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Visitering UNDERRETNING FAMILIESAMMENFØRING OG PAS 

 

Økonomisk sikkerhed skal fremover stilles for 10 år 
Den periode, som den økonomiske sikkerhed i ægtefællesammenføringssager skal stilles for, 
forlænges fra fem til 10 år  

Den 1. marts 2018 trådte en ændring af udlændingeloven i kraft, som betyder, at den økonomiske sikkerhed i 
ægtefællesammenføringssager fremover skal stilles for 10 år. 
 
Den økonomiske sikkerhed skal som udgangspunkt stilles i ægtefællesammenføringssager, hvor en person, 
som er fast bosiddende i Danmark, søger om ægtefællesammenføring med sin udenlandske ægtefælle eller 
samlever. Det er den herboende person, som skal stille den økonomiske sikkerhed, og sikkerheden stilles til 
dækning af kommunernes eventuelle udgifter til den familiesammenførte efter lov om aktiv socialpolitik eller 
integrationsloven. 
 
Den økonomiske sikkerhed skal ikke forlænges eller fornyes udover de 10 år.  
 
De nye regler gælder for ansøgninger om ægtefællesammenføring, som er indgivet efter den 15. november 
2017, hvor lovforslaget blev fremsat. 
 
For ansøgninger om ægtefællesammenføring, som er indgivet før den 15. november 2017, skal den 
økonomiske sikkerhed stilles for en periode på 5 år. Ved udløbet af denne periode skal den økonomiske 
sikkerhed forlænges eller fornyes således, at den samlede periode, hvor der er stillet sikkerhed, udgør 10 år. 
 
 

Styrket kontrol med udstedt pas til udlændinge i Danmark  
Mistænkes udlændinge for at misbruge det udstedte pas, kan det fremover give fem års 
karantæne, før et nyt kan udstedes  

De danske udlændingemyndigheder kan nu give afslag på pas og give fem års karantæne til udlændinge i 
Danmark, før et nyt pas kan udstedes, hvis der er mistanke om misbrug af den udstedte 
rejselegitimation. 
 
Det følger af nye regler, der trådte i kraft den 1. marts 2018. 
 
En mistanke om misbrug kan være, hvis en udlænding flere gange inden for de seneste år har fået 
udstedt ny rejselegitimation, fordi det tidligere er bortkommet. Det kan eksempelvis være i forbindelse 
med rejser i hjemlandet.  
 
Samtidig indebærer lovændringen, at Udlændingestyrelsen får hjemmel til at spærre udstedt 
rejselegitimation i Pasregistret, hvis udlændingen: 
 

• Er i besiddelse af både dansk udstedt rejselegitimation og nationalitetspas og ikke ønsker at 
deponere det ene pas, eller 

• Står registreret som udrejst i Det Centrale Personregister. 
 
Ved mistanke om misbrug af udstedt rejselegitimation vil Udlændingestyrelsen gerne orienteres. 

  



Visitering UNDERRETNING OPHOLDSORDNING OG MYNDIGHEDSHOTLINE 

 

Ny opholdsordning for pensionerede udlændinge  
Udenlandske ansatte ved internationale organisationer kan nu blive i Danmark, når de går på 
pension 

Udlændinge, der har arbejdet mange år ved internationale organisationer i Danmark, kan nu blive i 
landet, efter de er gået på pension. Det følger af nye regler, som trådte i kraft den 1. maj 2018.  
 
Der er en række betingelser knyttet til en opholdstilladelse efter den nye ordning. Den pågældende skal 
leve op til følgende: 
 

• Minimum 60 år og pensioneret 
• 12 års ophold i Danmark på baggrund af sin ansættelse ved en international organisation 
• Har tilknytning til Danmark 
• Har ikke modtaget offentlige ydelser og er i stand til at stille økonomisk sikkerhed i en tiårig 

periode 
 
Medfølgende familie i form af ægtefæller, samlevere og børn under 18 år har under visse betingelser 
også mulighed for at få opholdstilladelse efter den nye ordning. Den pensionerede udlændinge skal stille 
økonomisk sikkerhed, hvis ansøgningen om familiesammenføring omhandler en ægtefælle eller 
samlever. 
 
Det er Udlændingestyrelsen, som på vegne af bopælskommunen beder de pågældende om at stille den 
økonomiske sikkerhed på 55.375,25 kroner (2018-niveau). 
 
Det er ikke muligt at få sikkerheden nedsat i forbindelse med en bestået danskprøve.  
 
Læs den udstedte bekendtgørelse 
 
 

Myndighedshotline: Få hjælp til din sagsbehandling 
Som sagsbehandler kan du ringe direkte til Udlændingestyrelsen, hvis du har brug for oplysninger i en 
konkret sag 

Udlændingestyrelsen oprettede myndighedshotlinen i 2011 for at give sagsbehandlere i kommunerne en 
direkte linje til styrelsen. Sagsbehandlere i landets 98 kommuner kan bruge hotlinen til at få oplysninger i 
forbindelse med deres sagsbehandling, som ikke fremgår af Udlændinge Informations Portalen (UIP). Det har 
sagsbehandlere i kommuner og politiet gjort 19.025 gange i 2017. 
 
Vi oplever dog, at flere bruger hotlinen til andre gøremål. Vær derfor opmærksom på, at hotlinen kun kan 
bruges til at få oplysninger, som skal bruges i din sagsbehandling, og at Udlændingestyrelsen kun kan 
videregive følsomme personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, hvis: 

  
• Den registrerede person har givet sit udtrykkelige samtykke til behandling af sådanne 

personoplysninger 
• Behandlingen er nødvendig for at beskytte den registrerede persons eller en anden persons 

vitale interesser i tilfælde, hvor den pågældende ikke fysisk eller juridisk er i stand til at give sit 
samtykke 

• Behandlingen vedrører oplysninger, som tydeligvis er offentliggjort af den registrerede person 
• Behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 

 
Du kan kontakte myndighedshotlinen på 35 30 82 30 

  

https://www.nyidanmark.dk/da/Du-vil-ans%C3%B8ge/Pensionist/?anchor=484F3F3E0F344B37969B0A786A4EB7EC&callbackItem=D7D3A82502894FDAB625927C7CC4449A&callbackAnchor=D7D3A82502894FDAB625927C7CC4449A


Visitering UNDERRETNING DANSK STATSBORGERSKAB 

 

Spørgsmål om dansk statsborgerskab skal stilles til 
Udlændinge- Integrationsministeriet 
I Udlændingestyrelsen modtager vi mange henvendelser om statsborgerskab. Men det er Udlændinge- og 
Integrationsministeriet, der er den ansvarlige myndighed 

Udlændingestyrelsens reception og telefonienhed modtager mange henvendelser med spørgsmål om 
dansk statsborgerskab, indfødsret, dobbelt statsborgerskab og indfødsretsprøven. Flertallet af dem 
oplyser i den forbindelse, at de henvises til Udlændingestyrelsen af medarbejdere hos politiet eller i en 
kommune.  
 
For god ordens skyld skal Udlændingestyrelsen gøre opmærksom på, at alle spørgsmål om dansk 
statsborgerskab skal rettes til Indfødsretskontoret i Udlændinge- og Integrationsministeriet. 
 
Indfødsretskontoret kan kontaktes på 72 26 87 00. 

 



 

 

Kontakt Udlændingestyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMMUNENS KONTAKT TIL UDLÆNDINGESTYRELSEN 

Telefonisk henvendelse  
Kommunale medarbejdere kan kontakte styrelsen på 
vores særlige hotline for ansatte i kommunerne. 

Telefonerne er åbne 
Mandag-onsdag: 9.00 - 15.00 
Torsdag: 12.00 - 17.00 
Fredag: 9.00 - 12.00 

Henvendelse via e-mail 
Kommunerne kan sende henvendelser pr. e-mail 
til Udlændingestyrelsen via Digital Post. 
Styrelsens CVR-nummer er: 77940413. 

 
DET REGIONALE NETVÆRK 

Udlændingestyrelsen holder flere gange årligt lokale 
møder i Det Regionale Netværk. 

 

Alle kommuner er velkomne til at kontakte os på 
regionalenetvaerk@us.dk, hvis der er særlige 
udlændingeretlige områder, I ønsker at få gennemgået 
nærmere. 

Læs om Det Regionale Netværk på nyidanmark.dk 

 

 

 
 
IDEER OG FORSLAG TIL NYHEDSBREVET 

 
Nyt fra Udlændingestyrelsen udsendes 4-6 gange 
årligt. Vi opfordrer alle kommuner til at skrive til 
os, hvis I har ideer og forslag til indholdet af de 
kommende nyhedsbreve. 

 

Kontakt redaktionen på us@us.dk 
att. Kommunikationsteamet. 

BRUGERNES KONTAKT TIL UDLÆNDINGESTYRELSEN 

Personlig betjening 
Udlændingestyrelsens brugere kan møde op i 
styrelsens Borgerservice for at indgive ansøgninger 
samt få vejledning. 

Borgerservice 
Ryesgade 53 
2100 København Ø 

Åbningstider 
Mandag: 8.30 - 12.00 
Tirsdag: 11.30 - 17.30 
Onsdag: 8.30 - 12.00 
Torsdag: 11.30 - 17.30 
Fredag: 8.30 - 12.00 

Borgere bosat uden for Storkøbenhavn kan indgive 
ansøgninger hos deres lokale politi. Læs nærmere 
på politi.dk. 

Se liste over politistationer der kan optage biometri. 

Telefonisk henvendelse 
Brugerne kan ringe til Udlændingestyrelsen på 
hovednummeret: 35 36 66 00. 

 

Alle opkald bliver via en tast selv-menu viderestillet 
til den rette gruppe i telefonienheden i styrelsens 
Borgerservice. 

Telefonerne er åbne 
Mandag-onsdag: 9.00 - 15.00 
Torsdag: 12.00 - 17.00 
Fredag: 9.00 - 12.00 

Skriftlig henvendelse 
Udlændingestyrelsen kan kontaktes via en 
kontaktformular på nyidanmark.dk. 

Åbn kontaktformular. 
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