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Nuværende regler 
Det er efter de nuværende retningslinjer fra 2015 en betingelse for at få dansk 
statsborgerskab, at ansøgeren i forbindelse med ansøgningen skriver under på 
at love troskab og loyalitet over for Danmark og det danske samfund og erklæ-
rer at ville overholde dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges Grundlov, 
og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det 
danske demokrati. 
 
Nye regler 
En ansøger om dansk statsborgerskab skal fortsat i forbindelse med ansøgnin-
gens indgivelse skrive under på at love troskab og loyalitet over for Danmark 
og det danske samfund og erklærer at ville overholde dansk lovgivning, herun-
der Danmarks Riges Grundlov, og respektere grundlæggende danske værdier 
og retsprincipper, herunder det danske demokrati. 
 
Herudover indføres en ny betingelse, hvorefter dansk statsborgerskab betinges 
af medvirken i en efterfølgende ceremoni, hvor ansøgeren skal skrive under på 
at ville overholde grundloven mv. Ved ceremonien skal ansøgere udvise re-
spekt for danske værdier og optræde respektfuldt over for repræsentanter fra 
myndighederne.  
 
Ceremonien skal finde sted i kommunerne efter, at lovforslaget om indfødsrets 
meddelelse er vedtaget af Folketinget. Ansøgerne skal deltage i ceremonien 
inden for en periode på 2 år efter lovens vedtagelse, og statsborgerskabet får 
først retsvirkning fra underskrivelsestidspunkt. 
 
Det nye element vil medføre, at hvis en ansøger ikke inden for 2 år fra vedta-
gelsen af det pågældende lovforslag medvirker ved en ceremoni og skriver un-
der på at ville overholde grundloven mv., vil ansøgeren ikke opnå dansk stats-
borgerskab. Hvis ansøgeren efterfølgende fortsat ønsker dansk statsborger-
skab, skal ansøgeren indgive en ny ansøgning om dansk statsborgerskab og på 
ny opfylde de til enhver tid gældende betingelser herfor.    
 
Visse persongrupper, herunder ansøgere med bopæl i Grønland og på Færøer-
ne, børn under 18 år, ansøgere bosat i udlandet og statsløse født i Danmark 
omfattet af børne- eller statsløsekonventionen er undtaget fra kravet om at 
skulle medvirke i den omtalte ceremoni. Disse persongrupper vil således fortsat 
opnå dansk statsborgerskab ved vedtagelsen af det lovforslag om indfødsrets 
meddelelse, som de er optaget på.  
 
Det vil være kommunerne, der har ansvaret for at sikre, at der to gange årligt 
arrangeres en ceremoni for ansøgere, der ved lov er meddelt dansk statsborger-
skab betinget af ceremoniel underskrivning af grundloven mv.  
 
Udlændinge- og Integrationsministeriet vil efter vedtagelse af lovforslag om 
indfødsrets meddelelse sende en erklæring til de relevante personer, der er op-
taget på det pågældende lovforslag med betingelse om deltagelse i en ceremoni. 
Denne erklæring skal medbringes ved ceremonien og påtegnes af kommunen. 
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Kommunerne vil efterfølgende skulle sende erklæringerne til Udlændinge- og 
Integrationsministeriet, som herefter registrerer, at de enkelte ansøgere har 
deltaget i en ceremoni og skrevet under på at ville overholde grundloven – og 
dermed er blevet danske statsborgere. 
 
Udlændinge- og Integrationsministeriet vil efterfølgende udstede et statsbor-
gerretsbevis, som sendes til ansøgeren.  
 
Udlændinge- og Integrationsministeriet vil for at sikre en ensartethed og til-
strækkelig højtidelighed ved ceremonierne udarbejde en overordnet ramme for 
kommunernes afholdelse af statsborgerskabsceremonierne. Det vil inden for 
den overordnede ramme være op til de enkelte kommuner selv at tilrettelægge, 
hvornår og hvordan de ceremonielle begivenheder skal finde sted. Det vil ek-
sempelvis være muligt for kommunerne indbyrdes at aftale, at kommuner med 
få deltagere kan henvise sine borgere til at deltage i en ceremoni ved en anden 
kommune, eller at flere kommuner går sammen om at afholde en fælles cere-
moni for sine borgere. 
 
 


