FAKTA OM AKTUEL UDLÆNDINGELOVGIVNING 2017

Ophold i Danmark
1.
2.
3.
4.

Sådan får man…
Permanent opholdstilladelse
Dansk statsborgerskab
Familiesammenføring
Arbejdstilladelse
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 3.600 kr.
Grundlæggende betingelser


Alder: Mindst 18 år.



Ophold: 8 års lovligt ophold i Danmark.



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 kriminalitet af en vis grovhed og ikke være idømt en
ubetinget fængselsstraf i mere end 1 år. Andre domme kan resultere i en karensperiode, hvor
man ikke kan opnå permanent ophold.



Gæld: Man må ikke have forfalden gæld til det offentlige, medmindre der er givet henstand.
Hvis dette er tilfældet, må henstanden ikke overstige 113.850,57 kr. (2017)



Integrationserklæring: Man skal have accepteret en erklæring om integration og aktivt
medborgerskab i det danske samfund. Denne erklæring indgår i ansøgningsskema om
permanent 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 275.400 kr.
(2017) 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
afslutning af folkeskolen.



Personer med stærk tilknytning til Danmark (tilhører dansk mindretal i Sydslesvig eller
Argentina, har tidligere haft dansk indfødsret eller begge forældre har været danske
statsborgere fra fødslen eller i særlige tilfælde kun den ene af forældrene har været dansk
statsborger fra fødslen.)



Folkepensionister og førtidspensionister.

(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. Man skal erklære, at man vil overholde dansk lovgivning, herunder
Danmarks grundlov, og at man respekterer grundlæggende danske værdier og retsprincipper,
herunder det danske demokrati.



Status og ophold: Permanent opholdstilladelse og bopæl i Danmark. Der er dog undtagelser
for personer med tæt tilknytning til Danmark. 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.
Gift med dansk statsborger: 6-8 års uafbrudt ophold i Danmark.

Studerende: 5 års uafbrudt ophold, hvis man har taget en væsentlig del af sin uddannelse i
Danmark, og såfremt uddannelsen er af dansk karakter og har varet i mindst 3 år.


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



Selvforsørgelse: Man skal have været selvforsørgende i det seneste år og må ikke have
modtaget offentlig forsørgelse i mere end 6 måneder inden for de sidste 5 år. Forsørges man af
sin ægtefælle eller modtager man SU eller folkepension, er dette dog ingen hindring.



Danskkundskaber: Bestået mindst Prøve i Dansk 2, hvis man har været selvforsørgende det
seneste år og herudover 8 år og 6 måneder inden for de seneste 9 år. Ellers skal mindst Prøve i
Dansk 3 være bestået.



Indfødsretsprøven af 2015 (statsborgerskabsprøven): Bestået statsborgerskabsprøve fra
2015 om danske samfundsforhold, dansk kultur og historie.



Kriminalitet: Ansøger skal erklære ikke at have gjort sig skyldig i forhold omfattet af
straffelovens kapitel 12 og 13.

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. Flygtninge med den nye
beskyttelsesstatus (§ 7.3) kan dog først søge om familiesammenføring efter 3 år. Der betales et gebyr
på 6.000 kr. ved ansøgning. Flygtninge er dog fritaget for gebyr. Særlige ansøgningsskemaer benyttes.
Krav til begge ægtefæller/samlevende


Alder: Begge skal være fyldt 24 år.



Tilknytningskrav: Parrets samlede tilknytning til Danmark skal være større end deres
samlede tilknytning til et andet land.



Erklæring om integration: Parret skal begge underskrive en erklæring om efter bedste evne
at ville deltage aktivt i ansøgerens og eventuelle børns danskuddannelse og integration i det
danske samfund.

Krav til den ansøgende ægtefælle


Sprogkundskaber: Bestået en prøve i dansk senest 6 måneder efter, at der er meddelt
opholdstilladelse.

Krav til ægtefællen i Danmark



Forsørgerpligt: Skal kunne forsørge sig selv og sin udenlandske ægtefælle og må ikke have
modtaget offentlig hjælp de seneste 3 år.



Boligkrav: Skal råde over en selvstændig bolig af rimelig størrelse.



Økonomisk sikkerhed: Skal kunne stille en økonomisk garanti på 54.289,48 kr. (2017).



Fast samliv: Er man ikke gift men har fast samliv, skal den danske samlever forsørge sin
udenlandske samlever.



Bopæl: Ægtefællen skal have fast bopæl i Danmark.



Kriminalitet: Ægtefællen i Danmark må ikke de seneste 10 år være dømt for vold m.m. begået
mod en tidligere ægtefælle eller børn.

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


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



Midlertidig beskyttelsesstatus: Skal have fået forlænget sin opholdstilladelse efter de første
3 års ophold i Danmark.



Permanent ophold: Skal opfylde en del af de gældende betingelser for at opnå permanent
opholdstilladelse 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.

(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.
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