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Procedure og arbejdsgang for Grundlovsceremoni
Annoncering:

Offentligt opslag, med tilmeldingsfrist, på kommunes
hjemmeside og i lokale medier. Annonceres mindst en måned før
afholdelse af ceremonien.

Liste over ansøgere:

Senest 2 uger før ceremonien skal Byrådet (Borgerservice) sende
en liste til Udlændinge- og Integrationsministeriet over de
tilmeldte ansøgere.

Sted:

Mødesalen, Varde Rådhus, Bytoften 2, Varde.

Tid:

2 gange årligt.
3. torsdag i maj og november kl. 17.00 (ændringer kan
forekomme).

Forplejning:

Kaffe / te / vand / rådhuskage / chokolade

Deltagere:

Ansøgere og evt. nærmeste familie, Borgmester (eller 1. eller 2.
viceborgmester) og administrativ medarbejder fra Borgerservice.

Blanket til erklæring:

Ansøgere skal ved ceremonien medbringe gyldig fotolegitimation
og blanket til erklæring, som Udlændige- og
Integrationsministeriet har sendt til ansøger.
Skulle ansøger have glemt sin blanket til erklæring, har Varde
Kommune blanketter, som kan udfyldes under selve ceremonien.
Blanketten skal underskrives under overværelse af en
repræsentant for Byrådet.

Procedure:
Ved ankomst skal repræsentanten for byrådet byde velkommen og redegøre for ceremoniens
forløb, samt oplyse om formålet: ”At skabe en højtidelig ceremoni, der markerer ansøgers
erhvervelse af statsborgerskab”.
Under ceremonien underskriver ansøger erklæringen under overværelse af repræsentanten for
Byrådet.
Repræsentanten skal under ceremonien sikre sig ansøgers identitet ved fotolegitimation. Som
gyldig legitimation accepteres:
1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig
myndighed i Danmark.
2. Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØSmedlemsland eller i Schweiz.
3. Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2
nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.
4. Tilladelse udstedt fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.
Efter underskrift gives håndtryk. Det er et krav, at der ikke bruges handsker, der skal således
være tale om ”håndflade mod håndflade”.
Repræsentanten for Byrådet oplyser på erklæringen, at ansøger har deltaget i ceremonien og
om der er givet håndtryk.
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