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Udlændinge- og Integrationsministeriet. København, den 27. marts 2019.

a. Udlændinge- og Integrationsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2019
overføres:
• 0,1 mio. kr. til § 14.11.01. Departementet
• 4,3 mio. kr. til § 14.19.10. It-understøttelse af udlændingesagskæden
• 24,9 mio. kr. til § 14.31.01. Udlændingestyrelsen

Det samlede beløb på 29,3 mio. kr. til § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet overføres med
henblik på at implementere initiativerne fra den i 2018 gennemførte budgetanalyse af Udlændinge-
styrelsen samt styrke sagsproduktionen i styrelsen i 2019.

Udgiften i 2019 finansieres af de på § 35.11.75. Reserve til Udlændingestyrelsen og § 35.11.01. Mer-
udgifter ved nye bevillingsforslag opførte midler.

b. Der er i 2018 gennemført en budgetanalyse af Udlændingestyrelsen. Analysens overordnede formål
har været at afdække mulighederne for at effektivisere Udlændingestyrelsens opgavevaretagelse.

På finansloven for 2019 er der afsat 25,0 mio. kr. i 2019 på § 35.11.75. Reserve til Udlændingesty-
relsen med henblik på at tilvejebringe de fornødne bevillingsmæssige rammer til implementeringen
af budgetanalysens initiativer samt opdaterede aktivitetsforudsætninger mv. Det gælder bl.a. forskel-
lige digitaliseringsinitiativer, herunder anvendelse af robotteknologi til understøttelse af sagsbehand-
lingen i Udlændingestyrelsen.

Der tilføres endvidere bevilling til en styrkelse af sagsbehandlingen i Udlændingestyrelsen i 2019
som følge af opdaterede aktivitetsforudsætninger samt håndtering af sagspukler. Eksempelvis kan
nævnes, at antallet af sager om tidsbegrænset forlængelse af opholdstilladelser til flygtninge og fami-
liesammenførte til flygtninge forventes at stige i forhold til det forudsatte.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling i finansåret specificeres således:

Udgift

§ 14.11.01 Departementet (Driftsbev.)
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10. Almindelig virksomhed

18. Personaleomkostninger og lønninger 0,1 mio. kr.

§ 14.19.10 It-understøttelse af udlændingesagskæden (Driftsbev.)

10. Almindelig virksomhed

18. Personaleomkostninger og lønninger 2,1 mio. kr.

22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,2 mio. kr.

§ 14.31.01 Udlændingestyrelsen (Driftsbev.)

71. Budgetregulering

22. Andre ordinære driftsomkostninger 24,9 mio. kr.

§ 35.11.75 Reserve til Udlændingestyrelsen

10. Reserve til Udlændingestyrelsen

49. Reserver og budgetregulering -25,0 mio. kr.

§ 35.11.01 Merudgifter ved nye bevillingsforslag

10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

49. Reserver og budgetregulering -4,3 mio. kr.

c. Aktstykket forelægges nu med henblik på at få hjemmel til at overføre den ovenfor beskrevne bevil-
ling til igangsættelse af initiativerne vedrørende budgetanalysen af Udlændingestyrelsen og en styr-
ket sagsproduktion i Udlændingestyrelsen i 2019.

d. -

e. Under henvisning til ovenstående anmoder Udlændinge- og Integrationsministeriet om Finansudval-
gets tilslutning til i 2019 at overføre 29,3 mio. kr. til § 14. Udlændinge og Integrationsministeriet
finansieret af § 35. Generelle reserver, således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2019
opføres følgende:

Udgift

§ 14.11.01. Departementet (Driftsbev.) 0,1 mio. kr.

§ 14.19.10. It-understøttelse af udlændingesagskæden (Driftsbev.) 4,3 mio. kr.

§ 14.31.01. Udlændingestyrelsen (Driftsbev.) 24,9 mio. kr.
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§ 35.11.75. Reserve til Udlændingestyrelsen -25,0 mio. kr.

§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag -4,3 mio. kr.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 27. marts 2019

INGER STØJBERG

/ Anette Görtz

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 04-04-2019 (udvalget med undtagelse af Enhedslistens medlem, der hverken stemte
for eller imod aktstykket).
Enhedslistens medlem af udvalget ønsker hverken at stemme for eller imod aktstykket fordi aktstykket i høj grad
har til formål at finansiere den ekstra sagsbehandling, der er en følge af regeringens vedtagne lovforslag om stram-
ninger af udlændingelovgivningen og hyppig prøvning af, om grundlaget for udlændinges ophold i Danmark fortsat
er til stede. Enhedslisten anser således en stor del af de bureaukratiske aktiviteter, som aktstykket skal finansiere,
som unødvendige og ikke-ønskværdige
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