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J.nr.: 2010/309-40

Til Folketingets Indfødsretsudvalgs orientering kan det oplyses, at Integrationsministeriet vil 
foretage en samlet gennemgang af de internationale konventioner på udlændingeområdet og 
på indfødsretsområdet og deres betydning.

Udvalget vil blive orienteret om resultatet af den samlede gennemgang, når denne foreligger.

Integrationsministeriet kan i forlængelse heraf oplyse, at ministeriet fortsat og indtil videre vil 
behandle ansøgninger, der er omfattet af retningslinjernes § 24, stk. 3, note 3, 2. pkt., jf. cir-
kulæreskrivelse nr. 61 af 22. september 2008 om retningslinjer for naturalisation, hvorefter 
ministeriet forudsættes at meddele afslag til ansøgere, der lider af PTSD, i overensstemmel-
se med retningslinjerne. 

De pågældende vil i afgørelsen blive vejledt om, at ministeriet vil være indstillet på at behand-
le deres ansøgning på ny, hvis de indsender bevis for, at de har deltaget i danskundervisning 
samt dokumentation for, at de har forsøgt at tage en prøve i dansk samt indfødsretsprøven.

Ministeriet vil samtidig vejlede de pågældende ansøgere om, at de på ny vil blive meddelt 
afslag, såfremt de ikke opfylder kravet om at indsende dokumentation for deltagelse i dansk-
undervisning samt dokumentation for forsøg på at tage prøverne.

Ministeriet vil tilsvarende i forbindelse med en afgørelse vejlede andre ansøgere, der efter en 
konkret og individuel vurdering vil kunne blive anset for at have en langvarig funktionsned-
sættelse, om, at ministeriet vil være indstillet på at behandle deres ansøgning på ny, hvis de 
indsender bevis for, at de har deltaget i danskundervisning samt dokumentation for, at de har 
forsøgt at tage en prøve i dansk samt indfødsretsprøven.

Det er efter retningslinjernes § 24, stk. 3, en betingelse for, at en ansøgning kan forelægges 
Folketingets Indfødsretsudvalg, at ansøgeren dokumenterer at lide af en fysisk eller psykisk 
sygdom af meget alvorlig karakter, og at ansøgeren som følge af sygdommen ikke mener at 
være i stand til – eller have rimelig udsigt til at kunne opfylde kravet om dokumentation for 
danskkundskaber og en bestået indfødsretsprøve. Ministeriet har med henblik på at kunne 
foretage en vurdering af, om ansøgeren vil have rimelig udsigt til at kunne opfylde kravene, 
behov for at få belyst, i hvilken udstrækning ansøgeren har deltaget i danskundervisning 

Indfødsretsudvalget 2010-11
IFU alm. del Bilag  52
Offentligt



samt at få dokumentation for, at ansøgeren har forsøgt at tage en prøve i dansk samt ind-
fødsretsprøven.

Det bemærkes i den forbindelse, at der er mulighed for, at de pågældende ansøgere dels kan 
få kompenserende specialundervisning, dels kan gives tilladelse til en ændring af en prøves 
form og indhold samt få tilladelse til ved prøven at benytte hjælpemidler, der kan kompensere 
for handicappet.

Med venlig hilsen

Søren Pind


