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Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 18. februar 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 159 (alm. del) efter ønske fra Marie Krarup (DF) til udlændinge- og 

integrationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 159: 

 

Borgmester i Vallensbæk, Henrik Rasmussen (K) har dels ved mail afsendt fra Råd-

huset dels ved en personlig sms-besked til Dansk Folkepartis kommunalbestyrel-

sesmedlem, Kenneth Kristensen Berth, meddelt, at Kenneth Kristensen Berth ikke 

må deltage i kommunalbestyrelsens grundlovsceremoni, idet kommunen har valgt 

at arrangementet skal være lukket og at borgmesteren sammenligner arrange-

mentet med en privat vielse. Det er spørgerens opfattelse, at den beslutning 

næppe kan være i overensstemmelse med bekendtgørelsen, hvoraf det jo frem-

går, at det er kommunalbestyrelsen, der afholder grundlovsceremonien. Vil mini-

steren oplyse, om Vallensbæk Kommune må forhindre et medlem af kommunal-

bestyrelsen i at deltage i kommunens grundlovsceremoni den 6. marts, når det af 

eke dtgørelse  o  afholdelse  af gru dlovs ere o ier e fre går, at ”ko u-
al estyrelse  skal afholde gru dlovs ere o ie ”? 

 

Svar: 

 

1. Det fremgår af § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1767 af 27. december 2018 om 

kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier, at kommunalbesty-

relsen skal afholde grundlovsceremonien under forhold, som er egnede til at sikre 

en højtidelig ramme omkring ansøgernes tildeling af dansk indfødsret. 

 

Hvordan kommunalbestyrelsen nærmere tilrettelægger ceremonierne inden for 

rammerne af bekendtgørelsen og eventuel øvrig relevant lovgivning vedrørende 

kommunernes og kommunalbestyrelsernes virke, er op til kommunalbestyrelsen. 
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Det bemærkes, at det ikke er reguleret i bekendtgørelsen, om et medlem af 

kommunalbestyrelsen skal have adgang til grundlovsceremonien, eller om kom-

munalbestyrelsen kan begrænse deltagelsen således, at kommunalbestyrelsens 

medlemmer ikke har adgang til ceremonien. 

 

2. Som jeg tidligere har oplyst, tager jeg selv ud og overværer nogle grundlovsce-

remonier i kommunerne for ved selvsyn at konstatere, hvordan ceremonierne 

fungerer i praksis. I den forbindelse vil jeg også kunne tale med borgmestre og 

deltagere i grundlovsceremonierne om deres oplevelser med ceremonierne og 

forberedelserne heraf.  

 

Jeg har allerede deltaget i de første ceremonier, hvilket jeg har været rigtig glad 

for. Det har været godt at få et første indtryk af, hvordan grundlovsceremonierne 

fungerer. 

 

Det vil være helt normalt, hvis der skal justeres lidt, når man indfører et helt nyt 

tiltag. Sådan bliver det måske også i dette tilfælde. Men jeg synes, at vi lige skal 

afholde ceremonierne, før vi beslutter at ændre noget.  Det fremgår også af ind-

fødsretsaftalen fra 2018, at ordningen med grundlovsceremonierne skal evalueres 

efter 2 år. Under evalueringen kan vi naturligvis også drøfte reguleringen af, hvem 

der må deltage i ceremonierne. 

 

 

 

 

 

Mattias Tesfaye  
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Louise Hauberg Wilhelmsen 

 


