Økonomiudvalget 19-06-2019

Beslutning: Grundlovsceremoni for nye statsborgere
Sagsnr. i ESDH:
19/7370
Beslutningskompetence: Byrådet
Beslutningstema
Byrådet skal udpege én eller flere repræsentanter for byrådet til at forestå grundlovsceremoni for
nye statsborgere samt beslutte, om ceremonierne skal afholdes sammen med andre kommuner.
Sagsfremstilling
Landets kommuner har fra 2. halvår 2019 fået til opgave at afholde grundlovsceremoni for nye
danske statsborgere.
Ved ceremonien skal borgere, som søger dansk statsborgerskab, skrive under på, at de vil overholde
dansk lovgivning, herunder Grundloven, samt at de vil respektere grundlæggende danske værdier
og retsprincipper, herunder det danske demokrati.
Ceremonien skal foregå i rammer, der er egnet til at sikre højtidlige forhold for tildeling af
indfødsret. Ceremonien forventes afholdt to gange årligt.
Repræsentanter for byrådet skal sikre sig deltagernes identitet og de skal udveksle håndtryk med
deltagerne. Repræsentanter for byrådet skal efterfølgende via egen underskrift erklære, at der har
været udvekslet håndtryk med hver deltager.
Det står byrådet frit for at beslutte, om en eller flere repræsentanter for byrådet skal være
borgmesteren, byrådspolitikere eller embedsmænd. Byrådet skal derfor tage stilling til, hvem der
skal være repræsentanter ved de kommende grundlovsceremonier.
Bekendtgørelsen giver mulighed for, at der kan indgås samarbejde med nabokommuner om
afholdelse af ceremonien. Derudover giver den også mulighed for, at kommunerne – efter aftale
med hinanden – kan henvise til en ceremoni i en nabokommune. Fordelen ved at samarbejde med
nabokommuner er til stede, fx hvis en kommune har ganske få borgere, som den er forpligtet til at
afholde grundlovsceremoni for.
Ved seneste lov om indfødsrets meddelelse i december 2018 var der 9 furesøborgere på listen og i
juni 2018 var der 13 furesøborgere, der fik tildelt dansk statsborgerskab. Med det antal borgere fra
Furesø Kommune, der årligt tildeles dansk statsborgerskab, anbefaler forvaltningen, at der i første
omgang ikke indledes et samarbejde med andre kommuner.
Ceremonien anbefales afholdt som et særskilt arrangement af flere årsager. Dels er det i henhold til
lovgivningen pålagt kommunen at foretage en administrativ kontrol af de fremmødte for at sikre, at
alle er tildelt nyt statsborgerskab og har den nødvendige legitimation. Endvidere vurderer
forvaltningen, at en særskilt ceremoni giver de bedst mulige rammer for at afholde en respektfuld
og højtidelig ceremoni og anerkende den betydning, det har for de nye statsborgere.
Økonomiske konsekvenser
Forvaltningen afventer fortsat økonomiforhandlingerne men forventer, at udgifterne til afholdelse af
grundlovsceremoni afholdes inden for den eksisterende ramme.
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Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Indfødsretslovens § 10 (udmøntning af indfødsretsaftale mellem regeringen (Venstre, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Loven trådte i
kraft den 1. januar 2019, dog således at kommunernes forpligtelser til at afholde ceremonier først
træder i kraft 2. halvår 2019.
Bekendtgørelse nr. 1767 af 27/12/2018 om kommunalbestyrelsernes afholdelse af
grundlovsceremonier.
Det videre forløb
Sagen skal endeligt afgøres i byrådet.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:
- der udpeges én eller flere repræsentanter for byrådet til at afholde grundlovsceremoni for
nye statsborgere
- Furesø Kommune afholder sin egen grundlovsceremoni for nye statsborgere
Beslutning i Økonomiudvalget den 19-06-2019
Sagen blev udsat med et ønske om en ny forelæggelse, hvor ceremonien beskrives nærmere.
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