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Beslutningstema 
Repræsentant for Byrådet i forbindelse med afholdelse af grundlovsceremoni. 

Indstilling 
Direktionen indstiller at 

 Borgmesteren og viceborgmesteren udpeges, som repræsentant for Byrådet i forbindelse 
med afholdelse af grundlovsceremoni.  

Sagsfremstilling 
I december 2018 blev lov om ændring af lov om dansk indfødsret vedtaget. Det betyder, at 
kommunerne fra andet halvår 2019 skal tilbyde grundlovsceremonier for borgere, som tildeles 
dansk statsborgerskab.  
 
Kommunerne skal afholde grundlovsceremonien to gange årligt i forlængelse af ikrafttrædelse af 
lov om dansk indfødsret. Kommunerne har mulighed for at afholde grundlovsceremonien i 
fællesskab eller henvise til en nabokommune.  
 
Kommunerne annoncerer grundlovsceremonien offentligt på kommunens hjemmeside, i lokale 
medier m.v. I annonceringen oplyses hvornår og hvor ceremonien afholdes samt en tidsfrist for 
tilmelding m.v.  
 
Jævnfør bekendtgørelsen om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier er 
formålet med ceremonien at højtideligholde og markere ansøgernes erhvervelse af dansk 
statsborgerskab, og at ansøgerne skal underskrive en ”erklæring for opnåelse af indfødsret i 
Kongeriget Danmark” under ceremonien og herefter give hånd til en eller flere repræsentanter for 
kommunalbestyrelsen.  
 
Det er en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at ansøgeren medvirker i ceremonien og at ” 
erklæring for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark” underskrives under ceremonien. 
 
Byrådets repræsentant skal ligeledes på ”erklæring for opnåelse af indfødsret i Kongeriget 
Danmark” skrive under på, at ansøgeren har deltaget i ceremonien, har underskrevet erklæringen i 
forbindelse med ceremonien, og at ansøgeren har trykket en eller flere repræsentanter fra Byrådet 
i hånden. 
 
Efter grundlovsceremonien sendes den originale underskrevne og påtegnede ”erklæring for 
opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark” til Udlændinge- og Integrationsministeriet.  
Udlændinge- og Integrationsministeriet vil efterfølgende udstede et statsborgerretsbevis, som 
sendes til ansøgeren. 
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Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser 

 
Lovændringen er forbundet med kommunaløkonomiske konsekvenser, og der er på landsplan 
afsat 1 mio. kr. i 2019 og 2,3 mio. kr. i 2020 og frem. For Svendborg Kommune er beløbet ca. 
23.000 i 2020 og frem.  

Lovgrundlag 
Lov om ændring af lov om dansk indfødsret og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge 
m.fl. (nr. 1735 af 27/12 2018) 
Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier 

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 29-04-2019 
Udvalget indstiller, at borgmester, viceborgmester og formanden for Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget udpeges som repræsentanter for Byrådet i forbindelse med afholdelse af 
grundlovsceremoni samt at de byrådsmedlemmer, der repræsenterer kommunen i 
Integrationsrådet, inviteres til at deltage i cermonien. 

Beslutning i Byrådet den 28-05-2019 
Godkendt. 
 
Afbud fra Torben Frost (A), Hanne Ringgaard Møller (B), Dorthe Ullemose (O), Jesper Ullemose 
(V). Som suppleanter deltog Mikael Hansen (A), Rasmus Leth (B), Johan Emil Rasmussen (O), 
Helle Caspersen (V). 
 
Afbud: 
Torben Frost 
Hanne Ringgaard Møller 
Dorthe Ullemose 
Jesper Ullemose 
 
BILAG: 
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