16. maj 2012

Orientering til de regionale netværk
Nye regler for ægtefællesammenføring fra den 15. maj 2012
Folketinget har den 8. maj 2012 vedtaget nye regler for ægtefællesammenføring.
Reglerne vil gælde for alle ansøgninger om ægtefællesammenføring, der indgives
fra og med den 15. maj 2012.
Udlændingeservice vil i den forbindelse her orientere om følgende:
1. De nye regler for ægtefællesammenføring
2. Overgangsordning
3. Hvilke betingelser stilles der samlet set for ægtefællesammenføring?
4. Hvad er nyt i ansøgningspakken?
5. Yderligere information og kontakt
1. De nye regler for ægtefællesammenføring.
Nedenfor følger en gennemgang af de vigtigste ændringer i
ægtefællesammenføringsreglerne:
Afskaffelse af gebyr
Gebyr for indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse på
familiesammenføringsområdet afskaffes. Det vil sige, at ansøgninger om
familiesammenføring fra ægtefæller, registrerede partnere, faste samlevere, børn
og andre der søger om familiesammenføring er fritaget for gebyr. Ligeledes er
ansøgninger om forlængelse, om tidsubegrænset opholdstilladelse, om
genoptagelse og klager over familiesammenføringsafgørelser fra den 15. maj 2012
ikke længere gebyrbelagt.
Afskaffelse af pointsystem og genindførsel af 24-års krav
Pointsystemet hvorefter en ansøger skal opnå henholdsvis 120 point, hvis en eller
begge ægtefæller er under 24 år eller 60 point, hvis begge ægtefæller er over 24 år
afskaffes og samtidig genindføres det oprindelige alderskrav, der var gældende
forud for den 1. juli 2011, således at det fremadrettet som udgangspunkt på ny vil
være et krav, at begge ægtefæller er mindst 24 år.
Ændring af tilknytningskravet
Tilknytningskravet tilbageføres til den form, som reglen havde forud for den 1.
juli 2011, således at ægtefællerne fremadrettet samlet skal have en større – men
ikke væsentlig større – tilknytning til Danmark end ægtefællernes samlede
tilknytning til et andet land. Det betyder for den herboende ægtefælle, at han eller
hun som udgangspunkt skal have boet i Danmark i mindst 12 år og at
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vedkommende har gjort en indsats for at blive integreret i det danske samfund.
Varigheden af den herboende ægtefælles ophold i Danmark kan nedsættes til
mindre end 12 år, hvis man f.eks. gennem fuldtidsarbejde har gjort en indsats for
at blive integreret i det danske samfund i f.eks. 7-8 år.
For ansøgeren betyder det, at han eller hun skal have besøgt Danmark mindst én
gang. Kravet om at ansøgeren har gennemført et sprogkursus i dansk på A1niveau afskaffes.
Tilknytningskravet stilles ikke, hvis den herboende ægtefælle har haft dansk
indfødsret i 26 år eller hvis den herboende ægtefælle er udenlandsk statsborger,
der er født her i landet eller kommet hertil som mindre barn, og pågældende har
opholdt sig lovligt i Danmark i 26 år (hidtil har en 28-års regel været gældende).
Afskaffelse af indvandringsprøven og etablering af ny dansk prøve
Indvandringsprøven afskaffes og erstattes af et krav om bestået dansk prøve. Den
nye dansk prøve er på A1-niveau og skal være bestået senest 6 måneder fra
ansøger er meddelt opholdstilladelse og tilmeldt folkeregisteret. Hvis ansøger ikke
består prøven kan der tages en omprøve senest 3 måneder efter udløbet af fristen
på 6 måneder. Består ansøger prøven er der – udover ret til fortsat ophold –
adgang til at den økonomiske sikkerhedsstillelse nedsættes med 20.000 kr.
Består ansøger ikke prøven, kan dette medføre, at opholdstilladelsen inddrages.
Prøven i dansk er endnu ikke færdigudviklet og fristen på 6 måneder vil derfor
tidligst blive regnet fra tidspunktet for prøvens etablering.
Det forventes at gebyret for tilmelding til danskprøven vil blive kr. 2.400.
Statsborgere fra Australien, Canada, Israel, Japan, New Zealand, Schweiz,
Sydkorea eller USA vil ikke – som tilfældet var i forbindelse med
indvandringsprøven - være undtaget fra krav om bestået danskprøve.
Yderligere dansk prøve
Der etableres endvidere en prøve i dansk på A2-niveau, som giver yderligere
mulighed for nedsættelse af den økonomiske sikkerhedsstillelse, hvis prøven
bestås senest 15 måneder fra ansøger er meddelt opholdstilladelse og tilmeldt
folkeregisteret. Denne prøve er frivillig og er ikke en betingelse for fortsat ophold
i Danmark.
Denne prøve er heller ikke færdigudviklet endnu og fristen på 15 måneder vil
derfor tidligst blive regnet fra tidspunktet for prøvens etablering.
Prøverne i dansk på A1 og A2 niveau forventes klar til brug den 1. januar 2013.
Nedsættelse af sikkerhedsstillelsen

Side 3 af 5

Beløbet for den økonomiske sikkerhedsstillelse nedsættes fra 100.000 kr. til
50.000 kr. (2012-niveau).

2. Overgangsordning
I forbindelse med ikrafttræden af de nye regler for ægtefællesammenføring er
følgende overgangsordning vedtaget:
Ansøgninger om ægtefællesammenføring, der er indgivet før 15. maj
2012, behandles efter de gældende regler, mens ansøgninger om
ægtefællesammenføring, der indgives fra og med den 15. maj 2012, skal
behandles efter de foreslåede nye regler om ægtefællesammenføring.
Hvis Udlændingestyrelsen efter den 15. maj 2012 meddeler afslag på en
ansøgning om ægtefællesammenføring, der er indgivet før den 15. maj
2012, skal Udlændingestyrelsen, hvis afslaget sker med henvisning til, at
et eller flere af de krav, der ændres eller afskaffes ved de foreslåede nye
regler om ægtefællesammenføring, ikke er opfyldt, af egen drift samtidig
også træffe afgørelse om, hvorvidt ansøger kan meddeles opholdstilladelse
efter de foreslåede nye regler om ægtefællesammenføring.
En ansøgning om ægtefællesammenføring, der er indgivet før den 15. maj
2012, kan behandles efter de nye foreslåede nye regler om
ægtefællesammenføring, hvis ansøger meddeler dette til
Udlændingestyrelsen. Et indbetalt gebyr vil dog ikke blive tilbagebetalt.
Hvis Justitsministeriet den 15. maj 2012 eller senere stadfæster et afslag på
ægtefællesammenføring efter de regler, der var gældende før den 15. maj
2012, vil Udlændingestyrelsen efterfølgende træffe afgørelse om, hvorvidt
ansøger kan meddeles opholdstilladelse efter de foreslåede nye regler om
ægtefællesammenføring.

3. Hvilke betingelser stilles der samlet set for ægtefællesammenføring?
Med vedtagelse af disse ændringer vil der for ansøgninger indgivet fra 15. maj
2012 normalt samlet set blive stillet følgende betingelser for en
ægtefællesammenføring:
Krav til begge ægtefæller:
Ægteskabet skal kunne anerkendes – også efter dansk ret
For ugifte samlevende skal samlivet have været fast og længerevarende –
normalt skal man kunne dokumentere minimum 1½ års samliv på fælles
adresse
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Ægteskabet skal være indgået og samlivet etableret efter begge parters
eget ønske
Ægteskabet må ikke være indgået eller samlivet etableret med det
afgørende formål at opnå opholdstilladelse
Krav til den udenlandske ægtefælle:
Den udenlandske ægtefælle skal være mindst 24 år
Den udenlandske ægtefælle skal opfylde sin del af tilknytningskravet.
Den udenlandske ægtefælle skal bestå prøve i dansk senest 6 måneder fra
vedkommende har fået opholdstilladelse og har tilmeldt sig folkeregisteret.
Krav til ægtefællen, der allerede bor i Danmark:
Ægtefællen skal være mindst 24 år
Ægtefællen må ikke inden for de seneste 10 år være dømt for visse
straffelovsovertrædelser mod en tidligere ægtefælle eller samlever
Ægtefællen skal påtage sig at forsørge en udenlandsk samlever
Ægtefællen skal, hvis vedkommende er udlænding og ikke har
opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 og 8 (flygtninge) have haft
tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse i mere end de sidste 3 år.
Ægtefællen skal, hvis vedkommende er udlænding, opfylde del af de
gældende betingelser for at opnå tidsubegrænset (permanent)
opholdstilladelse i Danmark
Ægtefællen skal opfylde sin del af tilknytningskravet.
Ægtefællen skal være selvforsørgende – det vil sige, at pågældende ikke
inden for de seneste 3 år har modtaget ydelser efter lov om aktiv
socialpolitik eller integrationsloven
Ægtefællen skal råde over sin egen bolig af rimelig størrelse
Ægtefællen skal stille økonomisk sikkerhed på 50.000 til dækning af
eventuelle fremtidige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik
eller integrationsloven til den udenlandske ægtefælle.
Der vil som hidtil være mulighed for dispensation i de tilfælde, hvor Danmarks
internationale forpligtelser til at beskytte retten til et familieliv kræver det.

4. Hvad er nyt i ansøgningspakken?
Fra 15. maj 2012 vil der være en revideret ansøgningspakke til brug for
ægtefællesammenføring tilgængelig på www.nyidanmark.dk. Denne reviderede
pakke skal anvendes ved alle ansøgninger om ægtefællesammenføring, der
indgives fra og med 15. maj 2012.
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Der er i ansøgningspakken bl.a. foretaget følgende ændringer:
Rubrikker til brug for oplysninger om gebyrbetaling – herunder
oplysninger til brug for eventuel tilbagebetaling er slettet.
Rubrikken til brug for ansøgers oplysning om optjening af point er slettet
Siden med stamkort til ansøgers udfyldelse er slettet i forbindelse med det
kommende krav om biometri. Der vil være yderligere oplysninger herom
snarest på www.nyidanmark.dk

5. Yderligere information og kontakt
Der vil fra 15. maj 2012 være en grundig gennemgang af samtlige betingelser for
ægtefællesammenføring på www.nyidanmark.dk. Her vil den nye
ansøgningspakke til brug for ægtefællesammenføring ligeledes være tilgængelig.

