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Høring over forslag til Lov om Indfødsretsprøven af 2015 
 
Udlændinge-, Integrations, og Boligministeriet har sendt ovenstående 
lovforslag i høring d. 21. okt. 2015. Fristen for udtalelser er sat til d. 3. 
november 2015. 
 
Med de foreslåede ændringer, bemyndiges Udlændinge-, Integrations- 
og Boligministeren til at etablere Indfødsretsprøven af 2015. Samtidig 
foreslås Lov nr. 1456 af 17. dec. 2013 om statsborgerskabsprøven 
ophævet.  
Forslaget om bemyndigelsen følger den aftale om indfødsret, som  
regeringen indgik med en række andre partier d. 5. oktober 2015, jf. 
CIS nr.10873 af 13/10/2015. Det følger af aftalen, at det fremover er 
en betingelse for at blive optaget på et lovforslag om indfødsrets med-
delelse, at ansøger har bestået indfødsretsprøven. 
 
Dansk Flygtningehjælp skal indledende generelt beklage, at man med 
så kort mellemrum igen ændrer retstilstanden omkring indfødsret. 
Gentagne stykvise ændringer i regelsættet skaber usikkerhed omkring 
regelgrundlaget med tilhørende risiko for manglende konsistens og 
sammenhæng, ligesom det bidrager til en generel uforudsigelighed for 
den enkelte borger.  
Selv om der etableres en vis overgangsordning i forhold til tidligere og 
nuværende prøve, finder Dansk Flygtningehjælp ikke, at den hurtige 
ændring er rimelig for borgere, der har handlet i tillid til gældende reg-
ler og bestræbt sig på at blive i stand til at opfylde det nuværende prø-
vekrav.  
 
Konkrete bemærkninger til lovforslaget: 
 
Med lovforslaget gives en meget bred bemyndigelse til ministeren. 
Lovudkastets bemærkninger rummer enkelte konkretiseringer af, hvor-
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dan ministeren påtænker at anvende bemyndigelsen, men efter vores 
vurdering giver bemærkningerne ikke tilstrækkeligt indblik i lovforsla-
gets konsekvenser.  
Dansk Flygtningehjælp vil på den baggrund opfordre til, at det endelige 
lovforslag udbygges med beskrivelse af den påtænkte udmøntning i 
nærmere regler for indfødsretsprøven. Det gælder bl.a. med hensyn til 
gebyr, prøvens indhold og det dansksproglige niveau for prøven.  
 
Gebyr for prøven 
Der betales efter gældende regler et gebyr for at ansøge om dansk 
indfødsret. Den foreslåede bemyndigelse i lovkastet om indfødsrets-
prøven omfatter herudover, at der skal fastsættes regler om  ”opkræv-
ning af gebyr for prøven”.  
 
Det påtænkte beløbsniveau fremgå ikke klart af lovbemærkningerne. 
Dansk Flygtningehjælp vil i den forbindelse gerne opfordre til, at gebyr-
rets størrelse fastsættes på et niveau, der ikke – sammen med ansøg-
ningsgebyret - kan forhindre borgere i at søge og opnå dansk indføds-
ret. Vi skal i den sammenhæng henvise til Flygtningekonventionens 
bestemmelser om at lette flygtninges naturalisation (artikel 34), herun-
der bestemmelsen om at nedsætte afgifterne for og omkostningerne 
ved sagernes behandling til det mindst mulige. 
  
Prøvens indhold 
Dansk Flygtningehjælp vil gerne opfordre til, at lovforslaget udbygges 
med angivelse af det påtænkte indhold i den nye indfødsretsprøve. Ud 
fra den indgåede indfødsretsaftale må det forventes, at spørgsmålene i 
den nye prøve vil lægge mere vægt på dansk kultur og historie end 
statsborgerskabsprøven. Men dette beskrives ikke i det foreliggende 
lovudkast. 
 
Det dansksproglige niveau 
Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at det dansksproglige 
niveau for prøven fastsættes under hensyn til det dansksproglige krav 
ved meddelelse af dansk indfødsret ved naturalisation.  
 
Det fremgår af indfødsretsaftalen, at ansøgere, der opfylder selvfor-
sørgelseskravet og derudover ikke har modtaget offentlig forsørgelse i 
de seneste 8 ½ af 9 år, kan dokumentere tilstrækkelige danskkund-
skaber, ved at have bestået danskuddannelsernes Prøve i Dansk 2. 
For personer der ikke opfylder dette udvidede selvforsørgelseskrav, 
skal der være bevis for Prøve i Dansk 3 eller tilsvarende. 
 
Dansk Flygtningehjælp må på den baggrund forvente, at det dansk-
sproglige niveau for prøven fastsættes på et niveau, der svarer til, 
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hvad man kan beherske med et sprogligt niveau opnået ved Prøve i 
Dansk 2. Det samme må yderligere gælde det kommende lærebogs-
materiale. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Andreas Kamm, generalsekretær 
Dansk Flygtningehjælp 
E-mail: andreas.kamm@drc.dk . Direkte telefon: 33735130 
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