UDENRIGSMINISTERIET
Den 2. april, 2013
B 79 - spørgsmål 7 af 25. marts 2013 fra
Socialudvalget til udenrigsministeren til skriftlig
besvarelse stillet af ikke-medlem af udvalget
(MFU) Ellen Trane Nørby (V)
B 79 - spørgsmål 7:
Vil ministeren oplyse, hvor mange årsværk Udenrigsministeriet har afsat i Danmark såvel som
på Danmarks repræsentationer rundt om i verden til behandling af børnebortførelsessager?
Svar:
Hovedparten af de ressourcer, Udenrigsministeriet bruger på børnebortførelsessager, anvendes
på ambassaderne i de pågældende lande. I Udenrigsministeriets Borgerservice i København
gælder, at de medarbejdere, som beskæftiger sig med sager om børnebortførelser, typisk også
varetager andre opgaver med relation til alvorlige personbistandssager, herunder fængslinger,
gidselssager og tvangsægteskaber. Det gælder f.eks. medarbejderne i det Globale Vagtcenter,
som typisk modtager de indledende henvendelser i sager om børnebortførelser, men også de
medarbejdere i Borgerservice i København med særlig erfaring og sagkundskab vedrørende
alvorlige personbistandssager som er et afgørende bindeled mellem forælderen i Danmark og
de hjemlige myndigheder og medarbejdere på ambassaden, som arbejder med sagerne.
På ambassaderne indgår normalt både udsendte danske medarbejdere, herunder
repræsentationschefen, og lokalt ansatte medarbejdere med særligt kendskab til lokale forhold i
sagsbehandlingen. Medarbejderne løser mange andre opgaver, og der vil normalt være tale om
meget store udsving i tidsanvendelsen, afhængigt af udviklingen i den pågældende sag. De
berørte ambassader er ganske små, og der er eksempler på ambassader, som i en akut fase af en
sag har anvendt stort set alle ressourcer for at få sagen løst.
Det er på den baggrund, og da tidsanvendelsen på børnebortførelsessager ikke opgøres i
Udenrigsministeriets tidsregistreringssystem, ikke muligt på det foreliggende grundlag at svare
på, hvor mange årsværk Udenrigsministeriet har afsat i Danmark såvel som på Danmarks
repræsentationer rundt om i verden til behandling af børnebortførelsessager. Men der er med
ovenstående bemærkninger redegjort for, hvorledes håndteringen af disse sager indgår som et
integreret og fleksibelt led i Udenrigsministeriets og ambassadernes opgavevaretagelse på det
konsulære område.

