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Udlændingeretligt 

Indledende overblik 

a. Intro-tjek: Få informationer  

i. Start altid med at tjekke hendes opholdskort og/eller e-boks for post fra SIRI 

eller udlændingestyrelsen, hvor der står  

1. hvad hendes opholdstilladelse er  

2. hvilke betingelser, der er knyttet til den 

3. hvornår den udløber. 

4. De originale betingelser fremgår af den første opholdstilladelse 

5. Senere forlængelser vil oplyse, om betingelserne siden er ændret. 

Man skal bruge begge for at få det fulde billede  

ii. Tjek også, om hendes pas er gyldigt længe nok til at kunne søge om 

forlængelse eller videre opholdstillade. Ellers skal der søges om nyt pas eller 

forlængelse.  

iii. Hvis der er brug for flere informationer om sagen, se herunder om kontakt til 

US og SIRI 

b. Hvad er hendes opholdsgrundlag? 

2. Selvstændigt opholdsgrundlag? 

a. Som EU-borger 

b. Flygtning 

c. Arbejdstager/studerende  

d. Au pair 

e. Permanent ophold 

f. Har fået forlænget en tidligere opholdstilladelse pga. særlige forhold 

g. Andet 

3. Familiesammenført/medfølgende familie 

a. Familiesammenført til dansk statsborger eller flygtning (UL § 9c) → US 

b. Medfølgende familie til arbejdstager/studerende (UL § 9m eller § 9n) → SIRI 

c. Medfølgende familie til EU-borger (EU-opholdsbekendtgørelsen §§ 9-15) → SIRI 

 

Hvis hun har selvstændigt opholdsgrundlag 

Betingelserne for hendes opholdsgrundlag er ikke afhængigt af, om hun bliver sammen med 

manden eller ej. Der kan dog være andre betingelser, hun skal leve op til, eller det kan være, at 

opholdstilladelsen skal forlænges, så tjek alligevel op på betingelser og frister. 

 

Vær særligt opmærksom på forsørgelse, hvis hun er EU-borger. Hun kan miste sin ret til at være i 

Danmark, hvis hun modtager offentlige ydelser som EU-borger, alt efter hvad hendes situation er. 

Hvis det at hun går fra manden betyder, at hun bliver nødt til at bede om kontanthjælp, skal der 

derfor laves en plan, hvis hun er EU-borger.  
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Hvis hun er familiesammenført/medfølgende familie 

Familiesammenført: se sagsbehandlervejledninger på sharepoint: ”Sagsbehandlervejledninger → 

inddragelse udlændingestyrelsen” og søg på ”vurdering af inddragelsessager (fam)” for at få et 

overblik over processen og de faktorer, de kigger på. Der er en gennemgang af de faktorer, de 

kigger på, med links til hver enkelt sagsbehandlervejledning, inkluderet vurderingen efter 

voldsbestemmelsen. 

OBS! Husk at I kan ringe til Udlændingestyrelsens hotline om vold og kontrol i denne situation. 

Hotlinen nu er oppe på hjemmesiden, at den er åben for vejledning af os som tilbud, og at de endda 

tilbyder en samtale med en sagsbehandler for kvinderne i nogle tilfælde. Hotlinen kan findes 

her: https://nyidanmark.dk/da/Kontakt-os/Kontakt-

Udl%C3%A6ndingestyrelsen/Udl%C3%A6ndingestyrelsens-hotline/Hotline-til-negativ-social-kontrol  

Det er kun sager ved udlændingestyrelsen, de kan hjælpe med. Det vil sige, at de ikke kan hjælpe 

med sager om EU-borgere og sager om kvinder, der er familiesammenført til partnere, der har 

opholdstilladelse på baggrund af arbejde.  

 

 

Medfølgende familie til en arbejdstager: Ikke mulighed for at bruge § 19, stk. 7. Kun mulighed for 

eventuelt at undgå inddragelse indtil opholdstilladelsen løber ud, selv hvis hun har børn eller stærk 

tilknytning til landet – og dette er svært at få. Det er nødvendigt at søge om ny opholdstilladelse, 

hvis hun skal have lov til at blive. Ring til SIRI for vejledning og se sagsbehandlervejledninger på 

Sharepoint. Ring eventuelt til US om muligheden for at søge nye opholdstilladelser.   

 

Medfølgende familie til en EU-borger: Se i ” Orientering til Statsforvaltningen om EU-

opholdsbekendtgørelsen 2015” til at starte med – er dog fra 2015 så gælder kun på nogle punkter. 

Kan findes på google eller på sharepoint under ”overlevering til ny jurist” → ”ressourcer” → 

”udlændingeretligt” --< ”EU-ophold”.  

 

Ring i øvrigt til SIRI for vejledning. OBS! Der er stor forskel på om man selv er EU-borger eller ej, 

samt om manden er arbejdstager/har permanent ophold eller ej. OBS 2: der er særlige regler, der 

gør, at man kan få lov til at blive og arbejde, selvom man ikke er EU-borger, i EU-

opholdsbekendtgørelsen, ”Orientering til Statsforvaltningen om EU-opholdsbekendtgørelsen 2015” 

punkt 4.8.2 (vær dog opmærksom på, at henvisningerne til EU-opholdsbekendtgørelsen muligvis 

referer til de forkerte bestemmelser, da den er gammel).  

 

Kontakten med udlændingestyrelsen og SIRI 

4. OBS på sikkerhed – hvis hun er familiesammenført, er der tale om hendes mands sag og 

han kan ringe til dem og finde ud af, hvad hun har ringet til dem og spurgt om, eller om vi 

har ringet til dem. 

5. Hvis det er en eu-borger eller arbejdstager/studerende, eller medfølgende familie til disse, 

skal man kontakte SIRI – ellers skal der skrives til Udlændingestyrelsen.   

6. Hvis det er muligt for sikkerheden, kan vi skrive en aktindsigtsanmodning for hende og 

sende den fra hendes e-boks. Så får hun alle dokumenterne i sin sag. Der skal ikke stå 

https://nyidanmark.dk/da/Kontakt-os/Kontakt-Udl%C3%A6ndingestyrelsen/Udl%C3%A6ndingestyrelsens-hotline/Hotline-til-negativ-social-kontrol
https://nyidanmark.dk/da/Kontakt-os/Kontakt-Udl%C3%A6ndingestyrelsen/Udl%C3%A6ndingestyrelsens-hotline/Hotline-til-negativ-social-kontrol
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andet end ”jeg ønsker at få aktindsigt i alle dokumenter på min sag”. De skal reagere 

hurtigt, helst indenfor 7 dage.  

7. Man kan også ringe og bede om oplysninger på sagen, hvis man sidder sammen med 

hende, og spørge om hendes opholdsgrundlag og betingelserne. Husk at tage noter til 

samtalen, så de kan holdes op på det senere.  

8. Man kan også ringe anonymt og stille generelle spørgsmål.  

 

 

Spørgeguide i forbindelse med tvivl om offentlig forsørgelse 

a. Hvis selvstændig opholdstilladelse (dvs. ikke familiesammenført/medfølgende 

familie) 

1. Hvad er hendes opholdstilladelse baseret på? 

a. EU-borger 

i. Ophold som  

1. Arbejdstager/selvstændig/tjenesteyder, person 

med tilstrækkelige midler, studerende, andet? 

a. Lever hun op til betingelserne der 

knytter sig til grundlaget for hendes 

registreringsbevis?  

i. Ja → ikke noget problem 

ii. Nej → Tjek, om hun lever op til 

et andet. Så længe man ikke 

modtager offentlig forsørgelse 

kan man i princippet være 

selvforsørgende så længe det 

skal være, også uden at søge 

om nyt registreringsbevis.  

2. Medfølgende familie? → I så fald gå ned til 

punkt ii.  

ii. Har hun status af arbejdstager? 

1. Ja → hun kan modtage offentlige ydelser. 

2. Nej → hun må ikke være urimelig økn. byrde og 

kan blive udvist, hvis hun modtager 

kontanthjælp eller integrationsydelse, alt efter 

hvor lang tid hun har været her og hvor lang tid 

hun modtager den.  

b. Nordisk statsborger  

i. Har hun været i Danmark i over 3 år? 

1. Ja → hun kan modtage offentlige ydelser uden 

problemer.  

2. Nej → hun kan blive hjemsendt efter 6 mdrs 

offentlige ydelser eller hvis de påregner, at det 

vil blive til 6 mdr. 

c. Tyrkisk 
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ii. Særlige regler, der minder om EU-reglerne.  

9. Flygtninge 

a. Som flygtning har man sit eget opholdsgrundlag, og kan modtage offentlige ydelser 

uden fare for opholdsgrundlaget. Dog er det en dårlig idé at modtage offentlige 

ydelser, hvis man har fået andre familiesammenført til sig eller ønsker at få det.  

10. Arbejdstager eller studerende (SIRI) 

a. Læs betingelserne grundigt, da der er mange forskellige arbejdsopholdstilladelser 

med forskellige betingelser, som folk ikke altid selv er opmærksomme på, hvis de 

kender nogen på en anden. 

b. Vær opmærksom på, at denne type af opholdstilladelse ikke giver gode muligheder 

for at blive i landet, hvis omstændighederne ændrer sig, heller ikke på trods af, at 

hun har stærk selvstændig tilknytning til landet.  

i. Hvis familiesammenført/medfølgende familie 

1. Hvad er hendes mands opholdstilladelse? 

a. EU-borger 

i. Er han arbejdstager (i EU-forstand) eller ej? 

1. Ja → hun kan modtage offentlige ydelser. 

2. Nej → hun må ikke være urimelig økn. byrde.  

3. OBS! Er hun selv EU-borger? Så kan hun have 

sit eget opholdsgrundlag, hvis hun kan 

forsørge sig selv eller får arbejde, selvom hun 

går fra manden.  

b. Flygtning eller dansk statsborger  

i. Det er i udgangspunktet inddragelsesgrund hvis hun 

modtager offentlige ydelser 

c. Arbejde  

i. Det er i udgangspunktet grundlag for inddragelse af 

partnerens opholdstilladelse, og dermed også hendes. 

c. Vil hun gerne søge om permanent ophold eller statsborgerskab? 

i. Permanent ophold: man må ikke have modtaget offentlige ydelser i 4 år før 

ansøgning og indtil man bliver meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse 

ii. Statsborgerskab: man må ikke have modtaget hjælp efter aktivloven eller 

integrationsloven indenfor de seneste 2 år, eller indenfor mere end 

sammenlagt 4 måneder indenfor de seneste 5 år. 

 

OBS! Det skifter fra område til område, hvad der tæller som offentlig forsørgelse, så sørg for at 

tjekke op inden for det specifikke område, om fx dagpenge eller engangsbeløb tæller med. 
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Familieret: samvær, forældremyndighed og bopæl 
 

 

Se vejledning om Forældreansvarsvejledning (Vejledning 2020-12-20 nr. 10064 om 

forældremyndighed, barnets bopæl og samvær: 

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/10064) for svar på de fleste spørgsmål. Se 

særligt om de forskellige spor i familieretshuset og familieretten, og hvad der sker, når en sag 

visiteres til en § 7 – sag (rødt spor) – vejledningen pkt. 2.1.1 og 2.8.   

 

Juridisk hjælp – hvor og hvornår 

Når sagen kommer for familieretten, kan man få beskikket en advokat, som staten betaler for. I 

familieretshuset skal man selv betale for en advokat. Man kan sædvanligvis ikke få retshjælp til at 

tage sagen for én i familieretshuset, men man kan få hjælp og vejledning til, hvordan man skal 

forholde sig til sagen i Familieretshuset, hvis man har et konkret spørgsmål. Mange betaler selv for 

en advokat i Familieretshuset.  

 

Barnets og forældrenes rettigheder 

Der er tre ting, der skal fastlægges, når forældrene går fra hinanden  - samvær, forældremyndighed 

og bopæl. 

Udgangspunktet er, at alle afgørelser tager udgangspunkt i hensynet til barnets bedste og barnets 

ret til trivsel og beskyttelse, jf. forældreansvarsloven § 1. Dette vægter over hensynet til 

forældrenes rettigheder og interesser. Det skal dog bemærkes, at et grundprincip i loven er, at 

barnet har ret til to forældre, hvilket indebærer, at forældrene har pligt til at samarbejde om barnet 

og sikre, at store beslutninger tages i fællesskab og at barnet har samvær med den forældre, det 

ikke bor hos, jf. forældreansvarsloven § 19, stk. 2.  

 

Børnebortførelse 

Hvis man er bange for AKUT børnebortførelse kan man gøre følgende: 

- Hvis man er bange for, at barnet er på vej ud af landet, kan man kontakte politiet på 114 

- Hvis man på anden måde mener, at en international børnebortførelse er på vej, kan man kontakte 

koordinationsenheden for børnebortførelser: https://boernebortfoerelse.dk/akut-risiko/kontakt-

koordinationsenheden-for-boernebortfoerelser 

 

Man kan undersøge, om landet, som faderen truer med at bortføre til, har en aftale om udlevering 

af bortførte børn tilbage til Danmark eller ej, ved at tjekke, om landet er på listerne til de følgende 

konventioner: https://boernebortfoerelse.dk/regler/europaraadskonventionen   

https://boernebortfoerelse.dk/regler/haagerkonventionen-af-1980  

https://boernebortfoerelse.dk/regler/haagerkonventionen-af-1996  
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Hvis man i øvrigt er bange for børnebortførelse, kan man:  

 

- Søge om midlertidig forældremyndighed, så han ikke kan hente barnet, før der er blevet aftalt 

samvær (se forældreansvarsvejledningen for, hvornår det er muligt). Sørg for at prøve at få 

dokumentation for, at han truer med at bortføre barnet. I realiteten er det desværre ofte meget 

sværere at få midlertidig forældremyndighed eller bopæl, end der lægges op til i vejledningen, så jo 

mere dokumentation til at skabe begrundet tvivl i Familieretshuset eller Familieretten, des bedre.  

- Bede om midlertidigt at stoppe samværet med faderen   

 


