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• Flygtninge og familiesammenførte til
flygtninge får opholdstilladelse med
henblik på midlertidigt ophold

• Flygtninge skal ikke længere ansøge om
forlængelse af deres opholdstilladelse

• Videre adgang til at inddrage
opholdstilladelser for flygtninge og
familie-sammenførte til flygtninge

• Opholdstilladelser til flygtninge og
familiesammenførte til flygtninge kan
bortfalde efter kortere tids ophold i
udlandet

• Skærpet straf for overtrædelse af
indrejseforbud samt opholds- eller
meldepligt

• Mulighed for loft over antallet af
familiesammenføringer til flygtninge

• Ændringer af integrationsloven – nye
navne



INTRODUKTION 

Ændringer på udlændingeområdet som følge af lov nr. 174 
af 27. februar 2019

I dette nyhedsbrev gennemgås nogle de af lovændringer i lov nr. 174 af 27. februar 2019, 
som har betydning for Udlændingestyrelsens sagsområder. Der er bl.a. tale om følgende 
ændringer: 

• Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge får fremover opholdstilladelse med 
henblik på midlertidigt ophold.

• Flygtninge skal ikke længere søge om forlængelse af deres opholdstilladelse –
Udlændingestyrelsen påbegynder behandlingen af forlængelsessagerne, uden at 
flygtningene skal ansøge først (ligesom det allerede gælder for flygtninge med 
opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 3).

• Der bliver videre adgang til at inddrage opholdstilladelser for flygtninge og 
familiesammenførte til flygtninge.

• Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge må opholde sig i udlandet i en kortere 
periode, før deres opholdstilladelse bortfalder.

• Straffen for overtrædelse af indrejseforbud samt opholds- eller meldepligt skærpes.

• Der bliver mulighed for at fastsætte et loft over antallet af familiesammenførte til 
flygtninge.

• Integrationsloven ændres, så bl.a. integrationsydelsen og erklæringen om aktivt 
medborgerskab og integration får nye navne.
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OPHOLDSTILLADSELSE

Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge får 
opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold

Fra og med den 1. marts 2019 gives alle opholdstilladelser efter udlændingelovens § 7, stk. 1 og 2, 
og § 8, stk. 1 og 2, med henblik på midlertidigt ophold, og ikke som før med mulighed for varigt 
ophold. 

Det samme gælder for udlændinge, der får opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, eller 
§ 9 c, stk. 1, som følge af familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter
udlændingelovens § 7, stk. 1 og 2, og § 8, stk. 1 og 2.

Flygtninge og familiemedlemmer, der allerede har opholdstilladelse i Danmark, får ændret deres 
opholdstilladelse 
Lovændringen har også betydning for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som har fået 
opholdstilladelse i Danmark før den 1. marts 2019. Ændringen har betydning for følgende 
udlændinge: 

• udlændinge med tidsbegrænset opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1 og 2, og §
8, stk. 1 og 2, og

• udlændinge med tidsbegrænset opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, eller § 9
c, stk. 1, som følge af familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter
udlændingelovens § 7, stk. 1 og 2, og § 8, stk. 1 og 2.

Når Udlændingestyrelsen fra og med 1. marts 2019 forlænger disse udlændinges opholdstilladelser, 
vil det fremgå af deres afgørelse og nye opholdskort, at de nu har opholdstilladelse med henblik på 
midlertidigt ophold, uanset at den tidligere opholdstilladelse var udstedt med mulighed for varigt 
ophold. 

Fra den 1. juli 2019 ændres disse udlændinges opholdstilladelser automatisk fra at være givet med 
mulighed for varigt ophold til at være givet med henblik på midlertidigt ophold. Det gælder uanset, 
at det fremgår af de oprindelige opholdstilladelser og opholdskort, at opholdstilladelsen er udstedt 
med mulighed for varigt ophold. 

Gyldige opholdskort vil ikke blive udskiftet som følge af lovændringen, og udlændingene vil heller 
ikke modtage et brev eller anden underretning om ændringen. 

Ændringen har ikke betydning for, hvornår en opholdstilladelse udløber, og ændrer heller ikke på 
muligheden for at opnå permanent opholdstilladelse. 

Flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus efter udlændingelovens § 7, stk. 3, og 
familiesammenførte til disse, får som hidtil opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold. 

Flygtninge skal ikke længere ansøge om forlængelse af 
deres opholdstilladelse

Flygtninge med tidsbegrænset opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1 og 2 og § 8, stk. 1 
og 2, hvis opholdstilladelse udløber fra og med 1. juli 2019, skal ikke søge om forlængelse.  
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OPHOLDSTILLADELSE (fortsat)

Opholdstilladelsen forlænges af Udlændingestyrelsen, hvis grundlaget fortsat er til stede. Dvs. 
udlændingen skal ikke selv indgive en ansøgning om forlængelse – Udlændingestyrelsen påbegynder 
selv behandlingen af forlængelsessagen.  Vi vil kontakte udlændingen et par måneder 
før, at opholdstilladelsen udløber, og dér oplyse, hvilke oplysninger mv. vi skal bruge for at 
vurdere sagen.  Hvis udlændingen ikke har hørt fra os senest en måned før, at 
opholdstilladelsen udløber, anbefaler vi, at vedkommende kontakter os. 

Flygtninge med tidsbegrænset opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1 og 2, og § 8, stk. 1 
og 2, hvis opholdstilladelse udløber før 1. juli 2019, skal selv søge om at få opholdstilladelsen 
forlænget som hidtil. Ansøgningen om forlængelse skal indgives inden, at opholdstilladelsen udløber. 

Flygtninge med tidsbegrænset opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 3, skal som hidtil ikke 
selv søge om forlængelse. Udlændingestyrelsen påbegynder selv behandlingen af 
forlængelsessagerne.

Familiesammenførte til flygtninge og udlændinge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 8, 
stk. 3, skal som hidtil selv søge om forlængelse af opholdstilladelsen, uanset hvornår 
deres opholdstilladelse udløber. 

Læs mere om forlængelse af opholdstilladelse som flygtning på nyidanmark.dk 

Overblik
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INDDRAGELSE & BORTFALD

Videre adgang til at inddrage opholdstilladelser for 
flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

I inddragelsessager, hvor grundlaget for en opholdstilladelse som flygtning eller familiesammenført til 
en flygtning ikke længere er til stede, har Udlændingestyrelsen tidligere vurderet, om udlændingens 
tilknytning til Danmark og til hjemlandet kunne føre til, at opholdstilladelsen skulle bevares efter 
udlændingelovens § 26. 

Fra den 1. marts 2019 skal inddragelsessager for denne gruppe ikke længere vurderes efter § 26. I 
stedet skal det vurderes, om en inddragelse er i strid med Danmarks internationale forpligtelser efter 
udlændingelovens § 19 a. Inddragelsessager, hvor Udlændingestyrelsen har påbegyndt den materielle 
behandling af sagen før 1. marts 2019, skal stadig vurderes efter § 26. 

I vurderingen efter § 19 a vil udlændingens tilknytning til fx arbejdsmarkedet, deltagelse 
i foreningslivet og danskkundskaber blive tillagt mindre vægt end hidtil. 

Læs mere om inddragelse af opholdstilladelse vedr. flygtninge 

Læs mere om inddragelse af opholdstilladelse vedr. familiesammenførte til flygtninge

Opholdstilladelser til flygtninge og familiesammenførte til 
flygtninge kan bortfalde efter kortere tids ophold i udlandet

Som konsekvens af, at flygtninges opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1 og 2, og § 8, stk. 
1 og 2, fremadrettet gives med henblik på midlertidigt ophold, kan deres opholdstilladelser bortfalde 
efter kortere tids ophold i udlandet end hidtil.

Det samme gælder for familiesammenførte til flygtninge, som får opholdstilladelse med henblik på 
midlertidigt ophold efter udlændingelovens § 9, stk. 1, eller § 9 c, stk. 1, som følge af familiemæssig 
tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1 og 2, og § 8, stk. 
1 og 2.

En opholdstilladelse, som er givet med henblik på midlertidigt ophold, kan bortfalde, hvis man 
opholder sig i udlandet i mere end 6 måneder i træk – uanset hvor længe man har haft lovligt ophold i 
Danmark. Dette gælder, hvis man er udrejst fra og med 1. marts 2019.

Hvis man har opholdstilladelse efter en af de ovennævnte bestemmelser og er udrejst før 1. marts 
2019, er man som hidtil omfattet af de bortfaldsregler, som gælder for udlændinge med 
opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold. 

Læs mere om reglerne for bortfald på nyidanmark.dk
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INDREJSEFORBUD, LOFT OVER FAMILIESAMMENFØRINGER & NYE NAVNE 

Skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud samt 
opholds-, underretnings og meldepligt

Med lovændringen skærpes straffen for overtrædelse af indrejseforbud for udviste udlændinge 
samt for overtrædelse af opholds-, underretnings og meldepligt.

For yderligere information om de forskellige ændringer vedrørende dette henviser Udlæn-
dingestyrelsen til det vedtagne lovforslag L 140 af 15. januar 2019.

Mulighed for loft over antallet af familiesammenføringer til 
flygtninge

Fra den 1. marts 2019 er det muligt for udlændinge- og integrationsministeren at fastsætte et 
månedligt loft over antallet af opholdstilladelser, der gives på baggrund af familiesammenføring til 
herboende flygtninge. Hvis antallet af asylansøgninger i Danmark således stiger betydeligt over kort 
tid, og der i forbindelse hermed kan forventes en markant stigning i antallet af ansøgninger 
om familiesammenføring, kan et sådant loft aktiveres.

Formålet med et loft over antallet af familiesammenføringer er at styrke kapaciteten i bl.a. 
kommunerne, så man her bedre kan håndtere modtagelsen og integrationen af flygtninge og 
familiesammenførte til flygtninge. Et loft over antallet af familiesammenføringstilladelser til flygtninge 
er på nuværende tidspunkt ikke aktuelt. 

Læs mere om loftet på nyidanmark.dk

Ændringer af integrationsloven – nye navne

Integrationsydelsen får nyt navn, så den fra 1. januar 2020 hedder enten selvforsørgelses- og 
hjemrejseydelse eller overgangsydelse, afhængigt af hvem der modtager den. Ydelsen nedsættes 
desuden. 

Endvidere ændrer ”Erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund” pr. 1. 
marts 2019 navn til ”Opholds- og selvforsørgelseserklæring” og der udarbejdes en ny erklæring af 
Udlændinge- og Integrationsministeriet.

For yderligere information om de forskellige ændringer i integrationsloven henviser Udlæn-
dingestyrelsen til det vedtagne lovforslag L 140 af 15. januar 2019.
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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 NYHEDSBREVENE

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 
også 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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