


PERMANENT OPHOLDSTILLADELSE 

FAMILIESAMMENFØRING 

Første medborgerskabsprøve afholdes den 7. juni 2016
Tirsdag den 7. juni 2016 afholdes den første medborgerskabsprøve til brug for ansøgning om permanent 
opholdstilladelse.  

Folketinget vedtog den 26. januar 2016 ændrede regler om permanent opholdstilladelse. 

For at få permanent opholdstilladelse skal man, udover en række grundlæggende betingelser, også opfylde 
2 ud af 4 supplerende betingelser. En af disse betingelser kan opfyldes, hvis man har bestået 
medborgerskabsprøven.  

Alle udlændinge, 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. 

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har offentliggjort et læremateriale, som kan bruges ved 
forberedelse til medborgerskabsprøven.  

Prøven afholdes 2 gange om året på sprogskoler landet over – i juni og i december. Prøven i december 
forventes at blive afholdt den 1. december 2016. 

YDERLIGERE INFORMATION 
Læs mere om tilmelding og afholdelse af prøven på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets 
hjemmeside (uibm.dk) 

Læs mere om medborgerskab på nyidanmark.dk, hvor du også finder lærematerialet til forberedelse af 
medborgerskabsprøven på nyidanmarkd.dk 

Spørgsmål om afholdelse af prøven kan rettes til Styrelsen for International Rekruttering og Integration 
(SIRI) på medborgerskabsproeven@siri.dk. 

Nyt skema til familiesammenføring med børn, der er kommet til 
Danmark uden forældre
Udlændingestyrelsen har udarbejdet et skema, som fremover skal bruges ved ansøgning om 
familiesammenføring til et barn, der har fået opholdstilladelse i Danmark og hvor barnet er kommet 
hertil uden forældrene.  
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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
https://www.nyidanmark.dk/da-dk/ophold/permanent-ophold/medborgerskab.htm
https://www.nyidanmark.dk/da-dk/ophold/permanent-ophold/medborgerskab.htm


 

 
                 LANDSTAL 

På baggrund af stigningen i antallet af uledsagede børn, som søger asyl og får opholdstilladelse i Danmark, 
og efterfølgende ansøger om at få deres familie til landet, har Udlændingestyrelsen udarbejdet et skema 
specifikt til denne situation. 
 
Skemaet kan bruges af både forældre, der søger om familiesammenføring til et uledsaget barn med 
opholdstilladelse og af mindreårige søskende til det uledsagede barn, hvis de søger om 
familiesammenføring samtidig med forældrene.  
 
Personen, der ansøger om at komme til Danmark (forældre eller søskende) og det mindreårige barn, der 
allerede har ret til at bo i Danmark, skal udfylde hver deres part af det to-delte ansøgningsskema. 
 
 
YDERLIGERE INFORMATION 

Find ansøgningsskemaet på www.nyidanmark.dk/blanketter 

Læs mere om familiesammenføring på nyidanmark.dk 

 

 
 
 
 
 
 
 
Kommunerne kan forvente at modtage 15.000 flygtninge i 2017 
Udlændingestyrelsen orienterede den 1. april 2016 kommunerne om det såkaldte landstal for 2017 - det 
antal flygtninge, som styrelsen forventer at visitere til boligplacering i kommunerne. 
 
Udlændingestyrelsen udmelder hvert år landstal for det følgende år. Landstallene er et skøn over, hvor 
mange flygtninge der vil få opholdstilladelse i Danmark det pågældende år. Skønnet er bl.a. baseret på 
forventningen til antallet af asylansøgere og udviklingen i sagsbehandlingen, herunder 
anerkendelsesprocenten. 
 
Udlændingestyrelsen skønner på det nuværende grundlag, at der i 2017 vil blive givet opholdstilladelse til 
15.000 flygtninge. Landstallet for 2017 er derfor indtil videre fastsat til 15.000 personer.  
 
Der vil i efteråret 2016 blive udarbejdet en endelig prognose for 2017, hvorefter Udlændingestyrelsen kan 
udmelde et mere præcist skøn. 

 
 

YDERLIGERE INFORMATION 

Læs mere om Udlændingestyrelsens visitering af flygtninge til kommunerne på nyidanmark.dk 
Se aktuelle og tidligere landstal på nyidanmark.dk 
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http://www.nyidanmark.dk/blanketter
https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/familiesammenfoering/ansoegning/
https://www.nyidanmark.dk/da-dk/for_samarbejdspartnere/visitering_flygtninge_kommunerne/Visitering+af+flygtninge+til+kommunerne.htm
https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Statistik/visiteringskvoter/visiteringskvoter.htm


 

 
                DET REGIONALE NETVÆRK 

 
 

Mød Udlændingestyrelsens medarbejdere i Vejle og København 
Det Regionale Netværk er Udlændingestyrelsens dialognetværk, der tager rundt i landet for at holde en 
løbende god dialog om udlændingeområdet. Det er stadig muligt at deltage i dialogmøderne på denne 
side af sommerferien. Styrelsen holder møde i Vejle og København de kommende måneder. 

Indtil videre har interesserede i Aalborg, Aarhus og Odense haft mulighed for at møde og stille spørgsmål til 
Udlændingestyrelsens medarbejdere ved dialogmøder i det Regionale Netværk. 
 
I løbet af maj og juni holdes møderne i henholdsvis Vejle og København, og der er stadig ledige pladser til 
begge arrangementer. 
 
Møderne er primært henvendt til myndighedspersoner og andre, der i det daglige fungerer som formidlere 
af reglerne på udlændingeområdet, men andre med interesse for området er også velkomne. 
  
Form og dagsorden 
 
Den første del af mødet er afsat til oplæg, mens den 
sidste halve time vil fungere som spørgetime, hvor 
der er mulighed for at stille spørgsmål til styrelsens 
medarbejdere, herunder spørge til konkrete sager. 
Dette forår har møderne fokus på asylområdet, 
boligplacering af flygtninge, familiesammenføring og 
mulighederne for permanent opholdstilladelse. 
 
Udlændingestyrelsen benytter desuden lejligheden til 
at modtage input og tilbagemeldinger fra netværkets 
deltagere, hvilket er værdifuldt for 
Udlændingestyrelsens arbejde med løbende 
forbedringer.  
 
 
 
 
YDERLIGERE INFORMATION 
Læs mere om Det Regionale Netværk på nyidanmark.dk 
 
TILMELDING 
Tilmelding er nødvendig af hensyn til plads og forplejning og sker ved at sende en mail med navn og antal til 
Regionalenetvaerk@us.dk, hvor du også kan tilslutte dig mailnetværket og fremadrettet modtage 
invitationer og nyheder. 

 

 
 

 

 

 

 

TID & STED 
 
Vejle: Tirsdag den 24. maj kl. 13.00-16.00 
Sprogcenter Vejle Kommune 
Klostergade 4 
7100 Vejle 
 
Kbh.: Torsdag den 9. juni kl. 13.00-16.00 
Udlændingestyrelsen, kantinen 
Ryesgade 53 
2100 København Ø 
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https://www.nyidanmark.dk/da-dk/for_samarbejdspartnere/us_netvaerk_fora/Regionale_Netvaerk.htm
mailto:Regionalenetvaerk@us.dk


 

 
                 KONTAKT UDLÆNDINGESTYRELSEN 

 

 
                 DIREKTØRSKIFTE 

 

 

 

Ny direktør i Udlændingestyrelsen 

Fredag den 1. april tiltrådte Udlændingestyrelsens nye direktør, Tanja Franck.  
 
 
Tanja Franck kommer fra en stilling som 
departementsråd i Statsministeriet.  
 
Hun har tidligere været direktør i Forbrugerstyrelsen, 
og inden da har hun været ansat i bl.a. 
Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet.   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sådan kontakter du Udlændingestyrelsen  
Der er flere måder at kontakte Udlændingestyrelsen på.  Her kan du læse om tre muligheder for 
at kontakte eller kommunikere med Udlændingestyrelsen. 
 
Telefonisk hotline for ansatte i kommuner 
 
Udlændingestyrelsen har oprettet en særlig hotline for ansatte i kommuner. Alle hverdage kan man inden 
for bestemte åbningstider få hurtig kontakt med en medarbejder i Udlændingestyrelsen.   
 
Skriv sikkert til os via kontaktformularen  
 
Uanset om du har et generelt spørgsmål eller ønsker at spørge til en specifik sag, kan du bruge 
Udlændingestyrelsens kontaktformular på www.nyidanmark.dk 
Din henvendelse bliver sendt via en sikker forbindelse til Udlændingestyrelsen. 
 
Inden du skriver til os via kontaktformularen, bliver du bedt om at angive, i hvilken forbindelse du skriver til 
os: Fx om du har spørgsmål til en specifik sag eller spørgsmål af generel karakter.  
 
Alt efter dit ærinde, skal du angive, hvilket emne der bedst dækker dit spørgsmål eller hvilken tilknytning til 
sagen du har, fx om du skriver på vegne af en myndighed. 
 
Herefter kan du skrive og sende din mail, som nu bliver distribueret til rette e-mail-adresse i 
Udlændingestyrelsen.  
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Hvis din henvendelse ikke passer ind i nogen af de foreslåede kategorier, kan du vælge ’øvrige 
henvendelser’. Så vil en medarbejder i Udlændingestyrelsen manuelt sørge for, at din henvendelse kommer 
videre til rette vedkommende. 
 
Find kontaktformular til skriftlige henvendelser til Udlændingestyrelsen på nyidanmark.dk 
 
Send sikker mail via Digital Post 
 
Hvis du ønsker at sende personfølsomme oplysninger til Udlændingestyrelsen via mail, fx om en konkret 
sag, kan du bruge Digital Post – også kaldet sikker e-mail.  
 
Som ansat i en myndighed eller virksomhed kan du skrive til os fra hjemmesiden virk.dk eller evt. direkte fra 
din mail-konto. Emnefeltet er dog ikke sikkert og må derfor ikke indeholde fortrolige eller andre følsomme 
oplysninger som fx CPR-nr. 
 
Læs mere om Digital Post til Udlændingestyrelsen på nyidanmark.dk 
 
 
YDERLIGERE INFORMATION  
Læs mere om kontakt til Udlændingestyrelsen på nyidanmark.dk 
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https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Kontakt/kontakt_udlaendingestyrelsen/skriftlige_henvendelser/
https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Kontakt/kontakt_udlaendingestyrelsen/sikker_e_post.htm
https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Kontakt/kontakt_udlaendingestyrelsen/kontakt_udlaendingeservice.htm
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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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