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Kommunernes vejledningspligt om mulige opholdsretlige 
konsekvenser af modtagelse af visse offentlige ydelser 

 
Justitsministeriet har anmodet Udlændingestyrelsen om at minde kommunerne om, at de i alle relevante 
tilfælde forudsættes at vejlede om den betydning, som modtagelse af f.eks. revalideringsydelse eller 
kontanthjælp har i forhold til opnåelse af familiesammenføring, forlængelse af en udenlandsk ægtefælles 
opholdstilladelse og opnåelse af tidsubegrænset opholdstilladelse. 
 
Udlændingestyrelsen skal derfor gøre opmærksom på følgende: 
 
 

 

 



 

 
 

 

 

Udlændingestyrelsen, Ryesgade 53, 2100 København Ø - Telefon: 35 36 66 00 – fax: 35 36 19 16 

Telefontid: mandag: 08.00 - 15.00; tirsdag–onsdag: 10.00 - 15.00; torsdag: 12.00 - 17.00 og fredag: 10.00 - 13.00  

 

Dialogmøder m.v. med 
Udlændingestyrelsen 
 

Vi opfordrer alle kommuner til at kontakte os, hvis I 
ønsker en nærmere gennemgang af særlige 
udlændingeretlige områder m.v. Det vil vi så søge at 
tage op inden for rammen af Det Regionale Netværk. 
Kontakt os på: regionalenetvaerk@us.dk. 
 
Vi vil også gerne opfordre alle kommuner til at 
orientere os, hvis I har ideer/forslag til indholdet af de 
kommende nyhedsbreve. Ideer og forslag kan sendes 

til: kommunikation@us.dk. 

 
Kontakt Udlændingestyrelsen 

 

Telefonisk henvendelse 
Der er mulighed for at ringe til alle sagsbehandlende 
kontorer:  
Mandag: 08.00 - 15.00; Tirsdag - onsdag: 10.00 - 15.00; 
Torsdag: 12.00 - 17.00  og Fredag: 10.00 - 13.00. 
 
Familiesammenføring med ægtefælle og børn: 

35 30 88 88 

 

Forlængelse (familiesammenføring og asyl), permanent 

ophold og pas: 

35 30 86 10 

 

Asyl og religiøse forkyndere:  

35 30 88 88  

 

Visum (korte besøg):  

35 30 84 90  

 

Færøerne og Grønland (alle typer ophold, inkl. 

permanent ophold):   

35 30 88 88 

 

Den særlige EU-hotline (familiesammenføring med en 

dansk statsborger efter EU-retten): 

35 30 88 80 (åben mandag 9-12 og onsdag 12-15).  

Henvendelser uden for telefontiden kan rettes til: 

35 30 88 88. 

 

Øvrige henvendelser (Udlændingestyrelsens 

hovednummer): 

35 36 66 00 

E-mailpostkasser 

Familiesammenføring med ægtefælle: 

aegtefaelle@us.dk  

 

Familiesammenføring med børn: 

boern@us.dk 

 

Familiesammenføring med en dansk statsborger 

efter EU-retten: 

eu@us.dk  

 

Forlængelse af familiesammenføring og asyl: 

familie.forlaengelse@us.dk  

 

Permanent opholdstilladelse:   

permanent@us.dk  

 

Religiøse forkyndere:  

forkyndere@us.dk  

 

Pas (konventionspas, fremmedpas, laissez-passer, 

skolerejselister): 

pas@us.dk  

 

Visum (korte besøg):  

visa@us.dk  

 

Færøerne og Grønland (familiesammenføring): 

aegtefaelle@us.dk  

 

Færøerne og Grønland (arbejdstilladelser m.v.): 

fo_gl@us.dk  

 

Asyl:  

us@us.dk  

 

Det Regionale Netværk:  

Regionalenetvaerk@us.dk 

 

Øvrige henvendelser (Udlændingestyrelsens hoved-

e-mail-adresse): us@us.dk  

 
Åbningstider i Borgerservice 

Vores brugere kan møde op personligt i Borgerservice for 
at indgive ansøgning om opholdstilladelse, tilbage-
rejsetilladelse m.v. samt for at søge vejledning og hjælp i 
forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse. 
 
Borgerservice er åben for personlig henvendelse mandag-
onsdag kl. 8.30-12.00, torsdag kl. 11.30-17.30 og fredag 
kl. 10-13. 

  

 

E-mail-postkasser 

Arbejdstilladelser (inkl. Færøerne og Grønland): 

work@us.dk 

Greencard: greencard@us.dk   

Studerende og volontører: study@us.dk 

Forskere: work@us.dk 

Au pair, praktikanter, religiøse forkyndere, Working 

Holiday: aupair-intern@us.dk  

Visum (korte besøg): visa@us.dk  

Asyl: us@us.dk  

Forlængelse af asyl: asyl.forlaengelse@us.dk  

Pas (konventionspas, fremmedpas, laissez-passer, 

skolerejselister): pas@us.dk  

Familiesammenføring med ægtefælle: 

aegtefaelle@us.dk  

Familiesammenføring med ægtefælle inden for EU-

retten: aegtefaelle@us.dk   

Familiesammenføring med børn: boern@us.dk 

Forlængelse af familiesammenføring: 

familie.forlaengelse@us.dk  

Familiesammenføring på Færøerne og Grønland, 

herunder forlængelse og permanent 

opholdstilladelse: boern@us.dk  

Permanent opholdstilladelse (alle typer): 

permanent@us.dk  

Ophør af familiesammenførings-opholdstilladelse: 

ophoer@us.dk  

Øvrige henvendelser (Udlændingeservices hoved-

mail-adresse): 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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