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Medlem af Folketinget Nils Sjøberg (RV) har den 16. marts 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. S 806 til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed be-

svares. 

 

Spørgsmål S 806: 

 

Vil ministeren oplyse, hvordan ministeren agter at hjælpe de nye danskere, hvis 

grundlovsceremonier er blevet udsat, og hvis retssikkerhed er truet, i forbindelse 

med at de ikke kan blive danske statsborgere som en følge af, at grundlovscere-

monien er udsat som en følge af COVID-19? 

 

Svar: 

 

1. Fredag den 6. marts 2020 kom der nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om 

håndtering af coronasmitte. Det fremgår heraf bl.a., at det anbefales, at man und-

går større arrangementer, og at man forholder sig helt konkret til de enkelte ar-

rangementer i forhold til smitterisiko. Som en del af de nye anbefalinger frarådes 

det endvidere, at man giver håndtryk.  

 

Ved brev samme dag til samtlige kommuner anbefalede Udlændinge- og Integra-

tionsministeriet på denne baggrund, at kommunalbestyrelserne ikke afholder 

planlagte grundlovsceremonier, indtil anbefalingerne fra sundhedsmyndigheder-

ne ændrer sig. 

 

Det fremgår af Udlændinge- og Integrationsministeriets brev, at ministeriet på 

grund af de særlige omstændigheder vil dispensere fra de frister, som fremgår af 

§ 1 i bekendtgørelsen om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovscere-

monier. En grundlovsceremoni kan således holdes senere end 4 måneder efter 

ikrafttrædelse af den lov om indfødsrets meddelelse, som trådte i kraft den 3. 

januar 2020. 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet vil på denne baggrund udstede en æn-

dringsbekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 1767 af 27. december 

2018 om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier, som træ-

der i kraft den 30. marts 2020.  
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Med ændringen indføres en ny bestemmelse i bekendtgørelsens § 1, stk. 3, der 

betyder, at udlændinge- og integrationsministeren i helt særlige tilfælde kan tilla-

de, at fristerne i bekendtgørelsen for afholdelse af en grundlovsceremoni fraviges. 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet vil senest i begyndelsen af april vejlede 

kommunerne om, at hvis de pga. anbefalingerne ikke kan holde grundlovscere-

monierne inden for 4 måneders fristen, som udløber den 3. maj 2020, så skal 

kommunerne søge om dispensation fra fristen. 

 

2. Udlændinge- og Integrationsministeriets anbefalinger til kommunalbestyrelser-

ne er knyttet op på sundhedsmyndighedernes anbefalinger vedrørende blandt 

andet deltagelse i større arrangementer og håndtryk. 

 

Jeg kan af gode grunde ikke sige noget om, hvor længe anbefalingerne fra sund-

hedsmyndighederne bliver opretholdt. Jeg kan derfor heller ikke sige noget om, 

hvor længe Udlændinge- og Integrationsministeriets anbefalinger til kommunal-

bestyrelserne vil blive opretholdt. 

 

Det skal i den forbindelse bemærkes, at de pågældende ansøgere har to år til at 

opfylde betingelsen om deltagelse i en grundlovsceremoni. 

 

3. Jeg har fuld forståelse for, at de ansøgere om dansk indfødsret, der venter på at 

deltage i en grundlovsceremoni, gerne vil være danske statsborgere hurtigst mu-

ligt.  

 

Vi befinder os dog i en helt ekstraordinær situation, hvor det er nødvendigt at 

tage helt ekstraordinære tiltag i brug, og hvor vi alle kan være nødt til at bringe 

såvel små som store ofre for fællesskabets skyld.  

 

Som situationen er nu og med sundhedsmyndighedernes anbefalinger, vil vi fort-

sat anbefale, at kommunalbestyrelserne ikke afholder grundlovsceremonier. 

 

Det siger dog sig selv, at jeg for Danmarks og resten af verdens skyld håber, at 

situationen så hurtigt som muligt bliver normaliseret – så vi blandt andet igen kan 

afholde grundlovsceremonier. 

 

 

 

 

Mattias Tesfaye  
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Louise Hauberg Wilhelmsen 

 


