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Indfødsretsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Indfødsretsudvalget har den 8. januar 2020 stillet følgende spørgsmål nr. 17 til L 

83 efter ønske fra Mette Thiesen (NB) til udlændinge- og integrationsministeren, 

som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 17: 

 

Vil ministeren redegøre for, hvor mange personer der årligt forventes ikke at kun-

ne opnå statsborgerskab som følge af det ny vandelskrav til bipersoner og vil mi-

nisteren redegøre for, hvor mange personer der i perioden 2010 – 2019 ville være 

nægtet indfødsret i tilfælde af, at samme krav havde fundet anvendelse? 

 

Svar: 

 

For så vidt angår vandelskravet til bipersoner til personer, der bliver naturaliseret, 

stilles der efter Udlændinge- og Integrationsministeriets praksis allerede i dag et 

krav om, at bipersoner ikke må have begået de former for kriminalitet, som al-

mindeligvis udløser karenstid, eller som helt udelukker en ansøger om dansk 

statsborgerskab fra at blive optaget på et lovforslag om indfødsrets meddelelse 

(vandelskravet). Kravet om vandel for bipersoner i naturalisationssager praktise-

res på baggrund af indfødsretslovens § 6, stk. 3, og en tilkendegivelse fra Folketin-

gets Indfødsretsudvalg fra 1997 om, at bipersoner, der er sigtede eller straffet af 

betydning for naturalisationssagen, skal undtages fra lovforslag om indfødsrets 

meddelelse. 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har derfor forstået spørgsmålet således, 

at der spørges til den foreslåede ændring af reglerne om erhvervelse af statsbor-

gerskab for bipersoner til erklærende, hvorefter en biperson fremadrettet skal 

opfylde det samme vandelskrav som forælderen. 

 

Henset til, at det ikke tidligere har været en betingelse, at de pågældende biper-

soner har skullet opfylde et vandelskrav, er der i forbindelse med sagsbehandling 

af sager om erklæring om dansk statsborgerskab ikke blevet indhentet oplysnin-

ger om bipersoners eventuelle kriminelle forhold. Det kan således ikke oplyses, 

hvor mange bipersoner der i den pågældende periode ikke ville have erhvervet 

indfødsret, hvis den foreslåede ændring havde fundet anvendelse. 

 

Indfødsretsudvalget 2019-20
L 83 endeligt svar på spørgsmål 17 

Offentligt



 Side     2/2 

På denne baggrund kan Udlændinge- og Integrationsministeriet heller ikke oplyse, 

hvor mange bipersoner, der fremadrettet forventes ikke at kunne opfylde det 

foreslåede vandelskrav. 

 

 

 

 

Mattias Tesfaye  
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Louise Hauberg Wilhelmsen 

 


