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Orientering om afholdelse af kommunale grundlovsceremonier  

 

Lovforslaget om indfødsrets meddelelse (L 56), som blev fremsat den 28. oktober 

2021, er den 21. december 2021 blevet vedtaget af Folketinget. Det følger af lov-

forslagets § 11, at loven træder i kraft den 1. januar 2022.  

 

1.873 personer er optaget på loven med betingelse om deltagelse i en grundlovs-

ceremoni. Disse personer vil først erhverve dansk statsborgerskab i forbindelse 

med deltagelse i en ceremoni.  

 

Den 1. januar 2022 træder der ligeledes en ny bekendtgørelse om kommunernes 

afholdelse af grundlovsceremonier i kraft. Bekendtgørelsen er vedlagt til oriente-

ring.  

 

Det følger heraf, at kommunerne som følge af lovens vedtagelse skal afholde 

mindst én grundlovsceremoni. Den obligatoriske ceremoni skal tidligst holdes den 

1. februar 2022 og senest den 1. maj 2022. Datoen for kommunernes ceremoni skal 

offentliggøres senest en måned før afholdelsen af ceremonien. Offentliggørelsen 

kan bl.a. ske på kommunernes hjemmesider og i lokalaviser. Kommunerne må 

gerne afholde flere ceremonier både i og uden for den nævnte periode. 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet skal anmode om, at kommunerne løbende 

– og tidligst muligt – fremsender datoerne for planlagte grundlovsceremonier til 

ministeriet på indfoedsret@uim.dk.   

 

Genindførelse af håndtrykskravet 

 

Det følger af lovens § 10, at der indføres et krav om udveksling af håndtryk ved 

grundlovsceremonier for alle personer, der er omfattet af en betingelse om delta-

gelse i en grundlovsceremoni som forudsætning for at erhverve dansk statsborger-
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skab. Kravet gælder også for personer, der inden for de sidste 2 år har været om-

fattet af tidligere love om indfødsrets meddelelse med krav om deltagelse i en ce-

remoni, og som endnu ikke har erhvervet dansk statsborgerskab.   

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet vil orientere kommunerne, hvis ændrede 

anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen får betydning for afviklingen af grundlovscere-

monier, herunder håndtrykskravet. 

 

Ændrede retningslinjer for grundlovsceremonier  

 

Retningslinjerne for kommunernes afholdelse af grundlovsceremonier fremgår af 

den nye bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovscere-

monier, der træder i kraft den 1. januar 2022. 

 

Blandt andet ændres processen for grundlovsceremonier, så en repræsentant fra 

kommunen fremover skal overrække statsborgerretsbeviset til borgeren i forbin-

delse med ceremonien.  

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet vil på baggrund af kommunens fremsendte 

liste over tilmeldte borgere – og inden grundlovsceremonien – sende de relevante 

statsborgerretsbeviser til kommunen. For at ministeriet kan nå at behandle tilmel-

dingslisterne og udarbejde de nødvendige statsborgerretsbeviser er det afgørende, 

at kommunen senest 10 hverdage forud for kommunalbestyrelsernes afholdelse af 

ceremonien sender en liste over de tilmeldte ansøgere med angivelse af de pågæl-

dendes fulde navne og personnumre til ministeriet, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1. 

Ministeriet skal anmode om så vidt muligt at modtage underretningerne i Excel-

format.  

 

Det følger af bekendtgørelsens § 2, stk. 1, at kommunen skal fastsætte en tilmel-

dingsfrist til grundlovsceremonien, dog senest 10 hverdage forud for afholdelsen af 

ceremonien. Det bliver desuden på grund af ændringen af tidspunktet for udleve-

ring af statsborgerretsbeviset som udgangspunkt en forudsætning for borgerens 

deltagelse i en ceremoni, at ministeriet senest 10 hverdage før datoen for afhol-

delse af ceremonien har modtaget en underskrevet erklæring på tro og love om 

eventuelle strafbare forhold. Hvis borgeren ikke overholder disse frister, vil mini-

steriet kunne henvise vedkommende til at deltage i en senere ceremoni.  

 

Bekendtgørelsen ændrer også reglerne for afviklingen af grundlovsceremonier, så 

kommunen som udgangspunkt alene kan afholde en ceremoni med deltagelse af 

borgere, der har bopæl i kommunen. Desuden skal borgeren udveksle et håndtryk 

med kommunens borgmester eller rådmand.  
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Endelig følger det af bekendtgørelsens § 7, at en repræsentant for kommunalbe-

styrelsen ved grundlovsceremoniens afholdelse skal udlevere en erklæring til er-

hvervelse af dansk indfødsret ved grundlovsceremoni til ansøgerne. Udlændinge- 

og Integrationsministeriet sender erklæringerne fortrykt med de tilmeldtes navne 

og CPR-numre til kommunen forud for ceremonien. 

 

Efter afholdelse af grundlovsceremonien skal kommunen sende en elektronisk kopi 

af den underskrevne og påtegnede erklæring til Udlændinge- og Integrationsmini-

steriet. Den originale erklæring skal opbevares i kommunen, indtil ministeriet har 

kvitteret for modtagelsen. 

 

Yderligere information  

 

For yderligere information om grundlovsceremonier henvises til den vedlagte be-

kendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier og 

Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside, https://uim.dk/arbejdsom-

raader/statsborgerskab/udenlandske-statsborgere/lovforslag-om-indfoedsrets-

meddelelse/. 

 

Spørgsmål kan desuden rettes til fuldmægtig Christian Bennekou Matthiesen på 

telefonnummer 61 98 36 47.   

 

Med venlig hilsen 

 

 

Christina Fløystrup 

Kontorchef  
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