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Serviceforbedring for familiesammenførte 

Ny praksis betyder, at flere tusinde udlændinge årligt kan spare turen til myndighederne, når de har fået forlænget 
deres familiesammenføringstilladelse.  
 
Fra den 1. maj 2009 har Udlændingeservice nemlig indført en ny praksis, som betyder, at familiesammenførte 
udlændinge fremover vil få beviset for deres opholdstilladelse tilsendt med posten, i stedet for at skulle møde op hos 
myndighederne for at få sat beviset i deres pas. 
 
Den nye praksis berører kun udlændinge, som har fået opholdstilladelse som familiesammenført i Danmark. De vil 
fremover få tilsendt et opholdskort allerede ved den første forlængelse, som normalt sker efter 2 års ophold i 
Danmark. Hidtil har Udlændingeservice først udstedt opholdskort ved den anden forlængelse, som normalt sker efter 4 
års ophold i Danmark.  

Udlændinge i arbejde kan bevare deres ret til ophold efter skilsmisse 

En udlænding, hvis opholdstilladelse som fx flygtning eller familiesammenført er blevet inddraget eller nægtet 
forlænget, kan få en ny opholdstilladelse, hvis han eller hun igennem længere tid har haft arbejde.  
 
En opholds- og arbejdstilladelse kan gives på baggrund af både faglært og ufaglært arbejde samt selvstændig 
erhvervsvirksomhed. 
 

Udlændingen skal normalt indgive sin ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse inden for 7 dage efter, at han/hun 
har modtaget den endelige afgørelse om inddragelse eller nægtelse af forlængelse af den hidtidige opholdstilladelse, 
og opholdstilladelsen må ikke være blevet inddraget eller nægtet forlænget pga. svig, dvs. fordi udlændingen har givet 
falske oplysninger. Herudover skal følgende betingelser efter praksis normalt være opfyldt: 

 Udlændingen skal have været beskæftiget lovligt og uafbrudt hos den samme arbejdsgiver i mindst 2 år eller 
skal på lovlig vis have drevet den samme virksomhed uafbrudt i mindst 2 år.  

 Udlændingen skal have det samme arbejde eller drive den samme virksomhed som på det tidspunkt, hvor 

den oprindelige opholdstilladelse er blevet inddraget eller nægtet forlænget.  

 Ved lønarbejde skal udlændingen have en ansættelseskontrakt (og evt. fornøden autorisation). Løn- og 

ansættelsesforhold skal være sædvanlige efter danske forhold.  

 Ved selvstændig erhvervsvirksomhed skal virksomheden have ansatte. Er der tale om en virksomhed inden 
for detailhandlen eller restaurationsbranchen, skal den give overskud og beskæftige mindst 8-10 personer. 

Lovreglen findes i udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 5. 

EU-hotline hos Udlændingeservice 
 
Udlændingeservice har oprettet en EU-hotline, hvor man kan få uddybende og vejledende svar på spørgsmål angående 
opholdsret på baggrund af reglerne om fri bevægelighed indenfor EU. 
 
EU-hotlinen giver mulighed for en uddybning med hensyn til den nærmere forståelse af den information, der findes på 
www.nyidanmark.dk/eu og i Udlændingeservices ansøgningspakker. Det er ikke muligt gennem EU-hotlinen at få svar 
på spørgsmål om konkrete ansøgninger eller om status på en verserende sag. 
 
EU-hotlinens åbningstider er mandag 09:00 til 12:00 og onsdag 13:00 – 15:00 på tlf.nr. 35 30 88 80. Det er også 
muligt at kontakte Udlændingeservice med spørgsmål om opholdsret på baggrund af reglerne om fri bevægelighed 
indenfor EU på EU på e-post: eu@us.dk. 
 

Kvoteflygtninge skal ikke søge forlængelse af opholdstilladelsen 
umiddelbart efter indrejsen i Danmark 
 
Når en kommune modtager en ny kvoteflygtning, har kommunen på forhånd modtaget flygtningens opholdstilladelse, 
som kommunen skal udlevere til flygtningen ved ankomsten. Kommunen skal herefter hjælpe flygtningen med at 
udfylde det oplysningskort med personoplysninger og det stamkort, som kommunen har fået tilsendt og returnere det 
til Udlændingeservice. Oplysningerne skal bruges til at udstede kvoteflygtningens opholdskort med opholdstilladelsen, 
som beregnes fra indrejsedatoen og løber i 7 år. 
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Bemærk, at flygtningen først skal søge om forlængelse af opholdstilladelsen efter forløbet af de 7 år. 
 
Det laissez-passer og den 1-årige opholdstilladelse, som kvoteflygtninge får via den danske ambassade i deres 
opholdsland, udstedes alene for at gøre det muligt for flygtningene at foretage rejsen til Danmark. 
 

Asylansøgere kan normalt ikke indgå ægteskab i Danmark 

 
Udlændingeservice har i den seneste tid modtaget en række ansøgninger om ægtefællesammenføring, hvor den ene 
part opholder sig som asylansøger i Danmark, og hvor ægteskabet er indgået i Danmark under den pågældendes 
ophold som asylansøger. Udlændingeservice modtager desuden løbende henvendelser fra kommuner, som beder om 
vejledning om asylansøgeres mulighed for at indgå ægteskab i Danmark. 
 
Udlændingeservice skal henlede opmærksomheden på, at ægteskab ifølge § 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse 

og opløsning, kun må indgås, når hver af parterne har dansk indfødsret eller lovligt ophold her i landet.  Asylansøgeres 
ret til at opholde sig i Danmark, mens deres ansøgning om asyl behandles af de danske myndigheder, eller mens de 
afventer udsendelse efter evt. afslag, anses ikke for lovligt ophold i denne sammenhæng.  
 
Kommuner, der ønsker nærmere oplysninger om en udlændings opholdsgrundlag i Danmark i forbindelse med vielser 
kan rette henvendelse til Udlændingeservice på tlf.nr. 35 30 88 88 eller e-mail-adresse familiesammenforing@us.dk 
Vejledning om reglerne for indgåelse af ægteskab, herunder om mulighed for dispensation, skal rettes til 
Familiestyrelsen, der har tlf.nr. 33 92 33 02 og e-mailadresse familiestyrelsen@famstyr.dk. 

 
Dialogmøder m.v. med 

Udlændingeservice 
 
Udlændingeservice har siden august 2008 afholdt i alt 11 
informationsmøder om familiesammenføringsreglerne i hele 
landet, hvor en stor del af deltagerne var kommunale 
sagsbehandlere og jobcentermedarbejdere.  Derudover har 
vi – i samarbejde med Integrationsservice – afholdt en 
række møder med kommunalt ansatte, der efterspurgte 
specifik viden om udlændingeområdet.  
 
Vi vil gerne fortsætte den gode dialog med kommunerne og 
opfordrer alle kommuner til at kontakte os, hvis der ønskes 
en nærmere gennemgang af særlige udlændingeretlige 
områder m.v. eller, hvis der  ønskes 
erfaringsudvekslingsmøder på særlige områder.  
 
Vi vil også gerne opfordre alle kommuner til at orientere 
os, hvis der er 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.  
 
Visum: 35 30 84 90 

Arbejde (Greencard, positivlisten, beløbsordningen eller 

idrætsområdet) 35 30 85 56 

Arbejde (Andre arbejdstilladelser) 35 30 85 57  

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 

Asyl og Familiesammenføring: 35 30 88 88 

Pas, forlængelse af opholdstilladelse (på baggrund 

af asyl eller familiesammenføring): 35 30 86 10 

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. 
 

 


