


 
 
 FAMILIESAMMENFØRING 

 
 
Ændrede regler for familiesammenføring til børn 
Den 10. juni 2016 trådte en ændring af reglerne for familiesammenføring til børn i kraft. 
Ændringerne vedrører kravet om mulighed for vellykket integration. 
 
De ændrede regler om familiesammenføring til børn gælder for alle ansøgninger, som er indgivet fra og med den 31. 
maj 2016, og følger af en dom fra EU-Domstolen i den såkaldte Genc-sag.   
 
Ændringerne indebærer, at der ikke længere gælder særlige regler for ansøgninger om familiesammenføring, der er 
indgivet inden for en frist på 2 år regnet fra det tidspunkt, hvor den herboende forælder opfylder betingelserne for at 
få familiesammenføring med barnet.  Den hidtil gældende 2-årsfrist afskaffes.  
 
Fremover skal alle børn over 8 år med en forælder i hjemlandet derfor opfylde integrationskravet, med mindre ganske 
særlige grunde taler imod. 
 
Mulighed for genoptagelse af sager om familiesammenføring til børn 
 
På baggrund af Genc-dommen har Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og Justitsministeriet vurderet, at 
børn, som har fået afslag på familiesammenføring med henvisning til integrationskravet, kan få deres sag genoptaget.  
Udlændingestyrelsen har derfor – i det omfang det har været muligt – kontaktet de personer, der har mulighed for at 
få vurderet deres sag på ny. Kontakten er sket via personernes herboende forælder.  
 
 Muligheden for genoptagelse gælder kun personer, som: 
 
• har fået afslag med henvisning til kravet om vellykket integration, og 
• har søgt om familiesammenføring i perioden fra den 1. juli 2004 til den 30. maj 2016*  
 
Personer, der tilhører den nævnte personkreds, men som ikke er blevet kontaktet, kan rette henvendelse til 
Udlændingestyrelsen eller udfylde og indsende dette ansøgningsskema: 
GE2 - word 
GE2 - pdf  
 
 
*Den afgrænsede periode skyldes, at integrationskravet blev indført den 1. juli 2004, og at udlændingeloven er blevet 
ændret med virkning fra den 31. maj 2016 som opfølgning på Genc-dommen. 
 
 
 
YDERLIGERE INFORMATION 
Læs mere om kravet om mulighed for vellykket integration på nyidanmark.dk  
Læs nyhed fra nyidanmark.dk den 3. juni 2016 om ændringen af kravet om mulighed for vellykket integration  
Læs nyhed fra nyidanmark.dk den 15. juli 2016 om muligheden for genoptagelse af sager om familiesammenføring til 
børn 
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https://www.nyidanmark.dk/resources.ashx/Resources/Blanketter/Ansoegningsskemaer/2015/ge2_da.doc
https://www.nyidanmark.dk/resources.ashx/Resources/Blanketter/Ansoegningsskemaer/2015/ge2_da.doc
https://www.nyidanmark.dk/resources.ashx/Resources/Blanketter/Ansoegningsskemaer/2015/ge2_da.pdf
https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/familiesammenfoering/boern/mulighed-for-integration.htm
https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Nyheder/Nyheder/udlaendingestyrelsen/2016/aendret_integrationskrav_sager_fam_boern.htm
https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Nyheder/Nyheder/udlaendingestyrelsen/2016/mulighed_for_genoptagelse_af_sager_om_familiesammenforing_til_born.htm
https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Nyheder/Nyheder/udlaendingestyrelsen/2016/mulighed_for_genoptagelse_af_sager_om_familiesammenforing_til_born.htm


 
 
                 FAMILIESAMMENFØRING 
 

 
 
Ændringer i tilknytningskravet i sager om ægtefællesammenføring 
På baggrund af en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afsagt den 24. maj 
2016 vil Udlændingestyrelsen fremover se bort fra 26-årsreglen ved anvendelse af 
tilknytningskravet. 
 
I sager om ægtefællesammenføring, hvor der stilles krav om tilknytning, kan der kun ske ægtefællesammenføring, hvis 
ægtefællernes samlede tilknytning til Danmark er større end til et andet land. 
 
Hidtil er tilknytningskravet dog ikke blevet stillet, hvis den herboende har været dansk statsborger i mindst 26 år, hvis 
den herboende er født her i landet og har boet her i mindst 26 år, eller hvis den herboende er kommet hertil som 
mindre barn og har boet her i mindst 26 år. Dette er den såkaldte 26-årsregel (tidligere 28-årsreglen). 
 
Menneskerettighedsdomstolen har imidlertid nu fastslået ved dom, at 28-årsreglen (nu 26-årsreglen) er udtryk for 
indirekte forskelsbehandling på baggrund af etnicitet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og 
Justitsministeriet har på baggrund af dommen vurderet, at Udlændingestyrelsen ved anvendelse af tilknytningskravet 
skal se bort fra 26-årsreglen. 
 
Ændringernes betydning for verserende sager 
 
Ændringerne indebærer, at tilknytningskravet nu også gælder i sager, hvor den herboende ægtefælle har været dansk 
statsborger i mindst 26 år, hvor den herboende ægtefælle er født og har boet i Danmark i mindst 26 år, eller hvor den 
herboende er kommet til Danmark som mindre barn og har boet lovligt i Danmark i mindst 26 år. 
 
Tilknytningskravet kan dog fortsat fraviges, hvis ganske særlige grunde – herunder hensynet til familiens enhed – taler 
imod, at kravet stilles. 
 
Dommen har ikke betydning for tidligere afgjorte sager. 
 
YDERLIGERE INFORMATION 
Læs nyhed fra nyidanmark.dk den 28. juni 2016 om ændringerne i tilknytningskravet 
Læs mere om tilknytningskravet i sager om ægtefællesammenføring på nyidanmark.dk 

 
 
Kommunernes udtalelser om offentlige ydelser i 
familiesammenføringssager afskaffes 
Kommunerne skal ikke længere afgive en udtalelse vedrørende modtagelse af offentlig hjælp, 
når en udlænding søger om familiesammenføring. I stedet tjekker Udlændingestyrelsen i 
eIndkomst, og den herboende ægtefælle underskriver på tro og love en erklæring om 
modtagelse af offentlig hjælp. 
 
I forbindelse med en ansøgning om ægtefællesammenføring har kommunerne hidtil afgivet en udtalelse om 
modtagelse af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven. Kommunerne har i den forbindelse oplyst, 
om den herboende ægtefælle har modtaget eller ikke har modtaget hjælp i 3 år forud for underskrivelsen af 
erklæringen. Tilsvarende har været gældende for ansøgninger om familiesammenføring med børn, som ikke søger 
samtidig med en forælder.  
 
Udlændingestyrelsen har besluttet, at det ikke længere skal være et krav i familiesammenføringssager, at ansøgningen 
er vedlagt en udtalelse fra kommunen. Udtalelsen erstattes af Udlændingestyrelsens tjek i eIndkomst og en erklæring 
om modtagelse af offentlig hjælp, som underskrives af ansøgerens ægtefælle på tro og love.  
 

3/9

https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Nyheder/Nyheder/udlaendingestyrelsen/2016/aendring_tilknytningskravet.htm
https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/familiesammenfoering/aegtefaeller/tilknytningskravet/


SIKKERHEDSSTILLELSE 

Samme ordning gælder allerede for ansøgninger om forlængelse af en tidsbegrænset opholdstilladelse og i 
ansøgninger om permanent opholdstilladelse. 

Oplysninger fremgår af eIndkomst 

Udlændingestyrelsen har adgang til eIndkomst. Det betyder, at styrelsen kan sammenholde oplysninger i tro og love-
erklæringerne med oplysningerne i eIndkomst.  Udlændingestyrelsen vil fremover kun tage kontakt til kommunerne i 
de tilfælde, hvor der forekommer uoverensstemmelser mellem oplysningerne i eIndkomst og ægtefællens 
oplysninger. Styrelsen vil herefter partshøre ansøgerens ægtefælle i de tilfælde, hvor kommunens oplysninger måtte 
give anledning til det. 

Dette vil betyde en lettelse for kommunerne, ligesom ansøgningsprocessen lettes for styrelsens brugere. 

De nye ansøgningsskemaer, hvor erklæringen fra kommunen ikke optræder som bilag, vil være tilgængelige på 
nyidanmark.dk fra i dag. 

Økonomisk sikkerhed ved forlængelse af opholdstilladelse 
Ved forlængelse af midlertidig opholdstilladelse ved ægtefællesammenføring skal den 
økonomiske sikkerhed forlænges, eller en ny skal stilles. 

Udlændingestyrelsen har modtaget en række spørgsmål fra en kommune om den økonomiske sikkerhed, der normalt 
er stillet i forbindelse med en tilladelse til ægtefællesammenføring, når der søges om forlængelse af opholdstilladelse. 

I den forbindelse har vi fundet anledning til at præcisere vores praksis, ansøgningsskema og vejledning på 
Nyidanmark.dk og vil også gerne orientere om emnet i dette nyhedsbrev. 

Hvornår skal der stilles økonomisk sikkerhed? 

Det er normalt en betingelse for ægtefællesammenføring efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1 og § 9 c, stk. 1, at 
ægtefællen i Danmark skal stille økonomisk sikkerhed til dækning af kommunens eventuelle, fremtidige udgifter til 
hjælp til den udenlandske ægtefælle efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, fx kontanthjælp. 

En opholdstilladelse kan kun forlænges for en periode, der svarer til den, som den økonomiske sikkerhed dækker 
(gælder kun for sikkerhed, der er stillet efter den 1. januar 2011). 

Det betyder, at den udenlandske ægtefælle kun vil kunne få en forlængelse af opholdstilladelsen for den periode, som 
den oprindelige sikkerhed løber, med mindre den herboende ægtefælle forlænger den økonomiske sikkerhed 
yderligere. 

Bopælskommunen skal godkende den nye eller forlængede økonomiske sikkerhed 

Udlændingen skal ved ansøgning om forlængelse af den midlertidige opholdstilladelse vedlægge dokumentation for, 
at den økonomiske sikkerhed enten er forlænget, eller at der er stillet en ny økonomisk sikkerhed. Det skal fremgå af 
dokumentationen, at den økonomiske sikkerhed er godkendt af bopælskommunen.  
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Udlændingestyrelsen kan ikke forlænge en opholdstilladelse udover den økonomiske sikkerheds gyldighed. Hvis 
gyldighedsperioden for den økonomiske sikkerhedsstillelse er kortere end den periode, som opholdstilladelsen ellers 
ville kunne forlænges med, vil Udlændingestyrelsen derfor afkorte opholdstilladelsens gyldighed til 
sikkerhedsstillelsens udløbsdato. 

Da en opholdstilladelse ikke kan forlænges med mindre end 6 måneder, anbefaler Udlændingestyrelsen, at den 
økonomiske sikkerhed har en resterende gyldighedsperiode på minimum 12 måneder på ansøgningstidspunktet. 

Hvis den økonomiske sikkerhed er udløbet 

Hvis den økonomiske sikkerhed er udløbet, stilles en ny sikkerhed, eller sikkerheden forlænges for det samme beløb, 
som den tidligere sikkerhed blev stillet for.  

Er den tidligere sikkerhed blevet nedsat af bopælskommunen, skal en ny sikkerhed eller en forlængelse af 
sikkerheden kun stilles for det beløb, som den tidligere sikkerhed er nedsat til. I forbindelse med forlængelse af 
opholdstilladelsen skal beløbets størrelse således ikke reguleres. 

Udlændingestyrelsen anbefaler generelt, at en økonomisk sikkerhed, der skal stilles på ny eller forlænges, har en ny 
gyldighedsperiode på 5 år.  

Hvis udlændingen får permanent opholdstilladelse, bliver den økonomiske sikkerhed frigivet. 

Information i ansøgningsskema 

I skemaet til ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse (FA3) informeres ansøgerne om 
forlængelse af gældende eller ny økonomisk sikkerhedsstillelse således: 

Se ansøgningsskema om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse (FA3) på nyidanmark.dk 

YDERLIGERE INFORMATION 
De generelle krav til økonomisk sikkerhed m.v. er beskrevet i udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. 
§ 9, stk. 4 og bekendtgørelse nr. 646 af 21. juni 2012 senest ændret ved bekendtgørelse nr. 1463 af 15. december
2014
Læs mere om økonomisk sikkerhedsstillelse på nyidanmark.dk

Forlængelse af gældende eller ny økonomisk sikkerhedsstillelse 
Hvis den økonomiske sikkerhed er udløbet, skal din ægtefælle stille en ny sikkerhed eller sikkerheden skal forlænges for det 
samme beløb, som den tidligere sikkerhed blev stillet for. Er den tidligere sikkerhed blevet nedsat af jeres bopælskommune, 
skal en ny sikkerhed eller en forlængelse af sikkerheden kun stilles for det beløb, som den tidligere sikkerhed er nedsat til. I 
forbindelse med forlængelse af opholdstilladelsen skal beløbets størrelse altså ikke reguleres. 
Hvis din opholdstilladelse er meddelt efter udlændingelovens §§ 9, stk. 1, nr. 1, eller 9 c, stk. 1, skal den økonomiske sikkerhed 
forlænges med 5 år eller stilles på ny for 5 år.  
Du skal være opmærksom på, at det normalt er en betingelse for forlængelse af en midlertidig opholdstilladelse, at der er 
stillet en økonomisk sikkerhed. Hvis den økonomiske sikkerhed er udløbet, vil Udlændingestyrelsen anmode om en ny 
sikkerhedsstillelse.  
Bemærk, at den økonomiske sikkerhed kun kan forlænges, hvis den oprindelige økonomiske sikkerhed ikke er udløbet. Det er 
typisk mere omkostningsfuldt at stille en ny økonomisk sikkerhed end at forlænge den oprindelige økonomiske sikkerhed. 
Alle spørgsmål vedrørende den oprindelige sikkerhedsstillelse skal rettes til din bopælskommune. 
Bemærk, at du og din ægtefælle selv skal afholde alle udgifter i forbindelse med forlængelse af den økonomiske sikkerhed 
eller udstedelse af en ny økonomisk sikkerhedsstillelse. 
Hvis den økonomiske sikkerhedsstillelse ikke forlænges eller fornys 
Det er normalt et krav for at få forlænget din midlertidige opholdstilladelse, at der er stillet en gyldig økonomisk sikkerhed. 
Hvis den oprindelige sikkerhedsstillelse ikke forlænges, eller der ikke er stillet en ny økonomisk sikkerhed, risikerer du at få 
afslag på forlængelse af din opholdstilladelse.  
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https://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/72FA9A47-8DDD-4AC3-B6E5-140CA9A4EA21/0/fa3_ansoegning_forlaengelse_tb_fam_endelig_240107.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180093
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142566
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167013
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167013
https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/familiesammenfoering/aegtefaeller/oekonomisk_sikkerhedsstillelse/hvordan-oekonomisk-sikkerhed.htm


LANDSTAL 

PERMANENT OPHOLDSTILLADELSE 

Tilmeldingsfristen for næste medborgerskabsprøve 
er den 27. oktober 
Med en bestået medborgerskabsprøve opfylder man en af de nye supplerende betingelser for at 
opnå permanent opholdstilladelse. 

Folketinget vedtog ændrede regler om permanent opholdstilladelse den 26. januar 2016. Det betyder bl.a., at man, 
udover en række grundlæggende betingelser, skal opfylde mindst 2 ud af 4 supplerende betingelser for at få 
permanent opholdstilladelse. En af disse betingelser er en bestået medborgerskabsprøve.  

Alle personer, som har søgt om eller vil søge om permanent opholdstilladelse i Danmark, kan gå op til prøven. Man 
behøver ikke først at have søgt om permanent opholdstilladelse i Danmark. 

Prøven afholdes af en række sprogskoler landet over 2 gange om året. Frist for tilmelding til næste prøve, som 
afholdes den 1. december 2016, er den 27. oktober 2016. 

YDERLIGERE INFORMATION 
Læs mere om tilmelding og forberedelse til  medborgerskabsprøven på Udlændinge-, Integrations- og 
Boligministeriets hjemmeside (uibm.dk)  
Spørgsmål vedr. afholdelse af medborgerskabsprøven skal rettes til Styrelsen for International Rekruttering og 
Integration (SIRI) på medborgerskabsproeven@siri.dk 

 

Justering af landstallet for 2016 
Udlændingestyrelsen har justeret sit skøn over det antal flygtninge, der i 2016 forventes at blive 
visiteret til boligplacering i kommunerne.  

På baggrund af antallet af asylansøgere, der hidtil er indrejst i Danmark i 2016, og det antal flygtninge, der indtil videre 
er blevet boligplaceret i år, samt styrelsens aktuelle forventninger til antallet af afgørelser om visiteringer resten af 
året, skønnes det nu, at der i 2016 i alt vil blive visiteret 7.500 personer til boligplacering i kommunerne. 

Landstallet for 2016 justeres derfor til 7.500 personer. 

Udlændingestyrelsen har flere gange været nødt til at justere landstallet for 2016. Det forventede antal visiteringer for 
et år fastsættes på baggrund af et skøn over antallet af asylansøgere og udviklingen i sagsbehandlingen. Et skøn, der 
erfaringsmæssigt er særdeles vanskeligt at foretage. 

– Indrejsetallets størrelse og sammensætningen af ansøgerne kan variere betydeligt fra måned til måned, forklarer
vicedirektør for Udlændingestyrelsens Center for Asyl, Anders Dorph.
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http://uibm.dk/arbejdsomrader/danskundervisning-og-prover-for-udlaendinge/medborgerskabsproven-1
http://uibm.dk/arbejdsomrader/danskundervisning-og-prover-for-udlaendinge/medborgerskabsproven-1
mailto:medborgerskabsproeven@siri.dk


 
 
                 VISITERING 

– Det afhænger af flygtningestrømmenes bevægelser, både globalt og regionalt. Sammensætningen af asylansøgerne 
har også afgørende betydning for længden af vores sagsbehandlingstid, fordi der er forskel på, hvor mange samtaler 
det er nødvendigt at afholde. Ligesom anerkendelsesprocenten i vores afgørelser i høj grad påvirkes af den nyindrejste 
asylansøgeres nationalitet, siger Anders Dorph. 
 

 
 
Justering af landstallet for 2017 
Udlændingestyrelsen har justeret sit skøn over det antal flygtninge, der i 2017 forventes at blive 
visiteret til boligplacering i kommunerne.  

 
I lyset af faldet i antallet af nyindrejste asylansøgere samt de aktuelle forventninger til antallet af afgørelser i 2017, 
vurderer Udlændingestyrelsen, at der i 2017 vil blive givet opholdstilladelse til 8.500 flygtninge.  
 
Landstallet for 2017 justeres således til 8.500 personer.  
 
Størrelsen af landstallet er forbundet med stor usikkerhed, fordi det i høj grad vil afhænge af ukendte faktorer, som fx 
hvor mange asylansøgere der indrejser og af hvilken nationalitet. Indrejsetallets størrelse og sammensætningen af 
nationaliteter kan variere betydeligt fra måned til måned. Det afhænger af flygtningestrømmenes bevægelser, både 
globalt og regionalt.  
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
Ny bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge 
Udlændingestyrelsen skal tage hensyn til den enkelte flygtnings mulighed for at få et arbejde, 
når styrelsen visiterer flygtninge til kommunerne. 
 
Den 1. juli 2016 trådte en ny bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge i kraft (Bek. nr. 980 af 28. juni 2016).  
Det betyder, at Udlændingestyrelsen fremadrettet i forbindelse med boligplaceringen af flygtninge, som et helt 
centralt hensyn, skal lægge vægt på den enkelte flygtnings mulighed for at komme i beskæftigelse.  
 
Styrelsen har således et øget fokus på den enkelte flygtnings beskæftigelsesmæssige samt uddannelsesmæssige 
kompetencer fra hjemlandet, da disse skal sammenholdes med kommunernes og de omkringliggende kommuners 
arbejdsmarkeds- og uddannelsesforhold. 
 
Det er derfor meget vigtigt, at kommunerne løbende indberetter oplysninger m.v. om relevante forhold i kommunen 
til Udlændingestyrelsen, herunder arbejdsmarkeds- og uddannelsesforhold, for at den enkelte flygtning får de bedste 
muligheder for at komme hurtigt i beskæftigelse. 
 

7/9



 
 
                  

 
 
Særlige afvigelser 
 
Ifølge bekendtgørelsen skal hensynet til flygtningens mulighed for at komme i beskæftigelse dog fraviges, hvis 
flygtningen har nærtstående familiemæssig tilknytning til personer der bor i Danmark eller har særligt behov for 
speciel behandling m.v.  
 
Udlændingestyrelsen kan derudover ved afgørelser om visitering lægge vægt på den enkelte flygtnings seneste 
opholdskommune og visitere den pågældende til denne eller en omkringliggende kommune. 
 
YDERLIGERE INFORMATION 
Ved spørgsmål omkring visitering kan Udlændingestyrelsen kontaktes på visitering@us.dk 
Læs mere om Udlændingestyrelsens visitering af flygtninge til kommunerne på nyidanmark.dk 
Se Bekendtgørelse nr. 980 af 28. juni 2016 om boligplacering af flygtninge på retsinformation  
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mailto:visitering@us.dk
https://www.nyidanmark.dk/da-dk/for_samarbejdspartnere/visitering_flygtninge_kommunerne/visitering+af+flygtninge+til+kommunerne.htm
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183360
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https://www.nyidanmark.dk/da-dk/for_samarbejdspartnere/us_netvaerk_fora/Regionale_Netvaerk.htm
https://www.nyidanmark.dk/da-dk/ophold/opholdskort_med_biometri/politistationer_der_optager_biometri.htm
https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Kontakt/kontakt_udlaendingestyrelsen/skriftlige_henvendelser/
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