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NEGATIV SOCIAL KONTROL 

 
Nye regler som led i styrket indsats mod negativ social kontrol 
 
Den 15. marts 2021 er der trådt nye regler i kraft, der skal styrke indsatsen mod negativ social kontrol. Reglerne har 
særligt fokus på at: 
 

- hindre religiøse vielser af mindreårige,  
- undgå tvangsmæssig fastholdelse i ægteskab, samt  
- at forhindre mindreårige i at blive sendt til forhold i udlandet, der bringer deres sundhed eller udvikling i 

alvorlig fare. 
 

De nye regler giver bl.a. Udlændingestyrelsen mulighed for at nægte at udstede et nyt pas eller inddrage et 
eksisterende pas, hvis der er mistanke om, at den mindreårige skal giftes eller vies religiøst uden borgerlig gyldighed i 
udlandet eller fx sendes på genopdragelsesrejse.  
 
Udlændingestyrelsen kan nægte at udstede eller inddrage et pas, hvis der er:  
 

• mistanke om, at en mindreårig udlænding vil blive sendt til udlandet for at indgå ægtskab eller vies religiøst 
uden borgerlig gyldighed 

• mistanke om, at en mindreårig udlænding vil blive sendt til udlandet til forhold, der bringer den mindreårige 
udlændings sundhed og udvikling i alvorlig fare.  

 
Det vil bero på en konkret vurdering i den enkelte sag, hvorvidt der er grundlag for at nægte at udstede eller inddrage 
et pas.  
 
Der vil normalt blive fastsat en frist på 1 år, hvor den mindreårige ikke kan få udstedt pas. Hvis der inden for denne 
frist er tale om særlige omstændigheder, vil den mindreårige udlænding dog kunne få udstedt pas til at foretage én 
specifik rejse. Fristen kan forlænges i op til 1 år ad gangen, hvis betingelserne fortsat er opfyldt. Fristen kan dog 
maksimalt forlænges, til den mindreårige fylder 18 år.  
 
Flere forskellige typer af oplysninger kan danne grundlag for, at Udlændingestyrelsen nægter at udstede eller 
inddrager et pas til en mindreårig udlænding. Det kan fx være:  
 

• at den mindreårige udlænding selv henvender sig til myndighederne, 
• at en lærer eller anden omsorgsperson for den pågældende henvender sig på baggrund af en konkret 

mistanke,  
• oplysninger om pågældendes familieforhold, som bestyrker mistanke om et forestående ufrivilligt 

udlandsophold, eller 
• andre oplysninger som kan være væsentlige. 
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NEGATIV SOCIAL KONTROL 

Kontakt os ved mistanke om negativ social kontrol 
Hvis du som kommunal medarbejder ligger inde med oplysninger, der indikerer, at en mindreårig udlænding risikerer 
at blive sendt ufrivilligt til udlandet for at blive gift eller komme på genopdragelsesrejse mv., kan du ringe til 
Udlændingestyrelsen på telefon 70 26 28 18.  
 
Det er nummeret til en vejledningstelefon, som Udlændingestyrelsen har oprettet. Den besvares af en medarbejder 
med viden om området, der kan vejlede og igangsætte den nødvendige sagsbehandling, og den er bemandet på 
hverdage kl. 9-15.  
 
Oplysninger kan også sendes direkte til os på mail til: pas-kontrol@us.dk 
Bemærk, at oplysninger, der sendes via mail, skal sendes fra en kommunal mailadresse, så de sendes via en sikker 
linje. 
 
Den unge udlænding, som står overfor at blive sendt på et ufrivilligt udlandsophold eller indgå i et tvangsægteskab 
mv., kan også selv kontakte os på vejledningstelefonen. Dette vejleder vi om på www.nyidanmark.dk/us-hotline  
 
Kommunerne er velkomne til at tage kontakt til styrelsen for at høre mere om de nye regler. 
 
Udlændingestyrelsens generelle kontaktoplysninger kan findes på www.nyidanmark.dk/kontakt-us  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pas-kontrol@us.dk
http://www.nyidanmark.dk/us-hotline
http://www.nyidanmark.dk/kontakt-us
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NYT DIGITALT ANSØGNINGSSKEMA 

 
Udlændingestyrelsen lancerer ny digital ansøgningsløsning til 
ansøgning om familiesammenføring for børn 
 
Udlændingestyrelsen har den 11. marts 2021 lanceret en ny digital ansøgningsløsning på 
nyidanmark.dk. Løsningen kan bruges til at ansøge om familiesammenføring for børn, der ikke 
søger samtidig med en forælder.  
 
Den digitale ansøgningsløsning hedder FA2 online og kan tilgås via de relevante ansøgningssider på nyidanmark.dk 
under Du vil ansøge om familiesammenføring.  
 
Sådan bruges FA2 online 
FA2 online består af to dele: Del 1, som skal udfyldes af forælderen/værgen i Danmark samt del 2, der skal udfyldes af 
barnet eller på vegne af barnet, som søger om familiesammenføring i Danmark. Hvis et eller flere børn samtidig søger 
om familiesammenføring, skal der udfyldes en separat del 2 for hvert barn. Vær opmærksom på, at det er et krav, at 
man logger ind og signerer del 1 med NemID. Det er ikke et krav i del 2.  
 
FA2 online indeholder en detaljeret vejledning til, hvordan man udfylder og indgiver den digitale ansøgning. 
 
Alternativ til papirbaserede skemaer 
FA2 online er et alternativ til de to papirbaserede skemaer FA7 og FA12, som fortsat også er tilgængelige på de 
relevante ansøgningssider.  
 
Børn, der søger om familiesammenføring samtidig med, at en forælder søger, vil ikke kunne bruge FA2 online. De skal i 
stedet bruge FA1 online. 
 
Ansøgerne skal have optaget biometri og medbringe kvittering 
Når både del 1 og del 2 er indsendt, skal ansøgeren møde op og have optaget biometri (digitalt fingeraftryk og 
ansigtsfoto) på samme vis, som hvis der var indsendt en papirbaseret ansøgning. Ansøgeren skal medbringe kvittering 
for, at del 2 er afsluttet. Kvitteringen indeholder oplysninger om ansøgningstype og sagsbestillings-id, som skal bruges 
i forbindelse med biometrioptaget.  
 
Ansøgerne skal have optaget biometri hos en dansk repræsentation eller en udenlandsk repræsentation, som 
Danmark har en aftale med. Hvis ansøgeren opholder sig i Danmark, kan vedkommende bestille tid til at få optaget 
biometri hos Udlændingestyrelsens Borgerservice. 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://nyidanmark.dk/da/Du-vil-ans%C3%B8ge/Familie/Familiesammenf%C3%B8ring
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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 nyidanmark.dk 
 
 
 
 
IDEER OG FORSLAG TIL NYHEDSBREVET 
Nyt fra Udlændingestyrelsen udsendes 3-4 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 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 - 12.00 & 13.00 - 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://nyidanmark.dk/da/For-samarbejdspartnere/Udl%C3%A6ndingestyrelsens-netv%C3%A6rk-og-fora/Det-Regionale-Netv%C3%A6rk
mailto:us@us.dk
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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