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Notat om regler for familiesammenføring til flygtninge
En udlænding har mulighed for at få opholdstilladelse i Danmark efter reglerne om ægtefællesammenføring, hvis pågældende har en ægtefælle eller fast samlever i Danmark.
Hvis en ansøgning om familiesammenføring ikke indeholder de nødvendige informationer eller dokumenter, kan dette forlænge sagsbehandlingstiden eller betyde at sagen bliver afvist.
Udlændingestyrelsens servicemål for sagsbehandlingstider på området er som følger:
Sagstype:

Maksimal sagsbehandlingstid fuldt oplyst sag:

Familiesammenføring, enkle sager

3 måneder

Ægtefællesammenføring, komplicerede sager

5 måneder

Børnesammenføring, komplicerede sager

7 måneder

En sag betragtes som enkel, hvis de almindelige betingelser for familiesammenføring umiddelbart synes
opfyldt, eller hvis det er tydeligt, at et grundlæggende krav ikke er opfyldt.
En sag betragtes som kompliceret, hvis det vil kræve nærmere efterprøvelse af sagen for at tage stilling
til, om de almindelige betingelser for familiesammenføring er opfyldt, eller hvis der er behov for at foretage nærmere undersøgelser, f.eks. slægtskabs- og aldersundersøgelser.
Ansøgningen om familiesammenføring skal indgives på en danske repræsentation (ambassade eller
generalkonsulat) i udlandet, som herefter sender ansøgningen til behandling i Udlændingestyrelsen i
Danmark. Det er også muligt for den herboende ægtefælle at indsende ansøgningen om familiesammenføring til Udlændingestyrelsen på vegne af ægtefælle og/eller børn. Når ansøgningen er behandlet
og der er givet tilladelse til familiesammenføring, så skal familien dog møde personligt op på dansk repræsentation i udlandet for at få tilladelsen.
På grund af den aktuelle sikkerhedssituation i Syrien arbejder den danske ambassades udsendte personale midlertidigt fra Beirut i Libanon.
Der er ingen dansk repræsentation i Eritrea. I nabolandet Sudan er der heller ikke dansk repræsentation. I det andet naboland, Etiopien, åbner en dansk ambassade i Addis Abeba ultimo oktober 2015.
Herudover er nærmeste danske ambassade i Nairobi i Kenya.
Betingelser for familiesammenføring
Der er en række betingelser for at kunne få familiesammenføring bl.a. alderskravet (24 års-reglen), Forsørgelseskravet, boligkravet, økonomisk sikkerhedsstillelse mv. Der dispenseres dog fra disse betingelser, når den herboende ægtefælle har fået opholdstilladelse som flygtning eller har beskyttelsesstatus.

Familiesammenførte ægtefæller til flygtninge eller til personer med beskyttelsesstatus skal indgå integrationskontrakt på samme måde som den herboende ægtefælle.
Ægtefæller og børn, som familiesammenføres til en flygtninge, kan få flybilletten til Danmark betalt. Dette arrangeres af Dansk Flygtningehjælp gennem IOM (International Organisation for Migration). Det er
således staten, der afholder udgifterne til flybilletterne.
Midlertidig beskyttelsesstatus
Der er med virkning fra den 14. november 2014 indført en midlertidig beskyttelsesstatus efter udlændingelovens § 7, stk. 3. Asylansøgere, der har behov for beskyttelse på grund af en særlig alvorlig situation
i deres hjemland præget af vilkårlig voldsudøvelse og overgreb på civile, får midlertidig beskyttelsesstatus.
En opholdstilladelse efter reglen om midlertidig beskyttelse meddeles tidsbegrænset og med henblik på
midlertidigt ophold. Opholdstilladelsen meddeles i første omgang for 1 år.
De personer, der får midlertidig beskyttelsesstatus, kan først – medmindre helt særlige grunde gør sig
gældende – få familiesammenføring, hvis den midlertidige opholdstilladelse forlænges efter det første
år.
I Aalborg Kommune har ca. 5 procent af de nyankomne flygtninge opholdstilladelse jf. § 7 stk. 3.
Kommunale forpligtigelser ifm. familiesammenføring
Kommunen har en generel vejledningsforpligtigelse overfor nyankomne flygtninge, som også omfatter
generel vejledning om familiesammenføring. Kommunen er dog ikke forpligtiget til at hjælpe med at
udfylde ansøgningsskemaet. I Aalborg Kommune henviser rådgiverne nyankomne flygtninge til frivillig
rådgivning under Dansk Flygtningehjælp og/eller frivillig rådgivning ved Legal Aid ifm. familiesammenføring.
Kommunen har forpligtigelse til at anvise en bolig til nyankomne flygtninge, hvilket blot gælder første
boligplacering, medmindre der er tale om en midlertidig bolig. Hvis den herboende ægtefælle ikke har
en bolig i passende størrelse til familien, så er praksis i Aalborg Kommune, at rådgiver indsender en
opprioritering til Den Centrale Boliganvisning, som derefter anviser bolig. En flygtning, som får familiesammenføring, får dermed hjælp til at finde en passende bolig.
Status for familiesammenføringer i Aalborg Kommune
Herunder ses en opgørelse pr. 1. november 2015. Tallene omfatter flygtninge, der modtages til og med
1. december 2015.

Flygtninge ankommet

2014
51

2015 I alt
452
503

Forventede familiesammenførte ægtefæller
Forventede familiesammenførte børn

28
37

161
212

189
249

Flygtninge + forventede familiesammenførte

116

825

941

Til de 51 flygtninge, der er modtaget i 2014 forventes således 28 ægtefæller og 37 børn.
Til de 452 flygtninge, der er modtaget/skal modtages i 2015 forventes således 161 ægtefælles samt 212
børn.
Af disse er 67 børn og voksne ankommet pr. 1. november eller har fået opholdstilladelse og ankommer
indenfor nær fremtid. Dette er primært familiesammenførte til flygtninge ankommet i 2014.
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