
 
 
Ministeren 
 

 
Side     1/2 

8. juni 2022 
 

Indfødsret 
 
Udlændinge- og  

Integrationsministeriet 
 
 

Slotsholmsgade 10 
1216 København K 
 

Tel. 6198 4000 
Mail uim@uim.dk 
Web www.uim.dk 

 
CVR-nr. 36977191 
 

Sags nr. 2022 - 7131  
Akt-id 1987878  
 

 

 

 
Udlændinge- og Integrationsudvalget 
Folketinget 
Christiansborg 
1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 10. maj 2022 stillet følgende spørgs-

mål nr. 442 (alm. del) efter ønske fra Peter Skaarup (DF) til udlændinge- og integra-

tionsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 442: 

 

Vil ministeren kommentere artiklen »Syv fik livsvarigt fængsel: Her er dødens lejlig-

hed«, ekstrabladet.dk, 29. april 2022, og vil ministeren redegøre for de syv dom-

fældtes nationalitet og opholdsgrundlag, herunder om de har fået dansk indfødsret 

tildelt ved erklæring eller naturalisation enten som ansøgere, bipersoner eller ef-

terkommere, og i givet fald hvilke partier der stemte for? 

 

Svar: 

 
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen oplyst identiteten på de syv personer, 
der er dømt i den i artiklen nævnte sag. 
 
Udlændinge- og Integrationsministeriet kan oplyse, at fem af de domfældte er re-
gistrerede som danske statsborgere i Det Centrale Personregister (CPR), mens en 
person er registreret i CPR med somalisk statsborger. Den sidste person er ikke re-
gistreret i CPR.  
 
En af de domfældte erhvervede dansk statsborgerskab ved fødslen som efterkom-
mer af en forælder med dansk statsborgerskab af udenlandsk herkomst. 
 
En anden af de domfældte erhvervede dansk statsborgerskab som biperson i for-
bindelse med en forælders naturalisation med virkning fra den 27. december 2004 
i henhold til lov nr. 1385 af 20. december 2004.  
 
Venstre, Socialdemokratiet, Konservative, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, 
Enhedslisten og Kristendemokraterne stemte for lovforslaget. Dansk Folkeparti 
stemte imod lovforslaget. 
 
En tredje af de domfældte erhvervede dansk statsborgerskab som biperson i for-
bindelse med en forælders naturalisation med virkning fra den 28. april 1999 i hen-
hold til lov nr. 230 af 21. april 1999.   
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Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Socialistisk Folkeparti, Centrumdemo-
kraterne, Radikale Venstre, Enhedslisten og Kristeligt Folkeparti stemte for lov-
forslaget. Dansk Folkeparti og Fremskridtpartiet stemte imod lovforslaget. 
 
En fjerde af de domfældte erhvervede dansk statsborgerskab som biperson i for-
bindelse med en forælders naturalisation med virkning fra den 27. december 2000 
i henhold til lov nr. 1271 af 20. december 2000.   
 
Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Socialistisk Folkeparti, Centrumdemo-
kraterne, Radikale Venstre, Enhedslisten og Kristeligt Folkeparti stemte for lov-
forslaget. Dansk Folkeparti, Frihed 2000, Mogens Andreasen (Uden for folketings-
gruppe) og Frank Dahlgaard (Uden for folketingsgruppe) stemte imod lovforslaget. 
 
En femte af de domfældte erhvervede dansk statsborgerskab som biperson i for-
bindelse med en forælders naturalisation med virkning fra den 14. juni 2001 i hen-
hold til lov nr. 470 af 7. juni 2001.   
 
Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Socialistisk Folkeparti, Centrumdemo-
kraterne, Radikale Venstre, Enhedslisten og Kristeligt Folkeparti stemte for lov-
forslaget. Dansk Folkeparti, Mogens Andreasen (Uden for folketingsgruppe), Kim 
Behnke (Uden for folketingsgruppe) og Frank Dahlgaard (Uden for folketings-
gruppe) stemte imod lovforslaget. 

For så vidt angår opholdsgrundlaget for den somaliske statsborger er den pågæl-

dende meddelt tidsbegrænset opholdstilladelse efter den dagældende bestem-

melse i udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 3. Den pågældende er idømt fængsel på 

livstid og udvist for bestandig. Dommen er anket til landsretten. 

Udlændinge- og integrationsministeriet er ikke bekendt med statsborgerskabet på 

den domfældte, der ikke er registreret i CPR-registeret.  

Udlændinge- og Integrationsministeriet kan desuden henvise til ministeriets besva-
relse af spørgsmål 441 (alm. del) UUI, som vedrører samme artikel. 
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