Udlændingestyrelsen
Erhvervs- og Familiesammenføringsafdelingen

Dato:

30. september 2005

Kontor:

Erhvervs- og
Familiesammenføringskonto
ret

J.nr.:
Sagsbeh.:

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration tilkendegav den 28. juni 2005 i
forbindelse med afgørelsen af en konkret klagesag en generel praksisændring for sager om
ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle eller samlever følger en særligt
erhvervskvalificerende uddannelse.
Ministeriet tilkendegav i den forbindelse at ville udarbejde et notat om praksisændringen,
som ville blive sendt til Folketingets udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik og til
Udlændingestyrelsen. Dette skete den 23. september 2005.
Ministeriet har med virkning fra i dag besluttet at ophæve praksisændringen.
Denne beslutning betyder, at ansøgninger om ægtefællesammenføring indgivet fra og med i
dag behandles efter den praksis, der gjaldt før ministeriets tilkendegivelse af 28. juni 2005.
Praksisændringen finder således alene anvendelse på ansøgninger, der er indgivet senest
den 29. september 2005.
Ministeriet skal anmode om at blive inddraget med hensyn til den nærmere udmøntning af
den nu ophævede praksisændring, såfremt Udlændingestyrelsen måtte have anledning til at
træffe afgørelse med anvendelse af denne praksis.

Med venlig hilsen

Niels Henrik Larsen
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Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik
Folketinget
Christiansborg
1240 København K
Dato:

23. september 2005

Kontor:

Erhvers- og
Familiesammenføringskonto
ret

J.nr.:
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Sagsbeh.:
Fil-navn:

GAR
Notat til orientering

Vedlagt fremsendes til orientering Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations
notat af 19. august 2005 om praksis for fravigelse af tilknytningskravet og 24-årskravet i
sager om familiesammenføring, når den herboende ægtefælle/samlever følger en særligt
erhvervskvalificerende uddannelse.

Med venlig hilsen

Rikke Hvilshøj

/ Niels Henrik Larsen
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NOTAT
Dato:

19. august 2005

Kontor:

Erhvers- og
Familiesammenføringskonto
ret

J.nr.:

Notat om anvendelsen af henholdsvis 24-årskravet, jf. udlændingelovens § 9, stk. 1,
nr. 1, og tilknytningskravet, jf. udlændingelovens § 9, stk. 7, i sager om
opholdstilladelse med henblik på familiesammenføring, hvor den herboende
ægtefælle eller samlever følger en særligt erhvervskvalificerende uddannelse
1. Indledning
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har i notat af 26. maj 2003 beskrevet
anvendelse af henholdsvis 24-årskravet, jf. udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, og
tilknytningskravet, jf. udlændingelovens § 9, stk. 7, med sigte på tilfælde, hvor den
herboende ægtefælle eller samlever har en særlig erhvervsmæssig tilknytning til Danmark.
I notatet beskrives en særlig praksis vedrørende anvendelsen af kravene i sager, hvor den
herboende ægtefælle eller samlever varetager en beskæftigelse omfattet af Positivlisten (for
tiden IT-specialister, ingeniører, videnarbejdere inden for naturvidenskab og teknologi, læger
og sygeplejersker).
Denne særlige praksis medfører, at ægtepar, som ikke opfylder tilknytningskravet eller 24årskravet, men hvor den herboende ægtefælle har et arbejde, der er omfattet af Positivlisten,
alligevel kan få ægtefællesammenføring.
Den særlige praksis er indført af hensyn til det danske samfunds interesse i at fastholde
herboende arbejdskraft, der er beskæftiget inden for områder omfattet af Positivlisten.
Personer, der varetager en beskæftigelse omfattet af den særlige praksis må antages at
have opnået et sådant modenheds- og uddannelsesniveau, at vedkommende vil være i
stand til at modstå pres fra familie til at indgå ægteskab mod sin vilje, og vil kunne bidrage til
en bedre integration af ægtefællen. Formålet med indførelse af alderskravet og skærpelse af
tilknytningskravet – mindskning af risikoen for tvangsægteskaber og arrangerede
ægteskabet, nedbringelse af antallet af familiesammenføringer og sikring af en vellykket
integration – tilgodeses derved fortsat.
Notatet af 26. maj 2003 blev den 25. juli 2003 oversendt til Folketingets udvalg for
Udlændinge- og Integrationspolitik.
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Ministeriet er på baggrund af den hidtidige administration af 24-årskravet og
tilknytningskravet blevet opmærksomt på, at der i visse tilfælde udover dem, der er omfattet
af notatet af 26. maj 2003, er grund til konkret at tage hensyn til det danske samfunds
væsentlige interesser i ikke at henvise en herboende ægtefælle eller samlever til at tage
ophold i et andet land.
2. Studerende på en særligt erhvervskvalificerende uddannelse
Ministeriet finder, at de generelle fravigelser af 24-årskravet og tilknytningskravet, der er
beskrevet i det ovennævnte notat af 26. maj 2003, bør udvides til også at omfatte visse
sager, hvor den herboende ægtefælle eller samlever endnu ikke har beskæftigelse omfattet
af Positivlisten, men hvor den herboende er studieaktiv på en uddannelse, der gør, at den
herboende efter endt uddannelse vil være kvalificeret til beskæftigelse omfattet af
Positivlisten.
Ministeriet finder, at en sådan generel fravigelse vil kunne administreres sådan, at formålet
med alderskravets indførelse og skærpelsen af tilknytningskravet – nemlig at mindske
risikoen for tvangsægteskaber og arrangerede ægteskaber, at nedbringe antallet af
familiesammenføringer i Danmark, og at sikre en vellykket integration – fortsat bliver
tilgodeset.
Ministeriet finder således, at en person, der er studieaktiv på en uddannelse, der kvalificerer
til beskæftigelse omfattet af Positivlisten, generelt må antages at have opnået et sådant
modenheds- og uddannelsesniveau, at vedkommende typisk vil være i stand til at modstå et
pres fra familie eller andre til at indgå et ægteskab mod sin vilje, og at vedkommendes
igangværende uddannelse inden for et særligt kvalificerende fagområde må antages i sig
selv at bidrage til en bedre integration af en ægtefælle eller samlever, der ønskes
familiesammenført.
Ministeriet finder således, at der fremover skal ske en fravigelse af 24-årskravet og
tilknytningskravet, når den herboende ægtefælle eller samlever er studieaktiv inden for et
fagområde, hvor relevant beskæftigelse vil være omfattet af Positivlisten, når betingelserne
for opholdstilladelse som medfølgende ægtefælle i øvrigt må anses for opfyldt, hvis den
herboende var udlænding med opholdstilladelse som studerende, og når der er tale om en
igangværende videregående uddannelse, der er en naturlig videreførelse af en allerede
erhvervet uddannelse.
Det vil blandt andet dreje sig om visse universitetsuddannelser (læge, bioteknologi mv.),
ingeniøruddannelserne og uddannelsen som sygeplejerske.
Der skal – for at undgå forsøg på omgåelse – lægges afgørende vægt på, om den
herboende ægtefælle eller samlever må anses for at være reelt studieaktiv. Den
pågældende skal derfor enten her i landet eller i udlandet allerede have gennemført mindst
et år af den videregående uddannelse. Herved imødegås tilfælde, hvor en herboende
ægtefælle eller samlever søger ind på en uddannelse alene med det formål at kunne opnå
ægtefællesammenføring.
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Det vil for forlængelse af en opholdstilladelse, hvor der er sket fravigelse af 24-årskravet
og/eller tilknytningskravet grundet den herboende ægtefælles eller samlevers
uddannelsesmæssige baggrund, som udgangspunkt være en betingelse for fortsat fravigelse
af kravene, at den herboende ægtefælle eller samlever stadig er reelt studieaktiv eller er
kommet i beskæftigelse, der er omfattet af Positivlisten.
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