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Udlændinge- og Integrationsministeriet 
Att.: Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye 

Kære Mattias Tesfaye 
 
I forlængelse af KL’s høringssvar til ændring af lov om indfødsret, 
hvormed der bl.a. gives bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om 
afholdelse af de kommunale grundlovsceremonier, herunder udveksling 
af håndtryk, har KL’s bestyrelse drøftet emnet.  
 
I høringssvaret bemærker KL, at vi ikke er enige i, at opgaven med at 
forestå håndtrykket ved grundlovsceremonierne alene pålægges 
borgmesteren/rådmand.  
 
KL har siden den daværende regerings første forslag om 
grundlovsceremonier i 2018 udtrykt, at når kommunerne pålægges at 
udføre ceremonierne, der knytter sig til tildeling af indfødsret, som er et 
statsligt ærinde, bør det være op til kommunerne selv at fastlægge, 
hvordan en sådan ceremoni skal tilrettelægges, herunder at det ikke 
kræver deltagelse fra kommunens politiske niveau.   
 
Med dette brev ønsker vi at understrege KL’s bestyrelses uenighed i, at 
det fremover udelukkende vil være borgmester/rådmand, der kan give 
hånd til de borgere, der deltager ved ceremonierne.  
 
KL’s bestyrelse mener ikke, at det er en landspolitisk opgave at sætte 
navn på, hvem i en kommune der skal udføre en given opgave. 
Regeringen bør have tillid til, at den enkelte kommune vurderer, hvem 
der skal varetage opgaven med at give håndtryk, og at det fortsat kan 
være en person på forvaltningsniveau. At lovgive om, at 
borgmesteren/rådmanden er den eneste, der må udveksle håndtryk, gør 
desuden afholdelsen af ceremonierne unødigt ufleksibel og 
ressourcetung.  
 
På denne baggrund vil vi opfordre til, at ministeren genovervejer 
udmøntningen af bemyndigelsen i bekendtgørelse om 
kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier, så det igen 
bliver op til kommunen at vurdere, hvem der giver håndtryk til borgerne.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
  
Jacob Bundsgaard    

Kristian Vendelbo 
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