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Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk 
 
Dialogen med vores brugere og interessenter er helt afgørende for, at vi kan lykkes med løbende at forbedre vores 
service og kvalitet. Derfor har vi for nylig etableret et landsdækkende dialognetværk. 
 
Vi kalder initiativet Regionale Netværk for at markere, at Udlændingeservice mere permanent forankrer den løbende 
kontakt og kommer ud og mødes med alle interesserede brugere i alle regioner i landet med henblik på at skabe 
målrettet dialog om alt det, der har betydning for formidlere og andre brugere på udlændingeområdet.  
 
Det Regionale Netværk er i vid udstrækning rettet mod kommunale integrationsmedarbejdere, 
jobcentermedarbejdere, frivillige, advokater og andre, der i det daglige fungerer som formidlere af reglerne på 
udlændingeområdet. Netværket er også relevant for repræsentanter for indvandrerforeninger og enkeltbrugere med 
en særlig interesse for udlændingeområdet. 
 
Der har allerede foråret været afholdt informationsmøder i Aalborg og Odense, og vi er meget glade for den store 
tilslutning, der har været med mange fremmødte og en aktiv dialog. Samtidig har et stort antal brugere allerede 
tilsluttet sig vores mailnetværk, hvor man løbende får tilsendt information og har mulighed for at henvende sig for at 
få svar på spørgsmål vedrørende regler og procedurer på udlændingeområdet. 
 
Næste møde afholdes i Århus 2. juni i Foreningernes Hus (tidl. Nordgårdskolen), Sigridsvej 46, 8220 
Brabrand kl. 15-18. Udover familiesammenføring og ægtefællesammenføring efter EU-reglerne vil 
Udlændingeservice give en første orientering om de nye regler for permanent opholdstilladelse, der ventes at træde i 
kraft midt i juni 2010 (se også nedenfor).  
 
Sidste møde i foråret afholdes på Ringsted Bibliotek 16. juni kl. 15-18. 
 
I efteråret afholdes der møder i København (i september), Vejle (i september), Holstebro (i oktober) og Rønne (i 
oktober). 
 
Hvis du er interesseret i at tilslutte dig Udlændingeservices Regionale Netværk, kan du sende en mail til 
regionalenetvaerk@us.dk. 
 
Læs mere om det Regionale Netværk og de kommende møder på nyidanmark.dk. 
 

Nye regler for permanent opholdstilladelse  
 
Regeringen fremsatte den 26. marts 2010 et lovforslag,(L 188), hvor reglerne for meddelelse af permanent 
opholdstilladelse foreslås ændret.  
 
En vedtagelse af lovforslaget vil bl.a. indebære, at permanent opholdstilladelse fremover knyttes op på et 
pointsystem, hvor udlændingens evne til at blive integreret i Danmark, f.eks. i form af arbejde, uddannelse, 
sprogfærdigheder og medborgerskab, belønnes.  
 
Udlændinge, der kan opnå mindst 100 point, vil kunne få permanent opholdstilladelse allerede efter 4 års lovligt 
ophold i Danmark, mens en udlænding i dag som udgangspunkt skal have boet lovligt i Danmark i mere end de sidste 
7 år og i hele denne periode have haft opholdstilladelse på det samme grundlag. 
 
Ikrafttrædelse 
Af lovforslagets afsnit om ikrafttræden fremgår bl.a. følgende: 
 
“Efter forslaget til § 2, stk. 4, finder de foreslåede nye bestemmelser om tidsubegrænset opholdstilladelse anvendelse 
for udlændinge, der fra og med 26. marts 2010 – dvs. datoen for lovforslagets fremsættelse – indgiver ansøgning om 
tidsubegrænset opholdstilladelse. Det foreslås, at ændringerne træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende. 
Det betyder, at de nye regler om tidsubegrænset opholdstilladelse gælder for alle udlændinge, der fra 26. marts 2010 
indgiver ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse, uanset hvornår de er meddelt opholdstilladelse i Danmark, 
hvis deres ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse ikke er afgjort på tidspunktet for de nye bestemmelsers 
ikrafttræden.” 
 
De nye bestemmelser om permanent opholdstilladelse forventes at træde i kraft midt i juni 2010. Lovforslaget kan 
læses på Folketingets hjemmeside www.ft.dk.  
 
Sagsbehandling 

For ansøgninger om permanent opholdstilladelse har Udlændingeservice et servicemål på 6 måneder. Servicemålet 
indebærer, at en sag skal afgøres senest 6 måneder fra tidspunktet for modtagelsen af ansøgningen eller senest 6 

http://www.ft.dk/
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måneder fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har leveret alle de oplysninger, som vedkommende skal bidrage med til 
sagsbehandlingen.  
 
Ansøgninger om permanent opholdstilladelse, der indgives fra og med den 26. marts 2010 vil som hidtil blive 
behandlet i den rækkefølge, de modtages. 
 
Udlændinge, som har indgivet ansøgning om permanent opholdstilladelse fra den 26. marts 2010, vil snarest modtage 
et kvitteringsbrev, der indeholder oplysninger om lovforslagets betydning for deres sag og sagsbehandlingen i 
Udlændingeservice. 
 
Lovforslagets andre elementer 
En vedtagelse af lovforslaget vil også indebære at: 
 

 en permanent opholdstilladelse vil kunne inddrages, hvis en flygtning tager tilbage til hjemlandet på ferie, og 
forholdene har ændret sig sådan, at den pågældende ikke risikerer forfølgelse. inddragelse vil kunne ske i 
indtil 10 år fra meddelelsen af opholdstilladelsen 

 
 adgangen til at udvise udlændinge, der idømmes ubetinget frihedsstraf for socialt bedrageri, for grov 

forstyrrelse af den offentlige orden og for hærværk i forbindelse hermed, udvides 
 

 der etableres hjemmel til i kontroløjemed at samkøre udlændingemyndighedernes registre med CPR, BBR og 
indkomstregisteret 

 
 studieopholdstilladelser skal kunne inddrages, hvis udlændingen har arbejdet ulovligt 

 
 reglerne om muligheden for at ansøge om opholdstilladelse efter indrejse i Danmark skærpes, bl.a. således, 

at udlændinge, som har ulovligt ophold, eller som har fået en afgørelse med en udrejsefrist, kun kan indgive 
ansøgning her i landet, hvis Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det 

 
 udlændinge, der kun har haft opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold, ikke automatisk skal have 

ret til at opholde sig her i landet ved at klage 
 

 der indføres en liste over de oplysninger, der almindeligvis er nødvendige for Integrationsministeriets 
bedømmelse af, om betingelserne for en helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse er opfyldt 

 
 reglerne om genopdragelsesrejser skærpes, således at et barns opholdstilladelse ikke som i dag først 

bortfalder efter mere end 6 måneders ophold i udlandet, hvis der er tale om en genopdragelsesrejse, men 
allerede efter 3 måneder. Kommunernes pligt til at indberette til Udlændingeservice efter 6 måneder skal 
derfor allerede indtræde, hvis et barn har været uden for Danmark i mere end 3 måneder på genopdragelse 

 
 ægtefællesammenføring skal fremover betinges af, at den herboende ægtefælle ikke har modtaget hjælp 

efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven i 3 år forud for afgørelsen om ægtefællesammenføring. I 
dag gælder kun en 1-års-grænse. 

 
 
 

Kommunernes indberetningspligt 
 
Ved udbetaling af offentlig hjælp til forsørgelse 
Udlændingeservice skal minde kommunerne om, at der gælder en indberetningspligt i sager, hvor der sker udbetaling 
af offentlig hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven til den ægtefællesammen- 
førte eller den ægtefællesammenførtes ægtefælle (referencen) i sager, hvor der er stillet forsørgelseskrav. 
indberetningspligten gælder også i sager om familiesammenføring med børn, hvor der er stillet forsørgelseskrav.  
 
Oplysninger om, hvorvidt der er stillet forsørgelseskrav, eller om kravet er fraveget i familiesammenføringssager, kan 

findes via Udlændingeinformationsportalen (UIP). 
 
Indberetningspligten gælder også i sager, hvor der sker udbetaling af offentlig hjælp til forsørgelse til udenlandske 
studerende og til udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familiemedlemmer, da det altid er et krav, at disse 
personer er selvforsørgende. 
 
Kommunernes indberetningspligt følger af udlændingelovens §§ 9, stk. 23 og 44 e. I 2009 modtog Udlændingeservice 
fem indberetninger fra kommunerne (opgjort på baggrund af de foreløbige tal for 2009).  
 
Indberetningerne skal sikre, at Udlændingeservice får kendskab til udlændinge, der ikke overholderforsørgelses-
kravet, og hvor Udlændingeservice derfor skal vurdere, om der eventuelt skal ske inddragelse eller nægtelse af 
forlængelse af en opholdstilladelse. 
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Når kommunerne modtager ansøgninger om offentlige ydelser, bør de derfor gøre ansøgeren opmærksom på, at 
tildeling af offentlige ydelser kan have konsekvenser for opholdstilladelsen (inddragelse/nægtelse af forlængelse). 
 
Der findes yderligere oplysninger om kommunernes indberetningspligt findes på www.nyidanmark.dk under ”info til 
medarbejdere i kommunerne”. 
 
Her kan man også finde de relevante indberetningsskemaer og kontaktoplysninger, hvis man har behov for vejledning 
på området. 

 
Ved mistanke om genopdragelsesrejser 
Kommunerne har også indberetningspligt i sager, hvor der opstår mistanke om, at et barn er blevet sendt på 
genopdragelsesrejse. 
 
En genopdragelsesrejse betyder, at barnet på baggrund af forældrenes egen frivillige beslutning sendes til forældrenes 
hjemland eller et andet land, for at barnet kan blive opdraget dér og blive præget af dette lands kultur, værdier og 
normer. 
 
Bopælskommunen har pligt til at underrette Udlændingeservice, hvis kommunen har kendskab til eller begrundet 
mistanke om, at et barn har været sendt på genopdragelsesrejse eller andet længerevarende udlandsophold af negativ 
betydning for barnets skolegang og integration, jf. udlændingelovens § 44 c. 
 
Indberetning til Udlændingeservice vil normalt forudsætte, at barnet har været ude af landet i en periode på mere end 
6 måneder og som følge heraf ikke har deltaget i skolegang eller andre aktiviteter, som ville være en naturlig del af 
barnets integration i Danmark. 
 
Udlændingeservice vil på baggrund af indberetningen vurdere, om udlændingelovens regler om bortfald af opholds- 
tilladelse skal anvendes. Indberetningspligten omfatter derfor ikke udlandsophold af kortere varighed, medmindre 
barnet samtidig har opgivet sin bopæl i Danmark. 
 
Der findes yderligere oplysninger om kommunernes indberetningspligt findes på www.nyidanmark.dk under ”info til 
medarbejdere i kommunerne”. 
 
Her kan man også finde det relevante indberetningsskema og kontaktoplysninger, hvis man har behov for vejledning 
på området. 
 
 
 

Oplysninger om opholdsgrundlag kan findes på 

Udlændingeinformationsportalen (UIP)  

 
Udlændingeinformationsportalen (UIP) er en internetportal, der indeholder en række systemer, som kan bruges ved 
udveksling af informationer mellem myndighederne på udlændingeområdet.  
 
Via UIP har medarbejdere i kommunerne en let tilgængelig mulighed for at undersøge en udlændings opholdsgrundlag 
i Danmark. Det er således muligt at undersøge, hvilken type opholdstilladelse en udlænding har, eller om en given 
opholdstilladelse evt. er bortfaldet, inddraget eller nægtet forlænget. 
 
Medarbejdere i kommunerne, hos udlændingemyndigheder og hos indkvarteringsoperatører kan få adgang til UIP.  
 
Der findes yderligere oplysninger om, hvordan man kan tilmelde sig UIP på www.nyidanmark.dk.  
 

Sagsbehandlingen i Udlændingeservice bliver elektronisk 
 
Udlændingeservice vil fra maj måned 2010 og frem mod begyndelsen af 2011 overgå til elektronisk sagsbehandling for 
ansøgninger om ophold og arbejde i Danmark. Sagsområde efter sagsområde vil løbende overgår fra de tidligere 
fysiske sager til elektroniske sager. Det begynder fredag den 7. maj 2010, hvor en stor del af erhvervsområdet, f.eks. 
ansøgninger om opholdstilladelse efter beløbsordningen overgår til elektronisk sagsbehandling. I juni 2010 gælder det 
bl.a. au pair- og praktikantområdet, og i september 2010 overgår blandt andet studieområdet og forlængelser af 
opholdstilladelser på baggrund af familiesammenføring m.v til elektronisk sagsbehandling. Først i 2011 på forventes 
asylområdet at overgå til elektronisk sagsbehandling. 
  
Formålet er, at gøre sagsbehandlingen mere effektiv samtidig med, at borgere og virksomheder m.v. på sigt får bedre 
mulighed for at udveksle oplysninger digitalt med Udlændingeservice.  
  
På kort sigt vil der dog være ekstraarbejde i forbindelse med overgangen, og det vil kræve stor opmærksomhed hos 
både medarbejderne i Udlændingeservice og i kommunerne.  
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Hvis der opstår spørgsmål i denne forbindelse, er man velkommen til at henvende sig til sine samarbejdspartnere i 
Udlændingeservice. 
  
Udlændingenummer bliver til udlændinge-id 
I forbindelse med overgangen til elektronisk sagsbehandling ændrer det hidtidige udlændingenummer navn og format. 
For de sagsområder, som overgår til elektronisk sagsbehandling, vil det nye udlændingenummer have et ændret 
format (alt mellem et og ti cifre) og vil fremover i f.eks. vores breve til ansøgere m.fl. blive kaldt udlændinge-id eller 
udl-id. I de administrative systemer, f.eks. CPR, vil udl-id svare til feltet ”PersonID” (se nedenfor).   

  

 Brug af UIS i forbindelse med udl.nr. og CPR 

 
Udlændingeservice befinder sig i en overgangsfase mellem det eksisterende system med papirsager og et nyt 
elektroniske sagsbehandlingssystem. Det betyder bl.a., at forskellige nye begreber bliver taget i brug. For eksempel vil 
det velkendte udlændingenummer (udl.nr.) blive erstattet med udlændinge-id (udl-id). 
 
I overgangsfasen vil man i kommunerne både støde på sager, hvor begrebet ”udl.nr” og begrebet ”udl-id” er anvendt. 
Afhængigt af, hvilket af de to begreber, der er brugt, skal sagerne gribes forskelligt an i forhold til udfyldning af feltet 
’PersonID’ i CPR. 
 
Udlændingenummer (udl.nr.) 
I et stykke tid vil man i kommunerne støde på udlændinge, der på deres opholdskort har fået anført et 
udlændingenummer. I sådanne tilfælde skal kommunen via UIS’en finde frem til PersonID’et ved hjælp af det anførte 
udlændingenummer.  Herefter tastes det fremsøgte PersonID ind i CPR i feltet ”PersonID”.  
Det er meget vigtigt, at PersonID’et skrives ind i CPR, da Udlændingeservice ellers ikke i CARL2-systemet kan se, at 
udlændingen har et CPR-nummer. Hvis PersonID’et ikke overføres til CPR, vil det betyde, at udlændingen efterfølgende 
ikke får opdateret adresseoplysninger fra CPR, og at det heller ikke er muligt at søge personen frem via CPR-
nummeret. 
 
Udlændinge-id (udl-id) 
Fremover vil udlændinge af Udlændingeservice få tildelt et såkaldt udlændinge-id i stedet for et udlændingenummer. 
Hvad angår udlændinge, der på deres opholdskort har fået anført et udlændinge-id, kan kommunen skrive dette 
udlændinge-id direkte ind i feltet ”PersonID” i CPR-registeret. 

 
 

 

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, som er beskrevet 
ovenfor. 
 
Vi vil også gerne opfordre alle politikredse 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.  
 
Visum: 35 30 84 90 

Arbejde (greencard, positivlisten, beløbsordningen eller 

idrætsområdet) 35 30 85 56 

Arbejde (Andre arbejdstilladelser) 35 30 85 57  

Studerende: 35 30 87 50 

Au pair: 35 30 87 55 

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 

EU-hotline: 35 30 88 80 (åben mandag 9-12, onsdag 

12-15). 

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 

Asyl: us@us.dk 

Regionale Netværk: regionalenetvaerk@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 
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Forskere og volontører: 35 30 87 71 

 

 

 

 

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 20.maj til 1. juli er Servicecenteret åbent 
hver torsdag fra 8.30 til 18.00. 
 

 


