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Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 5 vedrørende forslag til lov om 

ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab og 

betaling af gebyr i sager om dansk indfødsret) (L 44), som Folketingets 
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Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Christian Langballe (DF). 
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Spørgsmål nr. 5 fra Folketingets Indfødsretsudvalg vedrørende for-

slag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt 

statsborgerskab og betaling af gebyr i sager om dansk indfødsret) (L 

44): 

 

”Vil ministeren i forlængelse af besvarelse af spørgsmål 2 op-

lyse, hvordan de forslag som er indeholdt i høringssvar af 7. 

oktober 2014 fra Sydslesvigsk Forening, vil kunne implemen-

teres i dansk ret, herunder hvordan afgræsningen af den omfat-

tede personkreds – efter ministerens opfattelse - mest hen-

sigtsmæssigt vil kunne foretages?” 

 

Svar: 

 

De indholdsmæssige betingelser for optagelse på et lovforslag om indføds-

rets meddelelse fastlægges normalt i politiske aftaler om indfødsret. De 

gældende betingelser er fastlagt ved aftale af 23. maj 2013 mellem de da-

værende regeringspartier (Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og 

Radikale Venstre) og Enhedslisten og er gengivet i cirkulæreskrivelse nr. 

9253 af 6. juni 2013 om naturalisation. 

 

Cirkulæreskrivelse nr. 9253 af 6. juni 2013 om naturalisation indeholder 

som anført i Justitsministeriets tidligere besvarelse af 2. december 2014 på 

spørgsmål 2 til L 44 lempede betingelser for optagelse på lovforslag om 

indfødsrets meddelelse for medlemmer af det danske mindretal i Sydsle-

svig. Denne personkreds er i cirkulæreskrivelsen defineret som personer, 

der er født i Sydslesvig, som helt eller delvist har gået i dansk skole, og 

som under ophold i Sydslesvig som voksen har vist tilknytning til danske 

forhold, jf. cirkulæreskrivelsens bilag 1, pkt. 5. 

 

Eventuelle ændringer af de indholdsmæssige betingelser for optagelse på 

et lovforslag om indfødsrets meddelelse vil kunne ske ved indgåelse af en 

ny politisk aftale og følgende ændring af cirkulæreskrivelsen om naturali-

sation.  

 

 

 

 

 

 

 


