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Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Medlem af Folketinget Nils Sjøberg (RV) har den 18. marts 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. S 814 til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed be-

svares. 

 

Spørgsmål S 814: 

 

Hvordan og i hvilket omfang agter ministeren at gøre brug af sine muligheder for 

at sikre, at grundlovsceremonier for nye danske statsborgere kan afholdes uden 

håndtryk, hvis situationen med coronavirus rækker ud over den 30. marts 2020, 

hvor institutioner m.v. forventes at åbne igen? 

 

Svar: 

 

1. Den 6. marts 2020 sendte Udlændinge- og Integrationsministeriet et brev til 

alle landets kommuner med orientering om, at ministeriet på baggrund af Sund-

hedsstyrelsens nye anbefalinger anbefaler, at kommunalbestyrelserne ikke afhol-

der planlagte grundlovsceremonier, indtil anbefalingerne fra sundhedsmyndighe-

derne ændrer sig. 

 

Det fremgår videre af brevet, at Udlændinge- og Integrationsministeriet på grund 

af de særlige omstændigheder vil dispensere fra de frister, som fremgår af § 1 i 

bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier. 

 

En grundlovsceremoni kan således holdes senere end 4 måneder efter ikrafttræ-

delse af den lov om indfødsrets meddelelse, som trådte i kraft den 3. januar 2020. 

 

2. Kravet om, at ansøgere om dansk indfødsret skal deltage i en grundlovscere-

moni og i den forbindelse skal give håndtryk, fastsættes i de halvårlige lovforslag 

om indfødsrets meddelelse, ligesom kravet også er beskrevet i bemærkningerne 

til lovforslag nr. L 80, som fremsat den 25. oktober 2018, om indsættelse af en ny 

§ 10 i indfødsretsloven vedrørende kommunalbestyrelsernes afholdelse af grund-

lovsceremonier.  

 

En ændring af kravet om håndtryk vil derfor kræve lovændringer.  
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Idet ansøgerne om dansk indfødsret har to år til at opfylde betingelsen om delta-

gelse i en grundlovsceremoni, ser jeg ikke på nuværende tidspunkt grund til at 

iværksætte lovændringer. 

 

3. Den 12. marts 2020 blev der i Folketinget vedtaget et lovforslag (L 133) om 

ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare syg-

domme (epidemiloven), som blandt andet giver sundheds- og ældreministeren 

bemyndigelse til at fravige forpligtelser i anden lovgivning uden for ministerens 

ressortområde, jf. § 12 e i epidemiloven. De nye regler trådte i kraft den 17. marts 

2020. 

 

Som det fremgår af Sundheds- og Ældreministeriets besvarelse af 12. marts 2020 

af spørgsmål nr. 34 til L 133, er der ikke i forbindelse med lovændringen taget 

stilling til, hvorvidt den nævnte bemyndigelse kan anvendes til suspension af kra-

vet om håndtryk.  

 

Det fremgår af ordlyden af bestemmelsen i epidemilovens § 12 e, at bemyndigel-

sen alene kan avendes til at fravige pligter, som det vil være umuligt eller ufor-

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

eller va skelighed er e  følge af ”fora stalt i ger” iværksat i edfør af love . Det 

bemærkes i den forbindelse, som anført i den ovennævnte besvarelse af 12. marts 

2020 af spørgsmål nr. 34 til L 133, at umulighed eller vanskelighed, der alene er en 

følge af smittefare eller lignende, således ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at op-

fylde betingelserne i § 12 e i epidemiloven.  

 

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

tryk, som stilles i lov om indfødsrets meddelelse, ikke skal suspenderes.  
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