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Orientering om afholdelse af kommunale grundlovsceremonier  

 

Lovforslaget om indfødsrets meddelelse (L 190), som blev fremsat den 28. april 

2022, er den 8. juni 2022 blevet vedtaget af Folketinget. Det følger af lovforslagets 

§ 10, at loven træder i kraft den 1. juli 2022.  

 

1.247 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.  

 

Kommunernes afholdelse af grundlovsceremonier er reguleret i bekendtgørelse nr. 

2546 af 16. december 2021 om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovs-

ceremonier. Bekendtgørelsen er vedlagt til orientering.  

 

Det følger af bekendtgørelsen, at kommunerne skal afholde mindst én grundlovs-

ceremoni efter vedtagelse af en lov om indfødsrets meddelelse. Den obligatoriske 

ceremoni skal tidligst holdes den 1. august 2022 og senest den 1. november 2022. 

Datoen for kommunernes ceremoni skal offentliggøres senest en måned før afhol-

delsen af ceremonien. Offentliggørelsen kan bl.a. ske på kommunernes hjemmesi-

der 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.   

 

Indsendelse af tilmeldingsliste 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet vil på baggrund af kommunens fremsendte 

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

statsborgerretsbeviser til kommunen. 
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For at Udlændinge- og Integrationsministeriet kan nå at behandle tilmeldingerne til 

den enkelte grundlovsceremoni og udarbejde de nødvendige statsborgerretsbevi-

ser er det afgørende, at kommunen senest 10 hverdage forud for kommunalbesty-

relsernes afholdelse af ceremonien sender en liste over de tilmeldte ansøgere med 

angivelse af de pågældendes fulde navne og personnumre til ministeriet, jf. § 3, stk. 

1, i bekendtgørelsen.  

 

Hvis der på den indsendte deltagerliste er borgere, som har bopæl i en 

nabokommune, skal Udlændinge- og Integrationsministeriet desuden anmode 

kommunen om at bekræfte, at tilmeldingerne til kommunens grundlovsceremoni 

er sket efter henvisning fra ansøgernes bopælskommune, og at henvisningen ikke 

er sket, fordi ansøgerne ønsker at deltage i en ceremoni med en borgmester eller 

rådmand af et bestemt køn, jf. § 1, stk. 3 og 4, i bekendtgørelsen. 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet skal anmode om så vidt muligt at modtage 

underretningerne i Excel-format. 

 

Kommunikation med tilmeldte ansøgere  

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har i forbindelse med afholdelsen af de se-

neste grundlovsceremonier konstateret, at de borgere, som tilmelder sig en cere-

moni, ikke i alle tilfælde rettidigt har indsendt en tro og loveerklæring om eventu-

elle strafbare forhold til ministeriet.  

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet skal på den baggrund anmode om, at kom-

munerne i forbindelse med kommunikationen med de tilmeldte borgere gør op-

mærksom på, at deres deltagelse i en ceremoni forudsætter, at de opfylder betin-

gelserne herfor, herunder at borgerne til brug for deltagelse i ceremonien rettidigt 

har indsendt en tro og loveerklæring om eventuelle strafbare forhold til ministeriet.  

 

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/. 
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Spørgsmål kan desuden rettes til fuldmægtig Christian Bennekou Matthiesen på 

telefonnummer 61 98 36 47.   

 

Med venlig hilsen 

 

 

Christina Fløystrup 

Kontorchef  

 


