
Dato: 14. september 2021

Sags ID: SAG-2018-05457
Dok. ID: 3127207

E-mail: SGL@kl.dk
Direkte: 3370 3149

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 1 af 2

Udlændinge- og Integrationsministeriet 
indfoedsret@uim.dk, nhl@uim.dk 

KL's bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om dansk 
indfødsret 
 
KL har modtaget forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret 
med frist for afgivelse af bemærkninger den 15. september.  
 
Lovændringen indebærer en ændring af bemyndigelsesbestemmelsen i 
indfødsretsloven, hvorefter udlændinge- og integrationsministeren kan 
fastsætte regler om afholdelse af grundlovsceremonierne, herunder om 
afviklingen heraf, til også at omfatte regler om udveksling af håndtryk. 
 
Det betyder bl.a., at det fremover alene skal være muligt for en ansøger 
at give hånd til borgmesteren eller en rådmand i stedet for en 
repræsentant for kommunalbestyrelsen.  
 
KL fremsatte i sit høringssvar af 4. oktober 2018 vedr. udkast til 
lovforslag om ændring af lov om dansk indfødsret og lov om 
danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. en række bemærkninger, 
som det er relevant at gengive i forhold til denne lovændring, der nu er i 
høring: 
 
"Indfødsret meddeles af Folketinget ved lov, og udstedelse af 
statsborgerretsbevis forestås af Udlændinge- og 
Integrationsministeriet.  
 
Det er i forlængelse heraf KL’s opfattelse, at de opgaver, der knytter 
sig til tildeling af indfødsret som helhed bør varetages i statsligt regi. 
Det gælder også de med lovforslaget foreslåede ceremonier. 
 
Såfremt det fastholdes, at kommunerne skal forestå de nævnte 
ceremonier, bør det efter KL’s opfattelse være op til kommunerne selv 
at fastlægge, hvordan en sådan ceremoni skal tilrettelægges." 
 
Der henvises desuden til KL’s høringssvar af 6. december 2018 til 
bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af 
grundlovsceremonier, hvoraf det bl.a. fremgår:  
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”Det lægges til grund for dette høringssvar, at bekendtgørelsen skal 
forstås sådan, at afholdelse af grundlovsceremonierne ikke kræver 
deltagelse fra det politiske niveau i kommunerne, men kan forestås af 
kommunale myndighedspersoner, og at dette gælder i forhold til alle 
elementer i ceremonien, herunder overværelse af underskrivning af 
erklæring og efterfølgende håndtryk. For at fjerne enhver tvivl om 
denne forståelse, bør ordlyden i bekendtgørelsens §2, stk. 2 samt i §8 
ændres fra formuleringen "repræsentanter fra kommunalbestyrelsen" 
til "repræsentanter for kommunalbestyrelsen". 
 
KL er dermed ikke enig i, at opgaven med at forestå håndtrykket ved 
grundlovsceremonierne alene pålægges borgmesteren/rådmand. 
  
KL har ikke bemærkninger til lovforslagets øvrige elementer.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Camilla Tanghøj 

 
Sara Glahder Lindberg 
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