
 

 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 12. marts 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 34 (L 133 – Forslag til lov om ændring af lov om foranstaltninger mod 

smitsomme og andre overførbare sygdomme (Udvidelse af foranstaltninger til at fo-

rebygge og inddæmme smitte samt sikring af kapacitetsmæssige ressourcer m.v.)) til 

sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter øn-

ske fra Stinus Lindgreen (RV). 

 

Spørgsmål nr. 34:  

”Kan ministeren redegøre for, om bemyndigelsen til ministeren om at fravige 

forpligtelse i anden lovgivning udenfor ministerens ressortområde vil kunne give 

hjemmel til at suspendere håndtryk i statsborgerskabssager?” 

 

Svar: 

 

Der er ikke i forslag til lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og 

andre overførbare sygdomme (L 133) taget stilling til, hvorvidt den nævnte bemyndi-

gelse kan anvendes til suspension af kravet om håndtryk. Det er dog den umiddelbare 

vurdering, at bemyndigelsen ikke vil kunne anvendes hertil, allerede fordi bestem-

melsen alene giver mulighed for at fravige pligter, som det vil være umuligt eller ufor-

holdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde, i det omfang denne umulighed el-

ler va skelighed er e  følge af ”fora stalt i ger” iværksat i edfør af love . U ulig-
hed eller vanskelighed, der alene er en følge af smittefare eller lignende, er således 

ikke i sig selv tilstrækkeligt til at opfylde betingelserne i den foreslåede § 12 e i epide-

miloven. 

 

Det er dog under alle omstændigheder regeringens holdning, at kravet om håndtryk, 

som stilles i lov om indfødsrets meddelelse, ikke skal suspenderes. Udlændinge- og 

Integrationsministeriet har i lyset af sundhedsmyndighedernes anbefalinger anbefa-

let kommunerne at aflyse grundlovsceremonierne, indtil sundhedsmyndighedernes 

anbefalinger ændrer sig. 

 

Med venlig hilsen 
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