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Nye regler for uledsagede mindreårige 
 
Den 1. januar 2011 trådte nye regler i kraft vedrørende uledsagede mindreårige. De nye regler gælder for alle 
uledsagede mindreårige, der søger asyl i Danmark fra den 1. januar 2011. For alle, der søgte om asyl før den 1. 
januar 2011, er der ingen ændringer. 
 
Tidligere var det udlændingens alder på ansøgningstidspunktet der var bestemmende for, om den pågældende skulle 
betragtes som mindreårig. Det betød, at den pågældende i relation til opholdstilladelse som uledsaget mindreårig og 
særlige sagsbehandlingsprocedurer vedblev med at blive betragtet som ”mindreårig” også efter at være fyldt 18 år.  
 
Dette er blevet ændret med de nye regler for alle uledsagede mindreårige, der søger asyl fra den 1. januar 2011.  
 
De nye regler vil blandt andet betyde, at en opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 3 (manglende 
modenhed eller manglende netværk i hjemlandet) fremover vil være tidsbegrænset indtil det fyldte 18 år, modsat 
tidligere, hvor opholdstilladelsen blev givet med henblik på varigt ophold. Det betyder, at opholdstilladelsen vil udløbe, 
når udlændingen fylder 18 år, hvorefter den pågældende som det klare udgangspunkt vil skulle udrejse. På det 
tidspunkt vil grundlaget for opholdstilladelsen ikke længere være til stede, fordi der vil være tale om voksne 
mennesker, som dermed ikke har det samme omsorgs- og støttebehov som børn. 
 
Uledsagede mindreårige, der får en opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 3, vil som hidtil blive visiteret 
til boligplaceret i en kommune. Kommunerne bør i den forbindelse være meget opmærksomme på det særlige aspekt, 
at udgangspunktet er, at den uledsagede mindreårige vil skulle udrejse, når den pågældende bliver 18 år..  
 
Hvis der foreligger særlige omstændigheder, vil der undtagelsesvist kunne gives opholdstilladelse efter 
udlændingelovens § 9 c, stk. 1, 1. pkt., hvorefter opholdstilladelse kan gives, hvis ganske særlige grunde taler for det, 
når udlændingen fylder 18 år. Sådanne særlige grunde kan fx være, hvis udlændingen har fået opholdstilladelse som 
helt lille, har stærk tilknytning her til landet og meget ringe tilknytning til hjemlandet og er velintegreret i det danske 
samfund. Ved vurderingen af dette vil der bl.a. blive lagt vægt på, om udlændingen taler dansk, har erhvervet en 
dansk uddannelse under opholdet her i landet, har opholdt sig hos en dansk plejefamilie og har danske venner og 
lignende. Det vil også indgå i vurderingen, om udlændingen har familie her i landet, som vedkommende har nær 
kontakt med. Ved vurderingen vil udlændingens vilje og evne til integration indgå med betydelig vægt. Børn, der er 
meddelt opholdstilladelse som ganske små, fx da de var under 12 år, vil typisk have opnået en stærkere tilknytning til 
Danmark – og have langt ringere tilknytning til hjemlandet – end unge udlændinge, der fx meddeles opholdstilladelse 
som 16-årige. Det vil dog altid afhænge af de konkrete forhold i den enkelte sag, om der foreligger sådanne særlige 
omstændigheder, at opholdstilladelse efter det fyldte 18. år undtagelsesvist kan komme på tale. 
 
Derudover er det efter de nye regler hensigten at etablere modtage- og omsorgscentre i de uledsagede mindreåriges 
hjemlande. I første omgang i Kabul, Afghanistan. Når modtage- og omsorgscentret er etableret vil uledsagede 
mindreårige fra Afghanistan ikke længere kunne få en opholdstilladelse på grund af manglende netværk i hjemlandet, 
da udlændingen vil kunne tage ophold på modtage- og omsorgscentret. Integrationsministeriet har igangsat arbejdet 
med at etablere sådanne modtage- og omsorgscentre i Afghanistan, men det er endnu uvist, hvornår det vil kunne 

gennemføres. 
  
De nye regler har ikke indflydelse på ordningen for uledsagede mindreårige, der får asyl (opholdstilladelse efter 
udlændingelovens § 7). Hvis en uledsaget mindreårig udlænding får asyl, vil tilladelsen, som hidtil, i første omgang 
være tidsbegrænset til 4 år. Når opholdstilladelsen udløber, kan vedkommende søge om at få den forlænget. Når 
udlændingen er fyldt 18 år, kan den pågældende få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse, hvis betingelserne 
herfor er opfyldt. Hvis udlændingen ikke er fyldt 18 år eller ikke opfylder betingelserne for at få tidsubegrænset 
opholdstilladelse, kan opholdstilladelsen forlænges tidsbegrænset, hvis betingelserne for opholdstilladelsen stadig er 
opfyldt. 
 

Børnebreve 
 
Udlændingeservice skal gøre opmærksom på, at udlændinge, der for nyligt er blevet forældre og hvor i hvert fald den 
ene af forældrene har en opholdstilladelse i Danmark, kan fremsende en kopi af barnets fødselsattest og en kopi af 
omsorgs- og ansvarserklæring underskrevet af faderen, hvis forældrene ikke er gift, og alene faderen har 
opholdstilladelse i Danmark, til Udlændingeservice. 
 
Udlændingeservice kan herefter udstede en opholdstilladelse (et såkaldt børnebrev) til barnet, således at barnet af 
kommunen kan blive registreret som værende bosiddende i Danmark. 
 
Det skal dog bemærkes, at barnets opholdstilladelse efterfølgende kan bortfalde (i medfør af udlændingelovens § 17, 

stk. 1, og stk. 2), hvis forældrene ikke har til hensigt at lade barnet bo i Danmark, men fx lader barnet udrejse med 
moderen til udlandet, hvis moderen ikke har opholdstilladelse i Danmark. 
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Hvis forældrene på et senere tidspunkt ønsker, at barnet på ny skal have opholdstilladelse i Danmark, vil der i 
forbindelse med barnets familiesammenføringssag blive stillet yderligere krav om, at barnets tarv taler for, at der 
meddeles opholdstilladelse, og det kan således være sværere for barnet at opnå en ny opholdstilladelse, hvis barnet 
allerede har haft en opholdstilladelse, der er bortfaldet jf. udlændingelovens § 9, stk. 14. 
 

Profil af de flygtninge, der får opholdstilladelse i Danmark 
 
Udlændingeservice forventer på baggrund af det nuværende indrejsetal af asylansøgere i Danmark, at der i løbet af 
2011 vil blive visiteret 2850 flygtninge m.v. til boligplacering i landets kommuner. Dette anslåede tal kan ændres, hvis 
indrejsesituationen ændrer sig. Indeholdt i disse 2850 personer, er ca. 500 kvoteflygtninge.  
 
For at forberede kommunerne bedst muligt på modtagelsen af denne mangfoldige gruppe af personer, følger hermed 
en profil af de persongrupper, som Udlændingeservice forventer vil få opholdstilladelse som flygtninge m.v. i Danmark 
i løbet af 2011 og efterfølgende vil flytte til landets kommuner. 
 
Udlændingeservice forventer, at en stor del af de personer, som vil blive visiteret til boligplacering i Danmark, vil 
komme fra Afghanistan og Syrien.  
 
Vi forventer, at gruppen af afghanere udgøres af både afghanske familier og yngre enlige, hovedsagelig 
drenge/mænd, heraf en forholdsvis stor andel uledsagede mindreårige i alderen 15-18 år.  
 
Afghanerne er primært dari-talende og pashto-talende.  
 
Gruppen af syrerne består primært af kurdere, der taler kurmanji (den kurdiske dialekt i Syrien). Størstedelen kan 
også begå sig mundtligt på arabisk.  
 
Hidtil har størstedelen af kurderne fra Syrien være enlige mænd. Imidlertid er der nu en voksende andel familier 
iblandt de kurdiske syrere, der søger asyl i Danmark.  
 
Ligeledes forventer Udlændingeservice, at en større gruppe iranske statsborgere, vil få opholdstilladelse som 
flygtninge i Danmark. Disse fordeler sig på kurdere og persere. Langt størstedelen er enlige mænd. 
 
De iranske kurdere taler sorani (den kurdiske dialekt i Iran) og kan ofte også begå sig mundtligt på farsi. Perserne 
taler farsi.  
 
Desuden vil der forventeligt blive meddelt opholdstilladelse til en gruppe tjetjenske familier fra Rusland, som 
almindeligvis kan tale både tjetjensk og russisk.  
 
Særligt f.s.v.a. kvoteflygtninge vil Danmark over en 3-årig periode fra 2011-13 modtage i alt 1500 kvoteflygtninge. De 
1500 flygtninge bliver sædvanligvis fordelt ligeligt over de 3 år, og vi forventer derfor at genbosætte ca. 500 
flygtninge i Danmark i 2011. 
 
I 2011 forventer Udlændingeservice at tilbyde genbosætning til en gruppe burmesiske flygtninge, der opholder sig i 
Malaysia, til en gruppe bhutanesiske flygtninge, der opholder sig i Nepal samt til en gruppe congolesiske flygtninge, 

der opholder sig i Zimbabwe.  
 
De seneste år har vi ligeledes modtaget primært burmesiske, bhutanesiske og congolesiske kvoteflygtninge. De 
kommuner, som modtager kvoteflygtninge, vil i forbindelse med visiteringen modtage yderligere information om de 
pågældende grupper. 
 
På vores hjemmeside www.nyidanmark.dk kan I under tal & statistik finde yderligere oplysninger om asylansøgere og 
flygtninge i Danmark. 
 

Workshop om UdlændingeInformationsSystemet (UIS) 

 
Den 23. februar 2011 afholdt Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration en workshop for brugere af 
UdlændingeInformationSystemet (UIS).  
 
Efter overgangen til et nyt sagsbehandlingssystem, er ministeriet i gang med en omfattende modernisering af UIS. 
Den største forandring i forhold til kommunerne er ændringen i funktionalitet vedrørende avancerede søgninger.  
Ministeriet planlægger at implementere en ny løsning for avancerede søgninger i løbet af sommeren 2011. 
 
Formålet med workshoppen var derfor at høre om kommunernes brug af avanceret søgning. Et andet formål var at 
afdække fremtidige behov. Derudover var der også afsat tid til at høre om arbejdet med og generelle ønsker til UIS. 
 
Omkring 30 medarbejdere fra kommunerne deltog i workshoppen, og der kom mange gode input, som der nu arbejdes 
videre med. 
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Husk hotline for ansatte i kommunerne 
 
Udlændingeservice vil gerne minde om vores særlige hotline for kommunale medarbejdere, der beskæftiger sig med 
udlændingesager.  
 
Kommunerne kan henvende sig til hotlinen med spørgsmål til udlændingeområdet, herunder spørgsmål vedrørende 
opslag i Udlændinge Informations Portalen (UIP).  
  

Indtil problemerne med UIP´en er løst, er kommunerne meget velkomne til at benytte hotlinen til at få hjælp med 
nærmere oplysninger om udlændinges opholdsret m.v.  
 
Hotlinen, der åbnede i januar 2011, har telefonnummer 35 30 82 30 og bliver betjent mandag til onsdag fra kl. 9.00 til 
12-00 og torsdage fra kl. 12.00 til 15.00.  
 
Kommunalansatte er også velkomne til fortsat at kontakte Udlændingeservice på vores andre telefonnumre, der er 
anført nedenfor.  
 
 

Indvandringsprøven er kommet godt i gang 

 
I særligt nyhedsbrev til kommunerne i november 2010 orienterede Udlændingeservice om indvandringsprøven. 
Indvandringsprøven trådte som bekendt i kraft d. 15. november 2010. Indvandringsprøvekravet gælder som 
udgangspunkt for ansøgere om ægtefællesammenføring, som ikke er EU-borgere og for religiøse forkyndere, som 
søger om forlængelse af deres opholdstilladelse. Dog kan der dispenseres fra kravet om en bestået 
indvandringsprøve i visse tilfælde, fx når ansøgeren har haft opholdstilladelse i Danmark i mindst 5 år og har 
dokumenterede danskkundskaber på mindst Danskprøve 2 niveau, eller når den herboende reference er tyrkisk 
statsborger og er økonomisk aktiv. Indvandringsprøven skal aflægges, når Udlændingeservice har vurderet, at en 
ansøger om ægtefællesammenføring har opfyldt de øvrige krav til ægtefællesammenføring. 
 
Udlændingeservice har nu stillet kravet om en bestået indvandringsprøve i flere end 300 sager om 
ægtefællesammenføring – de fleste ansøgere, godt 80 procent, befinder sig i Danmark. 
 
Godt 100 personer fra 27 lande har siden indvandringsprøvens ikrafttræden været op til indvandringsprøven.  
Ca. 80 procent af alle prøvedeltagerne er kvinder. De største grupper prøvedeltagere er kvinder fra Thailand og 
Filippinerne..  
 
Ca. 80 procent af alle prøvedeltagere har hidtil bestået indvandringsprøven første gang.  
 
Det er primært vidensprøven, som ikke bestås. Flere af prøvedeltagerne, som ikke bestod indvandringsprøven 
første gang, har bestået prøven ved andet forsøg.  

 
Det Regionale Netværk fortsætter mødeaktiviteten 

 
Den 9. marts indledte Udlændingeservice i Esbjerg sin årlige landsturné af informationsmøder.  
 
Mere end 100 deltagere mødte frem til en orientering om bl.a. reglerne om gebyrer, om permanent opholdstilladelse 
og om ægtefællesammenføring. Der var mange spørgsmål fra salen, og deltagerne kom med mange gode input, som 
Udlændingeservice kan bruge i arbejdet med at forbedre sin service. 
 
Landsturnéen kommer i foråret 2011 desuden Slagelse, Vejle, Odense og slutter foråret med informationsmøde i 
Købehavn. I efteråret holdes møder i Rønne, Århus, Holstebro, Aalborg og København. 
 
Næste informationsmøde finder sted på Slagelse Bibliotek 27. april kl. 15-18. 
 
Læs mere om Det Regionale Netværk på nyidanmark.dk/ regionalenetvaerk. 
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Dialogmøder m.v. med 
Udlændingeservice 
 
Vi opfordrer alle kommuner til at kontakte os, hvis man 
ønsker en nærmere gennemgang af særlige udlændinge-
retlige områder m.v. Det vil vi så søge at tage op indenfor 
rammen af det Regionale Netværk. 
 
Vi vil også gerne opfordre alle kommuner til at orientere 
os, hvis de har ideer/forslag til indholdet af de kommende 

nyhedsbreve. Kontakt os på regionalenetvaerk@us.dk, 
kommunikationschef Tina Kaare, e-mail tnr@us.dk, tlf. 35 
30 82 42 eller fuldmægtig Jesper Larsen e-mail jwl@us.dk, 
tlf. 35 30 85 84. 

Kontakt Udlændingeservice 
Det er muligt at få telefonisk vejledning på alle vores 
sagsområder alle hverdage mellem kl. 9 og 15.  
 
Greencard, Positivlisten, Beløbsordningen, 

idrætsområdet, trainees og ambassadepersonale:  

35 30 85 56 

Forskere og volontører: 35 30 87 71 

Andre arbejdsophold: 35 30 85 57 

Praktikanter, religiøse forkyndere, Working Holiday: 

35 30 87 70 

Arbejdsophold på Færøerne og Grønland: 35 30 85 57 

Forlængelse (familiesammenføring og asyl) og 

permanent opholdstilladelse (alle typer): 35 30 86 10 

EU-borgere: 35 30 88 80 

Studerende: 35 30 87 50  

Au pair: 35 30 87 55 

Visum (korte besøg): 35 30 84 90 

Familiesammenføring: 35 30 88 88 

Familiesammenføring på Færøerne og Grønland:  

35 30 88 88 

Asyl: 35 30 88 88 

Pas (konventionspas, fremmedpas, laissez-passer, 

skolerejselister): 35 30 86 10 

Øvrige henvendelser (Udlændingeservices 

hovednummer): 35 36 66 00 

Hotline for kommunale medarbejdere: 35 30 82 30 

(åben mandag –onsdag 9-12, torsdag 12-15)  

 

E-mail-postkasser 

Arbejdstilladelser (inkl. Færøerne og Grønland): 

work@us.dk 

Greencard: greencard@us.dk   

Studerende, forskere, volontører: study@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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