FAKTA OM AKTUEL UDLÆNDINGELOVGIVNING

Ophold i Danmark
Sådan får man…
1. Permanent opholdstilladelse
2. Dansk statsborgerskab
3. Familiesammenføring
4. Arbejdstilladelse
NOTE: Asyl i Danmark – hvilken status?
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Læs mere: www.nyidanmark.dk og www.refugees.dk/fakta

(1) Permanent opholdstilladelse
Når man har boet lovligt i Danmark i 8 år, kan man søge om permanent opholdstilladelse, dvs. tidsubegrænset
ophold. For at få permanent opholdstilladelse skal man opfylde nedenstående betingelser samt mindst 2 af de 4
supplerende betingelser. Hvis man opfylder alle 4 supplerende betingelser, skal man kun have boet lovligt i
Danmark i 4 år. Ansøgning skal normalt indgives digitalt til Udlændingestyrelsen. Skema findes på
www.nyidanmark.dk. Der betales et gebyr ved ansøgning. Ved ansøgning på baggrund af asyl betales 4.000 kr.
Grundlæggende betingelser


Alder: Mindst 18 år.



Ophold: 8 års lovligt ophold i Danmark.



Opholdstilladelse: Man skal fortsat opfylde de betingelser, der stilles for nuværende opholdstilladelse.



Sprogkundskaber: Man skal have bestået Prøve i Dansk 2 eller en danskprøve på et tilsvarende eller
højere niveau.



Beskæftigelse: Man skal have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse (30 timer om ugen) eller udøvet
selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 3 år og 6 måneder inden for de sidste 4 år. Dog ikke
nødvendigvis i træk.



Aktuel beskæftigelse: Man skal fortsat være i arbejde på det tidspunkt, hvor ens ansøgning bliver
behandlet i Udlændingestyrelsen.



Offentlig hjælp: Man må normalt ikke have modtaget offentlig hjælp efter aktivloven (lov om aktiv
socialpolitik - for eksempel kontanthjælp) eller integrationsloven inden for de sidste 4 år.



Kriminalitet: Man må ikke have begået visse former for kriminalitet.



Gæld: Man må ikke have forfalden gæld til det offentlige, medmindre der er givet henstand. Hvis dette er
tilfældet, må henstanden ikke overstige 116.127,58 kr. (2018)



Integrationserklæring: Man skal have accepteret en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Denne erklæring indgår i ansøgningsskema om permanent opholdstilladelse.



Afklaring af identitet: Man må ikke aktivt have modarbejdet afklaringen af identitet i forbindelse med
ansøgning om eller forlængelse af opholdstilladelse.

Supplerende betingelser


Medborgerskab: Man skal have bestået en medborgerskabsprøve eller have udvist aktivt
medborgerskab i Danmark, fx ved mindst 1 års deltagelse i bestyrelser eller organisationer mv.



Beskæftigelse: Man skal have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse (30 timer om ugen) eller udøvet
selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 4 år inden for de sidste 4 år og 6 måneder.



Indkomst: Man skal have haft en årlig skattepligtig indkomst på gennemsnitlig 280.908 kr. (2018) eller
derover de sidste 2 år.



Danskkundskaber: Bestået Prøve i Dansk 3 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.

Undtagelser


Unge mellem 18 og 19 år, som har haft uafbrudt skolegang eller fuldtidsbeskæftigelse siden folkeskolen.



Personer med stærk tilknytning til Danmark.



Folkepensionister og førtidspensionister.



Personer med handicap.

(2) Dansk statsborgerskab
Ansøgning indgives til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet ved brug af digital selvbetjeningsløsning,
som findes på ministeriets hjemmeside. Det koster 1.200 kr. at ansøge. For at få dansk statsborgerskab skal man
opfylde en række betingelser:


Erklæring om troskab og loyalitet: Man skal love troskab og loyalitet over for Danmark og det danske
samfund, grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.



Status og ophold: Tidsubegrænset opholdstilladelse og bopæl i Danmark. Der er dog undtagelser for
personer med tæt tilknytning til Danmark samt børn, som søger om statsborgerskab uden deres
forældre. Desuden skal man normalt have haft 9 års uafbrudt ophold i Danmark.
For følgende grupper gælder særlige regler:
Flygtninge/statsløse: 8 års uafbrudt ophold i Danmark.
Nordiske statsborgere: 2 års uafbrudt ophold.
Gift med dansk statsborger: 6-8 års uafbrudt ophold i Danmark.
Studerende, tidl. danske statsborgere samt personer født mellem 1. jan. 1961 og 31. dec. 1978 af dansk mor.



Gæld til det offentlige: Man må ikke have bestemte typer af gæld til det offentlige.



Selvforsørgelse: Man må ikke have modtaget visse offentlige ydelser de seneste 2 år forud for fremsættelse af et lovforslag om indfødsrets meddelelse og inden for en periode på mere end 4 måneder
inden for de seneste 5 år. Hvis ansøgeren har modtaget dagpenge udover 4 måneder, forlænges
selvforsørgelsesperioden.



Danskkundskaber: Mindst Prøve i Dansk 2, hvis man har været selvforsørgende de seneste 2 år.
Derudover må man ikke have modtaget offentlig forsørgelse i mere end 6 måneder inden for de seneste
9 år. Ellers skal mindst Prøve i Dansk 3 være bestået.



Indfødsretsprøven (statsborgerskabsprøven): Man skal dokumentere kendskab til danske
samfundsforhold, dansk kultur og historie, normalt ved at have bestået 'Indfødsretsprøven af 2015'.



Kriminalitet: Man er udelukket fra at få dansk statsborgerskab, hvis man er dømt for visse former for
kriminalitet.



Deltagelse i kommunal grundlovsceremoni: Et statsborgerskab er først gældende, efter at man har
deltaget i en af bopælskommunen afholdt ceremoni.
Læs mere her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174789

(3) Familiesammenføring (ægtefæller og børn)
Udlændingestyrelsen kan fravige en eller flere af nedenstående betingelser for familiesammenføring, hvis
særlige grunde taler herfor. Flygtninge har mulighed for dispensation. Der betales et gebyr på 6.700 kr. ved
ansøgning. Flygtninge er dog fritaget for gebyr. Særlige ansøgningsskemaer benyttes.
Krav til begge ægtefæller/samlevende


Alder: Begge skal være fyldt 24 år.



Integrationskrav: Ægtefællerne eller samleverne skal normalt samlet set opfylde 4 ud af 6 krav,
hvoraf kravet om bestået prøve i Dansk 3 er ufravigeligt. Herudover skal 3 af de resterende 5
betingelser opfyldes. De 6 krav er:
For den herboende:
1. Bestået prøve i Dansk 3 eller tilsvarende prøve.
2. Ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 5 år i Danmark.
3. Uddannelse i mindst 6 år, heraf mindst et års uddannelse ud over grundskolen i Danmark.
For den udenlandske ægtefælle (ansøger):
4. Engelskkundskaber på B1-niveau eller bestået prøve i Dansk 1.
5. Ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 3 ud af de seneste 5 år.
6. Bestået uddannelsesforløb af mindst et års varighed på en uddannelse, der mindst er på niveau med
en videregående uddannelse her i landet eller kan sidestilles med en dansk erhvervsuddannelse.



Erklæring om integration: Begge skal underskrive en erklæring om at ville deltage aktivt i ansøgers og
eventuelle børns integration.



Danskkundskaber: Den udenlandske ægtefælle (ansøger) skal normalt bestå en danskprøve på A1niveau inden for 6 måneder efter meddelt opholdstilladelse samt en danskprøve på A2 niveau inden for
9 måneder efter meddelt opholdstilladelse.



Besøgskrav: Den udenlandske ægtefælle skal normalt have haft mindst ét lovligt besøg i Danmark.

Krav til ægtefællen i Danmark


Boligkrav: Man skal råde over en selvstændig bolig af rimelig størrelse. Boligen må som udgangspunkt
ikke ligge i et af de områder, der optræder på regeringens liste over særligt udsatte boligområder.



Forsørgerpligt: Man skal kunne forsørge sig selv og sin udenlandske ægtefælle.



Økonomisk sikkerhed: Man skal normalt kunne stille en økonomisk garanti på 100.000 kr. (2018).

Yderligere krav til ægtefællen i Danmark, hvis denne ikke er dansk/nordisk statsborger


Opholdstilladelse: Man skal have opholdstilladelse som flygtning eller have haft permanent
opholdstilladelse i mere end de seneste 3 år.



Skærpede betingelser for permanent ophold: Hvis man har fået permanent opholdstilladelse før
den 15. marts 2017, skal man desuden opfylde de skærpede betingelser, der gælder fra denne dato.



Midlertidig beskyttelsesstatus: Man kan først søge om familiesammenføring efter 3 års ophold
i Danmark.

Krav til ægteskabet


Ægteskabets gyldighed: Skal kunne anerkendes efter dansk ret.



Samliv: Forholdet skal have været fast og længerevarende. Det skal normalt kunne dokumenteres, at
parret har boet sammen i mindst 1 år og 6 måneder på samme adresse.



Tvang/proforma: Der må ikke være tale om et tvangs- eller proformaægteskab.

Børn under 15 år kan få opholdstilladelse i Danmark efter reglerne om familiesammenføring, når de har en
forælder, der bor fast i Danmark. Gælder i særlige tilfælde også børn mellem 15 og 18 år. Der stilles en
række krav – blandt andet at myndighederne vurderer, at barnets integration vil blive vellykket.
Krav til forælder


Skal være dansk statsborger eller have lovligt ophold i Danmark.



Skal have forældremyndighed over barnet.



Må ikke være dømt for vold imod børn (gælder også evt. samlever)



Skal i særlige tilfælde råde over selvstændig bolig.



Skal i særlige tilfælde være selvforsørgende.

Læs mere: refugees.dk/fakta/lovgivning-og-definitioner/familiesammenfoering-for-flygtninge

(4) Arbejdstilladelse
Nordiske statsborgere kan frit bo og arbejde i Danmark og behøver ikke opholds- og arbejdstilladelse.
EU/EØS statsborgere samt schweiziske statsborgere kan bo og arbejde i Danmark efter EU-reglerne om fri
bevægelighed og behøver ikke opholds- og arbejdstilladelse.
Statsborgere fra lande uden for Norden/EU/EØS skal have opholds- og arbejdstilladelse for at bo og arbejde
i Danmark. Der findes en række ordninger, som gør det muligt for eksempelvis højt kvalificerede udlændinge
at få opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. - Læs om de forskellige ordninger på www.nyidanmark.dk.
NOTE: Asyl i Danmark – hvilken status?
Flygtninge, der får asyl i Danmark, får enten konventionsstatus, B-status (beskyttelsesstatus) eller midlertidig
beskyttelsesstatus ifølge Udlændingelovens § 7:
§ 7.1: K-status (konventionsstatus) - blåt konventionspas
2 års midlertidigt ophold med henblik på midlertidigt ophold. Gives efter 2 år for højst 2 år ad gangen.
Kan søge om familiesammenføring.
§ 7.2: B-status (individuel midlertidig beskyttelsesstatus/de facto status) - gråt fremmedpas
1 års midlertidigt ophold med henblik på midlertidigt ophold. Gives efter 1 år for højst 2 år ad gangen.
Kan søge om familiesammenføring.
§ 7.3: Generel midlertidig beskyttelsesstatus - gråt fremmedpas
1 års midlertidigt ophold – ikke med henblik på varigt ophold. Gives efter de første 3 år for højst 2 år ad gangen.
Kan normalt først søge om familiesammenføring efter 3 år.
§ 8: FN-Kvoteflygtning (konventionsstatus) - blåt konventionspas (Evt. antal bestemmes hvert år af
integrationsministeren. Tidligere fast aftale med FN om 500 årlige kvoteflygtninge blev ophævet i 2018.)
2 års midlertidigt ophold med henblik på midlertidigt ophold. Kan søge om familiesammenføring.

