
 

 

 
Grønlændere på integrationsydelse 
Vedrørende grønlændere bosiddende i Danmark på 

integrationsydelse 

Problemstilling 
I Den Grønlandske Retshjælp i København er vi stødt på flere sager hvor, en kommune 

har bestemt, at en grønlænder der har bosat sig i Danmark kun kan modtage 

integrationsydelse og ikke kontanthjælp. Dette uanset at den pågældende kun har boet i 

Grønland og Danmark. 

Som grønlænder i Danmark har du ret til kontanthjælp, hvis du har opholdt dig i 

Danmark, Grønland eller Færøerne i 9 af de seneste 10 år, og hvis du har haft ikke støttet 

beskæftigelse i 2½ år af de seneste 10 år.  

Du kan læse mere på bagsiden.  
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Integrationsydelse og grønlændere i Danmark  
Der foreligger afgørelser fra Ankestyrelsen og udtalelse fra Folketingets Ombudsmand 

der har betydning for afgørelsen af disse sager. 

For at have ret til kontanthjælp skal man som udgangspunkt kunne dokumentere, at man 

har haft ophold i Danmark, Grønland eller Færøerne i 9 af de seneste 10 år. Derudover er 

der et beskæftigelseskrav. Man skal have haft ikke støttet beskæftigelse i 2 ½ år i de 

seneste 10 år. 

Om man flytter fra f.eks. Roskilde til København eller fra Grønland til København er 

altså præcist det samme! 

Man skal kunne bevise, at man opfylder betingelser for at modtage kontanthjælp dvs. 

både opholdskravet og beskæftigelseskravet. Kan man ikke det får man blot 

integrationsydelse. Aktivlovens §11, stk. 7, indeholder en såkaldt ”skærpet 

bevisbyrderegel” for borgeren. Denne regel ændrer ikke på, at myndighederne efter det 

såkaldte officialprincip har pligt til at oplyse den enkelte sag. Det er der nogle kommuner- 

bl.a. Københavns Kommune – haft en forkert opfattelse af. Og det har ført til forkerte 

afgørelser. 

Hvis kommunen stiller krav om dokumentation for ophold i Danmark/Grønland kan det 

ske på en række måder. 

- indtægtsoplysninger for lønarbejde eller selvstændigt arbejde, 

- kontoudtog fra banken, 

- dokumentation for lægebesøg, hospitalsindlæggelser (kan findes på 

www.patient.dk), 

- udtalelser fra en offentlig institution, f.eks. et herberg, 

- erklæring fra familie, venner eller andre om ophold her i Riget. 

 

For en enlig uden barn er integrationsydelsen 5.495,-kr. om måneden. 

For en enlig uden barn er kontanthjælpen 10.849,-kr. om måneden. 

 

Kontaktoplysninger 

Henvend dig til Retshjælpen, hvis du mener at du får en forkert ydelse. 

Løvstræde 6,1007 København K, tlf. 33381599; åben for personlige henvendelser tirsdag fra 

kl. 14.00 til 16.00 

 

 

http://www.patient.dk/

