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Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget  
Folketinget 
Christiansborg 
1240 København K 

Medlem af Folketinget Martin Henriksen (DF) har den 11. januar 2016 stillet følgende 

spørgsmål nr. 20 til L 87 til udlændinge-, integrations- og boligministeren, som hermed 

besvares. 

 

Spørgsmål nr. 20 til L 87: 

 

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor udlændinge med pension er undtaget fra at leve 

op til 2 ud af 4 betingelser i forhold til de supplerende integrationsrelevante betingelser i 

forbindelse med opnåelse af tidsubegrænset ophold, i og med at det må forventes at være 

muligt at leve op til mindst to ud af de 4 opstillede betingelser, også for udlændinge med 

pension? 

 

Svar: 

 
Som det fremgår af afsnit 3.6.5. i de almindelige bemærkninger til lovforslaget, følger det 
af den gældende bestemmelse i udlændingelovens § 11, stk. 10, at en udlænding, som har 
nået folkepensionsalderen eller har fået tildelt førtidspension, er undtaget fra at opfylde 
beskæftigelseskravet i udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 8, og kravet om aktuel beskæfti-
gelse i udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 9. 
 
På tilsvarende vis kan det ikke forventes, at en udlænding, som har nået folkepensionsal-
deren eller har fået tildelt førtidspension, kan opfylde det nye supplerende krav om be-
skæftigelse, jf. den foreslåede affattelse af § 11, stk. 4, nr. 2, jf. lovforslagets § 1, nr. 32, 
eller at en sådan udlænding kan opfylde indkomstkravet som affattet i § 11, stk. 4, nr. 3, jf. 
lovforslagets § 1, nr. 32. 
 
På den baggrund indgår det i lovforslaget, at det supplerende krav om beskæftigelse og 
det supplerende krav om en årlig skattepligtig indkomst på gennemsnitligt 270.000 kr. ikke 
skal stilles over for udlændinge, som har nået folkepensionsalderen eller har fået tildelt 
førtidspension. 
 
Derimod er der ikke noget til hinder for, at en udlænding, som har nået folkepensionsalde-
ren eller har fået tildelt førtidspension, kan opfylde de øvrige 2 betingelser i den foreslåe-
de bestemmelse i § 11, stk. 4.  
 
Det er på den baggrund foreslået, at meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse for 
en udlænding, der har boet lovligt her i landet i 6 år og som har nået folkepensionsalderen 
eller har fået tildelt førtidspension, er betinget af, at udlændingen opfylder én af de 2 
øvrige betingelser i § 11, stk. 4, nr. 1 eller 4. Det drejer sig om medborgerskabskravet og 
danskprøvekravet. 
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Derudover foreslås det, at en udlænding, der opfylder begge de øvrige betingelser i § 11, 
stk. 4, nr. 1 og 4, kan meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse allerede efter at have 
boet her i landet i mindst 4 år. 
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