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Ansøgningsskema
Ansøgning om lovligt fravær med økonomi
Hvad kan dette skema bruges til?
Ansøgningsskemaet bruges til at søge om lovligt fravær
med økonomi.
Ansøgningsskemaet skal være modtaget i
Udlændingestyrelsen senest 2 uger inden starten på det
ønskede ophold uden for asylcentersystemet.
Sådan søger du
1. Udfyld og underskriv dette skema (følg
anvisningerne i skemaet)
2. Indgiv ansøgningen ved at sende den til
Udlændingestyrelsen (se kontaktoplysninger nederst
på siden).
Konsekvenser
En tilladelse til lovligt fravær med økonomi indebærer, at
udbetaling af grund- og tillægsydelser samt eventuelle
forsørgerydelser opretholdes i den periode, hvor
tilladelsen er givet, selv om pågældende ikke er
indkvarteret på et center.
Behandling af dine oplysninger
I forbindelse med din ansøgning vil Udlændingestyrelsen
behandle oplysninger om dig. I folderen ’Oplysning om
behandling af personoplysninger i forbindelse med
indkvartering’ kan du læse mere om vores behandling af
oplysninger og om dine rettigheder.
Folderen fik du udleveret, da du blev indkvarteret på et
asylcenter. Hvis du har mistet folderen, kan du få
udleveret en ny på dit asylcenter, eller finde den via
www.nyidanmark.dk/gdprfolder
Betingelser
Udgangspunktet for ansøgningen er, at asylansøgere skal
være indkvarteret i asylcentersystemet. Der kan derfor
kun gives tilladelse til lovligt fravær med økonomi, hvis
fraværet er begrundet i en konkret begivenhed og helt
særlige grunde taler herfor. Dette vil f.eks. kunne være
tilfældet i forbindelse med nærtstående, herboende
familiemedlemmers alvorlige sygdom, egen alvorlig
sygdom eller psykiske problemer eller andre særlige
situationer.
Under pkt. 6 skal personalet på asylcenteret begrunde
ønsket om lovligt fravær med økonomi. Er pkt. 6 ikke
udfyldt af personalet på asylcenteret, kan vi ikke
behandle ansøgningen om lovligt fravær med økonomi.
Persongruppen
Ordningen omfatter registrerede asylansøgere (fase 2),
som har opholdt sig i Danmark i mere end 6 måneder fra
tidspunktet for indgivelse af asylansøgningen, og som
medvirker til oplysning af deres asylsag, eller som har
fået endeligt afslag på ansøgningen om asyl (fase 3) eller
frafaldet ansøgning om asyl, og som medvirker til deres
udsendelse. Ordningen omfatter også asylansøgere, som
har fået endeligt afslag på asyl, men som har en
verserende ansøgning om opholdstilladelse på andet
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grundlag, og hvor ansøgningen er tillagt opsættende
virkning med hensyn til udrejsefristen.
Udlændingestyrelsen kan i helt særlige tilfælde bevilge
lovligt fravær med økonomi til asylansøgere, som ikke
umiddelbart opfylder betingelserne for lovligt fravær,
f.eks. i forbindelse med nærtstående, herboende
familiemedlemmers alvorlige sygdom.
Der kan som udgangspunkt kun bevilges lovligt fravær
med økonomi til asylansøgere under 18 år med henblik
på ophold hos herboende kærester eller ægtefæller, hvis
særlige forhold gør sig gældende.
Tilladelsens længde
Der kan alene gives tilladelse til korterevarende ophold
på 1-2 uger udenfor asylcenteret. Såfremt en
asylansøgerfamilie har børn i den undervisningspligtige
alder (7-16 år) kan der kun undtagelsesvist gives
tilladelse til ophold udenfor centersystemet uden for
skolernes ferieperioder.
Der kan ikke gives tilladelse til ophold udenfor
asylcentersystemet på et tidspunkt, hvor asylansøgeren
er indkaldt til afhøring, samtale, nævnsmøder mv. hos
myndighederne i forbindelse med den pågældendes
asylsag.
Der kan som udgangspunkt ikke bevilges lovligt fravær
med økonomi alene begrundet i nationale helligdage som
fx jul, påske eller ramadan.
Det skal fremgå af pkt. 2, i hvilken periode, der ønskes
lovligt fravær med økonomi.
Hvis du vil have hurtigt svar
Du kan få den hurtigst mulige sagsbehandling, hvis
ansøgningen er udfyldt korrekt. Det er derfor meget
vigtigt, at du er omhyggelig med at udfylde skemaet og
afgive de oplysninger, vi skal bruge for at behandle
ansøgningen.
Hvis du vil vide mere
Du kan få flere oplysninger om asylansøgers vilkår på
nyidanmark.dk. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte
Udlændingestyrelsen og få vejledning om reglerne og
om, hvordan du udfylder skemaet. Du finder vores
kontaktoplysninger på www.nyidanmark.dk/kontakt-us.
Ophør
Tilladelse til lovligt fravær med økonomi ophører, hvis
betingelserne herfor ikke længere er til stede.
Såfremt du ikke befinder dig på centeret efter endt lovligt
fravær med økonomi, vil asylcenterets personale
orientere Udlændingestyrelsen herom. Dette betyder, at
du ikke er berettiget til kontante ydelser og nødvendige
sundhedsmæssige ydelser.
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1. Oplysninger om ansøger

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

Når du har læst vejledningen på side 1, bedes du udfylde skemaet på denne side.
Ansøgers navn:
Boende på asylcenter:

Person ID:
Ja

Nej

Centerets navn:

Kontaktperson hos operatøren:

Telefonnummer til kontaktperson:

Evt. medfølgende familiemedlemmer, der også søger om lovligt fravær med økonomi:
Navn:

Person ID:

2. Periode for lovligt fravær med økonomi

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

Der søges om lovligt fravær med økonomi i perioden fra den__
_
_______________

______________ til den

3. Oplysninger om vært

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

Jeg ønsker at tage ophold hos:
Navn:

CPR.nr.:

Relation til værten (f.eks. ven, søster, bror, forældre, ægtefælle mv):

Adresse:

Postnr.:

By:

Telefonnr.:

4. Ansøgers underskrift
Jeg bekræfter hermed, at jeg har læst vejledningen og gjort mig bekendt med betingelser og konsekvenser i
forbindelse med lovligt fravær med økonomi, herunder at jeg efter endt lovligt fravær med økonomi skal tage ophold
på det center, jeg er tilknyttet.
Jeg er vejledt om, at såfremt jeg ikke tager ophold på asylcenteret efter endt lovligt fravær og tager ophold uden for
centeret uden Udlændingestyrelsens tilladelse, er jeg ikke berettiget til kontante ydelser eller nogen anden form for
hjælp, herunder sundhedsmæssige ydelser.
Ansøgers underskrift:

Dato:

Underskrift fra evt. medfølgende familiemedlemmer over 18 år:

Dato:
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5. Samtykke til kortvarig privat indkvartering
Jeg giver hermed samtykke til, at ansøger indkvarteres hos mig i den ansøgte periode, og jeg er gjort bekendt med,
at der indhentes oplysninger om min bolig og husstand i CPR-registret, og at oplysningerne om at ansøger er
indkvarteret hos mig kan gives til andre myndigheder, og at jeg har ret til at se, hvad der er registreret om mig. Jeg
bekræfter, at jeg har læst vejledningen på side 1.
Behandling af dine oplysninger
I forbindelse med behandlingen af denne ansøgning, vil Udlændingestyrelsen behandle oplysninger om dig. Du kan
læse mere om vores behandling af oplysninger og dine rettigheder på www.nyidanmark.dk/personoplysninger
Indkvarteringsværtens underskrift:

Dato:

6. Begrundelse

Sted:

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

Begrundelse for ansøgningen om lovligt fravær med økonomi (udfyldes af personalet på asylcenteret):
Begrundelse:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Operatør (kontaktperson):

Dato:

Har du husket det hele?
Hvis ansøgningen om lovligt fravær med økonomi er udfyldt korrekt, kan Udlændingestyrelsen behandle sagen
hurtigt.
Det er derfor meget vigtigt, at du, inden du indgiver skemaet, kontrollerer, at skemaet er udfyldt korrekt.
Vi anbefaler, at du bruger tjeklisten herunder inden ansøgning indgives.

Tjekliste
Inden ansøgningen indgives, er det vigtigt, at:
du har besvaret alle spørgsmålene,
at pkt. 4-6 er dateret og underskrevet.
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