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Nuværende regler  
En ansøger, der ønsker dansk statsborgerskab, må efter de gældende 
retningslinjer fra 2015 for det første ikke have modtaget ydelser efter lov om 
aktiv socialpolitik eller integrationsloven det seneste år forud for fremsættelse 
af et lovforslag om indfødsrets meddelelse.  
 
For det andet må ansøgeren ikke have modtaget disse ydelser i mere end 6 
måneder inden for de seneste 5 år.  
 
Dagpenge har efter de gældende retningslinjer fra 2015 ikke nogen betydning 
for en ansøgers opfyldelse af selvforsørgelseskravet.  
 
Nye regler 
Aftaleparterne er enige om at skærpe selvforsørgelseskravet ved ansøgning om 
dansk statsborgerskab ved naturalisation. 
 
Ansøgere må fremover for det første ikke have modtaget ydelser efter lov om 
aktiv socialpolitik eller integrationsloven de seneste 2 år forud for fremsættelse 
af et lovforslag om indfødsrets meddelelse.  
 
For det andet må ansøgerne ikke have modtaget disse ydelser i mere end 4 
måneder inden for de seneste 5 år.   
 
Herudover vil eventuelle dagpengeperioder fremover kunne få betydning i 
forhold til den samlede periode, inden for hvilken en ansøger ikke må have 
modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven.   
 
Perioder på dagpenge (arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og 
barselsdagpenge) på mere end sammenlagt 4 måneder vil således blive ”lagt til” 
den periode, som ansøgeren skal have været selvforsørgende.  
 
Dermed forlænges med aftalen den periode, hvor ansøgeren ikke må have 
modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven, hvis 
ansøgeren i mere end 4 måneder har modtaget dagpenge.  
 
Perioder på dagpenge vil således ikke i sig selv være til hinder for at opnå dansk 
statsborgerskab. En ansøger må gerne modtage eller have modtaget dagpenge 
på tidspunktet for ansøgningens behandling. Det betyder også, at der ikke er 
ændres på, hvilke ydelser der er til hinder for at opnå dansk statsborgerskab.  
 
Nedenfor er angivet fem eksempler på anvendelsen af de skærpede regler om 
selvforsørgelse. 
 
Case 1 
Ansøgeren er på ansøgningstidspunktet i beskæftigelse og modtager ikke 
ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven. Ansøgeren har 
dog mellem år 3 og 4 før ansøgningen modtaget 10 måneders dagpenge. 
Ansøgeren har i de første 6 måneder mellem år 5 og 6 før ansøgningen 
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modtaget integrationsydelse i 6 måneder. Ansøgeren opfylder ikke 
selvforsørgelseskravet. Efter de gældende regler ville integrationsydelsen i år 6 
før ansøgningen ikke have ført til et afslag på indfødsret. 
 
  A-dagpenge 10 mdr.            (10 mdr. - 4 mdr. lægges til de 5 år) 
     
   

(år) 1 2 3 4 5 6

     integrationsydelse 6 mdr. 

 
 
Case 2 
Ansøgeren er i beskæftigelse og har mellem år 1 og 2 før ansøgningen samt år 
4 og 5 før ansøgningen modtaget barselsdagpenge i i alt 12 måneder. 
Ansøgeren har ikke inden for de seneste 5 år og 8 måneder modtaget ydelser 
efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven. Ansøgeren opfylder 
selvforsørgelseskravet.  
 
              barselsdagpenge                  barselsdagpenge   (12 mdr. – 4 mdr. lægges til de 5 år)  
                  6 mdr          6 mdr.     
     

  

(år) 1 2 3 4 5 6     

 
 
 
 
Case 3 
Ansøgeren er førtidspensionist og har mellem år 3 og 5 før ansøgningen 
modtaget sygedagpenge i 1½ år. Ansøgeren har mellem år 5 og 6 før 
ansøgningen modtaget kontanthjælp i 5 måneder. Ansøgeren opfylder ikke 
selvforsørgelseskravet. Efter de gældende regler ville kontanthjælpen mellem år 
5 og 6 før ansøgningen ikke have ført til et afslag på indfødsret. 
 
 
                                           sygedagpenge 1½ år     (1½ år - 4 mdr. lægges til de 5 år) 

     

  

(år) 1             2             3             4             5             6             7            8           9           10          
                 kontanthjælp  

5 mdr.  
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Case 4 
Ansøgeren har mellem år 1 og 2 før ansøgningen modtaget sygedagpenge i 2 
måneder og mellem år 2 og 3 før ansøgningen modtaget barselsdagpenge i 6 
måneder. Ansøgeren har mellem år 3 og 4 modtaget kontanthjælp i 1 måned. 
Ansøgeren opfylder selvforsørgelseskravet.  
 
  
     Sygedagpenge     Barselsdagpenge    (2 mdr. + 6 mdr. - 4 mdr. 
            2 mdr.                6 mdr.    lægges til de 2 år) 

           
   
(år) 1 2 3 4 5 6     
       Kontanthjælp 1 md. 

 

Case 5 
Ansøgeren er på ansøgningstidspunktet i beskæftigelse og modtager ikke 
ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven. Ansøgeren har 
dog mellem år 3 og 4 før ansøgningen modtaget 4 måneders dagpenge. 
Ansøgeren har mellem år 5 og 6 før ansøgningen modtaget integrationsydelse i 
5 måneder. Ansøgeren opfylder selvforsørgelseskravet.  
 
  A-dagpenge 4 mdr. (4 mdr. lægges ikke til de 5 år) 
     
   

(år) 1 2 3 4 5 6

                 integrationsydelse 4 mdr. 

 

 


