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Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 18. maj 2021 stillet følgende spørgs-

mål nr. 471 (alm. del) efter ønske fra Peter Skaarup (DF) til udlændinge- og integra-

tionsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 471: 

 

Vil ministeren oplyse om 20 pct.af de 30 til 64 årige ikke-vestlige indvandrerkvinder, 

der har mindst 10 års opholdstid, og som tidligst er indvandret som 18-årige har 

fået tilkendt førtidspension, og om hver femte indvandrerkvinde dermed ikke skal 

leve op til beskæftigelseskravet i den nye indfødsretsaftale? Vil ministeren derud-

over redegøre for, hvorvidt indvandrere mellem 18-25 år også kan blive fritaget for 

det ye eskæftigelseskrav? Der he vises til a alyse  ”Ar ejds arkedstilk yt i g 
blandt ikke-vestlige i dva drerkvi der ed læ gere ophold i Da ark” fra I de -
rigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed fra oktober 2020. 

 

Svar: 

 

1. Indenrigs- og Bolig i isteriets Be h arki ge heds a alyse ”Ar ejds arkeds-
tilknytning blandt ikke-vestlige i dva drerkvi der ed læ gere ophold i Da ark” 
(2020) viser, at 20 pct. af de 30-64-årige ikke-vestlige kvinder, som var fyldt 18 år 

på tidspunktet for første indvandring til Danmark, og som har opholdt sig i landet i 

mere end 10 år, var på førtidspension i januar 2019. Det bemærkes, at både ikke-

vestlige indvandrerkvinder med dansk og udenlandsk statsborgerskab/statsløse 

indgår i analysens population. 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriets opgørelse pr. ultimo 2020 viser, at 43 pct. 

af de knap 68.100 30-64-årige kvinder med ikke-vestlig oprindelse, som var fyldt 18 

år på tidspunktet for første indvandring til Danmark, og som har opholdt sig i landet 

i mere end 10 år, er danske statsborgere. For så vidt angår de 57 pct. af gruppen 

med udenlandsk statsborgerskab/statsløse – svarende til lidt over 38.900 kvinder – 

er 14 pct. af kvinderne på førtidspension, 4 pct. er førtidspensionister uden ret til 

fuld social pension og modtager kontanthjælp ved siden af og enkelte kvinder er i 

skånejob, jf. tabellen nedenfor. 
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Det fremgår af § 23 A, stk. 5, i cirkulæreskrivelse om naturalisation, at ansøgere, 

der har nået folkepensionsalderen eller har fået tildelt førtidspension eller senior-

pension, er undtaget fra beskæftigelseskravet.  

 

Ud fra ovenstående tal kan det således udledes, at ca. 18 procent af de 30-64-årige 

kvinder med udenlandsk statsborgerskab/statsløse og ikke-vestlig oprindelse, som 

var fyldt 18 år på tidspunktet for første indvandring til Danmark, og som har opholdt 

sig i landet i mere end 10 år, vil være undtaget fra kravet om beskæftigelse. Det 

bemærkes dog i den forbindelse, at denne gruppe fortsat vil skulle opfylde de øv-

rige grundlæggende betingelser, herunder kravet om tidsubegrænset opholdstilla-

delse, ophold, bestået indfødsretsprøve, danskkundskaber mv. 

 

Tabel: 30-64-årige kvinder med udenlandsk statsborgerskab/statsløse og med ikke-

vestlig oprindelse, som var fyldt 18 år på tidspunktet for første indvandring, og som 

har opholdt sig i Danmark i mindst 10 år, fordelt på udvalgte ydelser pr. 31. decem-

ber 2020, antal og pct. 

 Antal Andel  

Førtidspension 5.485 14% 

Førtidspension/Kontanthjælp 1.386 4% 

Skånejob 6 0% 

Øvrige 32.038 82% 

Total 38.915 100% 
A .: Kategorie  ’Øvrige’ i kluderer perso er på a dre for er for offe tlig forsørgelse, perso er i eskæftigelse 
og personer, som hverken er i beskæftigelse eller på offentlig forsørgelse. 

Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger pba. registerdata fra Danmarks Statistik og Be-

skæftigelsesministeriets Dream-database  

 

2. Regeringen indgik sammen med Vestre, Konservative og Liberal Alliance den 20. 

april 2021 en ny indfødsretsaftale, der bl.a. indeholder et beskæftigelseskrav. Afta-

leparterne 2021 blev den 11. juni 2021 enige om at justere undtagelsen fra beskæf-

tigelseskravet for unge, således at det skal forelægges for Folketingets Indfødsrets-

udvalg, om der kan dispenseres fra betingelserne om beskæftigelse i § 23 A, stk. 1 

og 2, i de tilfælde, hvor ansøgeren inden det fyldte 22. år søger om dansk statsbor-

gerskab, forudsat at ansøgeren er indrejst i Danmark inden det fyldte 8. år og i øv-

rigt opfylder de øvrige grundlæggende betingelser.  

 

Aftaleparterne blev endvidere enige om, at beskæftigelseskravet i den nye indføds-

retsaftale skal gælde for behandlingen af alle ansøgninger om naturalisation og an-

modninger om genoptagelse, der er modtaget den 20. april 2021 eller senere.  

 

Der vil som følge heraf inden for kort tid blive udstedt en ny cirkulæreskrivelse om 

naturalisation.  

 

 

 

Mattias Tesfaye  

/    

 

 

                                    Christina Fløystrup 
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