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Ny hjemmeside – us.dk 

 
Udlændingestyrelsen har fået ny hjemmeside 
 
Udlændingestyrelsen lancerede den 1. oktober 2021 den nye hjemmeside us.dk. Hvor 
myndighederne i Udlændinge- og Integrationsministeriet tidligere havde én fælles hjemmeside, 
er der nu fire forskellige – én for departementet og én for hver af de tre styrelser. 
 

Udlændingestyrelsens nye hjemmeside, us.dk, indeholder bl.a. information om styrelsen, styrelsens opgaver, job og 

karrieremuligheder samt information særligt målrettet samarbejdspartnere. Det betyder, at al relevant information til 

kommunerne er samlet under indgangen ’For samarbejdspartnere’. Her kan du fx læse om visiteringskvoter, 

kommunernes indberetningspligt og finde tidligere udgaver af dette nyhedsbrev. 

 

Den nye hjemmeside er ikke en erstatning for brugerportalen nyidanmark.dk, men skal ses som et supplement til 

denne. Nyidanmark.dk er således stadig den officielle portal for udlændinge, der ønsker at besøge, bo eller arbejde i 

Danmark. Det er også fortsat på nyidanmark.dk, at man finder al vejledning om indrejse og ophold i Danmark. 

En mindre del af indholdet på nyidanmark.dk er flyttet til den nye hjemmeside, da det er målrettet eksempelvis 

samarbejdspartnere. De steder på nyidanmark.dk, hvor indhold er blevet flyttet, vil man finde en henvisning til den 

nye placering. 

 
YDERLIGERE INFORMATION 
Se Udlændinge- og Integrationsministeriets øvrige nye hjemmeside her: 
 

• Departementet   
• Hjemrejsestyrelsen  
• Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://us.dk/
https://uim.dk/ministeriet/behandling-af-dine-personoplysninger/dine-rettigheder
https://hjemst.dk/
https://siri.dk/
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Evakuerede afghanere 

 
Status for de evakuerede afghanere 
 
Herunder kan du læse om særloven for personer, der i Afghanistan har bistået de danske 
myndigheder mv., status på ansøgninger og opholdstilladelser efter særloven samt fakta om 
gruppen af evakuerede afghanere. 
 

Lovgrundlaget for opholdstilladelse til evakuerede afghanere 

Den 18. november 2021 trådte lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået de 

danske myndigheder mv., i kraft. Særloven indebærer, at visse personer, der har bidraget til den danske indsats i 

Afghanistan, og deres familiemedlemmer vil kunne få en midlertidig opholdstilladelse i Danmark.  

 

Fristen for at søge om opholdstilladelse efter særloven udløb den 1. december 2021, og det er derfor ikke længere 

muligt at søge om selvstændig opholdstilladelse efter særloven for personer, der har bistået de danske myndigheder 

mv. Det er dog efter lovens § 3 muligt for én ægtefælle/fast samlever eller et mindreårigt barn til en udlænding, der 

har fået opholdstilladelse efter lovens § 1, stk. 1, at søge om opholdstilladelse efter særloven, så længe 

hovedpersonen har opholdstilladelse i Danmark i medfør af særloven. 

 

Det har ikke betydning for en opholdstilladelse efter særloven, hvis udlændingen søger og evt. får opholdstilladelse på 

et andet grundlag - eksempelvis asyl. 

 

På nyidanmark.dk kan man finde yderligere oplysninger om særloven og den omfattede persongruppe, herunder 

mulighederne for at søge opholdstilladelse efter lovens § 3:  

 

Læs mere om særloven og den omfattede persongruppe her 

 

Status på ansøgninger om opholdstilladelse efter særloven 

Udlændingestyrelsen har modtaget 906 ansøgninger om opholdstilladelse efter særloven.  

 

Ved udgangen af 2021 er der meddelt opholdstilladelse til og visiteret 256 af de evakuerede afghanske statsborgere til 

ca. 50 kommuner i hele landet, heraf er langt de fleste af afgørelserne truffet i december måned 2021, og de 

pågældende vil overgå til kommunerne den 1. februar 2022. Udlændingestyrelsen forventer at behandle og træffe 

afgørelse i resten af sagerne i løbet af de første måneder af 2022.  

 

 

 

https://www.nyidanmark.dk/da/Du-vil-ans%C3%B8ge/Evakuering-afghanistan/Familie-til-evakuerede
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Evakuerede afghanere 

Fakta om gruppen af evakuerede afghanere 

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) afholdt den 24. november 2021 et webinar om gruppen 

af evakuerede afghanere - webinaret kan fortsat ses på SIRI’s hjemmeside integrationsviden.dk: 

 

Se webinaret om de evakuerede afghanere her 

 

Her medvirkede Udlændingestyrelsen med et oplæg om fakta om gruppen af evakuerede afghanere, herunder 

uddannelse, beskæftigelse og sprog. Herunder ses alders- og kønsfordelingen samt familiesammensætningen for 

gruppen af evakuerede afghanere. Tallene er baseret på en foreløbig opgørelse fra september 2021.  

 

 
 
 
Hovedparten af de evakuerede er familier med børn: 
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https://www.integrationsviden.dk/nyheder/webinar-om-modtagelse-af-evakuerede-afghanere
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Kvoteflygtninge 2021 

 
Status for kvoteflygtninge 

 
Udlændinge- og Integrationsministeriet bekendtgjorde den 24. juni 2021, at Danmark på kvoten 
i 2021 vil tage imod 200 flygtninge, der aktuelt opholder sig i Rwanda. 
 
I praksis vil udvælgelsen af de 200 kvoteflygtninge ske i løbet af 2022. FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) har 

oplyst, at sagerne vil blive forelagt Udlændingestyrelsen i foråret 2022.  

 

På den baggrund forventer Udlændingestyrelsen på nuværende tidspunkt at gennemføre en udvælgelsesrejse til 

Rwanda i første halvdel af 2022 for at interviewe de personer, der er indstillet til genbosætning i Danmark.  

 

Senere på året forventer Udlændingestyrelsen at gennemføre det obligatoriske før-afrejse-kursus i Rwanda, før de 

udvalgte genbosatte kan få opholdstilladelse og indrejse i Danmark.  

 

Det er Udlændingestyrelsens forventning, at alle accepterede kvoteflygtninge på 2021-kvoten vil blive meddelt 

opholdstilladelse inden udgangen af 2022. 
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Repatrieringsydelse 

 
Kommuner har pligt til at indberette afgørelser om 
repatrieringsydelse  
 

Det er bopælskommunens forpligtelse at indberette afgørelser om repatrieringsydelse efter 
repatrieringsloven til Udlændingestyrelsen, jf. repatrieringslovens § 11. 
 

Bopælskommunen skal både indberette afgørelser om udbetaling af repatrieringsydelse og afgørelser om afslag på 

udbetaling af repatrieringsydelse.  

 

Indberetningen sendes til Dansk Flygtningehjælp sammen med underskrevet frafaldserklæring, borgers opholdskort 

og evt. danskudstedt konventions- eller fremmedpas. 

 

Udlændingestyrelsen opdaterer efter indberetningen afgørelserne i Udlændinge Informations Portalen (UIP), så 

kommunerne kan se i UIP, hvorvidt en borger har fået udbetalt ydelser i forbindelse med repatriering, der skal 

tilbagebetales, hvis den pågældende borger fortryder sin repatriering. 

 

Skemaet til indberetning af afgørelse om repatrieringsydelser findes i KL’s blanketoversigt: 

 

Hent skemaet til indberetning af afgørelse om repatrieringsydelse her 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.klxml.dk/KLB/Blanket/Gaelder/in325.pdf
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Genoptagelse af sager  

 
Udlændingestyrelsen genoptager sager, hvor afslag på 
familiesammenføring er givet med henvisning til 3-årskravet  

 
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fastslog den 9. juli 2021, at udskydelse af 
adgangen til familiesammenføring i 3 år for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus er i 
strid med retten til respekt for privat- og familieliv. 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har på baggrund af dommen vurderet, at der fortsat kan fastsættes regler om 

at udskyde adgangen til familiesammenføring for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus, men at udskydelsen 

ikke må være længere end 2 år, når der ikke er en aktuel massetilstrømning af asylansøgere til landet. 

Det betyder, at Udlændingestyrelsen fremover vil give flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus tilladelse til 

familiesammenføring efter 2 år, når betingelserne i øvrigt er opfyldt. Det gælder også for ansøgninger, der allerede 

verserer hos udlændingemyndighederne og sager, hvor der tidligere er givet afslag. 

Udlændingestyrelsen har som følge heraf identificeret en række sager, hvor der er fundet grundlag for at genoptage 

sagen med henvisning til, at der er givet afslag, fordi 3-års kravet ikke var opfyldt. Styrelsen har taget kontakt til de 

berørte familier og vejledt de pågældende om muligheden for at få genoptaget deres sag. Styrelsen har også på 

nyidanmark.dk opfordret til, at man indgiver en ansøgning om genoptagelse, hvis man mener, man er berettiget til at 

få sin sag genoptaget, men ikke har hørt fra styrelsen. Det vil ved fornyet behandling af en sag skulle vurderes, 

hvorvidt de øvrige betingelser for opholdstilladelse er opfyldt. 

 
YDERLIGERE INFORMATION 
 
Læs mere og se link til selve dommen i nyheden på nyidanmark.dk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nyidanmark.dk/da/Nyheder/2021/10/Genoptagelse-3-%C3%A5rs-kravet
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Høring af kommuner 

 
Kommunerne skal afgive udtalelse i sager, hvor 
opholdstilladelse åbenbart vil stride mod barnets tarv 
 
Uanset om betingelserne for familiesammenføring af mindreårige børn under 15 år er opfyldt, 
kan der ikke gives opholdstilladelse, hvis dette åbenbart vil stride mod barnets tarv. Det følger 
af udlændingelovens § 9, stk. 22.  

Til brug for denne vurdering indhenter Udlændingestyrelsen en udtalelse fra den herboende forælders 

bopælskommune. Styrelsen oplever imidlertid, at kommunen i visse tilfælde ikke ser sig i stand til at udarbejde en 

sådan udtalelse – ofte med den begrundelse, at kommunen ikke mener at have hjemmel hertil, eller at kommunen 

ikke har kendskab til den pågældende forælder. 

Men ifølge udlændingelovens § 9, stk. 32, skal den herboende forælders bopælskommune efter anmodning fra 

Udlændingestyrelsen afgive en udtalelse om, hvorvidt det åbenbart vil stride mod barnets tarv, hvis barnet får 

opholdstilladelse i Danmark.  Kommunens udtalelse afgives uden samtykke fra den eller de personer, som udtalelsen 

angår. Kommunen afgiver sin udtalelse på det grundlag, som kommunen finder fornødent og tilstrækkeligt. 
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Ophold til tredjelandsforældre 

 
Opholdsret til tredjelandsforældre til danske børn 

 
I visse tilfælde giver Udlændingestyrelsen opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1 
til en udlænding under henvisning til, at den pågældende er forælder til et barn under 18 år, 
som er dansk statsborger.  
 

Forudsætningen for opholdstilladelsen er, at der består et så kvalificeret afhængighedsforhold mellem forælderen og 

barnet, at barnet ville være tvunget til at forlade Danmark, hvis den udenlandske forælder nægtes ophold her i landet. 

Der kan også være tale om, at barnet opholder sig uden for Danmark og ville være afskåret fra at rejse ind i Danmark 

og tage ophold. Det er hensynet til barnets tarv og hensynet til barnets rettigheder som EU-borger, der afgør, om 

forælderen kan få opholdstilladelse.  

 

Opholdstilladelsen gives efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1 under nærmere angivne betingelser, som vil fremgå af 

brevet om opholdstilladelse. Medmindre forælderen har været indkvarteret på et indkvarteringssted for asylansøgere, 

inden pågældende har fået opholdstilladelse, bliver der ikke i forbindelse med opholdstilladelsen truffet afgørelse om, 

hvor den pågældende skal tage bopæl (visitering). Forælderen vil derfor selv skulle sørge for dette. 

 

YDERLIGERE INFORMATION 

Læs mere om opholdstilladelse til forældre med børn, der er danske statsborgere på nyidanmark.dk  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nyidanmark.dk/da/Du-vil-ans%C3%B8ge/Familie/Familiesammenf%C3%B8ring/Afledt-opholdsret
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KOMMUNENS KONTAKT TIL 
UDLÆNDINGESTYRELSEN 
Telefonisk henvendelse 

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

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 løbende 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 us.dk 

TILMELDING, IDEER OG FORSLAG TIL 
NYHEDSBREVET 
Nyt fra Udlændingestyrelsen udsendes 2-3 gange 
årligt. Ønsker du at tilmelde dig nyhedsbrevet, eller 
har du  ideer og forslag til indholdet af de kommende 
nyhedsbreve, så kontakt redaktionen på us@us.dk att. 
Kommunikationsteamet. 

Det er kun ansatte i kommunerne, der kan blive 
tilmeldt nyhedsbrevet.   

BRUGERNES KONTAKT TIL 
UDLÆNDINGESTYRELSEN 
Personlig betjening 

Udlændingestyrelsens Borgerservice har afdelinger i 
Næstved, Odense, Aarhus og Aalborg. Desuden er 
styrelsen tilstede på Bornholm én gang om måneden. 

Brugerne skal bestille tid på nyidanmark.dk, inden de 
kan møde op i Borgerservice.  

Læs om tidsbestilling til personlig betjening på 
www.nyidanmark.dk/besog-us    

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 
kontaktformularen på nyidanmark.dk. 

Åbn kontaktformular

mailto:regionalenetvaerk@us.dk
https://us.dk/for-samarbejdspartnere/netvaerk-og-fora/det-regionale-netvaerk/
http://www.nyidanmark.dk/besog-us
https://nyidanmark.dk/da/Kontakt-os/Kontakt-Udl%C3%A6ndingestyrelsen/Skriv-til-os-(e-mail)
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