
 
   

 
 
 
 
 
Kære Peter Bjerregaard  
 
Tak for din henvendelse af d. 11. maj 2022, hvor du har stillet spørgsmål 
til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om et uforpligtende 
borgerløfte ved grundlovsceremonien i Københavns Kommune. 
 
Spørgsmål 
Forvaltningen bedes redegøre for mulighed for at indføre et frivilligt 
borgerløfte ved grundlovsceremonien. 
 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar  
Du har i forbindelse med forvaltningens besvarelse uddybet, at et bor-
gerløfte skal forstås som en samfundskontrakt mellem borgeren og 
samfundet, hvor borgeren aflægger et løfte om at leve efter de demo-
kratiske idealer og principper. Det er Beskæftigelses- og Integrations-
forvaltningens vurdering, at der ikke uden hjemmel i lovgivning kan 
indføres et borgerløfte, uanset at borgerløftet gøres frivilligt.  
 
Det fremgår af indfødsretsloven, at det er udlændinge- og integrations-
ministeren, som kan fastsætte reglerne om afviklingen af ceremonierne. 
Reglerne sætter de indholdsmæssige krav til ceremonien og omfatter 
bl.a. betingelsen om udveksling af et håndtryk mellem borgmesteren 
og borgeren. Det er inden for de fastsatte regler op til den enkelte kom-
mune at tilrettelægge, hvornår og hvordan de ceremonielle begivenhe-
der skal finde sted – dvs. rammerne omkring ceremonien. Fx er der i Kø-
benhavns Kommune tale og kor mv. for at højtidliggøre dagen for bor-
gerne.  
 
Det er forvaltningens vurdering, at det ikke ligger inden for kommunal-
bestyrelsens bemyndigelse at opfordre til et borgerløfte, da det alene er 
rammerne for ceremonien, som kommunen kan ændre på, og ikke selve 
indholdet. Forvaltningen har i forbindelse med besvarelsen af din hen-
vendelse haft en uformel drøftelse med Udlændinge- og Integrations-
ministeriet, der umiddelbart ud fra oplysningerne om et borgerløfte er 
af samme opfattelse som forvaltningen. Det vil dog være på baggrund 
af en skriftlig anmodning til ministeriet, hvori definitionen af et borger-
løftet er nærmere beskrevet, at ministeriet kan undersøge muligheden 
nærmere.  
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Bemærk, at det allerede nu er en betingelse, at borgerne under grund-
lovsceremonien underskriver en erklæring på at ville overholde dansk 
lovgivning, bl.a. Grundloven, og respektere grundlæggende danske 
værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Marianne Becker Andersen 
Kst. administrerende direktør  
 


