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Til samtlige kommunalbestyrelser m.v. 
 

Præcisering af personkreds, der kan modtage danskbonus efter integrationslo-

ven § 22, stk. 1 

 

1. Indledning 

I det følgende præciseres det, hvilken personkreds der kan søge om danskbonus 

efter integrationslovens § 22, stk. 1, i lyset af ændringen af integrationslovens § 2 

ved lov nr. 174 af 27. februar 2019 om ændring af udlændingeloven, integrations-

loven, repatrieringsloven og forskellige andre love (Videre adgang til inddragelse 

af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, 

skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, 

underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.). 

 

2. Indførelse af danskbonus efter integrationsloven i 2018 

Efter § 22, stk. 4, i lov om aktiv socialpolitik kan personer, der modtager integrati-

onsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp efter lovens §§ 22-25, efter ansøgning 

få ret til danskbonus i op til 6 sammenhængende måneder. Udbetaling af dansk-

bonus forudsætter således, at ansøgeren opfylder betingelserne for at modtage 

hjælp efter lov om aktiv socialpolitik.  

 

Ved lov nr. 320 af 25. april 2018 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integra-

tionsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ligningsloven (Nedsættelse af 

integrationsydelse og omlægning af dansktillæg) blev der i integrationsloven § 22 

indført en danskbonus til flygtninge og familiesammenførte, der er omfattet af 

integrationsprogrammet (nu selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller 

introduktionsprogrammet), men som ikke modtager integrationsydelse. Hensynet 

var at sikre et direkte økonomisk incitament til at lære dansk for selvforsørgende 

flygtninge og familiesammenførte, der ikke modtager integrationsydelse, uddan-

nelses- eller kontanthjælp, og som dermed ikke har ret til danskbonus efter lov 

om aktiv socialpolitik. 

 

Ved affattelsen af integrationslovens § 22, stk. 1, var det således udlændinge med 

opholdstilladelse som flygtninge, jf. den daværende § 2, stk. 2, i integrationsloven, 

og familiesammenførte, jf. den daværende § 2, stk. 3, i integrationsloven, der 
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efter ansøgning havde adgang til at ansøge om danskbonus efter integrationslo-

ven.  

 

3. Ændring af integrationspersonkreds i 2019 

Ved lov nr. 174 af 27. februar 2019 om ændring af udlændingeloven, integrations-

loven, repatrieringsloven og forskellige andre love (Videre adgang til inddragelse 

af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, 

skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, 

underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) blev inte-

grationslovens personkreds efter § 2 opdelt i nye kategorier, hvorefter ”familie-

sammenførte udlændinge” i integrationslovens § 2, stk. 3, blev udskilt i to nye 

hovedgrupper, således at ”familiesammenførte til flygtninge” blev en selvstændig 

gruppe i § 2, stk. 3, og ”andre familiesammenførte udlændinge”, herunder fami-

liesammenførte udlændinge til fastboende danske statsborgere og fastboende 

udlændinge, der har haft tidsubegrænset opholdstilladelse i mere end de sidste 3 

år, blev til en ny § 2, stk. 4.  

 

Ændringen af personkredsen i integrationslovens § 2 trådte i kraft den 1. marts 

2019. 

 

I forbindelse med denne lovændring blev der ved en beklagelig fejl ikke foretaget 

de nødvendige konsekvensændringer af henvisningerne til personkredsen i inte-

grationslovens § 22, stk. 1.  

 

I § 22, stk. 1 henvises der således fortsat til de gamle betegnelser for personkred-

sen i integrationslovens § 2, stk. 2 og 3. Efter ændringerne af integrationslovens § 

2 ved den nævnte lovændring i 2019 dækker bestemmelsens ordlyd derfor per-

songrupperne ”flygtninge” efter integrationslovens § 2, stk. 2, og ”familiesam-

menførte til flygtninge” efter § 2, stk. 3. Derimod er ”andre familiesammenførte 

udlændinge” efter den nye affattelse af integrationslovens § 2, stk. 4, der frem til 

den 1. marts 2019 var omfattet af integrationslovens § 2, stk. 3, ikke tilføjet ordly-

den af integrationslovens § 22, stk. 1. 

 

4. Ministeriets overvejelser og opfattelse af gældende ret 

Der er ikke med den under pkt. 3 nævnte lovændring i 2019 tilsigtet en ændring af 

den persongruppe, der kan ansøge om danskbonus efter integrationslovens § 22, 

stk. 1. Affattelsen af § 22, stk. 1 er alene ved en teknisk fejl ikke konsekvensrettet i 

overensstemmelse med de ved samme lovændring gennemførte ændringer i per-

sonkredsen i integrationslovens § 2. Dette kan give anledning til tvivl om, hvorvidt 

den persongruppe, der kan ansøge om danskbonus i medfør af integrationslovens 

§ 22, stk. 1, er uændret. 
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Ministeriet skal på denne baggrund gøre opmærksom på, at hele persongruppen, 

der var omfattet af den tidligere affattelse af integrationslovens § 2, stk. 2 og stk. 

3, og som nu er omfattet af den gældende integrationslovs § 2, stk. 2-4, herunder 

persongruppen ”andre familiesammenførte udlændinge”, uændret kan ansøge 

om danskbonus efter integrationslovens § 22, stk. 1, som før lovændringen i 2019.    

 

Den personkreds, der efter integrationslovens § 22, stk. 1, kan ansøge om dansk-

bonus, udgøres således – som før lovændringen i 2019 – fortsat af selvforsørgen-

de flygtninge, jf. integrationslovens § 2, stk. 2, familiesammenførte til flygtninge, 

jf. integrationslovens § 2, stk. 3 og andre familiesammenførte, jf. integrationslo-

vens § 2, stk. 4.  

 

Spørgsmål vedrørende denne vejledning kan rettes til Integrationskontoret i Ud-

lændinge- og Integrationsministeriet pr. mail til uim@uim.dk. 

 

Det bemærkes for en god ordens skyld, at ordlyden af integrationslovens § 22, stk. 

2, vil blive konsekvensrettet i loven ved førstkommende lejlighed og bragt i over-

ensstemmelse med den opdeling af persongrupperne integrationslovens § 2, der 

er indført med lov nr. 174 af 21. februar 2019.  

 

Med venlig hilsen  

 

 

Lars von Spreckelsen-Syberg  

 

Kontorchef 
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