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1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS  
 
Udlændingestyrelsen har oprettet en e-mail-adresse til henvendelser fra myndigheder, som har generelle 
spørgsmål og bemærkninger til UdlændingeInformationsSystemet (UIS). 
 

Postkassens adresse er: uis@us.dk.  
 
Kontaktperson er Andreas Alsøe, telefon: 35 30 81 84. 
 
Vær opmærksom på, at postkassen er ikke til spørgsmål af teknisk karakter eller hjælp til systemsupport. 
Sådanne spørgsmål skal fortsat sendes til systemsupportadressen, der kan findes på 
UdlændingeInformationsPortalen (UIP). 

 
Der kan sendes sikker e-mail til UIS-adressen. Se nærmere herom i boksen nedenfor. 
 
Der vil snarest blive installeret et link til adressen på UIS-hjemmesiden. 

 

 
 

 

 

 

 

 

2. Kommunernes forsørgelsespligt  
 
Udlændingestyrelsen indkvarterer og forsørger personer, som opholder sig i Danmark og har søgt om 
opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 7 (asylansøgere) og personer, som ikke har ret til at 

opholde sig i Danmark (ulovligt ophold). 

 
Personer under Udlændingestyrelsens forsørgelse bor som udgangspunkt i et asylcenter, men 
Udlændingestyrelsen kan også give tilladelse til, at disse personer f.eks. bor privat hos familie eller 
venner. Disse personer vil som udgangspunkt fortsat være under Udlændingestyrelsens forsørgelse.  
 
Hvis en person uden opholdstilladelse er gift med en herboende person, påhviler forsørgelsen imidlertid 

den herboende ægtefælle. Hvis ægtefællen ikke kan forsørge personen, påhviler den sekundære 
forsørgelse kommunen, når ansøgeren har processuelt ophold i Danmark, f.eks. når personen 
har fået lov til at være i Danmark under behandling af ansøgning om opholdstilladelse. Den sekundære 
forsørgelse påhviler Udlændingestyrelsen, når personen opholder sig ulovligt i Danmark eller skal 
udrejse, da der er meddelt endeligt afslag på opholdstilladelse. Asylansøgere, der af styrelsen har fået 
tilladelse til at bo uden for asylcenter i egen bolig, skal være selvforsørgende. Hvis en asylansøger ikke 
længere kan opfylde dette krav, træffer styrelsen afgørelse om, at den pågældende skal flytte tilbage til 

et asylcenter. 

 
Sikker e-mail 
 
For at sende og modtage sikker e-mail skal du have installeret en digital 
signatur/NemID. 
 
På www.nets-danid.dk kan du læse mere om digital signatur/NemID til 
private og til virksomheder/organisationer. 
 
Du kan bestille NemID på www.nemid.nu 
 
For at kunne sende sikker e-mail til en offentlig e-mail-adresse skal du 
kryptere e-mailen med det rigtige certifikat. 
 
Du henter det relevante certifikat på nets-danid certifikatsøgning På 
siden skal du indtaste den e-mail-adressse, som du vil sende til.  

https://www.nets-danid.dk/www.nets-danid.dk
www.nemid.nu
https://www.nets-danid.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/information_om_nemid/sikker_e-mail/soeg_certifikat/
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Sygesikringskort og valgkort 
Personer under Udlændingestyrelsens forsørgelse modtager bl.a. sundhedsbehandling gennem asylcentre 
og dermed gennem Udlændingestyrelsen. De skal derfor ikke tildeles læge gennem kommunen, og de 
skal ikke have udstedt sygesikringskort. Ligeledes skal disse personer ikke have udstedt valgkort til 
lokale og nationale valg. 
 

Kommunerne kan ved opslag på Udlændingeinformationsportalen på nyidanmark.dk se, hvilket 
opholdsgrundlag en person har. 

 

3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse  

 

Udlændingestyrelsen skal minde kommunerne om, at en kommune – når denne bliver bekendt med, at 
en borger er gift med en udenlandsk statsborger – har pligt til at vejlede den herboende borger om 
følgerne for familiesammenføring, hvis den pågældende borger modtager eller har modtaget offentlig 
hjælp til forsørgelse (Den generelle vejledningspligt jf. principperne i forvaltningslovens § 7).  

 
For at kunne opnå familiesammenføring med en udenlandsk ægtefælle, er det normalt et krav, at den 
herboende borger ikke må have modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven 

inden for de seneste 3 år forud for afgørelsen om ægtefællesammenføring. Det er ikke afgørende, hvor 
længe man har modtaget offentlige ydelser, hvis disse er udbetalt inden for de seneste 3 år. Selv kortere 
perioder med kontanthjælp kan derfor betyde, at der gives afslag på ægtefællesammenføring. 
 
Det er derfor vigtigt, at pågældende borger vejledes om konsekvenserne af at modtage 
offentlig hjælp til forsørgelse. 

 
 

4. Sociale foranstaltninger for asylansøgerbørn m.fl. 
 
Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med de forhold, hvorunder børn og unge under 18 år samt 
vordende forældre i kommunen lever. Dette gælder tillige for de asylansøgerbørn, der bor på landets 
asylcentre (Servicelovens § 146). 

 
Indkvarteringsoperatøren skal underrette opholdskommunen, såfremt denne får kendskab til, at et 

asylansøgerbarn har brug for fx særlig støtte, jf. § 153 i serviceloven.  
 
Nogle gange er det nødvendigt at iværksætte sociale foranstaltninger, der rækker ud over, hvad 
indkvarteringsoperatøren (Røde Kors og de kommunale operatører) skal tilbyde i henhold til 
operatørkontrakterne. Indkvarteringsoperatøren vil i disse tilfælde ansøge Udlændingestyrelsen om 
kaution til sociale foranstaltninger. Hvis der på baggrund af en sådan underretning iværksættes en 
undersøgelse efter servicelovens § 50, skal Udlændingestyrelsen anmode om, at denne undersøgelse 

samt handleplanen jf. § 140 og en eventuel afgørelse om foranstaltninger efter fx § 52 i serviceloven 
fremsendes til indkvarteringsoperatøren, således at dette kan fremsendes til Udlændingestyrelsen som 
bilag til ovennævnte ansøgning. 
  
Hvis der måtte være spørgsmål i forbindelse hermed, kan disse rettes til chefkonsulenten i 
Udlændingestyrelsens Forsørgelseskontor på telefonnummer 35 30 86 82. 
 

 

5. Udlændinge uden opholdstilladelse må ikke tilmeldes CPR 

 
Udlændingestyrelsen oplever et stigende antal personer under styrelsens forsørgelse, som gennem 
kommunerne bliver tilmeldt adresser i CPR. 
 
Udlændinge, der ikke har opholdstilladelse i Danmark, kan godt have et CPR-nummer. Dette kan skyldes 
flere forhold, men oftest skyldes det, at personen tidligere har haft en opholdstilladelse, som er bortfaldet 
pga. manglende forlængelse, udvisning af landet, svig mv. CPR-nummeret vil fortsat fremgå ved opslag 

på personen, uanset at opholdstilladelsen er bortfaldet.  

http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Info_til/medarbejdere_i_kommuner/uip.htm
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I de tilfælde, hvor personen har et CPR-nummer, skal kommunerne være opmærksomme på, at 
registrering i CPR af tilflytning fra udlandet for ikke-nordiske statsborgere forudsætter, at disse personer 
enten har opholdstilladelse eller -bevis eller har en bekræftelse på, at de efter udlændingelovgivningen er 
fritaget for opholdstilladelse eller -bevis (Det følger af § 17 i Bekendtgørelse af lov om Det Centrale 
Personregister, CPR-loven). 
 

Det fremgår videre, at en tidligere anvendt opholdstilladelse eller -bevis kun kan anvendes, hvis 
udlændingemyndighederne bekræfter, at opholdstilladelsen eller -beviset ikke er bortfaldet eller ikke skal 
anses for bortfaldet. Personen skal ved bortfald af opholdstilladelse eller -bevis registreres som udrejst på 
den dato, der i udlændingemyndighedernes brev er angivet som udrejsedato, uanset om denne fortsat 
måtte opholde sig her i landet. 
 
Der er med baggrund i CPR-lovens § 17 således ikke hjemmel til at registrere personer uden 

opholdstilladelse i CPR. 
 
Udlændingestyrelsen kan altid kontaktes, hvis der opstår tvivl om personens opholdsgrundlag og 

forsørgelse. 
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Dialogmøder m.v. med 
Udlændingestyrelsen 
 

Vi opfordrer alle kommuner til at kontakte os, hvis I 
ønsker en nærmere gennemgang af særlige 
udlændingeretlige områder m.v. Det vil vi så søge at 
tage op inden for rammen af Det Regionale Netværk. 
 
Vi vil også gerne opfordre alle kommuner til at 
orientere os, hvis I har ideer/forslag til indholdet af de 
kommende nyhedsbreve. Kontakt os på 
regionalenetvaerk@us.dk, eller kontakt presse- og 

kommunikationsmedarbejder Janus Sejersen Laursen, 
e-mail jnlr@us.dk, tlf. 35 30 80 22. 
 

 
Kontakt Udlændingestyrelsen 

 

Telefonisk henvendelse 
Der er mulighed for at ringe til alle sagsbehandlende 
kontorer: Mandag: 08.00 - 15.00; Tirsdag - onsdag:    
10.00 - 15.00; Torsdag: 12.00 - 17.00  og Fredag: 10.00 
- 13.00. 
 
Familiesammenføring med ægtefælle og børn: 

35 30 88 88 

 

Forlængelse (familiesammenføring og asyl), permanent 

ophold og pas: 

35 30 86 10 

 

Asyl og religiøse forkyndere:  

35 30 88 88  

 

Visum (korte besøg):  

35 30 84 90  

 

Færøerne og Grønland (alle typer ophold, inkl. 

permanent ophold):   

35 30 88 88 

 

Den særlige EU-hotline (familiesammenføring med en 

dansk statsborger efter EU-retten): 

35 30 88 80 (åben mandag 9-12 og onsdag 12-15).  

 

Henvendelser uden for EU-hotlinens telefontid kan rettes 

til: 35 30 88 88. 

 

Øvrige henvendelser (Udlændingestyrelsens 

hovednummer): 

35 36 66 00 

E-mailpostkasser 

Familiesammenføring med ægtefælle: 

aegtefaelle@us.dk  

 

Familiesammenføring med børn: 

boern@us.dk 

 

Familiesammenføring med en dansk statsborger 

efter EU-retten: 

eu@us.dk  

 

Forlængelse af familiesammenføring og asyl: 

familie.forlaengelse@us.dk  

 

Permanent opholdstilladelse:   

permanent@us.dk  

 

Religiøse forkyndere:  

forkyndere@us.dk  

 

Pas (konventionspas, fremmedpas, laissez-passer, 

skolerejselister): 

pas@us.dk  

 

Visum (korte besøg):  

visa@us.dk  

 

Færøerne og Grønland (familiesammenføring): 

aegtefaelle@us.dk  

 

Færøerne og Grønland (arbejdstilladelser m.v.): 

fo_gl@us.dk  

 

Asyl:  

us@us.dk  

 

Det Regionale Netværk:  

Regionalenetvaerk@us.dk 

 

Øvrige henvendelser (Udlændingestyrelsens hoved-

e-mail-adresse): us@us.dk  

 
Åbningstider i Borgerservice 

Vores brugere kan møde op personligt i Borgerservice for 
at indgive ansøgning om opholdstilladelse, tilbage-
rejsetilladelse m.v. samt for at søge vejledning og hjælp i 
forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse. 
 
Borgerservice er åben for personlig henvendelse mandag-
onsdag kl. 8.30-12.00, torsdag kl. 11.30-17.30 og fredag 
kl. 10-17. 

  

 

E-mail-postkasser 

Arbejdstilladelser (inkl. Færøerne og Grønland): 

work@us.dk 

Greencard: greencard@us.dk   

Studerende og volontører: study@us.dk 

Forskere: work@us.dk 

Au pair, praktikanter, religiøse forkyndere, Working 

Holiday: aupair-intern@us.dk  

Visum (korte besøg): visa@us.dk  

Asyl: us@us.dk  

Forlængelse af asyl: asyl.forlaengelse@us.dk  

Pas (konventionspas, fremmedpas, laissez-passer, 

skolerejselister): pas@us.dk  

Familiesammenføring med ægtefælle: 

aegtefaelle@us.dk  

Familiesammenføring med ægtefælle inden for EU-

retten: aegtefaelle@us.dk   

Familiesammenføring med børn: boern@us.dk 

Forlængelse af familiesammenføring: 

familie.forlaengelse@us.dk  

Familiesammenføring på Færøerne og Grønland, 

herunder forlængelse og permanent 

opholdstilladelse: boern@us.dk  

Permanent opholdstilladelse (alle typer): 

permanent@us.dk  

Ophør af familiesammenførings-opholdstilladelse: 

ophoer@us.dk  

Øvrige henvendelser (Udlændingeservices hoved-

mail-adresse): us@us.dk  

Åbningstider i Servicecentret 

Vores brugere kan møde op personligt i Servicecenteret 
for at indgive ansøgning om opholdstilladelse, tilbage-
rejsetilladelse m.v. samt for at søge vejledning og hjælp i 
forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse. 
 
Servicecenteret er åbent for personlig henvendelse 
mandag-fredag 8.30-12.00 samt torsdag 15.30-17.30. 
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