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Nyhedsbrev til alle kommuner 
 
Udlændingeservice vil fremover ca. en gang i kvartalet udsende et nyhedsbrev til landets kommuner, hvor vi vil ori-
entere om nye initiativer, lovændringer og praksisændringer af særlig interesse for medarbejdere i kommunerne, der 
beskæftiger sig med udlændingeområdet. 
 
Vi håber, at vi på denne måde kan styrke samarbejdet, øge informationsniveauet samt bidrage til at afklare de 
spørgsmål, som kommunerne måtte have til sagsbehandlingen generelt eller konkret på udlændingeområdet. 
 
 
 
 

Selvbetjening 

 
Den 1. februar 2007 blev der indført en selvbetjeningsord-
ning, som blandt andet indeholdt en selvbetjeningsmodel 
for ansøgninger om familiesammenføring og ansøgninger 
om forlængelse af opholdstilladelse (familiesammenføring 
og asyl). 
 
Ordningen har medført en omlægning af ansøgningsproce-
durerne ved sagsbehandlingen af førstegangsansøgninger 
om familiesammenføring og ved sagsbehandlingen af an-
søgninger om forlængelse af opholdstilladelse (familiesam-
menføring og asyl). 
 
Vi udarbejdede i forbindelse med lovændringen en række 
ansøgningspakker til familiesammenføring og forlængelse 
af opholdstilladelse, som efterfølgende er blevet revideret 
to gange – senest den 1. oktober 2007. 
 
Pakkerne er udarbejdet sådan, at en korrekt udfyldelse af 
blanketterne bidrager til, at vi kan tilbyde en hurtigere 
sagsbehandling i de sager, hvor ansøgeren for det første 
opfylder de almindelige betingelser for at få opholdstillad-
else, og for det andet selv bidrager med de nødvendige op-
lysninger til brug for behandling af ansøgningen. 
 
 
 
 

Genopdragelsesrejser 
 
Den 1. april 2006 blev kommunerne iflg. udlændingelovens 
§ 44 c forpligtet til at indberette eventuel mistanke om el-
er kendskab til genopdragelsesrejser til Udlændingeservice. 
 
Vi kan henvise til indlæg om dette emne i Børne- og Kultur-
chefforeningens nyhedsbrev for oktober 2007 og opfordrer 
alle kommuner til at kontakte os, hvis de i en konkret situ-
ation får mistanke om eller kendskab til genopdragelses-
rejser. 

Ansøger skal selv indhente 
oplysninger hos kommunen 
 
I forbindelse med udfyldelse af de nye ansøgningspak-
ker til førstegangsansøgninger om familiesammenføring 
skal den herboende reference selv kontakte kommunen 
og bede om en udtalelse om, hvorvidt han/hun har 
modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller 
integrationsloven inden for de seneste 12 måneder. 
  
Hvis den herboende reference har boet i flere kommu-
ner, skal han/hun indhente oplysningerne fra hver kom-
mune for den periode, han/hun har haft bopæl i kom-
munen inden for de seneste 12 måneder. 
 
Kommunen skal som hidtil anføre hvilken form for 
hjælp, der er tale om, og for hvilken periode, der er 
ydet hjælp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nye ansøgningsskemaer til 
forskere m.fl. 
 
Udlændingeservice har udarbejdet nye ansøgningsske-
maer til udenlandske forskere, ph.d-studerende og fors-
kerpraktikanter.  
 
Vi orienterede ved brev af 21. november 2007 samtlige 
kommuner om dette. De nye ansøgningsskemaer skal 
tages i brug den 26. november 2007. 

 
 



 

 
 

Skal din kommune modtage 
kvoteflygtninge? 
 
Danmark er et af ca. 15 lande i verden, der genbosætter 
flygtninge fra FN’s flygtningelejre i bl.a. Afrika og Asien.  
 
Hvis FN’s flygtningehøjkommissariat, UNHCR, har vurde-
ret, at flygtninge ikke kan vende tilbage til deres hjem-
land og ikke kan få tilladelse til at bosætte og integrere 
sig i det land, som de er flygtet til, kan UNHCR indstille 
dem til genbosætning i et af genbosætningslandene. 
 
Hvert år genbosættes omkring 1-2 % af de flygtninge, 
som er under UNHCR’s beskyttelsesmandat. 
 
Danmark har siden slutningen af 1970’erne genbosat 
flygtninge under en særlig kvote. Kvoteordningen er se-
nest ændret pr. 1. juli 2005 og giver mulighed for at til-
byde genbosætning til 1.500 flygtninge inden for en 3-
årig periode. Udlændingeservice, der administrerer ord-
ningen, tilstræber af hensyn til modtagelsen i kommuner-
ne og sagsbehandlingen generelt at genbosætte ca. 500 
kvoteflygtninge årligt. 
 
Der reserveres årligt omkring 75 hastepladser til kvote-
flygtninge, der fx er i umiddelbar risiko for at blive depor-
teret til deres hjemland, hvor de risikerer forfølgelse. 
Desuden afsættes årligt 20 Twenty-or-More (TOM) plads-
er til kvoteflygtninge, der lider af en særlig behandlings-
krævende sygdom. Disse to kategorier af kvoteflygtninge 
skal ikke gennemgå en sundhedsundersøgelse og et før-
afrejse-kursus, jf. nedenfor. 
 
De øvrige ca. 400 af kvotepladserne anvendes til kvote-
flygtninge, der tilbydes genbosætning på grundlag af op-
lysninger fra UNHCR og Udlændingeservices eget inter-
view med flygtningene på en af de 3 årlige kvoteudvælg-
elsesrejser. På rejserne deltager også Dansk Flygtninge-
hjælp, ligesom kommunale medarbejdere kan deltage.  
 
Hver myndighed/organisation skal afholde udgiften til 
egen deltagelse (jf. Retningslinier for kommunernes del-
tagelse i kvoteudvælgelsesrejser og før-afrejse-kurser af 
24. november 2005). Repræsentanter fra Dansk Flygt-
ningehjælp og kommunerne vil blive konsulteret vedrø-
rende vurderingen af kvoteflygtningenes evne til at inte-
grere sig i det danske samfund. Det er Udlændingeser-
vice, der træffer den endelige afgørelse i sagerne i hen-
hold til udlændingelovens bestemmelser. 

Fordeling til kommunerne 

De kvoteflygtninge, som efter interview overvejes til gen-
bosætning, vil blive indstillet til en sundhedsundersøgel-
se, der gennemføres i opholdslandet inden den endelige 
afgørelse i kvotesagen træffes af Udlændingeservice. 
 
Resultaterne af undersøgelsen anvendes bl.a. ved Ud-
lændingeservices visitering af kvoteflygtningene til kom-
munerne og sendes til kommunerne til brug for forbered-
else af modtagelse af flygtningene. 
 
Kvoteflygtninge visiteres efter de sædvanlige regler og 
procedurer i henhold til Integrationsloven. Ved afgørelsen  
 

 
lægges der således vægt på kommunekvoterne, den 
enkelte kvoteflygtnings personlige forhold og forholdene i 
kommunerne, herunder fx om kommunen tidligere har 
modtaget kvoteflygtninge af samme nationalitet.  
 
Kommunerne kan over for Udlændingeservice tilkende-
give, hvis de ønsker at modtage kvoteflygtninge og even-
tuelt bestemte nationaliteter under kommunens kvote for 
det kommende år. Udlændingeservice vil så tage højde 
for disse ønsker i det omfang, det er muligt efter de 
gældende regler. 

Før-afrejse-kurser 

De kvoteflygtninge, der tilbydes genbosætning efter at 
være interviewet på en kvoteudvælgelsesrejse, vil inden 
deres indrejse i Danmark gennemføre et før-afrejse-kur-
sus. Før-afrejse-kurserne blev indført ved lovændringen i 
2005. Kurserne omfatter 10 timers undervisning i danske 
samfunds- og kulturforhold og 10 timers danskundervis-
ning. Der er således tale om et elementært kursus, som 
skal hjælpe kvoteflygtningene med at forberede sig på 
genbosætning, og det tilstræbes at afstemme kvoteflygt-
ningenes forventninger til livet i Danmark.  
 
Underviserne er medarbejdere fra Udlændingeservice, 
der arrangerer før-afrejse-kurserne, Integrationsministe-
riet og dansklærere fra sprogcentre samt eventuelt del-
tagelse ved kommunale medarbejdere. Betingelserne for 
kommunale medarbejderes deltagelse i før-afrejse-kurser 
er som ved udvælgelsesrejserne, jf. ovenfor. Kurserne 
indeholder undervisning for både børn, unge og voksne 
inden for forskellige områder som fx den første tid i Dan-
mark, introduktionsprogrammet, udlændingeloven, dan-
ske normer og værdier, uddannelse og arbejde, klima og 
geografi. 
 
Udlændingeservice tilstræber i samarbejde med Interna-
tional Organization for Migration, IOM, der arrangerer 
kvoteflygtningenes rejse til Danmark, at indrejsen sker 
hurtigst muligt efter før-afrejse-kurserne. Ved indrejsen 
assisterer Udlændingeservice ved ankomst eller transit i 
Københavns Lufthavn inden den egentlige modtagelse 
finder sted ved de kommunale medarbejdere. 

Orienteringsmøder i kommunerne 

Inden kvoteflygtningene ankommer, tilbyder Udlænd-
ingeservice at deltage i et orienteringsmøde hos de mod-
tagende kommuner, hvor vi kan orientere om kvoteord-
ningen generelt og den aktuelle kvoteudvælgelsesrejse 
og før-afrejse-kurset for den gruppe af kvoteflygtninge, 
som kommunerne skal modtage.  
 
Det er vores erfaring, at sådanne møder, hvor en række 
kommuner, evt. regionsopdelt, samles til et møde, giver 
anledning til både sparring mellem de kommunale 
medarbejdere og en konstruktiv, direkte dialog mellem 
de kommunale medarbejdere og Udlændingeservice. 
 
For yderligere oplysninger vedrørende kvoteflygtninge 
kan Udlændingeservice kontaktes på e-mail:  
 
resettlement@us.dk. 
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Evakuering af tolke medfører 
flere visiterede end ventet 
 
Efter regeringens aftale af 27. juni 2007 med Dansk Fol-
keparti om håndtering af situationen for irakiske tolke 
m.fl. har Forsvarsministeriet gennemført evakuering af i 
alt 372 irakiske statsborgere, der har været ansat som 
tolke eller i andre funktioner ved den danske bataljon, 
Politiet eller Udenrigsministeriet i Irak, samt deres nær-
meste familiemedlemmer og eventuelle andre familie-
medlemmer i husstanden. 
 
Der har været nedsat en task-force i Irak med repræsen-
tanter fra Forsvarsministeriet, Udenrigsministeriet og In-
tegrationsministeriet. Task-forcen har på baggrund af 
samtaler med den enkelte tolk m.fl. klarlagt den pågæld-
endes sikkerhedssituation, ansættelsesforhold og mulige 
løsninger, samt udfærdiget en rapport med vurdering om 
den pågældendes situation og indstilling om løsning for 
hver enkelt tolk. 
 
Indstillingen er derefter blevet behandlet af en styregrup-
pe i Danmark med repræsentanter fra Forsvarsministe-
riet, Udenrigsministeriet og Integrationsministeriet. Sty-
regruppen har på grundlag af task-forcens arbejde truffet 
beslutning om, hvorvidt den enkelte tolk m.fl. og dennes 
familiemedlemmer kunne få indrejsetilladelse i Danmark. 
 
Indrejsetilladelsen er givet med henblik på at kunne søge 
asyl i Danmark. Tolkenes asylansøgninger er i henhold til 
regeringens aftale med Dansk Folkeparti blevet behandlet 
efter de sædvanlige procedurer, der gælder for andre 
asylansøgere i Danmark. 
 
Eftersom asylansøgningerne på forhånd har været godt 
oplyst, fx om identitet og ansættelsesforhold hos danske 
myndigheder i Irak, har det været muligt for Udlænding-
eservice efter en individuel og konkret vurdering af den 
enkelte sag at træffe afgørelse i flere af sagerne på 
under tre mdr., der er den gennemsnitlige sagsbehand-
lingstid for en asylsag hos Udlændingeservice. 
 
Gruppen af irakiske tolke m.fl. har medført en stigning på 
ca. 30 % flere flygtninge, der skal visiteres, end oprinde-
ligt forventet for 2007. Derfor har det været nødvendigt 
at udmelde nye fordelingstal for visitering af flygtninge til 
kommunerne i 2007. Udlændingeservice orienterede i 
september kommunerne om, der af denne grund som 
udgangspunkt kunne forventes en stigning på ca. 30 % i 
de vejledende kommunale kvoter. 
 
Udlændingeservice har pr. den 19. november 2007 truf-
fet afgørelse i sager omfattende 302 irakiske tolke m.fl. 
og medfølgende familiemedlemmer. Der er givet tilladel-
se i samtlige sager indtil videre. Tilladelserne er givet ef-
ter de sædvanlige betingelser: tidsbegrænset opholds-
tilladelse i 7 år med henblik på varigt ophold, mulighed 
for ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse, ind-
dragelse af tilladelse, mv. efter gældende lov. Som tidlig-
ere udmeldt forventer Udlændingeservice at have be-
handlet samtlige asylsager vedr. de irakiske tolke m.fl. 
inden årets udgang. 

 
Dialogmøder m.v. med 
Udlændingeservice 
 
Vi opfordrer alle kommuner til at kontakte os, hvis de øn-
sker en nærmere gennemgang af de nye ansøgningsske-
maer og -procedurer, gennemgang af særlige udlænd-
ingeretlige områder m.v., eller hvis de ønsker erfarings-
udvekslingsmøder på særlige områder. 
 
Vi vil også gerne opfordre alle kommuner til at orientere 
os, hvis de har ønsker til ændringer, tilføjelser eller præ-
ciseringer 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 
 
Der er mulighed for at ringe til alle sagsbehandlende 
kontorer alle hverdage mellem kl. 9 og 15. 
 
Visum: 35 30 84 90 
 
Arbejde og selvstændigt erhverv: 35 30 85 55 
 
Studerende: 35 30 87 50 
 
Au pair: 35 30 87 55 
 
Forskere: 35 30 87 71 
 
Praktikanter, religiøse forkyndere, volontører, Working 
Holiday: 35 30 87 70 
 
Familiesammenføring: 35 30 88 88 
 
Pas og forlængelser 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, studier og au pair: work-education@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. 
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