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Vedrørende frigivelse af garantistillelsen i 
familiesammenføringssager 
 
Udlændingeservice modtager mange henvendelser fra herboende referencer i familiesammenføringssager, som ønsker 
at få frigivet deres sikkerhedsstillelse, f. eks. fordi den familiesammenførte ægtefælle er fraflyttet den fælles bopæl, 
eller en af parterne ønsker separation eller skilsmisse. 
 
Udlændingeservice gør opmærksom på, at alle henvendelser vedrørende frigivelse af sikkerhedsstillelsen skal 
rettes til kommunen, da det ifølge bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse (Bekg. nr. 934 af 5. september 2006) § 6, 
stk. 3 er kommunen, der tager stilling til en eventuel frigivelse. 
 
Herboende referencer i familiesammenføringssager skal således ikke henvende sig til Udlændingeservice med henblik 
på frigivelse af sikkerhedsstillelsen. 
 
Udlændingeservice skal i øvrigt gøre opmærksom på, at sikkerhedsstillelsen først frigives, når den 
familiesammenførte ægtefælle  

 
 har fået tidsubegrænset opholdstilladelse, eller  

 har fået opholdstilladelse på andet grundlag, eller   

 er afgået ved døden.  

Den frigives tillige, hvis den familiesammenførte ægtefælles opholdstilladelse er udløbet, bortfaldet, inddraget eller er 
nægtet forlænget og pågældende er udrejst. 
 
Herudover skal eventuel hjælp, der er udbetalt, være inddrevet.  
 
Udlændingeservice underretter i medfør af udlændingelovens § 44 a kommunen, hvis der træffes afgørelse om 
inddragelse, nægtelse af forlængelse eller, hvis der ikke er grundlag for dispensation fra bortfald. 
 
Kommunen underrettes ligeledes, når der gives en ny opholdstilladelse til en udlænding. 
 
Vi gør opmærksom på, at der forekommer tilfælde, hvor en udlænding ikke længere har opholdstilladelse, f. eks. hvis 
en opholdstilladelse er udløbet eller, hvis opholdstilladelsen bortfalder ex lege ved en udlændings opgivelse af bopæl 
eller langvarige udlandsophold, som Udlændingeservice ikke nødvendigvis er bekendt med.  
 
Kommunerne underrettes ikke, hvis en familiesammenført får forlænget sin opholdstilladelse på samme grundlag, 
selvom de oprindelige betingelser, f.eks. samliv på fælles bopæl, ikke længere er til stede. Der bliver opdateret en 
forlængelse af tilladelsen i udlændingeregistret, og denne forlængelse vil ligeledes fremgå af UIP. I denne situation 
skal sikkerhedsstillelsen fortsat gælde. 
  
 

Kommunens forsørgelsespligt 
overfor en udlænding med 
herboende ægtefælle 
 
Udgangspunktet i udlændingelovens § 42 a, stk. 1 er, at 
forsørgelsespligten for udlændinge, der indgiver ansøgning 
om asyl, påhviler Udlændingeservice, indtil udlændingen 
får opholdstilladelse, udrejser eller udsendes.  
 

Det følger af ægteskabsretsvirkningslovens § 2, at 
ægtefæller har en gensidig forsørgelsespligt. Hvis 
udlændingen har en herboende ægtefælle, påhviler 
forsørgelsespligten således denne person. 
 
Det fremgår også af udlændingelovens § 42 a, stk. 3, nr. 2, 
at forsørgelsen af en udlænding, der er gift med en 
herboende person, ikke påhviler Udlændingeservice, 
medmindre særlige grunde foreligger.  
 
Særlige grunde foreligger, hvis det vurderes, at den  

herboende ægtefælle ikke har de fornødne midler til at 
forsørge den pågældende, og det vil kun være i tilfælde, 
hvor udlændingen har ulovligt ophold og dermed har 
fået endeligt afslag på ansøgning om opholdstilladelse. 
 
Har udlændingen lovligt ophold her i landet, og kan den 
herboende ægtefælle ikke forsørge den pågældende, 
påhviler forsørgelsen ægtefællens bopælskommune i 
medfør af aktivloven. Se nærmere herom i lovforslag L 
264 af 30. marts 2000 om Forslag til lov om ændring af 
udlændingeloven, lov om midlertidig opholdstilladelse til 
visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. og 
straffeloven. 
 
Lovligt ophold i denne situation er både, når man har 
processuelt ophold og har en ansøgning under 
behandling, og når man har fået opholdstilladelse. 
  
Siden vedtagelsen af bestemmelsen i udlændingeloven  
er aktivloven blevet ændret, og den tidligere 
bestemmelse er ophævet.  Af lovforslaget i forbindelse 
med ophævelsen fremgår det, at persongruppen, der  



 

Udlændingeservice – Ryesgade 53 – 2100 København Ø - telefon: 35 36 66 00 – fax: 35 36 19 16 – e-post: us@us.dk  

Telefontid: mandag-fredag kl. 9-15. For telefonnumre til de enkelte kontorer eller medarbejdere henvises til www.foa.danmark.dk 

 

Side 2 af 4 

var omfattet af aktivloven, fortsat vil modtage hjælp til 
forsørgelse. Hjælpen vil imidlertid ikke længere bestå af 
kontanthjælp, men af starthjælp, jf.  Lovforslag L 126 af 1. 
marts 2002 om fysiske eller psykiske handicaps Forslag til 
lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og 
integrationsloven (ændring af reglerne om ret til 
kontanthjælp, introduktionsydelse mv.) 
 
I tilfælde, hvor udlændingen har lovligt ophold, er det 
kommunen, der foretager en vurdering af, i hvilket omfang 
den herboende ægtefælle er i stand til at forsørge 
udlændingen. Udlændingeservice foretager således ikke en 
sådan vurdering i sager om lovligt ophold. 
 
Midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen 
Kommunalbestyrelsens opgaver er fastlagt i 
integrationslovens § 4, hvorefter kommunalbestyrelsen har 
ansvaret for boligplacering af flygtninge, for introduktions- 
programmet og for udbetaling af introduktionsydelse. Disse 
opgaver udgør den særlige integrationsindsats. Kommunal- 
bestyrelsen har også ansvaret for samordningen af den 
almindelige integrationsindsats i kommunen. 
 
Det fremgår af integrationslovens § 12, stk. 2, at ”I ganske 
særlige tilfælde kan en flygtning, efter kommunal- 
bestyrelsens har overtaget ansvaret for den pågældende, 
jf. § 4, stk. 2, med tilladelse fra Udlændinge- service 
midlertidigt forblive indkvarteret på et sted, der er 
beregnet til indkvartering, jf. udlændingelovens § 42 a.” 
 
Udgangspunktet er, at flygtningen senest på tidspunktet 
for kommunalbestyrelsens overtagelse af ansvaret for den 
pågældende, vil skulle forlade det sted, hvor vedkom- 
mende har opholdt sig under asylsagens behandling og 

tage ophold i den kommune, hvortil Udlændingeservice har 
visiteret den pågældende efter integrationslovens § 10, jf. 
§ 4, stk. 2. 
 
For at undgå en midlertidig boligplacering eller ophold på et 
indkvarteringssted, som stilles til rådighed af kommunal- 
bestyrelsen, vil Udlændingeservice, efter begrundet 
ansøgning fra kommunalbestyrelsen, kunne give tilladelse 
til, at en flygtning midlertidigt kan forblive indkvarteret på 
et asylcenter, efter at kommunalbestyrelsen har overtaget 
ansvaret for flygtningen, jf. integrationslovens § 12, stk. 2. 
 
Situationer, der kan begrunde tilladelse til midlertidig 
indkvartering efter overgivelsesdatoen, er efter 
bestemmelsens forarbejder og styrelsens praksis f.eks. 
tilfælde, hvor en flygtning lider af en alvorlig sygdom eller 
et handicap, der nødvendiggør en særlig bolig. Der kan 
også være tale om en mindreårig flygtning, der skal 
institutionsanbringes eller anbringes i familiepleje, hvilket 
kræver nærmere samtaler med den pågældende og en 
grundig sagsbehandling fra kommunens side for at finde et 
egnet indkvarteringssted eller en egnet plejefamilie. 
 
Der kan alene være tale om en kortvarig midlertidig 
indkvartering, indtil kommunalbestyrelsen kan tilbyde den 
pågældende en bolig, eller indtil den pågældende kan 
institutionsanbringes m.v. 
 
Det forhold, at en kommune først har en bolig i den 
efterfølgende måned, eller at kommunens medarbejder 
holder ferie kan ikke begrunde en tilladelse til indkvartering 
efter overgivelsesdatoen. 
  
Udlændingeservice giver derfor som udgangspunkt kun 
tilladelse til midlertidig indkvartering efter overgivelses- 
datoen i 14 dage. Tilladelsen kan dog efter en konkret 

vurdering forlænges i op til en måned. Kun i 
ekstraordinære tilfælde kan tilladelsen forlænges 
yderligere. 
 
Udlændingeservice lægger ved afgørelsen vægt på 
hensynet til den pågældende flygtning, herunder på den 
ene side hensynet til, at den pågældende hurtigst muligt 
kommer i gang med et egentlig integrationsforløb og 
kan etablere en tilværelse uden for asylcenteret, og på 
den anden side, at den pågældende ikke skal flyttes 
rundt imellem midlertidige boliger – dette gælder 
navnlig, hvis den pågældende er mindreårig eller lider af 
fysiske eller psykiske handicaps. 
 
Et andet meget væsentligt element i vurderingen er, om 
det asylcenter, som den pågældende flygtning er ind- 
kvarteret på, er præget af overbelægning, og/eller om 
centret har akut behov for ekstra indkvarteringsplads. 
 
Kommunalbestyrelsens og flygtningens rettigheder og 
pligter efter integrationsloven forbliver de samme 
uanset, at flygtningen efter tidspunktet for ansvars- 
overtagelsen for den pågældende opholder sig på et af 
Udlændingeservices indkvarteringssteder, jf. 
udlændingelovens § 42 a, stk. 5. 
 
Kommunalbestyrelsen skal således udbetale flygtningen 
de ydelser, den pågældende har ret til efter lov om aktiv 
social politik fra overgivelsesdatoen. 
 
Udlændingeservice opkræver endvidere betaling for den 
midlertidige indkvartering efter overgivelsesdatoen, og 
der betales pr. døgn pr. person. 
 

Følgende takster pr. person pr. døgn er gældende fra 
14. april 2008: 
 
 Dagstakster i 2008. Eksl. moms 

 Takster efter 14. april 
2008 

Ophold på et modtagecenter 359 kr. 

Ophold på et opholdscenter 288 kr. 

Ophold på et omsorgscenter 703 kr. 

Ophold på et børnecenter 1.432 kr. 

Ophold i et anneks tilknyttet 
et opholdscenter 

288 kr. 

Ophold i et anneks tilknyttet 
et omsorgscenter 

703 kr. 

 
Inkluderet i disse takster er udgifter til bolig, personale 
på centrene, deltagelse i børnehave eller skole. Taksten 
svarer til de udgifter, der er forbundet med at opret-
holde en plads i den pågældende centertype. 
 
Taksterne inkluderer ikke udgifter til kontante ydelser, 
som kommunalbestyrelsen skal afholde. 
 
Betaling for sundhedsmæssige ydelser er heller ikke 
medregnet i prisen. 
 
Efter overgivelsesdatoen må kommunalbestyrelsen af 
egen drift påse, at flygtningen får udbetalt introduk-  
tionsydelse, og hvis det er nødvendigt, modtager 
sundhedsbehandling. 

 
Ansøgningen om midlertidig indkvartering skal være 
indgivet senest 14 dage inden overgivelsesdatoen og 
helst allerede, når kommunen bliver klar over, at det er 
nødvendigt at søge om midlertidig indkvartering. 
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Fremsendes ansøgningen efter den dato, som er anført i 
loven for kommunens overtagelse af integrationsansvaret, 
kan ansøgningen ikke godkendes af Udlændingeservice, og 
flygtningen vil blive henvist til integrationskommunen med 
øjeblikkelig virkning. 
 
Ansøgningsskemaet returneres, hvis det ikke er fuldt 
udfyldt, herunder hvis der mangler oplysninger om CVR nr. 
og EAN nr. 
 
Ansøgningsskemaet findes på www.nyidanmark.dk og 
indsendes til Udlændingeservice, Forsørgelseskontoret, 
Ryesgade 53, 2100 København Ø. 
 

Kommunernes 
indberetningspligt efter 
aktivlovens § 3, stk. 4 
 
Udlændingeservice skal hermed præcisere kommunernes 
indberetningspligt efter aktivlovens § 3, stk. 4. 
 
Det følger af lov om aktiv socialpolitik § 3, stk. 1, at 
kommunerne har indberetningspligt for så vidt angår 
udlændinge, der modtager hjælp til varig forsørgelse efter 
aktivloven, hvis der kan ske hjemsendelse. 
 
Det følger også af lov om aktiv socialpolitik § 3, stk. 1, 
hvilke persongrupper, der har ret til varig hjælp efter 
loven. Disse kan ikke hjemsendes og skal derfor ikke 
indberettes. 
 

Det følger af Socialministeriets vejledning (nr. 91 af 19. 
juni 1998), at udlændinge omfattet af lov om aktiv 
socialpolitik § 107 ikke kan hjemsendes og derfor ikke skal 
indberettes. 
 
Der er desuden visse persongrupper, som efter praksis ikke 
kan hjemsendes. 
 
Sammenfattende er det herefter Udlændingeservices 
opfattelse, at følgende persongrupper ikke kan 
hjemsendes og derfor skal disse ikke indberettes: 
 

A. Udlændinge, som har boet lovligt i Danmark 
med henblik på varigt ophold i over 3/7 år (3 år 
gælder for personer, som inden den 28. februar 2002 
har ansøgt om eller har fået opholdstilladelse i 
Danmark) 

B. Udlændinge, som har tidsubegrænset 
opholdstilladelse i Danmark 

C. Nordiske statsborgere, som har boet lovligt i 
Danmark i over 3 år 

D. Udlændinge, som tidligere har haft dansk 
indfødsret 

E. Udlændinge, som har forældremyndighed over 
et herboende dansk barn 

F. Udlændinge, som er gift og samlevende med: 

1. en dansk statsborger  

2. en udlænding, som med henblik på varigt ophold 
har boet lovligt i Danmark i over 3/7 år (3 år gælder  

for personer, som inden den 28. februar 2002 har 
ansøgt om eller har fået opholdstilladelse i 
Danmark) 

G. Udlændinge, som er omfattet af 
aktivlovens § 107 

1. Flygtninge med opholdstilladelse efter 
udlændingelovens §§ 7 og 8, 

2. Udlændinge med humanitær opholdstilladelse 
efter den dagældende udlændingelovs § 9, stk. 2, 
nr. 2 og den nugældende § 9 b, 

3. Udlændinge med opholdstilladelse af ganske 
særlige grunde, f.eks. på grund af sygdom eller 
som udsendelseshindrede, efter den dagældende 
udlændingelovs § 9, stk. 2, nr. 4, og den 
nugældende § 9 c, stk. 1, 

4. Udlændinge med opholdstilladelse som familie- 
sammenført til en person omfattet af punkt G. 1 
– 3, 

5. Udlændinge fra det tidligere Jugoslavien, som 
har fået opholdstilladelse efter den dagældende 
udlændingelovs § 9, stk. 2, nr. 5 eller 6 (Kosovo-
nødloven) 

    H. Udlændinge som har opholdstilladelse 
efter den dagældende udlændingelovs § 9, 
stk. 1, nr. 4 eller 5  

1. som familiesammenført forælder over 60 år 
med garantierklæring, hvis ansøgningen om 
opholdstilladelse er indgivet før 27. juni 1992, 

2. som familiesammenført forælder over 60 år til 
en udlænding omfattet af punkt G. 1-3  

   I. Udlændinge med processuelt ophold i 
Danmark 

Det er for alle disse persongrupper uden betydning, om 
der er stillet forsørgelseskrav i forbindelse med 
opholdstilladelsen. 

 

Præcisering af oplysninger 
om opholdsgrundlag bragt i 
sidste nyhedsbrev til 
kommunerne (24. 
september 2008) 
 

Kommunernes Landsforening har bedt Udlændinge- 
service om at præcisere, at der kan være enkelte 
tilfælde, hvor en udlændings opholdstilladelse er 
bortfaldet, inddraget eller nægtet forlænget, men hvor 
den pågældende alligevel kan opholde sig i landet på 
processuelt ophold og på den baggrund modtage hjælp 
efter lov om aktiv socialpolitik. Det er kommunen, der 
vurderer, om der kan ydes hjælp efter bestemmelsen. 
 
Vi gør i den forbindelse opmærksom på, at hvis det ikke 
fremgår af kommunens oplysninger eller 
Udlændingeinformationssystemet (UIS), som alle 
kommuner har adgang til, om den pågældende har   
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processuelt ophold, kan Udlændingeservice kontaktes 
med henblik på at få afklaret, om pågældende har fået 
processuelt ophold efter, at den oprindelige opholds- 
tilladelse er bortfaldet, inddraget eller nægtet forlænget. 
 
 

Nye services i Udlændinge-
InformationsSystemet 
Integrationsministeriet har udvidet Udlændinge- 
InformationsSystemet (UIS) med nye services, som 

fremover vil få betydning for kommunerne. 
 
Informationsmøde om de nye funktioner 
I begyndelsen af 2009 vil Udlændingeservice og 
Integrationsministeriet afholde informationsmøder for 
samtlige kommuner, hvor de nye funktioner vil blive 
gennemgået. Mere information om tidspunkt for møderne 
vil blive udsendt i starten af januar. 
  
Elektronisk underretning af kommunerne  
Efter Udlændingelovens § 44a videregiver Udlændinge- 
service oplysninger om udlændinges ophold i Danmark til 
kommunerne. Fra den 1. februar 2009 vil udlændinges 
aktuelle bopælskommune automatisk modtage denne 
underretning på e-mail. I e-mailen vil der være et direkte 
link til UdlændingeInformationsSystemet (UIS), der er en 
del af UdlændingeInformationsPortalen (UIP). De kommu-
nale medarbejdere, der er registreret som brugere, vil ved 
at klikke på linket kunne se de afgørelser, der har medført 
ændringen i udlændingens opholdsgrundlag.  
 
Elektronisk gældshøring af kommunerne 
Udlændingeservices gældshøring af kommunerne vil fra 
den 1. februar 2009 ligeledes foregå elektronisk. 
Sagsbehandleren i Udlændingeservice kan ved en høring af 
SKAT’s Centrale Fordringsregister (CFR) få oplyst, om den 
pågældende udlænding har gæld til en kommune. Har 
personen gæld, sender Udlændingeservice et elektronisk 
høringsskema til den pågældende kommune, som udfylder 
skemaet og sender det tilbage til Udlændingeservice.  
  
Visning af danskuddannelse 
Det er nu muligt for kommunerne at se oplysninger om en 
udlændings danskundervisningsforløb via UIP. 
Oplysningerne findes i undervisningsdatabasen, som er 
Integrationsministeriets kopi af den aktivitetsdatabase, 
som landets sprogcentre indberetter til.  
 
For at få vist uddannelsesaktiviteterne skal man være 
logget på UIP’en, som er tilgængelig fra 
www.nyidanmark.dk  
 
 

 

Dialogmøder m.v. med 
Udlændingeservice 
Vi opfordrer alle kommuner til at kontakte os, hvis 
kommunen ønsker en nærmere gennemgang af særlige 
udlændingeretlige områder m.v., eller hvis man ønsker 
erfaringsudvekslingsmøder på særlige områder.  
 
Vi vil også gerne opfordre alle kommuner til at orientere 
os, hvis de har ønsker til ændringer, tilføjelser eller 
præciseringer i de nuværende ansøgningspakker 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 
Det er muligt at få telefonisk vejledning på alle vores 
sagsområder alle hverdage mellem kl. 9 og 15. 
Telefonerne er dog lukket i perioden 24. december 
2008 til 4. januar 2009 (begge dage inklusive). 
 
Visum: 35 30 84 90 

Arbejde, selvstændigt erhverv: 35 30 85 55 

Studerende og volontører: 35 30 87 50 

Au pair: 35 30 87 55 

Forskere: 35 30 87 71 

Praktikanter, religiøse forkyndere, Working 

Holiday: 35 30 87 70 

Familiesammenføring: 35 30 88 88 

Pas, forlængelse 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 og praktikanter: aupair-intern@us.dk 

Familiesammenføring:familiesammenforing@us.dk 

Andre henvendelser: 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. 
I perioden 24. december 2008 til 4. januar 2009 
(begge dage inklusive) er Servicecenteret lukket. 
 
 


