Faktaboks – Hovedelementer i aftale om indfødsret af den
29. juni 2018

Boks 1
Elementer i den nye indfødsretsaftale


Styrket fokus på frakendelse af statsborgerskab
Det skal fremover 2 år efter vedtagelsen af en lov om indfødsrets meddelelse ved opslag i Kriminalregisteret
vurderes, om der er grundlag for at indlede inddragelsessager på grund af fortielse af kriminelle handlinger
begået forud for ansøgningen om dansk statsborgerskab.



Skærpede karensregler for kriminalitet
Det skal fremover føre til permanent udelukkelse fra dansk statsborgerskab, hvis man har begået bl.a. vold mod
børn, seksualforbrydelser eller banderelateret kriminalitet. Er man idømt ubetinget fængsel på 1 år eller mere,
skal man fremover være udelukket fra dansk statsborgerskab, uanset hvilken forbrydelse der er tale om.
Endvidere skal man være udelukket fra dansk statsborgerskab, hvis man er idømt 3 måneders ubetinget
fængsel eller mere for personfarlig kriminalitet.



Skærpet selvforsørgelseskrav
En ansøger må fremover ikke have modtaget offentlig forsørgelse inden for de seneste 2 år. Ansøgeren må
endvidere ikke i de seneste 5 år have modtaget offentlig forsørgelse i sammenlagt mere end 4 måneder.
Herudover vil perioder på dagpenge (arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og barselsdagpenge) på mere
end sammenlagt 4 måneder blive ”lagt til” den periode, som ansøgeren skal have været selvforsørgende.



Forelæggelsesadgang for visse færdselsbøder
Med aftalen indføres en forelæggelsesadgang for færdselsbøder i niveauet fra 3.000 kr. til under 3.500 kr. og for
færdselsbøder på mellem 3.500 kr. til og med 5.000 kr. for flere overtrædelser af færdselsloven til samtidig
bedømmelse, som dog ikke hver især har udløst en bøde på 3.500 kr. eller derover.



Underskrivning af grundloven
Med aftalen indføres en ny betingelse, hvorefter dansk statsborgerskab betinges af medvirken i en ceremoni,
hvor ansøgeren skal skrive under på at ville overholde grundloven mv. Ansøgeren skal ved ceremonien udvise
respekt for danske værdier og optræde respektfuldt over for repræsentanter fra myndighederne.



Nye dokumentationskrav ift. dansk for personer, som ønsker dispensation fra kravet om Prøve i Dansk 3
Dispensation fra bl.a. danskkravet under henvisning til handicap gives kun, hvis der foreligger tilstrækkelig og
reel dokumentation for ansøgerens handicap. Derudover skal der lægges vægt på, om ansøgeren inden for en

årrække vil kunne lære dansk på et eller andet niveau og forsøge at tage (gå op til) en danskprøve.


Ny lægefaglig kontrolindstans
Der oprettes en enhed i Styrelsen for Patientsikkerhed, som kan anmodes om en vurdering af de lægelige
oplysninger i dispensationssagerne, hvis der måtte være behov herfor.



Adgang til statsborgerskab for dansksindede i Sydslesvig
Med indfødsretsaftalen gives dansksindede sydslesvigere bosiddende i Sydslesvig mulighed for under lempede
betingelser at opnå dansk statsborgerskab.
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