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Kommunernes indberetningspligt overfor Udlændingeservice 

 
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 ægtefællesammenførte 
eller den ægtefællesammenførtes ægtefælle (referencen) i sager, hvor der er stillet forsørgelseskrav. Det samme 
gælder i sager om familiesammenføring med børn, hvor der er stillet forsørgelseskrav, ligesom det gælder i sager, 

hvor der sker udbetaling af offentlig hjælp til forsørgelse til udenlandske studerende og til udenlandske arbejdstagere 
og deres medfølgende familiemedlemmer. 
 
Det betyder, at bopælskommunen i familiesammenføringssager, hvor der er stillet forsørgelseskrav, har pligt til at 
indberette til Udlændingeservice, hvis ægtefællen eller den herboende reference modtager offentlige ydelser efter lov 
om aktiv socialpolitik eller integrationsloven.  Oplysninger om, hvorvidt der er stillet forsørgelseskrav eller om kravet 
er fraveget, fremgår af § 44 a-underretningen til kommunen, der kan finde disse oplysninger i Udlændinge 
Informations Portalen (UIP). 
 
Det betyder også, at kommunerne har pligt til at orientere Udlændingeservice i sager, hvor der udbetales offentlig 
hjælp til forsørgelse til personer, der har opholdstilladelse som studerende og til personer, der har opholdstilladelse 
som udenlandsk arbejdstager eller som medfølgende familie til en udenlandsk arbejdstager.  
 
Kommunernes indberetningspligt i ovennævnte typer af sager, der fremgår af udlændingelovens §§ 9, stk. 23 og 44, 
skal sikre, at Udlændingeservice kan vurdere, om der eventuelt skal ske inddragelse af opholdstilladelse eller nægtelse 
af forlængelse af en opholdstilladelse.  
 
Det er derfor meget vigtigt, at kommunerne i disse sager orienterer Udlændingeservice, hvis man imødekommer en 
ansøgning om offentlige ydelser. 
 
Ved en ansøgning om offentlige ydelser bør kommunen gøre en ansøger opmærksom på, at tildeling af offentlige 
ydelser kan have konsekvenser for opholdstilladelsen (inddragelse/nægtelse af forlængelse). Det skal samtidig 
bemærkes, at der kan være andre tilfælde, hvor kommunen bør henlede borgerens opmærksomhed på de mulige 
udlændingeretlige konsekvenser ved at modtage ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven. 
Kommunen kan i den forbindelse henvises til at få nærmere oplysninger hos Udlændingeservice eller på 
www.nyidanmark.dk .  
 
Yderligere oplysninger om kommunernes indberetningspligt kan findes på www.nyidanmark.dk, hvor 
indberetningsblanketter også kan hentes. 

 
Tilmelding til Folkeregistret i forbindelse med meddelelse af 
opholdstilladelse 
 
Udlændingeservice er af flere kommuner blevet gjort opmærksom på, at det giver problemer, at der i 
familiesammenføringssager, hvor der gives tilladelse, fremgår forskellige datoer: En dato for hvornår tilladelsen er 
gyldig fra og en dato for hvornår tilladelsen gives. 
 
Desuden har flere kommuner oplyst, at de finder det problematisk, at den dato, som fremgår af UIP i nogen tilfælde er 
forskellig fra den dato, der fremgår af brevet med § 44a-underretningen. 
 
Kommunerne har påpeget, at det giver dem problemer i forhold til fastsættelse af integrationsprogrammet, i forhold til 
journalisering og i forhold til registrering i Folkeregistret. 
 
Det fremgår af § 22, stk. 3 i lov om Det Centrale Personregister (LBK nr. 1134 af 20/11/2006 med senere ændringer), 
at udlændinge, hvis registrering af tilflytning sker på grundlag af opholdstilladelse eller -bevis efter 
udlændingelovgivningen, som er udstedt efter deres indrejse, registreres som tilflyttet på datoen for udstedelsen af 
opholdstilladelsen eller -beviset. 
 
Kommunernes folkeregistre skal derfor udelukkende forholde sig til datoen for, hvornår opholdstilladelsen er meddelt, 
dvs. brevdatoen. Datoen for, hvornår tilladelsen er gyldig fra, som fremgår af tilladelsesbrevet, der sendes til ansøger, 
er til brug for Udlændingeservices beregning af, hvornår udlændingen kan meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse i 
Danmark. 
 
For afgørelser truffet fra den 2. marts 2009 og senere er § 44a-underretningerne foregået via UIP samme dag, der 
meddeles opholdstilladelse. Af UIP vil således alene fremgå datoen for meddelelse af opholdstilladelse, der er den 
dato, hvor kommunen skal tilmelde udlændingen til Folkeregistret.   
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Tilflytning fra udlandet 
En ansøger, der opholder sig i udlandet, bliver i tilladelsen orienteret om, at han/ hun skal indrejse i Danmark inden 6 
måneder. Ansøger skal i de tilfælde tilmeldes folkeregistret på datoen for indrejsen jf. lovens § 22, stk.1. 
 
Informationsmøder om ægtefællesammenføring 
 
Udlændingeservice har taget hul på en landsturné, hvor direktør Henrik Grunnet og et lille rejsehold af medarbejdere 
fortæller om serviceorienteringen i Udlændingeservice og om reglerne for familiesammenføring. 
 
De kommende informationsmøder vil foregå: 

  
HERNING den 2. april 2009 fra kl. 15.30 til 18.00 på Herning Bibliotek  

ESBJERG den 7. maj 2009 fra kl. 15.30 til 18.00 på Esbjerg Bibliotek  

VEJLE den 4. juni 2009 fra kl. 15.30 til 18.00 i Bygningen  

RANDERS den 11. juni 2009 fra kl. 15.30 til 18.00 på Randers Bibliotek 
 
Udlændingeservices direktør Henrik Grunnet m.fl. vil orientere om ægtefællesammenføring efter de danske 
familiesammenføringsregler med særlig fokus på tilknytningskravet samt om ægtefællesammenføring efter EU-
reglerne om arbejdskraftens frie bevægelighed. I den forbindelse vil EF-domstolens domme af relevans for området og 
den aktuelle fortolkning heraf blive berørt. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Det er ikke nødvendigt at 
tilmelde sig arrangementerne. 
 
 
 

Dialogmøder m.v. med 
Udlændingeservice 
 
Vi opfordrer alle kommuner til at kontakte os, hvis man 
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.  
 
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. 
 


