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Information om ny indfødsretsaftale  

5. oktober 2015 

  

Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og 

Socialdemokraterne har den 5. oktober 2015 indgået en aftale om dansk ind-

fødsret. Aftalen fastlægger de fremtidige generelle retningslinjer for udlæn-

dinge-, integrations- og boligministerens udarbejdelse af lovforslag om ind-

fødsrets meddelelse (naturalisation). 

 

Oversigt over de væsentligste indholdsmæssige ændringer i den nye aftale 

om dansk indfødsret: 

 Danskkrav, 

jf. § 24. 

Selvfor-

sørgelse, 

jf. § 23. 

Indføds-

retsprøve, 

jf. § 24. 

Vandelskrav, jf. § 

19. 

CIS nr. 

9253 

af 6. 

juni 

2013 

Prøve i 

Dansk 2. 

 

Det sene-

ste år, og 

2½ år 

inden for 

de sene-

ste 5 år.  

 

Krav om 

bestået 

statsborger-

skabsprøve 

med 27 pen-

sumspørgs-

mål og 3 

uforberedte 

spørgsmål 

om aktuelle 

emner. 22 af 

de i alt 30 

spørgsmål 

skal besva-

res korrekt 

for at bestå. 

Karens på mellem 

3 og 20 år af-

hængig af sankti-

onsform- og læng-

de.  

 

Aftale 

af 5. 

okto-

ber 

2015 

Prøve i 

Dansk 3.  

 

Prøve i 

Dansk 2 – 

hvis ansø-

geren har 

været selv-

forsørgen-

Det sene-

ste år, og 

4½ år 

inden for 

de sene-

ste 5 år. 

Krav om 

bestået ind-

fødsretsprø-

ve af 2015 

med 35 pen-

sumspørgs-

mål og 5 

uforberedte 

spørgsmål 

Karensperioden 

øges med 50 pct. 

 

Særlig forelæggel-

sesadgang for an-

søgere, der er ble-

vet straffet med en 

karensudløsende 

bøde i niveauet fra 
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de i 8½ år 

inden for 

de seneste 

9 år. 

om aktuelle 

emner. 32 af 

de i alt 40 

spørgsmål 

skal besva-

res rigtigt 

for at bestå. 

3.000 til og med 

10.000 kr. for over-

trædelse af anden 

lovgivning end 

straffeloven, færd-

selsloven, lov om 

euforiserende stof-

fer og våbenloven. 

 

 

Med henblik på at styrke de lægefaglige diagnoser i lægeerklæringerne, som 

indsendes af ansøgere med henblik på at opnå dispensation, vil der fremover 

blive stillet krav om, at ansøgere med psykiske lidelser, herunder PTSD, skal 

indhente en erklæring fra en speciallæge i psykiatri eller en anden person med 

lægefaglig baggrund baseret på en forudgående psykiatrisk udredning af an-

søgeren. 

 

I forbindelse med den nye aftale er parterne blevet enige om, at muligheder-

ne for at kunne give dansksindede sydslesvigere lettere adgang til erhvervelse 

af dansk indfødsret, skal undersøges nærmere. 

 

Aftalen træder i kraft den 15. oktober 2015 og gælder for behandlingen af alle 

ansøgninger om naturalisation uanset tidspunktet for ansøgningens indgivel-

se. Ansøgere, der fremover optages på et lovforslag om indfødsrets meddelel-

se, skal således opfylde de krav, der er beskrevet i de nye retningslinjer. 

 

Der laves dog samtidig en overgangsordning for to grupper af ansøgere, der 

ifølge overgangsbestemmelsen i aftalens § 33, stk. 2, skal behandles efter ret-

ningslinjerne i cirkulæreskrivelse nr. 9253 af 6. juni 2013 om naturalisation. 

Disse to grupper er 

• Ansøgere, hvis ansøgning eller anmodning om genoptagelse er modta-

get i ministeriet inden den 15. august 2014. 

• Ansøgere, der har modtaget et optagelsesbrev uden forbehold for nye 

retningslinjer i forbindelse med folketingvalget den 18. juni 2015. 

 

 

 

 


