
Bilag 4 
 

 

Enighedspapir om obligatorisk kursus i dansk familieret, fri-
hed og folkestyre  

 

 

Regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Sociali-
stisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti er enige om, at det er vigtigt, at 
såvel præster, imamer m.v. i trossamfund udenfor folkekirken, der søger om 
vielsesbemyndigelse, samt religiøse forkyndere m.fl., der søger om opholdstil-
ladelse i medfør af udlændingelovens § 9 f, har kendskab til dansk familieret, 
frihed og folkestyre.  

 

Obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre 

Aftaleparterne er enige om, at det er vigtigt, at præster, imamer, forkyndere 
eller tilsvarende embedsindehavere i trossamfund uden for folkekirken, der 
tildeles vielsesbemyndigelse, samt udenlandske forkyndere m.fl., der får op-
holdstilladelse efter udlændingelovens § 9 f, har indsigt i og forstår dansk fami-
lieret, frihed og folkestyre, så de opnår generelle forudsætninger for at rådgive 
og vejlede deres menigheder i overensstemmelse med dansk ret. 

Aftaleparterne er derfor enige om at indføre et obligatorisk kursus i dansk fa-
milieret, frihed og folkestyre for præster, imamer, forkyndere og tilsvarende 
embedsindehavere i trossamfund udenfor folkekirken, der ønsker vielsesbe-
myndigelse, og udenlandske forkyndere, der søger om forlængelse af ophold i 
Danmark i medfør af udlændingelovens § 9 f, uanset om de samtidig ansøger 
om vielsesbemyndigelse.  

Undervisningen skal berøre forskellige familieretlige emner, som har relevans 
for religiøse forkynderes daglige virke med et særligt fokus på reglerne om 
indgåelse af ægteskab, skilsmisse og forældremyndighed. Desuden skal under-
visningen berøre samspillet og modsætningerne mellem dansk ret og danske 
traditioner på den ene side og religiøse normer og sædvaner, herunder de soci-
ale og manglende juridiske konsekvenser af ikke-borgerligt gyldige religiøse 
vielser og religiøse ægteskabskontrakter, på den anden side.  

Undervisningen skal herudover omfatte emner som ytrings- og religionsfrihed, 
folkestyre, kvinderettigheder, homoseksualitet, ikke-diskrimination og ligestil-
ling.  

Som afslutning på kursus underskriver kursusdeltageren en løfteerklæring om, 
at den pågældende i sit virke som forkynder vil overholde dansk lovgivning, 
herunder ytrings- og religionsfrihed, ligestilling mellem kønnene og frihed til 
seksuel orientering, ikke-diskrimination og kvinderettigheder.  

Kurset finansieres gennem brugerbetaling.  

Aftaleparterne er også enige om, at opholdstilladelse som religiøs forkynder 
efter udlændingelovens § 9 f fremover skal betinges af, at den udenlandske 
forkynder underskriver en løfteerklæring om at ville overholde dansk lovgiv-
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ning, herunder ytrings- og religionsfrihed, ligestilling mellem kønnene og fri-
hed til seksuel orientering, ikke-diskrimination og kvinderettigheder. At op-
holdstilladelse som religiøs forkynder efter udlændingelovens § 9 f betinges af, 
at udlændingen underskriver en løfteerklæring, indebærer, at også udenland-
ske forkyndere med korterevarende ophold i Danmark på baggrund af en op-
holdstilladelse efter udlændingelovens § 9 f skal underskrive denne erklæring. 

Aftaleparterne opfordrer allerede godkendte trossamfund til, at løfteerklærin-
gen også underskrives af forkyndere, der ikke har vielsesbemyndigelse eller 
ophold i medfør af udlændingelovens § 9 f. 

 

Økonomi 

Initiativet med et obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre 
tænkes finansieret gennem brugerbetaling.  

Derudover vil der være en mindre udgifter svarende til ½ årsværk årligt til 
kontrol og sagsbehandling.  

Der skal betales omkostningsdækkende gebyr for indgivelse af ansøgning om 
opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 f, og forslaget om ændring af ud-
lændingeloven har derfor ikke økonomiske konsekvenser for det offentlige. 

 


