


 
 
                 FORSØRGELSESPLIGT 

 
Forsørgelsespligt over for en udlænding  
med en herboende ægtefælle 

Udlændingestyrelsen får ofte spørgsmål vedrørende kommunernes forsørgelsespligt, når en 
udlænding er gift med en herboende ægtefælle. Her er derfor en kort gennemgang af reglerne.  
 
Udlændingestyrelsen indkvarterer og forsørger personer, som opholder sig i Danmark og har søgt om 
opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 (asylansøgere) og personer, som ikke har ret til at opholde sig i Danmark 
(ulovligt ophold).   
 
Personer, som er under Udlændingestyrelsens forsørgelse, bor som udgangspunkt på et asylcenter, men 
Udlændingestyrelsen kan også give tilladelse til, at disse personer bor privat hos familie eller venner. Som 
udgangspunkt vil de fortsat være under Udlændingestyrelsens forsørgelse.  
 
Når der er en herboende ægtefælle 
 
Derimod gælder det, at hvis en person uden opholdstilladelse – men med lovligt ophold i Danmark - er gift med en 
herboende person, påhviler forsørgelsen den herboende ægtefælle. Det skyldes, at ægtefæller ifølge 
ægteskabsretsvirkningslovens § 2 har gensidig forsørgerpligt.  
 
Hvis den herboende ægtefælle ikke er i stand til at forsørge sin ægtefælle, har kommunen den sekundære 
forsørgerpligt. Kommunen er således forpligtet til at hjælpe den herboende borger med at løfte forsørgerpligten. Det 
gør sig gældende, så længe den person, som den herboende er gift med, har et lovligt ophold i Danmark, fx under 
behandlingen af en asylansøgning. 
 
Kun hvis personen, som den herboende er gift med, opholder sig ulovligt i Danmark eller skal udrejse, fordi 
vedkommende har fået endeligt afslag på en opholdstilladelse, påhviler den sekundære forsørgelse 
Udlændingestyrelsen. 
 
 
YDERLIGERE INFORMATION  
Læs mere om forsørgelse af asylansøgere på nyidanmark.dk  
Læs mere om forsørgelse af udlændinge med ulovligt ophold på nyidanmark.dk 
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https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/asyl/asylansoegernes_vilkaar/forsoergelse.htm
https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/asyl/forsoergelse_udl_m_ulovligt_oph.htm


                  
 
                REGISTRERING I CPR 
 

 
Ændring af civilstand for flygtninge 

Kompetencen til at ændre en flygtnings civilstand ligger hos kommunerne. 
 
Udlændingestyrelsen har i løbet af 2016 modtaget et stigende antal henvendelser fra kommuner og borgere om 
muligheden for at ændre flygtninges civilstand i CPR-registret. Borgeren oplyser ofte, at kommunen har bedt den 
pågældende om at rette henvendelse til Udlændingestyrelsen. Andre gange er det kommunen, der på vegne af 
borgeren ansøger styrelsen om at få ændret borgerens civilstand. 
 
Sådan sker den første registrering 
 
I forbindelse med en asylsag registrerer Udlændingestyrelsen en asylansøgers civilstand på baggrund af 
asylansøgerens egne oplysninger uden at foretage en egentlig prøvelse heraf. Det fremgår også af den registrering i 
CPR-registret, som Udlændingestyrelsen foretager, at oplysningerne af ansøgers civilstand er udokumenterede og 
dermed ’usikre’.  
 
Når en flygtning er overgået til kommunen, er det i henhold til Vejledning i Folkeregistrering (Vejledning nr. 9293 af 
14. juni 2013), bilag 1, nr. 5.4.1, kommunens kompetence at tage stilling til en anmodning om ændring af civilstand. En 
anmodning om ændring i civilstand for en flygtning skal derfor ikke sendes til Udlændingestyrelsen, men behandles i 
kommunen.  
 
Hvis kommunen, i forbindelse af behandlingen af borgerens ansøgning om ændring af civilstand, har brug for indsigt i 
Udlændingestyrelsens oplysninger vedrørende borgerens civilstand, kan kommunerne rette henvendelse til styrelsen. 
Henvendelsen bør indeholde et samtykke fra borgeren, der giver styrelsen lov til at udlevere de nødvendige 
oplysninger. 
 
 
YDERLIGERE INFORMATION 
Vejledning i Folkeregistrering kan læses på retsinformation her 
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https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152201


                  
 
                PAS 
 

 
Udlændingestyrelsen skal orienteres,  
hvis en udlænding har mere end ét pas 

En udlænding med opholdstilladelse i Danmark, må ikke både have et nationalitetspas udstedt 
af sit hjemlands myndigheder og et fremmedpas/konventionspas udstedt af 
Udlændingestyrelsen. 
 
Udlændingestyrelsen er blevet opmærksom på, at nogle udlændinge, i forbindelse med ansøgninger om fx sociale 
ydelser, henvender sig til kommunen og fremviser både nationalitetspas og fremmedpas/konventionspas som 
dokumentation for, at de har opholdt sig i Danmark i en nærmere bestemt periode.  
 
Ikke muligt at have to pas 
  
Det fremgår af lovgivningen, at en udlænding, der har både et nationalitetspas og et pas udstedt af 
Udlændingestyrelsen, skal deponere det ene pas hos Udlændingestyrelsen, og dermed vælge hvilket et af passene, 
den pågældende ønsker at bruge.   
 
Medarbejdere i en kommune kan ikke inddrage en persons pas på vegne af Udlændingestyrelsen. Derfor beder vi i 
stedet kommunerne om at tage en kopi af persondatasiderne i passene, samt en kopi af de sider i passene, hvor der er 
stempler, viseringer eller lignende og sende disse kopier til Udlændingestyrelsen. Det skal både være siderne i 
nationalitetspas og fremmedpas/konventionspas. 
 
Vi vil på den baggrund kontakte den pågældende for bl.a. at høre om baggrunden for, at vedkommende har to pas, 
samt bede ham/hende om at deponere det ene pas i Udlændingestyrelsen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YDERLIGERE INFORMATION 
Læs nærmere om reglerne for pas til udlændinge på nyidanmark.dk 
Orientering og kopier af pas skal sendes til Udlændingestyrelsen på mailadressen: pas@us.dk 

 

KORT OM FORSKELLIGE PAS 
 
Nationalitetspas: Pas udstedt af pågældendes hjemland/statsborgerskabslandets ambassade i Danmark eller i 
udlandet. 
 
Udlændinge med opholdstilladelse i Danmark, der ikke har nationalitetspas eller mulighed for at erhverve sig et 
sådant, har mulighed for at få udstedt et pas af Udlændingestyrelsen. Det kan enten være et fremmedpas eller et 
konventionspas: 
 
Fremmedpas: Udstedes af Udlændingestyrelsen navnlig til udlændinge med flygtningestatus (beskyttelsesstatus) 
efter udlændingelovens § 7, stk. 2, § 7, stk. 3, § 8, stk. 2 eller opholdstilladelse efter udlændingelovens § 8, stk. 3 og 
deres familier. Visse andre, herunder familiesammenførte har også mulighed for at få udstedt fremmedpas. 
Konventionspas: Udstedes af Udlændingestyrelsen til udlændinge, der er anerkendt som flygtninge i henhold til 
flygtningekonventionen af 28. juli 1951. Det betyder, at udlændinge, der har fået opholdstilladelse efter 
udlændingelovens § 7, stk. 1, eller § 8, stk. 1 er berettiget til at få udstedt et dansk konventionspas, hvis de ikke er i 
besiddelse af eller har mulighed for at få et nationalitetspas. 
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https://www.nyidanmark.dk/da-dk/ophold/asyl/ansoegning_om_pas.htm
mailto:pas@us.dk


                  
 
                INFORMATIONSMATERIALE 
 

 
 

Ny informationsfilm om asyl  
Udlændingestyrelsen har produceret en informationsfilm til asylansøgere i Danmark. 
 
Filmen gennemgår de forskellige processer i en asylsag - lige fra ansøgeren ankommer til modtagecenter Sandholm og 
til at ansøgeren får enten tilladelse eller afslag på sin asylansøgning. Undervejs vises forskellige situationer, fx hvordan 
ansøgeren får taget biometri hos politiet og hvordan en asylsamtale foregår. Desuden informerer filmen om de 
rettigheder og pligter, man har som asylansøger i Danmark. 
 
Udvidet version for uledsagede unge 
 
Til unge under 18 år, der er kommet uledsagede til Danmark, er der lavet en udvidet version af filmen. Den viser 
blandt andet, hvordan en aldersundersøgelse på Rigshospitalet foregår i de tilfælde, hvor det ikke ellers har været 
muligt at fastslå alderen. 
 
Begge film er indtalt på 19 sprog og supplerer den skriftlige og mundtlige information, asylansøgerne i øvrigt får. Ifølge 
bl.a. Dublin-forordningen skal asylansøgere nemlig orienteres om asylprocessen på et sprog, de forstår, eller med 
rimelighed kan formodes at forstå.  
 
Det er professionelle skuespillere, der agerer asylansøgere, mens de øvrige aktører som fx politi og medarbejdere fra 
Røde Kors agerer sig selv. 
 
 
YDERLIGERE INFORMATION 
 

• Udlændingestyrelsens informationsfilm om asyl er tilgængelig på nyidanmark.dk under ’Asyl’.  
• Filmen varer 20 minutter og den udvidede version til uledsagede unge under 18 år varer 22 minutter. 
• Filmen er tilgængelig på 19 sprog: Albansk, arabisk, aserbajdsjansk, bangla, dari, dansk, engelsk, farsi, fransk, 

hindi/urdu, kurmanji, mandarin, pashto, punjabi, russisk, serbisk, somali, sorani og tigrinya. 
 

Se informationsfilm om asyl i Danmark på nyidanmark.dk   
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https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/asyl/asylprocessen/film_om_asyl.htm
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https://www.nyidanmark.dk/da-dk/for_samarbejdspartnere/us_netvaerk_fora/Regionale_Netvaerk.htm
https://www.nyidanmark.dk/da-dk/ophold/opholdskort_med_biometri/politistationer_der_optager_biometri.htm
https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Kontakt/kontakt_udlaendingestyrelsen/skriftlige_henvendelser/
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