienteret styring bl.a. sikre, at ressourceanvendelsen løbende optimeres på tværs af udlændingeområdet, samt at der opstilles og følges op på overordnede målsætninger for det
samlede forløb i en asylsag på tværs af institutioner/ministerområder.

4. Jeg gav i beretningen i Rigsrevisionens bemærkninger på s. 37 udtryk for, at etableringen af en mere helhedsorienteret styring på udlændingeområdet ligger på linje
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med Rigsrevisionens opfattelse. Jeg finder det derfor tilfredsstillende, at ministeren i
2003 har taget initiativ til at nedsætte en koncernstyringsgruppe til at sikre denne styring.

5. Ministeren har i øvrigt fremsat bemærkninger til undersøgelsens enkelte resultater.
Ministeren har bl.a. oplyst, at der på finansloven for 2003 og finanslovforslaget for
2004 er indregnet en bufferkapacitet for Udlændingestyrelsens normering. Udlændingestyrelsen har endvidere iværksat en undersøgelse af forretningsgange på området
for familiesammenføringer som følge af vanskeligheder med at efterleve mål for produktivitet og produktion.
Jeg har i beretningens pkt. 70 givet udtryk for, at Rigsrevisionen fandt initiativet om
en bufferkapacitet positiv, da Udlændingestyrelsen hermed hurtigere kan tilpasse ressourcerne ved en eventuel stigning i asylansøgerantallet og dermed bedre kan holde
sagsbehandlingstiden og indkvarteringsomkostningerne nede. Jeg kan supplerende om
bufferkapaciteten oplyse, at der på finansloven for 2003 er indarbejdet et beredskab på
Udlændingestyrelsen på 5,6 mio. kr., der skal anvendes på asylområdet i tilfælde af
ændrede forudsætninger, hvilket især vil sige en stigning i tilgangen af ansøgere.
Jeg finder det videre tilfredsstillende, at Udlændingestyrelsen har iværksat en undersøgelse af forretningsgangene på familiesammenføringsområdet med henblik på
at forbedre produktiviteten.
Integrationsministerens øvrige bemærkninger er alle allerede omhandlet i beretningen og giver mig derfor ikke anledning til bemærkninger.

Justitsministerens redegørelse
6. Justitsministeren har i sin redegørelse fremsat bemærkninger til de punkter i beretningen, som omtaler Rigspolitiet/Justitsministeriet. Ministeren har bl.a. om ressourcetilpasningen mellem myndighederne oplyst, at Rigspolitiet både er repræsenteret i
koncernledelsesgruppen om præasylfasen (tidsrummet indtil der er truffet endelig beslutning om ophold) og i et udsendelsesforum. Rigspolitiet har videre taget forskellige
initiativer til eksempelvis ajourføring af sagsgange/opgavefordeling mellem Rigspolitiet og Udlændingestyrelsen.
Ministeren har videre om registreringer af udrejste udlændinge oplyst, at der er
udarbejdet en ny kodestruktur i Udlændingeregisteret. Kodestrukturen muliggør en
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være udrejst.

7. Jeg finder det i forlængelse af mine bemærkninger i nærværende notats pkt. 4 om
en helhedsorienteret styring tilfredsstillende, at Rigspolitiet er repræsenteret i både
koncernledelsesgruppen og i udsendelsesforummet. Jeg finder det ligeledes positivt,
at Rigspolitiet har taget forskellige initiativer til at sikre en sådan helhedsorienteret
styring.
Jeg finder det endvidere tilfredsstillende, at det nu kan lade sig gøre at trække oplysninger i Udlændingeregisteret om de udlændinge, der er opført som ”skønnet udrejst”, men hvor det efterfølgende konstateres, at de alligevel ikke er udrejst eller er
til stede igen efter at være udrejst.
Justitsministerens øvrige bemærkninger giver mig ikke anledning til bemærkninger.

Henrik Otbo

