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Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

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

spørgsmål nr. 160 (alm. del) efter ønske fra Marie Krarup (DF) til udlændinge- og 

integrationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 160: 

 

Er ministeren bekendt med, om andre kommuner har forbudt medlemmer af 

kommunalbestyrelsen at deltage i grundlovsceremonier, og agter ministeren at 

indskærpe over for kommunerne, at kommunalbestyrelsesmedlemmer naturligvis 

ikke kan forhindres i at deltage i et arrangement, som kommunalbestyrelsen i 

henhold til lovgivningen er vært for? 

 

Svar: 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har ikke kendskab til andre kommuner, 

hvor medlemmer af kommunalbestyrelsen efter det oplyste er blevet udelukket 

fra at deltage i ceremonien. 

 

Det bemærkes, at den enkelte kommune ikke skal orientere Udlændinge- og Inte-

grationsministeriet om, hvordan kommunen nærmere tilrettelægger grundlovsce-

remonierne. 

 

Som det også fremgår af den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 159 (alm. del) 

fra Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg, fremgår det af § 4, stk. 1, i 

bekendtgørelse nr. 1767 af 27. december 2018 om kommunalbestyrelsernes af-

holdelse af grundlovsceremonier, at kommunalbestyrelsen skal afholde grund-

lovsceremonien 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. 

 

 

 

 

Mattias Tesfaye  
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Louise Hauberg Wilhelmsen 

 


