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Kære Jacob og Kristian 

 

Tak for jeres brev af 3. december 2021 i forbindelse med jeres høringssvar over 

udkastet til bekendtgørelse af kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsce-

remonier.  

 

Jeg kan forstå på jeres brev, at I ikke er enige i, at opgaven med at forestå hånd-

trykket ved grundlovsceremonierne alene skal pålægges borgmesteren eller en råd-

mand. Og at det bør være op til kommunerne at fastlægge, hvordan grundlovsce-

remonierne bør tilrettelægges.  

 

Jeg kan oplyse, at det fremgår af indfødsretsaftalen indgået den 20. april 2021 mel-

lem regeringspartiet Socialdemokratiet samt Venstre, Det Konservative Folkeparti 

og Liberal Alliance, at det fremover alene skal være muligt for en ansøger at give 

hånd til borgmesteren eller en rådmand i stedet for en repræsentant for kommu-

nalbestyrelsen. Endvidere skal det alene være muligt for en ansøger at deltage i en 

grundlovsceremoni i bopælskommunen.  

 

Baggrunden herfor er, at muligheden for, at en ansøger kan fravælge at deltage i 

en grundlovsceremoni i egen kommune som følge af borgmesterens køn, hermed 

fjernes, ligesom kommunernes mulighed for at erstatte en borgmester med f.eks. 

et medlem af kommunalbestyrelsen med det modsatte køn fjernes. Det vil således 

være tilfældigt, hvorvidt en deltager i ceremonien skal give hånd til en person af 

det modsatte køn. 

 

Jeg har stor forståelse for jeres ønske om, at det skal være op til kommunerne at 

beslutte, hvem der skal give hånd til borgerne. Den politiske vilje til at skabe gode 

rammer om disse ceremonier er et vigtigt skridt til at sikre, at alle deltagere får en 

god oplevelse, når ceremonierne bliver afholdt. 
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Jeg mener dog, at det bedst at holde fast i, at det alene skal være muligt at give 

hånd til borgmesteren eller en rådmand. Jeg kan i øvrigt oplyse, at der ikke er noget 

krav om, at de øvrige opgaver ved grundlovsceremonien – ud over håndtrykket – 

skal foretages af en borgmester eller en rådmand.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Mattias Tesfaye 

 

 


