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Tidligere underretning af kommunerne om familiesammenføring
Udlændingestyrelsens underretning af kommunerne om familiesammenføring ændres.

Ændringen betyder, at kommunerne fremover bliver orienteret om familiesammenføring på tidspunktet for
Udlændingestyrelsens afgørelse. Underretningen vil ske til den herboende references kommune.
Hvis den familiesammenførte opholder sig i udlandet, kan der i visse tilfælde gå nogle måneder, efter tilladelsen er
givet, inden pågældende indrejser og tager ophold i Danmark. I sager, hvor den herboende reference flytter til en
anden kommune efter tidspunktet for afgørelsen – og dermed efter orientering af referencens kommune – og inden
den familiesammenførte indrejser, vil den nye kommune ikke modtage en underretning fra Udlændingestyrelsen.
Underretningerne vil fortsat ske ved adviseringer via UIP/UIS.
I sager, hvor afgørelsen om familiesammenføring er truffet inden den 26. oktober 2017, vil underretningen fortsat ske
efter den hidtidige model i forbindelse med bopælsregistreringen i CPR.
Ændringen sker som led i udmøntning af topartsaftalen mellem regeringen og KL af 18. marts 2016.

VISITERING

Visiteringsskema findes nu på nyidanmark

Udlændingestyrelsen har gjort visiteringsskemaet tilgængeligt på nyidanmark, så det er lettere
for kommunerne løbende at indberette relevante oplysninger til Udlændingestyrelsen.
En væsentlig forudsætning for en god integration af de flygtninge, der får opholdstilladelse i Danmark, er at sikre det
bedst mulige match mellem flygtning og kommune ud fra flygtningens kompetencer og oplysninger om kommunernes
forhold og ønsker.
Det er derfor afgørende, at kommunerne løbende indberetter oplysninger om relevante forhold i kommunen,
herunder om generelle arbejdsmarkedsforhold samt i hvilke brancher, der er mangel på arbejdskraft, til
Udlændingestyrelsen.
Udlændingestyrelsen har derfor gjort visiteringsskemaet tilgængeligt på nyidanmark.dk, så det er lettere for
kommunerne løbende at indberette relevante oplysninger til Udlændingestyrelsen.
Visiteringsskemaet findes her
Vi gør opmærksom på, at Udlændingestyrelsens afgørelser om visitering træffes på baggrund af en konkret og samlet
vurdering i hver enkelt sag, og vi kan derfor ikke garantere, at kommunernes ønsker opfyldes, da vi løbende skal sikre
en jævn fordeling af flygtninge i forhold til de enkelte kommunekvoter, og da der ikke nødvendigvis vil være flygtninge
med de ønskede kompetencer. Endvidere skal den enkelte flygtnings personlige forhold også tillægges vægt.
YDERLIGERE INFORMATION
Læs mere om Udlændingestyrelsens visitering af flygtninge til kommunerne på www.nyidanmark.dk
Se bekendtgørelse nr. 980 af 28. juni 2016 om boligplacering af flygtninge på retsinformation
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Udlændingestyrelsen har oprettet en visiterings-hotline for
ansatte i kommunerne

Kommunale medarbejdere kan nu ringe direkte til medarbejdere i Udlændingestyrelsen, der
sidder med afgørelserne om, i hvilke kommuner flygtninge skal bosættes (visitering).
Den særlige visiterings-hotline har telefonnummer 35 30 84 10. Telefonen er åben alle hverdage i tidsrummet kl. 9-15.

Henvendelse via kontaktformularen
Kommunerne kan også fortsat sende henvendelser direkte til Visiteringen via kontaktformularen på nyidanmark.dk

Adgang til at få genoptaget en visiteringsafgørelse

Udlændingestyrelsen kan kun genoptage en visiteringssag, hvis de almindelige betingelser for
genoptagelse af en forvaltningsafgørelse er opfyldt.
Hvis en flygtning ønsker at få genvurderet sin visiteringsafgørelse, så har han eller hun mulighed for at henvende sig til
Udlændingestyrelsen og bede om at få sin visiteringssag genoptaget.
Udlændingestyrelsen kan dog kun genoptage en visiteringssag, hvis de almindelige betingelser for genoptagelse af en
forvaltningsafgørelse er opfyldt.
Genoptagelse af en visiteringsafgørelse vil som udgangspunkt kræve, at der foreligger nye og væsentlige oplysninger,
som styrelsen ikke var bekendt med på tidspunktet for den oprindelige afgørelse, og som må antages at ville have
medført en anden vurdering af sagen. Det betyder samtidig, at hvis de forhold, som ligger til grund for
genoptagelsesanmodningen, er forhold, der har ændret sig, efter Udlændingestyrelsen traf afgørelsen, vil sagen som
udgangspunkt ikke kunne genoptages. I sådanne tilfælde vil en flytning mellem kommuner skulle ske efter
flyttereglerne i integrationsloven.
Udlændingestyrelsen oplever ofte, at det er en ansat i en kommune, der henvender sig på vegne af flygtningen, når
denne ønsker en genoptagelse af sin visiteringssag. Udlændingestyrelsen opfordrer derfor kommunerne til at overveje
en ekstra gang, om der i de konkrete situationer er tale om forhold, der kan begrunde en genoptagelse, eller om der
er tale om forhold, som er indtrådt efter, Udlændingestyrelsen traf afgørelse i visiteringssagen.
Udlændingestyrelsen skal henlede opmærksomheden på, at det er vigtigt at en henvendelse fra en kommune
indeholder en fuldmagt fra den pågældende flygtning, ellers kan Udlændingestyrelsen ikke påbegynde en
genoptagelsesvurdering.
Indsendelse af genoptagelsesanmodning kan ske via kontaktformularen på nyidanmark.dk (Emne: Boligplacering af
flygtninge).
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Nyt tilsyn med uledsagede mindreårige asylansøgere
Socialtilsynet har fået det faglige tilsyn med indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige
asylansøgere.
Socialtilsyn Midt under Silkeborg Kommune skal fra den 1. september 2017 føre fagligt tilsyn med landets
indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige asylansøgere. Det følger af en lovændring fra i sommer, at
socialtilsynet kan udføre fagligt tilsyn på vegne af Udlændingestyrelsen, og det har styrelsen og Socialtilsyn Midt nu
indgået kontrakt om.
Socialtilsynet skal en gang årligt udføre faglige tilsynsbesøg på alle indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige.
Udlændingestyrelsen kan efter en konkret vurdering beslutte, at socialtilsynet skal på hyppigere besøg.

Kontrol med kvaliteten
Det centrale i tilsynet er at vurdere kvaliteten af vilkårene på børnecentrene. De vigtigste formål med indkvarteringen
af de uledsagede mindreårige er, at de har trygge rammer og muligheder for en struktureret hverdag med
alderssvarende tilbud, som vedligeholder og udvikler deres ressourcer. Socialtilsynet skal vurdere, om kvaliteten af
disse forhold er tilstrækkelig i forhold til den kontrakt, operatøren har indgået med Udlændingestyrelsen om
indkvarteringsopgaven.
Socialtilsynet afrapporterer til operatøren og til Udlændingestyrelsen efter hvert tilsynsbesøg, og styrelsen vurderer,
om resultatet skal følges op med anbefalinger eller indskærpelser over for indkvarteringsstedet.
Kontrakten med Socialtilsyn Midt løber i første omgang til udgangen af 2018. Udlændingestyrelsen har valgt
Socialtilsyn Midt efter inddragelse af alle landets fem socialtilsyn.

Nyt koncept for tilsyn
En arbejdsgruppe med Udlændinge- og Integrationsministeriet, Børne- og Socialministeriet, Socialstyrelsen og
Udlændingestyrelsen har frem mod sommeren 2017 udviklet et koncept for tilsyn på indkvarteringssteder for
uledsagede mindreårige. Aftalen med socialtilsynet bygger på dette koncept.
Det supplerer Udlændingestyrelsens generelle koncept for tilsyn fra maj 2017.
Indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige pr. 1. september 2017:
Børnecenter Gribskov (Røde Kors).
Særlig afdeling i Center Sandholm (Røde Kors).
Børnecenter Rovvig (Vesthimmerlands Kommune).
Børnecenter Østrup (Vesthimmerlands Kommune).
Særlig afdeling i Center Hviding (Tønder Kommune).
Børnecenter Tønder (Tønder Kommune).
Ask4Us (særligt indkvarteringssted).
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Regler om bortfald af opholdstilladelse som flygtning, herunder
betydning for modtagelse af ydelser

Nogle kommuner oplever, at nogle af deres borgere med opholdstilladelse som flygtning vender
tilbage til kommunen efter kortere eller længere udlandsophold.
På den baggrund vejledes her kort om reglerne for bortfald af en asylopholdstilladelse som følge af ophold uden for
Danmark. Bemærk, at der er generelle regler, som gælder alle udlændinge med opholdstilladelse i Danmark, og
supplerende regler for udlændinge med opholdstilladelse som flygtninge. Bemærk endvidere, at der også er særlige
regler for personer, som har opholdt sig uden for Danmark som led i en repatrieringsordning, jf. nærmere nedenfor.
En udlænding med opholdstilladelse i Danmark mister som udgangspunkt denne opholdstilladelse, hvis vedkommende
opgiver sin bopæl i Danmark. Udlændingestyrelsen vil som udgangspunkt gå ud fra, at en person har opgivet sin bopæl
i Danmark, hvis vedkommende eksempelvis sælger eller opsiger sin bolig i Danmark uden at tilmelde sig en ny adresse,
hvis udlændingen over for kommunen har tilkendegivet at ville udrejse uden at have til hensigt at vende tilbage til
Danmark, eller hvis den pågældende selv melder sig som udrejst til folkeregistret (CPR).
Et eksempel kan også være, at udlændingen har sendt alle sine møbler og ejendele med container til udlandet i
forbindelse med sin udrejse, eller at udlændingen har tømt sin lejlighed og har afleveret sine nøgler til boligselskabet
forud for udrejsen.
En udlænding, som har haft opholdstilladelse i Danmark i mindre end 2 år kan også miste sin opholdstilladelse, hvis
vedkommende – uden at have opgivet sin bopæl i Danmark - opholder sig mere end 6 sammenhængende måneder
uden for Danmark.
Har udlændingen haft opholdstilladelse i Danmark i mere end 2 år, skal der et ophold på mere end 12
sammenhængende måneder uden for Danmark til, inden hans eller hendes opholdstilladelse bortfalder. For børn
bortfalder opholdstilladelsen allerede efter 3 måneders sammenhængende ophold i udlandet.
For udlændinge med opholdstilladelse som flygtninge er der den yderligere betingelse (ud over enten opgivelse af
bopæl eller langvarigt udlandsophold), at vedkommende har opnået beskyttelse i et tredjeland, eller at vedkommende
frivilligt har taget bopæl i sit hjemland eller tidligere opholdsland.
Hvis flygtningen opgiver sin bopæl i Danmark som led i en repatriering igennem Dansk Flygtningehjælp, dvs. hvis
vedkommende frivilligt og varigt vender tilbage til sit hjemland, og har underskrevet en frafaldserklæring, har han eller
hun 12 måneders fortrydelsesret før opholdstilladelsen bortfalder. Fortrydelsesretten kan forlænges til 24 måneder
efter ansøgning.
Vi skal gøre kommunerne opmærksomme på, at personer, der har mistet deres opholdstilladelse, ikke er berettiget
til at modtage ydelser efter lov om aktiv socialpolitik.
Hvis en flygtnings opholdstilladelse ikke er bortfaldet, betyder det, at han eller hun fortsat har opholdstilladelse i
Danmark.
Hvis en flygtnings opholdstilladelse er bortfaldet, kan den pågældende indgive en ansøgning om dispensation fra
bortfald ved at udfylde og indsende et BF2-skema, som kan findes på nyidanmark.dk her
Den forventede maksimale sagsbehandlingstid for ansøgninger om dispensation fra bortfald er normalt 6 måneder.
Såfremt flygtningen under sagens behandling ikke kan forsørge sig selv, kan den pågældende rette henvendelse i
Center Sandholm og blive indkvarteret der.
YDERLIGERE INFORMATION
Læs mere om bortfald af opholdstilladelse på baggrund af asyl eller familiesammenføring på nyidanmark.dk
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Der er endvidere særlige regler, som betyder, at en flygtnings opholdstilladelse bortfalder, hvis vedkommende under
et ophold uden for landet deltager eller har deltaget i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for
statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller udgøre en væsentlig trussel mod den offentlige orden. Læs mere om
disse regler på nyidanmark.dk her

PERMANENT OPHOLDSTILLADELSE

Supplerende kontanthjælp kan betyde afslag på permanent
ophold
Hvis en udlænding modtager supplerende kontanthjælp, kan det senere betyde, at den
pågældende af den grund får afslag på sin ansøgning om permanent opholdstilladelse.

En af de grundlæggende betingelser for at kunne blive meddelt permanent opholdstilladelse er, at man ikke må have
modtaget visse offentlige ydelser eller hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven i de seneste 4 år
forud for tidspunktet, hvor man indgiver ansøgning om permanent opholdstilladelse, og frem til det tidspunkt, hvor
der bliver truffet afgørelse om permanent opholdstilladelse.
Det er derfor vigtigt på forhånd at orientere ansøgerne om, at modtagelse af kontanthjælp vil kunne udskyde
tidspunktet for, hvornår en person kan få permanent opholdstilladelse.
Hvis ansøgerens ægtefælle i en periode har modtaget kontanthjælp, kan ansøgeren have modtaget supplerende
kontanthjælp i samme periode. Hvis man har modtaget supplerende kontanthjælp, kan det betyde, at man af den
grund får afslag på sin ansøgning om permanent opholdstilladelse.
Ansøgeren skal derfor være opmærksom på, hvorvidt hans eller hendes ægtefælle har modtaget kontanthjælp de
seneste 4 år forud for ansøgningstidspunktet og under sagens behandling.
Eksempler på ydelser, som gives efter aktivloven og integrationsloven, og dermed normalt udelukker en fra at få
permanent opholdstilladelse:
•
•
•
•
•

Integrationsydelse
Kontanthjælp, herunder supplerende kontanthjælp
Revalidering
Ressourceforløbsydelse
Uddannelseshjælp

Eksempler på ydelser, som ikke har betydning for, om man kan få permanent opholdstilladelse er:
•
•
•

SU
Dagpenge (arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og barselsdagpenge)
Pension (førtidspension og folkepension)
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•
•
•
•

Boligstøtte givet efter lov om individuel boligstøtte
Økonomisk støtte til arbejdsgiveren ved ansættelse i løntilskudsjob eller fleksjob. Man skal dog være
opmærksom på, at ansættelse med løntilskud ikke opfylder beskæftigelseskravet
Friplads til børn i børneinstitution
Skattefri uddannelsesydelse

Ydelser, der er undtaget
Hvis man har modtaget enkeltstående ydelser af mindre beløbsmæssig størrelse, der ikke er direkte relateret til
forsørgelse, er det ikke en forhindring for permanent opholdstilladelse. Enkeltstående ydelser kan eksempelvis være,
at man får økonomisk hjælp fra kommunen i forbindelse med behov for sygebehandling eller ved flytning. Det er
vigtigt at være opmærksom på, at der skal være tale om mindre beløbsmæssig størrelse – det vil sige modtagelse af
ca. 1.000-1.500 kr. i alt.
En anden undtagelse er, at man godt må modtage en ydelse, der må sidestilles med løn eller pension eller træder i
stedet herfor – eksempelvis ledighedsydelse til ansatte i fleksjob, som får ydelsen i forbindelse med ferie.

FAMILIESAMMENFØRING

Ændret praksis i sager om opholdstilladelse til forældre til danske
børn
EU-Domstolen afsagde før sommer dom i en sag om opholdstilladelse til forældre til
unionsborgerbørn. Nedenfor kan man læse om dommens rækkevidde i forhold til dansk ret.
Udlændingestyrelsen har ændret praksis som følge af en dom fra EU-Domstolen fra den 10. maj 2017 i sagen ChavezVilchez og er i gang med at vurdere, om en række afgjorte sager skal genoptages. Sagerne handler om den situation,
hvor en tredjelandsstatsborger kan få opholdstilladelse som forælder til et mindreårigt unionsborgerbarn.
En sådan tredjelandsstatsborger kan efter EU-Domstolens praksis opnå ret til ophold i Danmark, hvis et afslag på
opholdstilladelse vil betyde, at barnet – der er unionsborger – vil blive nødt til at forlade EU. Hensynet til, at det
mindreårige unionsbarn kan forblive i EU og nyde sine rettigheder som unionsborger, kan således under visse
betingelser betyde, at den udenlandske forælder skal gives opholdstilladelse.
Med dommen i Chavez-Vilchez-sagen har EU-Domstolen præciseret, hvilke elementer der skal indgå i myndighedernes
vurdering i disse sager.

Hensynet til unionsbarnet
Det afgørende i de konkrete sager er ifølge dommen at afklare, hvilken forælder der faktisk tager sig af barnet, og om
der består et faktisk afhængighedsforhold mellem barnet og den forælder, der er tredjelandsstatsborger. Hvis det er
tilfældet, og tredjelandsstatsborgeren får afslag på ophold, vil barnet reelt kunne være nødt til at forlade EU. I
sådanne tilfælde kan der meddeles opholdstilladelse til den udenlandske forælder.
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Dommen præciserer, at et sådant faktisk afhængighedsforhold mellem barnet og den udenlandske forælder - som er
grundlaget for udlændingens ret til ophold - ikke ændres ved den omstændighed, at den danske forælder reelt er i
stand til og ønsker at påtage sig det daglige og faktiske ansvar for barnet på egen hånd. Barnets relation til den
udenlandske forælder skal således under alle omstændigheder vurderes nærmere.
Der skal foretages en konkret vurdering, hvor der tages hensyn til barnets tarv og samtlige øvrige omstændigheder i
sagen. Det drejer sig bl.a. om barnets alder, fysiske og følelsesmæssige udvikling samt den følelsesmæssige tilknytning
til både den forælder, der er dansk statsborger, og den forælder, der er tredjelandsstatsborger. Desuden skal der
tages hensyn til den risiko, som en adskillelse fra den forælder, der er tredjelandsstatsborger, vil indebære for barnets
ligevægt.

Dommens betydning for allerede afgjorte sager
Følgende tredjelandsstatsborgere har mulighed for at få sin sag genoptaget:
•

•
•

Tredjelandsforælderen har fået afslag på en ansøgning om afledt opholdsret som forælder til et mindreårigt
barn, der er dansk statsborger. Forælderen skal kunne dokumentere at have befundet sig i en situation, hvor
der ville være blevet givet opholdstilladelse, hvis sagen var blevet afgjort efter den praksis, der nu er fastlagt i
Chavez-Vilchez dommen, og skal fortsat opfylde denne betingelse.
Tredjelandsforælderen har fået afslag under henvisning til udlændingelovens § 9 c, stk. 1, eller § 9, stk. 2, nr.
4, efter den 1. november 1993.
Barnet skal være under 18 år på tidspunktet for Udlændingestyrelsens afgørelse i genoptagelsessagen.

Det er vurderingen, at Udlændingestyrelsen i visse situationer har pligt til af egen drift at undersøge, om en allerede
afgjort sag skal genoptages som følge af EU-dommen. Det afhænger af, om sagen er afgjort før eller efter den såkaldte
Zambrano-dom, der blev afsagt af EU-domstolen den 8. marts 2011.

Udlændingestyrelsen undersøger, om disse sager skal genoptages:
Udlændingestyrelsen har pligt til selv at undersøge, om sager, der er afgjort efter dommen i 2011, skal genoptages.
Det er styrelsen nu gået i gang med. Hvis styrelsen vurderer, at der eksisterer sådanne sager, vil styrelsen – i det
omfang det er muligt – kontakte de personer, der kan få genoptaget deres sag, og orientere om fremgangsmåden.
Personer, der er omfattet af sagerne efter 2011, behøver derfor ikke kontakte Udlændingestyrelsen på nuværende
tidspunkt.
Hvis Udlændingestyrelsen ikke kan komme i kontakt med alle berørte personer, vil styrelsen på et senere tidspunkt på
nyidanmark.dk orientere om det og opfordre de pågældende til at kontakte styrelsen.

Udlændingestyrelsen undersøger ikke, om disse sager skal genoptages:
Udlændingestyrelsen undersøger ikke af sig selv, om sager, der er afgjort før dommen i 2011, skal genoptages.
Personer i denne sagsgruppe, som mener, at de er omfattet af muligheden for genoptagelse, kan anmode styrelsen
om genoptagelse.

YDERLIGERE INFORMATION
Læs EU-domstolens dom i sagen C-133/15
Læs orienteringen af Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg af 19. september 2017 om behandling af
konkrete sager om afledt opholdsret til en tredjelandsforælder til en mindreårig dansk statsborger efter EUdomstolens dom i sagen C-133/15, Chavez-Vilchez
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Kontakt Udlændingestyrelsen

BRUGERNES KONTAKT TIL UDLÆNDINGESTYRELSEN

KOMMUNENS KONTAKT TIL UDLÆNDINGESTYRELSEN

Personlig betjening

Telefonisk henvendelse

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

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

Telefonerne er åbne

Borgerservice

Mandag-onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 12.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 12.00

Ryesgade 53
2100 København Ø

Henvendelse via e-mail

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

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

DET REGIONALE NETVÆRK

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

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

Se liste over politistationer der kan optage biometri.

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

Telefonisk henvendelse

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

Læs om Det Regionale Netværk på nyidanmark.dk

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

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.

Skriftlig henvendelse

Udlændingestyrelsen kan kontaktes via en
kontaktformular på nyidanmark.dk.

Åbn kontaktformular.

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