Permanent opholdstilladelse
Hvis du er mellem 18 og 19 år og vil søge om permanent
opholdstilladelse i Danmark, har dine valg efter
folkeskolen betydning for, hvilke betingelser du skal
opfylde for at få permanent opholdstilladelse.

Særlige regler for unge
Søger du om permanent opholdstilladelse i forbindelse
med, at du fylder 18 år, og inden du fylder 19 år, kan du
søge på lempeligere vilkår. Ét af kravene er, at du efter
folkeskolens afslutning uafbrudt – det vil sige uden
pauser (dog undtaget alm. ferier) – har været i
uddannelse eller har haft fuldtidsarbejde. I det tilfælde
skal du opfylde følgende betingelser:

Permanent
opholdstilladelse
til unge mellem 18 og 19 år

•

Du skal fortsat opfylde betingelserne for den
opholdstilladelse, du har.

•

Du skal være mellem 18 år og 19 år.

•

Du skal have boet lovligt i Danmark i mindst 8 år.

•

Du må ikke have begået visse typer af kriminalitet.

•

Du må normalt ikke have forfalden gæld til det
offentlige.

•

Du må normalt ikke have modtaget offentlig hjælp
efter lov om aktiv socialpolitik eller
integrationsloven indenfor de sidste 4 år.

•

Du skal have underskrevet en erklæring om
integration og aktivt medborgerskab i det danske
samfund.

•

Du skal have bestået Prøve i Dansk 2 eller en prøve
på tilsvarende eller højere niveau.

Har du bestået folkeskolens afgangsprøve efter 9.
klasse eller 10. klasseprøve med et karaktergennemsnit
på mindst 02 (7-trins-skalaen) i danskdisciplinerne
bortset fra orden, opfylder du kravet om bestået Prøve
i Dansk 2.
Hvis du er idømt ubetinget fængselsstraf i mere end
6 måneder, er du udelukket fra at få permanent
opholdstilladelse. Er du idømt en ubetinget
fængselsstraf i under 6 måneder eller en betinget
fængselsstraf, er du i en periode (karensperiode)
udelukket fra at få permanent opholdstilladelse.
Hvis du ikke opfylder de lempeligere krav, skal du
opfylde de almindelige betingelser for at få permanent
opholdstilladelse. Hvis du er fyldt 19 år på
ansøgningstidspunktet, skal du opfylde de almindelige
betingelser.
Du kan læse mere om de almindelige betingelser på
www.nyidanmark.dk/permanent.

Flere oplysninger
På www.nyidanmark.dk kan du finde flere oplysninger
om reglerne for permanent opholdstilladelse. Du kan
også læse om, hvordan du søger og se vores
sagsbehandlingstider.
Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til
Udlændingestyrelsen på 35 36 66 00
Man - ons:
Torsdag:
Fredag:

09.00 - 15.00
12.00 - 17.00
09.00 - 12.00

