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Spørgsmål nr. 533 (Alm. del) fra Folketingets Udvalg for Udlændinge-

og Integrationspolitik: 

”Vil det være muligt at fastholde kravet om, at en herboende 
ægtefælle skal have en passende bolig som forudsætning for 
ægtefællesammenføring, og samtidig i særlige tilfælde åbne op 
for muligheden for at give dispensation for boligkravet ifm. 
ægtefællesammenføring, hvis der f.eks. er tale om, at den her-
boende person bruger den særlige forskerordning, eller kun har 
bundet sig til en bolig i f.eks. 1 år, fordi den virksomhed, 
han/hun arbejder for, overvejer at flytte virksomheden til en 
anden del af landet eller har flere afdelinger i landet, hvilket
kan medføre, at medarbejderen kan være nødt til at flytte, in-
den der er gået 3 år? Vil ministeren desuden være indstillet på 
at gennemføre en sådan ændring, så forskerordningen bliver 
mere fleksibel, og således at reglerne ikke er til hinder for virk-
somhedens vækst?”

Svar:

Det er Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, der varetager behandlin-

gen af ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelser til udlændinge på 

forskerområdet og deres medfølgende ægtefæller.

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet derfor indhen-

tet en udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet, der har oplyst følgende:

”Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, som henhører un-
der Beskæftigelsesministeriet, har oplyst følgende:

Efter udlændingelovens § 9 m, stk. 1, kan Styrelsen for Fast-
holdelse og Rekruttering, hvis væsentlige erhvervs- eller be-
skæftigelsesmæssige hensyn taler derfor, meddele opholdstil-
ladelse til en herboende udlændings ægtefælle, registrerede 
partner eller faste samlever, såfremt den herboende udlænding 
har opholdstilladelse efter § 9 a, for at varetage et bestemt ar-
bejde, herunder forskning.

Det er en betingelse for få opholdstilladelse efter udlændinge-
lovens § 9 m, stk. 1, at den herboende udlænding og dennes 
medfølgende ægtefælle, registrerede partner eller faste samle-
ver er selvforsøgende og bor på samme adresse under opholdet 
i Danmark.

Modsat reglerne om ægtefællesammenføring, der henhører un-
der Udlændingestyrelsen, stilles der ikke krav om en bolig, 
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herunder krav til boligens størrelse eller den periode, den her-
boende udlænding har kontrakt til lejemålet.

Kravet om, at en herboende udlænding og dennes medfølgende 
ægtefælle, registrerede partner eller faste samlever tager op-
hold på samme adresse, er ikke til hinder for, at de kan tage 
ophold på anden adresse i anden landsdel, såfremt der på grund 
af ændring i en virksomheds placering, måtte være behov for 
dette.”


