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Permanent opholdstilladelse
• Rammerne: 2 timer
> Gennemgang af reglerne

> Tid til spørgsmål
• Formål: at gennemgå reglerne
> Giver et overblik over de gældende krav
> Fortælle om rammerne for dispensation

> Informere om tilbud til yderligere rådgivning om PO

Frivilligrådgivningen – adresser og åbningstider
København
Onsdag kl. 17-20 og torsdag kl. 13-16
Frivillighuset
Hejrevej 26, 2. sal, 2400 Kbh NV
raadgivningkbh@drc.ngo
+45 26 60 26 80 34 (man, ons, fre 10-13)

Odense
Tirsdag kl. 17-19
Integrationsnet Odense
Ørstedsgade 19, 5000 Odense
raadgivning.odense@drc.ngo
+45 60 26 81 01 (man, ons, fre 10-13)

Aalborg
Tirsdag kl. 17.30 - 19.30 (tidsbestilling
nødvendig)
Sprogcenter Aalborg (ved Studiecentret på
1. sal)
Strandvejen 35B, 9000 Aalborg
raadgivning.aalborg@drc.ngo
+45 28 90 15 03 (man-fre 9-15)

Ringsted
Onsdag i ulige uger kl. 17-19
Clavis Ringsted
Nørregade 13-19, 1.sal, 4100 Ringsted
raadgivning.ringsted@drc.ngo
+45 28 91 71 08

Holstebro
Tirsdag i lige uger kl. 16-18
Kulturhuset
Nygade 22, 7500 Holstebro
raadgivning.holstebro@drc.ngo
+45 60 26 81 01 (man, ons, fre 10-13)

Århus
Mandag kl. 17-19
Integrationsnet
Olof Palmes Alle 35, 8200 Aarhus N
raadgivning.aarhus@drc.ngo
+45 28 90 15 03 (man-fre 9-15)

Haderslev
Torsdag kl. 12-15
Lavgade 5, 1., 6100 Haderslev
raadgivning.haderslev@drc.ngo
+45 60 26 81 01 (man, ons, fre 10-13)

Opdaterede åbningstider er altid
tilgængelige på vores
hjemmeside:

Juridiske konsulenter
Find vores kontaktoplysninger på
hjemmesiden

https://drc.ngo/da/stot-nu/frivillig/aktiviteterog-projekter/frivilligradgivningen/adresser-ogabningstider/

https://drc.ngo/da/stot-nu/frivillig/kontakt-os/

Permanent opholdstilladelse (tidsubegrænset)
Grundlæggende betingelser

Supplerende betingelser

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

8 års ophold
Skærpet kriminalitetskrav
Prøve i Dansk 2
Ikke modtaget offentlig hjælp
Ikke forfalden gæld til det offentlige
Opholds- og selvforsørgelseserklæring.
Fuldtidsbeskæftigelse i mindst 3 år og 6 måneder inden for
de seneste 4 år.
Krav om aktuelt arbejde mindst 15 timer om ugen
Ikke aktivt modarbejdet afklaring af identitet

•

Aktivt medborgerskab
Prøve i Dansk 3
Beskæftigelse i mindst 4 år inden for de
seneste 4 år og 6 måneder.
Årlig skattepligtig indkomst på
gennemsnitligt 298.101,82 kr. (2021)

Når man ansøger om permanent opholdstilladelse

• Alle grundlæggende krav skal være opfyldt.
• Derudover skal 2 eller 4 af de supplerende krav være opfyldt.

• Man skal være fyldt 18 år.
• Betingelserne for den nuværende opholdstilladelse skal fortsat være
opfyldt.

Opholdskrav
• 8 års lovligt ophold:
• Boet lovligt i DK i mindst 8 år og i hele denne periode have haft
opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7-9 f eller §§ 9 i-9 n eller § 9 p
(Familiesammenføring, asyl, studie eller arbejde mv.).
• 4 års lovligt ophold
• Udvist en særlig evne og vilje til at integrere sig i det danske
samfund, kan opnå tidsubegrænset opholdstilladelse efter mindst 4 års lovlig
ophold her i landet.

Opholdskrav fortsat
• OBS på
> Familiesammenførte
o Hvis man bliver skilt og gift igen / samliv med anden (med en anden) => ny
opholdstilladelse pga. nyt ægteskab/samliv => beregning af lovligt ophold starter forfra
> Ophold i udlandet
o I visse tilfælde fraregnes udlandsophold i beregningsgrundlaget, f.eks. Ved
udstationering / udsendelse.

> Nyt opholdsgrundlag?
o I nogle tilfælde ok, i andre starter grundlaget for lovligt ophold forfra.
o Eks: familiesammenført -> skilt -> nyt ægteskab

Kriminalitet
• Man må ikke have begået visse former for kriminalitet.
• Idømt fængselsstraf i under 6 måneder eller en betinget fængselsstraf (karens).
• Idømt ubetinget fængselsstraf i 6 måneder eller mere (udelukket).
• Karensperiode (4½ - 30 år).

• Detaljeret oversigt: se mere på www.nyidanmark.dk
• https://www.nyidanmark.dk/da/Du-vil-ans%C3%B8ge/Permanent-ophold/Permanent-ophold

Forfalden gæld til det offentlige
Gæld som er til hinder

Gæld som ikke er til hinder

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Tilbagebetalingspligtige ydelser efter lov om social
service eller lov om aktiv socialpolitik (fx for meget
udbetalt kontanthjælp).
For meget udbetalt boligstøtte
Boligindskudslån
Daginstitutionsbetaling
Skatter og afgifter
Forskudsvist udbetalt børnebidrag

Studielån
Gæld til banker / kreditforeninger
Gæld til det offentlige, hvor der er givet henstand
(medmindre gælden overstiger 123.235,52 kr. 2021niveau)

-Afdragsordning = forfalden gæld
-Tilbagebetaling: efter ansøgning men inden afgørelse -> indsend dokumentation.

Ingen offentlig hjælp
• Man må ikke have modtaget visse typer af offentlig hjælp i
de seneste 4 år forud for ansøgningstidspunktet.
Ydelser som tæller

Ydelser som ikke tæller

•

•
•

•

Ydelser modtaget efter lov om aktiv
socialpolitik eller integrationsloven,
f.eks. SH-ydelse, kontanthjælp eller
revalidering.
OBS: Flygtninge o.a. der får
brøkpension/brøkførtidspension ->
supplerende hjælp der kan sidestilles
med pension = ok ift. krav om
selvforsørgelse.

•
•
•
•

SU
Dagpenge (arbejdsløshedsdagpenge,
sygedagpenge og barselsdagpenge).
Pension (førtidspension og folkepension)
Boligstøtte (lov om individuel
boligstøtte)
Friplads til børn i daginstitution.
Enkeltstående ydelser af mindre
beløbsmæssig størrelse, men OBS

Opholds- og selvforsørgelseserklæring
• Du skal acceptere en opholds- og
selvforsørgelseserklæring.
• Erklæring er indarbejdet i det digitale
ansøgningsskema.

Beskæftigelse i Danmark
• Ordinær fuldtidsbeskæftigelse i mindst 3 ½ år inden for de sidste 4 år.
Medregnes som ordinært arbejde

Medregnes ikke som ordinært arbejde

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Lønnet arbejde 30 timer om ugen (120
timer/mdr.)
Selvstændig erhvervsdrivende
Medhjælpende ægtefælle
Perioder med fravær som følge af sygdom,
ferie, omsorgsdage og barsel mv. inden for
rammerne af ansættelsesforholdet.
Fleksjob, efter reglerne i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats
(Praktikforløb under IGU)

Perioder med dagpenge
Ulønnet arbejde
Arbejde med løntilskud
Ansættelse i jobrotation
Uddannelse, herunder praktik
Perioder med arbejde under 30 timer om
ugen

Nuværende beskæftigelse i Danmark
• Man skal være i aktuel ordinær beskæftigelse, når Udlændingestyrelsen træffer afgørelsen.

Opfylder betingelsen

Opfylder ikke betingelsen

•

•
•
•
•
•

•
•
•

Lønmodtager i uopsagt tidsubegrænset
stilling
Selvstændig erhvervsdrivende
Mindst 15 timer om ugen (ok hvis
grundlæggende beskæftigelse opfyldt).
Forventning om at være i arbejde

•
•

Ansat i job med løntilskud
Ulønnet beskæftigelse
Uddannelse herunder praktik
Vikar i vikarbureau
Lønmodtager eller selvstændig i
virksomhed under konkurs mv.
Arbejder under 15 timer om ugen
Arbejder i virksomhed som er under
konkurs, likvidation, tvangsopløsning mv.

Dansk-kravet
• Bestået prøve i Dansk 2 eller danskprøve på et tilsvarende eller niveau.

• Eksempler på tilsvarende eller højere niveau
• FVU-læsning trin 2 eller trin 3.
• Folkeskolens 9. eller 10. klasses prøver bestået med et
karaktergennemsnit på mindst 02 i danskdisciplinerne (bortset fra
orden).
• Bevis for videregående uddannelser på universiteter,
professionsskoler (ikke fremmedsprog).

Modarbejdet afklaring af identitet
• Man må ikke aktivt have modarbejdet afklaringen af identitet ved
ansøgning om opholdstilladelse eller forlængelse af opholdstilladelse

• Eksempler på aktivt modarbejdelse af afklaring af identitet:
- Fremlagt forfalskede identitetsdokumenter som pas eller fødselsattest

- Fremlagt en anden persons identitetsdokumenter
- Forklaret usandt om navn, fødedato, fødeland eller statsborgerskab

•

Gælder for 1. gangsansøgning om opholdstilladelse d. 1. januar 2018 eller senere

Grundlæggende betingelser
• 8 års ophold
• Skærpet kriminalitetskrav
• Prøve i Dansk 2

• Ikke modtaget offentlig hjælp
• Ikke forfalden gæld til det offentlige
• Opholds- og selvforsørgelseserklæring.
• Fuldtidsbeskæftigelse i mindst 3 år og 6 måneder inden for de seneste 4 år.
• Krav om aktuelt arbejde mindst 15 timer om ugen
• Ikke aktivt modarbejdet afklaring af identitet

Supplerende betingelser
• Aktivt medborgerskab
• Beskæftigelse i mindst 4 år ud af de sidste 4 år og 6 måneder.
• Årlig skattepligtig indkomst på 298.101,82 kr. (2021) de
seneste 2 år.
• Prøve i Dansk 3
• Man skal opfylde de grundlæggende betingelser og 2 ud af 4 supplerende
betingelser.

• Hvis man opfylder alle 4 supplerende betingelser, kan man få permanent
opholdstilladelse efter at have boet lovligt i Danmark i mindst 4 år i stedet
for 8 år

Danskkravet (supplerende betingelse)
• Krav om bestået prøve i Dansk 3 eller en danskprøve på et tilsvarende eller
højere niveau.
• Eksempler på tilsvarende eller højere niveau:
- Folkeskolens afsluttende prøver i 9. eller 10. klasse.

- FVU-læsning trin 4
- AVU.
- Studentereksamen, HF, HTX eller HHX.
- M.fl.: https://www.nyidanmark.dk/da/Ord-og-begreber/US/Diverse-US/Pr%C3%B8ver-p%C3%A5-tilsvarende-ellerh%C3%B8jere-niveau-end-Pr%C3%B8ve-i-Dansk-3

Beskæftigelse i Danmark (supplerende betingelse)

• Ordinær fuldtidsbeskæftigelse i min. 4 år inden for de seneste 4
år og 6 måneder (mindst 30 timer om ugen).
Uddannelse og deltidsbeskæftigelse indgår ikke i beskæftigelseskravet

Årlige skattepligtig indkomst (supplerende betingelse)

• Opfylde betingelsen om en årlig skattepligtig indkomst på
gennemsnitligt 298.101,82 kr. (2021) eller derover de seneste 2 år forud for
tidspunktet, hvor der vil kunne meddeles permanent opholdstilladelse.
• Følgende typer af indkomst indgår:
• A-indkomst
• B-indkomst
• Løn udbetalt i form af diæter, herunder kost og logi
• Indbetalinger til arbejdsmarkedspension

Medborgersskab (supplerende betingelse)
• Opfylde betingelsen om aktivt medborgerskab, hvis man har:
- bestået medborgerskabsprøven, eller

- udvist aktivt medborgerskab i Danmark i mindst 1 år.
Medborgerskabsprøve
•

•
•

Aktivt medborgerskab

Man skal bestå den nye prøve med 25
•
skriftlige spørgsmål om
hverdagsliv og medborgerskab i
Danmark.
Ikke det samme som ”indfødsretsprøven”.
Afholdes to gange om året (juni og december). •

Dokumentere min. 1 års medlemskab af en
bestyrelse, ældreråd eller en organisation,
deltagelse i børne- eller ungdomsarbejde,
træneruddannelse, organisationsarbejde eller
lign.
”…som i ord og handling understøtter
grundlæggende demokratiske værdier og
retsprincipper i det danske samfund.”

Medborgerskab fortsat
• Info om medborgerskabsprøven
> Herunder tilmelding, afholdelse, læremateriale mv.
>

https://www.integrationsviden.dk/skole-uddannelse/danskundervisning-og-prover-forudlaendinge/prover/medborgerskabsproven/information-tilprovedeltagere/information-til-provedeltagere-1

• NB! På internettet kan der være sider, som indeholder spørgsmål, der
angiveligt stilles til Medborgerskabsprøven. På disse sider er der også
mulighed for at tage en prøve og få oplyst, om besvarelsen er korrekt. Vær
opmærksom på, at der ikke er tale om officielle hjemmesider fra Styrelsen
for International Rekruttering og Integration, og at indholdet af sådanne
sider ikke kan anvendes som alternativ til lærematerialet ved forberedelse
til Medborgerskabsprøven.

Permanent opholdstilladelse

Særlige grupper

Personer med handicap

Folke- og førtidspensionister

•

FN’s handicapkonvention

•

•

Hvis man som følge af sit handicap ikke kan
opfylde en eller flere betingelser, kan man blive •
undtaget.

•

Kun undtagelse fra de betingelser, som man
ikke kan opfylde på grund af sit handicap.

•

Dog ikke fra betingelserne om: gyldig
opholdstilladelse, over 18 år, lovligt ophold i 8
eller 4 år, kriminalitetskravet.

Undtaget fra den grundlæggende betingelse
om beskæftigelse på 3 år og 6 måneder.
Arbejde på tidspunktet hvor der træffes
afgørelse.

•

Supplerende betingelse om arbejde i mindst 4
år og om årlig skattepligtig indkomst (280.908
kr.)

•

Supplerende betingelse: hvis man opfylder krav
om prøve i Dansk 3 og aktiv medborgerskab:
permanent opholdstilladelse efter 4 år.

Dispensation
• Anmodning om dispensation i forbindelse med permanent ophold.

”Vi skal bede dig om at sende os en uvildig bedømmelse af din helbredstilstand af en person med lægefaglig baggrund.
Det kan fx være en udtalelse fra en læge eller et hospital, som indeholder oplysninger om:
-

din fremtidige arbejdsevne – har du, som følge af de diagnoser, som er nævnt i lægeerklæringen, en langvarig
nedsættelse af arbejdsevnen?

-

din fremtidige mulighed for at gå til medborgerskabsprøven

-

din fremtidige mulighed for at gå til en danskprøve

-

din fremtidige mulighed for at bestå en danskprøve – hvordan påvirker din helbredstilstand din evne til
sprogindlæring?

-

hvor længe du har lidt af eventuelle lidelser, og om de er kroniske

-

den medicin/behandling du modtager for dine lidelser

-

en forbedringsprognose – er der yderligere behandlingsmuligheder, som kunne forbedre dine muligheder for at
opfylde kravene til permanent ophold? ”

Unge mellem 18 og 19 år
• Unge mellem 18 og 19 år, som har været i uafbrudt uddannelse eller
arbejde siden afslutningen af folkeskolen, kan få permanent
opholdstilladelse efter lempeligere betingelser.
• Lovligt ophold i mindst 8 år (asyl, familiesammenføring, studie, arbejde mv.)
• Opfylde en række betingelser for at få permanent opholdstilladelse
som ung mellem 18 og 19 år
• Afgørende at søge inden man fylder 19 år.
• Hvis man ikke har været i uafbrudt uddannelse eller arbejde siden
afslutningen af folkeskolen, skal man leve op til de samme
betingelser, som andre ansøgere over 19 år.

Ansøgning og gebyr
Gebyrsatser 2021:
• Permanent opholdstilladelse (asyl, familiesammenføring m.fl.)

5.365 kr.

• Permanent opholdstilladelse (erhverv- og studie)

6.370 kr.

• Klage over afslag
• Flygtninge er ikke undtaget fra gebyrkravet.

Ansøgning til Udlændingestyrelsen

• Digital ansøgning og afgivelse af biometri.
• Forventet sagsbehandlingstid: 10 måneder.

895 kr.

Hvor kan du finde viden om reglerne?
• Udlændingestyrelsen: www.nyidanmark.dk
> Direkte link til Permanent opholdstilladelse: https://www.nyidanmark.dk/da/Du-vilans%C3%B8ge/Permanent-ophold

• Udlændinge- og Integrationsministeriet: www.uim.dk
• Den fælles offentlige portal: www.borger.dk
• Det juridiske informationssystem: www.retsinfo.dk

Hvor kan flygtninge få hjælp og rådgivning?
Dansk Flygtningehjælps Frivilligrådgivninger

• I vores juridiske Frivilligrådgivning kan flygtninge, indvandrere og deres familier få gratis, uvildig og tværfaglig rådgivning
om blandt andet udlændingeloven, integrationsloven, sociale regler og psykosociale forhold.
• Vi vejleder eksempelvis om familiesammenføring, permanent ophold og indfødsret. Vi kan også hjælpe med at forstå
afgørelser og breve fra offentlige myndigheder og vejlede om klagemuligheder.
Rådgivninger i: Aalborg, Holstebro, Århus, Haderslev, Odense, Ringsted og København.
• Frivilligrådgivningen er bemandet af frivillige rådgivere med en faglig baggrund som jurister, socialrådgivere eller andre
fagpersoner med relevant uddannelse og erfaring. De frivillige rådgivere har tavshedspligt og yder alle sammen råd og
vejledning på frivillig basis.

• Adresse og åbningstider: https://flygtning.dk/frivillig/vores-arbejde/frivilligraadgivningen/adresser-og-aabningstider
Dansk Flygtningehjælps asylrådgivning
•

Asylrådgivningen rådgiver asylansøgere om lovgivning og proces både ved ansøgning og afslag

•

https://flygtning.dk/danmark/asyl

Repatrieringsrådgivningen i Dansk Flygtningehjælp
•

Repatrieringsrådgivningen tilbyder samtaler om muligheder, når flygtninge ønsker at vende tilbage til deres hjemland.

•

https://flygtning.dk/danmark/om-at-vende-hjem

Tak for jeres opmærksomhed ☺

