Ny praksis vedr. forlængelse af opholdstilladelser
Pr. 1. juli 2019 og fremadrettet skal flygtninge med tidsbegrænset opholdstilladelse efter § 7, stk. 1, 2 og 3
samt § 8, stk. 1 og 2 ikke søge om forlængelse. Udlændingestyrelsen påbegynder selv behandlingen af
forlængelsessagen. De vil kontakte den pågældende ca. et par måneder før, at opholdstilladelsen udløber
og oplyse om, hvilke oplysninger mv. de evt. skal bruge for at vurdere sagen. Hvis man ikke har hørt fra
Udlændingestyrelsen senest en måned før, at opholdstilladelsen udløber, anbefaler de, at den pågældende
kontakter styrelsen.
Familiesammenførte til flygtninge med opholdstilladelse efter § 9, stk. 1 eller § 9 c, stk. 1 og flygtninge
med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 8, stk. 3 skal fortsat selv søge om forlængelse uanset
hvornår deres opholdstilladelse udløber.
Før 1. juli 2019: Flygtninge med tidsbegrænset opholdstilladelse efter § 7, stk. 1 og 2 samt § 8, stk. 1 og 2,
hvis opholdstilladelse udløber før d. 1. juli 2019 skal selv søge om at få opholdstilladelsen forlænget. Husk
ansøgningen skal indgives før opholdstilladelsen udløber. Flygtninge med opholdstilladelse efter § 7, stk. 3
skal ikke selv søge om forlængelse – Udlændingestyrelsen påbegynder fortsat selv behandlingen af
forlængelsessagerne.
Midlertidighed
Pr. 1. marts 2019 gives alle nye opholdstilladelser til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med
henblik på midlertidigt ophold.
Pr. 1. juli 2019 vil alle tidsbegrænsede opholdstilladelser overgå til at være meddelt med henblik på
midlertidigt ophold (dvs. opholdstilladelser efter § 7, stk. 1, 2 og 3 samt § 8, stk. 1 og 2). Overgangen sker
automatisk dvs. Udlændingestyrelsen sender ikke en orientering eller et brev til de pågældende. Der
udstedes først nyt opholdskort i forbindelse med en evt. forlængelse af opholdstilladelse. Denne ændring
har ikke betydning for, hvornår deres opholdstilladelse udløber og det ændrer heller ikke på deres
mulighed for at søge om permanent opholdstilladelse.
Ved tvivlsspørgsmål bør man altid kontakte Udlændingestyrelsen, tjekke på https://www.nyidanmark.dk/
eller bruge Frivilligrådgivningerne.
Dansk Flygtningehjælp, marts 2019.

