
 

 

Bilag til mål- og resultatplan – opgørelsesmetode for resultatkrav 

3.1. Faglige mål  

1. Eksternt rettede mål 

Resultatkrav 1.1 (vægt 60 point): 

a) Der tages udgangspunkt i antallet af afviste asylansøgere primo 2022 i udsendelsesposition, som 

på nuværende tidspunkt forventes at være ca. 850. (20 point)  

Hjemrejsestyrelsen skal sikre fokus på gruppen af langtidsopholdere defineret som udlændinge med 

en opholdstid på mere end 2 år i udsendelsesposition. Ved den kvartalsvise afrapportering på mål- 

og resultatplanen afrapporteres der på, hvor stor en del af nedbringelsen, der udgøres af 

langtidsopholdere. 

b) Et større projekt defineres som en samlet udsendelse med flere end 10 udlændinge uden lovligt 

opholdt i Danmark i henhold til Hjemrejsestyrelsens projekttilgang på området. (10 point)  

c) Resultatkravet er opfyldt, hvis overførsel af udlændinge omfattet af Dublin-forordningen til den 

ansvarlige medlemsstat sker inden for fristerne i Dublin-forordningens artikel 29, stk. 1 og 2 i 

minimum 90 pct. af sagerne. Når Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse om overførsel i Dublin-

forordningen, skal Hjemrejsestyrelsen sikre, at overførsel af udlændingen til den ansvarlige 

medlemsstat sker i medfør af Dublin-forordningens artikel 29, stk. 1, dvs. så snart det er praktisk 

muligt og senest seks måneder efter, at anmodningen fra en anden medlemsstat om overtagelse 

eller tilbagetagelse af den pågældende er accepteret, eller efter, at der er truffet endelig afgørelse 

om en klage eller indbringelse, hvor dette tillægges opsættende virkning i overensstemmelse med 

artikel 27, stk. 3. 

Det følger endvidere af Dublin-forordningens artikel 29, stk. 2, at fristen på seks måneder kan 

forlænges til højst 12 måneder, hvis overførslen ikke kunne gennemføres på grund af fængsling af 

udlændingen, eller til højst 18 måneder, hvis udlændingen forsvinder. (5 point)  

d) Resultatkravet er opfyldt, hvis administrativt udviste EU-borgere og tredjelandsborgere til EU-

lande er udsendt inden for 15 dage efter Hjemrejsestyrelsen har modtaget sagen i minimum 80 pct. 

af sagerne. Dette gælder kun for udlændinge, som får en udrejsefrist straks, som er i 

udsendelsesposition, og som medvirker til deres udsendelse. (5 point) 

e) Resultatkravet er opfyldt, hvis Hjemrejsestyrelsen har afholdt den første hjemrejsesamtale inden 

7 dage i alle sager, hvor udrejsefristen sættes til 7 dage. (5 point) 

f) Resultatkravet er opfyldt, hvis Hjemrejsestyrelsen senest inden udgangen af 1. kvartal 2022 har 

tilendebragt arbejdet med konvertering til hjemrejsekontrakter, herunder med tilbud om konkrete 

undervisnings- og aktiveringstilbud for udlændinge uden lovligt ophold over 18 år, som anses for 

at medvirke til deres hjemrejse. (5 point) 

g) Resultatkravet er opfyldt, hvis Hjemrejsestyrelsen i alle relevante sager har berammet 

tænkepausesamtale til afholdelse senest 8 dage efter, at udlændingen har modtaget et afslag på 



 

 

asyl i Udlændingestyrelsen på et sprog, som den pågældende forstår, eller med rimelighed kan 

formodes at forstå. (5 point) 

h) Resultatkravet er opfyldt, hvis Hjemrejsestyrelsen har afholdt første hjemrejsesamtale med en 

domsudvist udlænding – med en straf på mindst fire måneder - senest 1 måned inden halvdelen af 

straffen er afsonet i mindst 70 pct. af sagerne for de sager, som Hjemrejsestyrelsen overtager fra 

politikredsen fra den 1. januar 2022. I beregningen af målopfyldelsen forudsættes det, at 

Hjemrejsestyrelsen har overtaget sagen fra politikredsen mindst 2 måneder inden halvdelen af 

straffen er afsonet, og at udlændingen ikke har anden verserende sag, der hindrer udsendelse eller 

i øvrigt har fået afslag på prøvesløsladelse af årsager, der ikke relaterer sig til muligheden for 

udsendelse. (5 point) 

Resultatkrav 1.2 (vægt 10 point): 

Resultatkravet vedrører den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra modtagelse af sagen i 

sekretariatet til afgørelse i nævnet. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid måles selvstændigt for 

henholdsvis spontansager og for inddragelses- og nægtelse af forlængelsessager.  

Resultatkrav 1.3 (vægt 15 point): 

Resultatkravet vedrører produktion af 3.500 sager i 2022, hvilket svarer til en stigning på 10 pct. i 

forhold til 2021. Det forudsættes endvidere, at 95 pct. af alle klagesager indgået før den 30. juni 

2020 er afviklet.  

Resultatkrav 2.1. (vægt 5 point) 

Hjemrejsestyrelsen evaluerer modenhedsniveau halvårligt i forbindelse med DIGSTs 

modenhedsmåling. På baggrund af DIGTSs rapportering om modenhedsmålingen, som styrelsen 

indsender til KoncernIT, vurderer KoncernIT, om målet er opfyldt. 

Resultatkrav 2.2. (vægt 5 point) 

Hjemrejsestyrelsen fører internt tilsyn med henblik på at sikre, at databeskyttelsesforordningen 

overholdes i nuværende og fremtidige leverandørforhold, hvori der sker behandling af 

personoplysninger.   

Hjemrejsestyrelsen skal sikre: 

 at der foretages rettidige risikovurderinger forinden indgåelse af databehandleraftaler 

 at der indgås databehandleraftaler forinden behandling af personoplysninger finder sted 

samt 

 at der ud fra en risikobaseret tilgang foretages regelmæssige tilsyn af databehandlernes 

behandling af personoplysninger 

Hjemrejsestyrelsen skal halvårligt indsende oversigt over indgåede databehandlerforhold ved 

udfyldning. Af oversigten skal det fremgå hvorvidt der er indgået databehandleraftaler – herunder 

om der er risikovurderet og om der er ført tilsyn. Til rapporteringen anvendes skabelon, som 

departementet fremsender.  



 

 

Resultatkrav 2.3. (vægt 5 point) 

Hjemrejsestyrelsen etablerer en kontinuerlig overvågning og tilpasser løbende det interne 

kontrolsystem, hvis overvågningen viser sig ikke at være tilstrækkelig. Hjemrejsestyrelsen skal ved 

udgangen af 2. og 4. kvartal rapportere resultatet af den gennemførte opfølgning til departementet. 

Til rapporteringen anvendes skabelon, som departementet fremsender.  
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