Statsministeriet
Prins Jørgens Gård 11
1218 København K

Statsministeriet har ved e-mail af 21. september 2018 anmodet Udlændinge- og
Integrationsministeriet om udkast til besvarelse af skriftlig forespørgsel nr. S3/2018 vedrørende statsborgerskab stillet af lagtingsmedlem Bárður S. Nielsen til
Rigsombudsmanden på Færøerne.
Der spørges til:
1. Er det korrekt, at en person, i et rige med fælles statsborgerskab,
kan have forskellige statsborgerrettigheder i de forskellige dele af
riget?
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2. Har de færøske myndigheder ret til at tilkende og fratage
statsborgerskabet fra personer, som er bosiddende på Færøerne?
3. Kan de færøske myndigheder, i tilfælde af, at man træder ud af
rigsfællesskabet, fratage det danske statsborgerskab fra personer
bosiddende på Færøerne – imod deres vilje?
Udlændinge- og Integrationsministeriets besvarelse:
1. Det er korrekt, at der er en række af lovændringer af indfødsretsloven fra 2014
og frem, som ikke er sat i kraft for Færøerne ved kgl. anordning med de afvigelser,
som de særlige færøske forhold tilsiger.
Udlændinge- og Integrationsministeriet er i dialog med Lagmandens Kontor med
henblik på at få sat alle ændringer af indfødsretsloven fra 2014 og frem i kraft for
Færøerne. Denne dialog pågår fortsat.
Lagmandens Kontor har i den forbindelse oplyst den 1. oktober 2018 til
Udlændinge- og Integrationsministeriet, at udkast til anordning om ikrafttræden
for Færøerne af ændringer af lov om dansk indfødsret den 26. september 2018 er
sendt i ekstern høring med frist den 25. oktober 2018.
Lagmandens Kontor har endvidere oplyst, at sagen forventes fremsat i Lagtinget i
november 2018.
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2. Det følger af § 1, stk. 2, nr. 2, i lov nr. 578 af 24. juni 2005 om de færøske
myndigheders overtagelse af sager og sagsområder, at de færøske myndigheders
overtagelse af sager og sagsområder ikke omfatter statsborgerskab.
3. Det tilkommer enhver suveræn stat bl.a. at fastsætte rammerne for tildeling og
frakendelse af det pågældende lands statsborgerskab. De færøske myndigheder
vil derfor i tilfælde af kommende færøsk selvstændighed ikke kunne frakende en
person sit danske statsborgerskab, da dette alene tilkommer Danmark.
De mulige konsekvenser vedr. statsborgerskab som følge af Færøernes eventuelle
udtræden af rigsfællesskabet vil skulle afklares nærmere i forbindelse med de
forhandlinger mellem regeringen og landsstyret, som vil skulle afholdes om de
nærmere betingelser i forbindelse med færøsk selvstændighed.
Det bemærkes i den forbindelse, at Danmark har tiltrådt en række internationale
konventioner m.v., som bl.a. indeholder forpligtelser på det statsborgerretlige
område. Ved Færøernes udtræden af rigsfælleskabet vil regulering af
statsborgerretsforholdene i forbindelse hermed også skulle afdækkes nærmere i
relation til disse internationale regler.

Med venlig hilsen

Louise Hauberg Wilhelmsen
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