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Hvornår frigives sikkerhed stillet i 
ægtefællesammenføringssager? 
 
Ifølge udlændingelovens § 9, stk. 4 er opholdstilladelsen til en ægtefællesammenført udlænding som udgangspunkt 
betinget af, at den herboende ægtefælle stiller en økonomisk sikkerhed på 58.207 kr. (2008-niveau). Sikkerheden 
stilles til dækning af kommunens eventuelle fremtidige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller 
integrationsloven til den ægtefællesammenførte udlænding. 
 
Integrationsministeriet har i Bekendtgørelse nr. 934 af 5. september 2006 fastsat regler for, hvordan sikkerheden 
skal stilles, og hvornår kommunalbestyrelsen kan frigive sikkerhedsstillelsen igen. 
 
Det fremgår af bekendtgørelsens § 6, stk. 3, nr. 3, at kommunalbestyrelsen skal frigive sikkerhedsstillelsen, ”når 
ansøger er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse, er meddelt opholdstilladelse på andet grundlag, når 
opholdstilladelsen er udløbet, bortfaldet, inddraget eller nægtet forlænget, eller når ansøger er udrejst eller død og 
eventuel hjælp, der er udbetalt til udlændingen efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, er inddrevet”. 
 
Sikkerheden skal således frigives når: 
 

1. Udlændingen er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse, eller udlændingen er meddelt opholdstilladelse på 
andet grundlag, og eventuel udbetalt hjælp er inddrevet, eller  

2. udlændingens opholdstilladelse er udløbet, bortfaldet, inddraget eller nægtet forlænget, og udlændingen er 
udrejst, og eventuel udbetalt hjælp er inddrevet, eller 

3. udlændingen er død, og eventuel udbetalt hjælp er inddrevet 
 

Hvordan skal kommunen forholde sig, hvis referencen dør, før sikkerhedsstillelsen er frigivet? 
Flere kommuner har forespurgt om, hvad der sker med den sikkerhedsstillelse, som den herboende reference stiller i 
forbindelse med ægtefællesammenføring, hvis referencen dør, før sikkerhedsstillelsen er frigivet. 
 
Hvis en reference dør, før sikkerhedsstillelsen er frigivet, skal der tages stilling til, om ansøger kan forblive i 
Danmark. Denne afgørelse træffes af Udlændingeservice ud fra en vurdering af, hvor længe ansøger har været i 
landet og ansøgers tilknytning til det danske samfund. Beslutter Udlændingeservice, at opholdstilladelsen bibeholdes, 
vil sikkerhedsstillelsen fortsat bestå, indtil ovenstående betingelser om frigivelse af sikkerhedsstillelse er opfyldt. 
 
Vurderer Udlændingeservice, at opholdstilladelsen er bortfaldet, vil sikkerhedsstillelsen bestå, indtil ansøger er udrejst 
af Danmark, er død eller har fået opholdstilladelse på andet grundlag, og eventuel udbetalt hjælp er inddrevet. 

Ændret ansøgningsskema om 
permanent opholdstilladelse 

 
Udlændingeservice har ændret sine ansøgningsskemaer om 
tidsubegrænset opholdstilladelse. Det fremgår nu, at en an-
søger, som er flyttet til en anden kommune efter 1. marts 
2007, kun skal vedlægge en udtalelse fra sin nuværende 
bopælskommune vedrørende introduktionsprogrammet. 
 
Hvis en ansøger ikke opfylder kravet om bestået danskprøve 
eller integrationseksamen, er det nu muligt i ansøgningsske-
maet at anføre grunde til, at der skal ses bort fra kravene. 
Ansøgeren bør i sådanne tilfælde vedlægge dokumentation 
for de pågældende forhold. Udlændingeservice ser gerne, at 
kommunen orienterer ansøgeren herom. 
 
Udlændingeservice vil på baggrund af ansøgerens bemærk-
ninger og den vedlagte dokumentation vurdere, om der fore-
ligger særlige grunde til at fravige kravet. 
 
Ansøgningsskemaerne kan findes på 
nyidanmark.dk/blanketter 

Hjemsendelser og garanti-
erklæringer vedrørende 
forsørgelse af forældre 
 
1. september 2007 overtog Udlændingeservice fra 
Sikringsstyrelsen opgaven med at træffe afgørelse 
om at hjemsende udlændinge af forsørgelsesmæs-
sige grunde. Udlændingeservice overtog samtidig 
opgaven med at træffe afgørelse om eventuel 
dispensation fra garantierklæringer for forsørgelsen 
af familiesammenførte forældre, der har søgt om 
opholdstilladelse før den 27. juni 1992. 
 
Nærmere oplysninger om hjemsendelse og om 
eventuel dispensation vedrørende forældre, som har 
søgt om opholdstilladelse før 27. juni 1992, fås hos 
fuldmægtig Gitte Rydal, tlf. 35 30 86 69 eller e-mail 
gry@us.dk. 
 
Spørgsmål vedrørende garantierklæringer og garanti-
stiftelser i sager, hvor forældre har søgt om opholds-
tilladelse efter 27. juni 1992, skal rettes til familie-
sammenføringsområdets callcenter på 35 30 88 88. 

 



 

 
Udlændinges muligheder for 
at indgå ægteskab i Danmark 
 
Når et par ønsker at indgå ægteskab, er det kommunen, 
der undersøger, om ægteskabsbetingelserne er opfyldt. 
En af betingelserne er ifølge ægteskabsloven, at begge 
har lovligt ophold i Danmark, fx dansk indfødsret, 
opholdstilladelse eller visum. En udlænding, der ønsker 
at indgå ægteskab i Danmark, skal over for kommunen 
kunne dokumentere, at han eller hun har lovligt ophold 
her i landet. En sådan dokumentation kan fx være en 
gyldig dansk opholdstilladelse eller et gyldigt nationali-
tetspas med eventuelt nødvendigt gyldigt visum. 
 
Asylansøgere og andre udlændinge, som kun har ret til at 
opholde sig i Danmark, fordi udlændingemyndighederne 
behandler deres ansøgning om opholdstilladelse, eller 
som har fået afslag på en ansøgning om opholdstilladelse 
og er meddelt en udrejsefrist, opfylder ikke betingelserne 
for lovligt ophold. 
  
I tilfælde, hvor der opstår tvivl om, hvorvidt en udlænd-
ing har lovligt ophold i Danmark, kan kommunen 
kontakte udlændingemyndighederne. Udlændingen skal 
give samtykke til, at kommunen kontakter udlændinge-
myndighederne og indhenter oplysninger om hans/ 
hendes opholdsgrundlag. 
  
Statsforvaltningen kan give tilladelse til indgåelse af 
ægteskab, selvom betingelsen om lovligt ophold ikke er 
opfyldt, hvis ganske særlige omstændigheder taler for 
det. Normalt kan der ikke gives dispensation i tilfælde, 
hvor en udlænding har fået afslag på en ansøgning om 
opholdstilladelse, uanset om udrejsefristen er udløbet 
eller ej. Nærmere oplysninger om, hvilke ganske særlige 
omstændigheder, der kan begrunde en tilladelse til 
indgåelse af ægteskab, selvom betingelsen om lovligt 
ophold ikke er opfyldt, kan fås ved henvendelse til den 
stedlige statsforvaltning. 
 
I tilfælde, hvor der indgives ansøgning om dispensation 
efter ægteskabslovens § 11 a, stk. 2, anbefales det, at 
kommunen orienterer parterne om, at imødekommelse af 
ansøgningen og efterfølgende indgåelse af ægteskab ikke 
automatisk betyder, at der kan gives opholdstilladelse. 
Kommunen kan i den forbindelse udlevere Integrations-
ministeriets "Vejledning i forbindelse med indgåelse af 
ægteskab og registreret partnerskab om opholdstilladelse 
i Danmark på grundlag af ægteskab eller registreret 
partnerskab med en person, der bor i Danmark 
(ægtefællesammenføring)".  
  
Hvis den ene part ikke har, og den anden part har, dansk 
indfødsret, statsborgerskab i et af de andre nordiske 
lande eller opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 6-
9 f, kan de kun blive gift, hvis de afgiver en erklæring om 
at være bekendt med udlændingelovens regler om 
familiesammenføring. Begge parter skal underskrive 
erklæringen, også selvom de ikke har planer om at bo i 
Danmark.  
  

Yderligere oplysninger 
For yderligere oplysninger henvises til Familiestyrelsens 
hjemmeside: www.familiestyrelsen.dk. 
  
Ved tvivl om fremlagt dokumentation for parrets lovlige 
ophold i Danmark kontakt: Udlændingeservice eller den 
statsforvaltning, der har udstedt tilladelsen. 
  
Spørgsmål om dispensation fra betingelsen om lovligt 
ophold rettes til: Statsforvaltningen. 
 

Indberetning efter aktivloven 
Det er opholdskommunens pligt at indberette udlændinge 
til Udlændingeservice, hvis de modtager hjælp til 
forsørgelse og denne hjælp anses for vedvarende, dvs. 
hvis den er ydet i mere end et halvt år eller må påregnes 
at ville vare i mere end et halvt år. 
 
Til brug for indberetningen skal kommunen anvende et 
særligt indberetningsskema, som kan findes på 
nyidanmark.dk via linket ”Info til… medarbejdere i 
kommuner”. 
 
Udlændingeservice kan efter lov om aktiv socialpolitik 
(aktivloven) § 3, stk. 4, hjemsende udlændinge af 
forsørgelsesmæssige grunde, uanset at de har lovligt 
ophold i Danmark. Dette gælder dog ikke EU-stats-
borgere og deres familiemedlemmer samt udlændinge, 
der med henblik på varigt ophold lovligt har boet her i 
landet i mere end de sidste 7 år. Der vil således typisk 
være tale om personer, som har ret til at opholde sig her 
i landet uden tilladelse, fx statsborgere i et af de øvrige 
nordiske lande. 
 
Yderligere information kan fås ved at kontakte 
fuldmægtig Gitte Rydal, tlf. 35 30 86 69 eller e-mail 
gry@us.dk. 
  

Indberetningsskema til 
genopdragelsesrejser - eller 
mistanke herom 
Efter udlændingeloven har kommunerne pligt til at 
indberette til Udlændingeservice, hvis de har viden eller 
mistanke om, at en mindreårig udlænding er blevet sendt 
på genopdragelse i udlandet. Udlændingeservice skal 
bruge oplysningen for at kunne vurdere, om udlænding-
ens opholdstilladelse eventuelt skal anses for bortfaldet 
som følge af opholdet i udlandet.  
 
Udlændingeservice vil i løbet af kort tid have udarbejdet 
et skema til brug for kommunernes indberetning i 
sådanne tilfælde. Formålet med det nye skema vil være 
at gøre kommunerne bekendt med hvilke oplysninger, 
Udlændingeservice har brug for. 
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Nye ansøgningsskemaer 
vedrørende arbejds- og 
studietilladelser  
 
Udlændingeservice kan til orientering oplyse, at vi i 
februar 2008 har lanceret otte nye ansøgningsskemaer til 
brug for førstegangsansøgninger om opholds- og 
arbejdstilladelse på erhvervs- og studieområdet. 
 
De nye ansøgningsskemaer er direkte målrettet bestemte 
ansøgergrupper og indeholder en præcis vejledning, som 
trin for trin beskriver ansøgningsproceduren, samt en 
tjekliste. 
 
Samtidig er ansøgningsproceduren forenklet i de ansøg-
ninger, hvor der er en reference i Danmark. Ansøgningen 
starter nu hos referencen (fx arbejdspladsen, uddannel-
sesinstitutionen, au pair-familien), og det betyder, at 
referencen i Danmark først udfylder sin del af ansøg-
ningsskemaet, vedlægger evt. dokumentation, og 
dernæst sender den til ansøgeren. Ansøgeren udfylder så 
sin del, vedlægger evt. dokumentation, og indgiver den 
samlede ansøgning til en dansk repræsentation i 
udlandet eller – hvis ansøger opholder sig i Danmark – til 
Udlændingeservice eller det lokale politi. 
 
Med lanceringen af de otte skemaer er der nu udarbejdet 
målrettede skemaer for 1. gangsansøgninger inden for 
samtlige sagstyper. For et samlet overblik over alle de 
nye ansøgningsblanketter henviser vi til vores skema-
guide på nyidanmark.dk/blanketter. Herfra kan man des-
uden downloade de enkelte ansøgningsskemaer, udfylde 
dem og printe dem ud. 
 
Man kan desuden finde relevante oplysninger, blanketter 
og publikationer på nyidanmark.dk 
 
 

Dialogmøder m.v. med 
Udlændingeservice 
 
Udlændingeservice opfordrer alle kommuner til at hen-
vende sig, hvis de ønsker en nærmere gennemgang af de 
nye ansøgningsskemaer og -procedurer, gennemgang af 
særlige udlændingeretlige områder m.v., eller hvis de 
ønsker erfaringsudvekslingsmøder på særlige områder. 
 
Udlændingeservice vil også opfordre alle kommuner til at 
orientere styrelsen, hvis de har ønsker til ændringer, 
tilføjelser eller præciseringer i de nuværende ansøgnings-
skemaer eller ideer/ forslag til indholdet af de kommende 
nyhedsbreve. 
 
Kontakt fuldmægtig Helen Birkkjær, e-post hbb@us.dk 
eller tlf. 35 30 86 34. 
 

Kontakt Udlændingeservice 
 
Der er mulighed for at ringe til alle sagsbehandlende 
kontorer alle hverdage mellem kl. 9 og 15. 
 
Visum: 35 30 84 90 
 
Arbejde og selvstændigt erhverv: 35 30 85 55 
 
Studerende: 35 30 87 50 
 
Au pair: 35 30 87 55 
 
Forskere: 35 30 87 71 
 
Praktikanter, religiøse forkyndere, volontører, Working 
Holiday: 35 30 87 70 
 
Familiesammenføring: 35 30 88 88 
 
Pas og forlængelser af opholdstilladelse: 35 30 86 10 
 
Asyl: 35 36 66 00  
 
Andre henvendelser: 35 36 66 00 

E-mail-postkasser 

Visum: visinfo@us.dk 
 
Arbejde: work@us.dk 
 
Studier: study@us.dk 
 
Au pair, praktikanter: aupair-intern@us.dk  
 
Familiesammenføring: familiesammenforing@us.dk 
 
Kvoteflygtninge: resettlement@us.dk 
 
Andre henvendelser: us@us.dk 

Åbningstider i Servicecenteret 

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. 

Ekstra åbningstider 

22. april til 24. juni 2008 har Servicecenteret desuden 
åbent tirsdag 15.30-17.30 for at imødegå den forventede 
ekstra travlhed i sommerperioden. 
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