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Lovsekretariatet 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Medlem af Folketinget Stine Brix (EL) har den 3. september 2018 stillet følgende 

spørgsmål nr. S 988 til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed be-

svares. 

 

Spørgsmål S 988: 

 

Hvilken straf mener ministeren vil være passende for de kommunale repræsen-

tanter, der ikke afkræver de nye statsborgere et håndtryk ved de kommende 

kommunale ceremonier for nye statsborgere? 

 

Svar: 

 

Den 29. juni 2018 indgik regeringen en aftale om indfødsret med Dansk Folkeparti 

og Socialdemokraterne. Aftaleparterne er enige om, at tildelingen af statsborger-

skab fremover skal betinges af deltagelse i en ceremoni, hvor ansøgeren bl.a. skal 

skrive under på at ville overholde Danmarks Riges Grundlov og respektere grund-

læggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati. Det 

følger endvidere, at ansøgeren ved ceremonien skal udvise respekt for danske 

værdier og optræde respektfuldt over for repræsentanter fra myndighederne ved 

at give hånd til repræsentanter fra kommunen. 

 

Hvis ansøgeren ikke deltager i en sådan ceremoni, som er afviklet efter de regler, 

der vil blive nærmere fastsat herfor, er retsvirkningen den, at vedkommende ikke 

opnår dansk indfødsret. 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har netop sendt et lovudkast i høring, som 

bl.a. skal indføre hjemmel til, at der ved bekendtgørelse kan fastsættes nærmere 

regler om ceremoniens indhold. 

 

Det følger af lovudkastet, at kommunalbestyrelserne skal anvise muligheden for, 

at ansøgere om dansk indfødsret, over for hvem der er stillet krav om deltagelse i 

en grundlovsceremoni, får mulighed herfor. Der lægges desuden med lovudkastet 

op til, at deltagerne i disse ceremonier mødes ansigt til ansigt med en myndig-

hedsrepræsentant og trykker denne i hånden (udveksler et håndtryk) for at højti-

deligholde og helt konkret markere det øjeblik i deltagernes liv, hvor de bliver 

danske statsborgere. 
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Hvis en repræsentant for kommunalbestyrelsen, der varetager ceremonien, und-

lader at efterkomme de regler, som der med lovudkastet lægges op til at fastsæt-

te for ceremonierne, vil konsekvensen – foruden at forhold at ansøgerne som 

nævnt ovenfor derved ikke opnår dansk indfødsret – være, at det almindelige 

kommunale tilsyn vil kunne reagere herpå over for kommunalbestyrelsen, efter 

omstændighederne med anvendelse af tvangsbøder for at fremtvinge opfyldelsen 

af den handlepligt, som påhviler kommunalbestyrelsen. 

 

 

 

Inger Støjberg  
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