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Om kataloget – en vejledning og advarsel til brugerne 
 
Indledning.  
Kataloget er opstillet som et nødvendigt arbejdsredskab i forbindelse med undersø-

gelsen.  
Det er indlagt som bilag af 2 grunde. For det første, for at andre skal have lejlighed 

til at kigge mig i kortene. For det andet, og måske mere forfængeligt, i det håb at andre 
jurister – teoretikere som praktikere – kan have interesse i en systematisk oversigt over 
dette materiale, som jo tilsammen giver en ganske omfattende indsigt i, hvordan Folke-
tingets juridiske rådgivere har forholdt sig til de statsretlige problemer, som Tinget er 
stødt på.    

Der er i undersøgelsens kap. 3 redegjort for hvor dokumenterne er fundet, og på 
hvilket grundlag de er fundet. Det er også understreget, hvilke potentielt relevante mate-
rialekategorier, der ikke kommer i betragtning. Dette skal huskes ved anvendelse af kata-
loget.  

Henvisninger til registreringer i kataloget sker her ved – udover dokumentets almin-
delige data, f.eks. REU 2005-06 (L 168 – bilag 2) – at henvise til emnekategorien (typisk 
en grl-§) i skarpe parenteser og kursiv, f. eks. således: [§ 65]. Alternativt henvises blot til: 
katalogets § 65 

 
1. Fra dokument til katalogregistrering.  
Kataloget registrerer et større antal rådgivningsdokumenter (udvalgssvar etc), som 

fordeles på grundlovsparagraffer og enkelte andre emnekategorier. Hvert registreret do-
kument udgør en registrering i kataloget. 

Registreringerne kan have form af hoved- eller biregistreringer. Et dokument, der 
kommer med i kataloget, hovedregistreres som udgangspunkt under en og kun en em-
nekategori. Hvor dokumentet også omfatter mere perifere henvisninger til andre emne-
kategorier, opføres det under disse som biregistreringer. Undtagelsen fra dette princip er 
at et mindre antal hovedregistreringer er anført flere steder, jf. ovf. i undersøgelsens kap. 
5.I.1. 

Kataloget giver desværre ikke interne henvisninger til andre registreringer af det 
samme dokument. Det er en mangel. 

Hvor flere, indbyrdes sammenhængende dokumenter optages i kataloget, kan det ske 
på flere måder. I de fleste tilfælde sker det ved at der umiddelbart i forlængelse af den 
første hovedregistrering anføres et: ”Se også:”  
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Hvor ”Se også:” er markeret med fed tekst, regnes det som en selvstændig hovedre-
gistrering, jf. eks. 5 gengivet ndf. under afsnit 3.  

Hvor ”Se også:” står med almindelig tekst, regnes det anførte dokument med til den 
første hovedregistrering. Der kan altså optræde flere dokumenter/enheder på samme 
registrering. 

 
Eks. 1: ekspertindlæg ved udvalgshøringer findes typisk på samme udvalgsbilag, enten som 
udskrift (f. eks. fra lydbånd) fra høringen, eller som talepapirer fra oplægsholdere. Hvis op-
lægsholdernes emner ikke er klart adskilt, optræder de på samme registrering se f. eks. [§ 3]: 
REU 2003-04 (alm. del – bilag 8) . Hvis emnerne har været forskellige, optræder de som to 
forskellige hovedregistreringer – om end vedr. det samme dokument, se således [§ 66] samt 
[§ 67]: KIU (alm. del – bilag 297)   
 
Spørgsmålet om hvordan registreringerne skal henføres under emnekategorier har i 

nogle tilfælde voldt tvivl, til dels fordi det ikke er alle de retsspørgsmål der rådgives om, 
som er direkte relateret til grundlovsbestemmelsernes tekst. I praksis er grundlovsbe-
stemmelserne nok brugt ”udvidende”, dvs. at registreringer er anført under §-numre, 
selv om disse paragraffer ikke direkte regulerer det konkrete spørgsmål.  

 
Eks. 2: problemer vedr. lovgivning med tilbagevirkende kraft i reglen har været relateret til 
indgreb i beskyttede (ejendoms-)rettigheder. Hovedregistreringen er derfor sket under § 73. 
Men der er stadig behov for en (bi-)registrering af spørgsmålet om lovgivning med tilbage-
virkende kraft. Lovgivers adgang til at lovgive med tilbagevirkende kraft reguleres som be-
kendt ikke udtrykkeligt i grl § 22. Alligevel er registreringer om dette spørgsmål henført til § 
22. 
 
Eks. 3: Tilsvarende nævner grl § 1 ikke ordet Rigsfællesskabet, og bestemmelsen siger me-
get lidt om forholdet mellem rigsdelene. Alligevel er de ganske mange registreringer, der 
vedrører forholdet mellem rigsdelene, og Færøernes og Grønlands status, henført hertil. 
 
Se også: eks. 5 ndf., hvorefter et notat, der bl.a. angår grænserne for regeringens og Folke-
tingets muligheder for at begrænse senere lovgivningsmagters kompetence – dvs. et ”al-
ment” spørgsmål om lovgivningsmagtens grænser – er rubriceret under § 3.          
 
Nogle registreringer angår dokumenter, der med god mening lader sig henføre under 

adskillige grundlovsbestemmelser m.v. – enten fordi de relevante grl-bestemmelser mv. 
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er nært indholdsmæssigt forbundne, eller fordi retsspørgsmålet er af meget tværgående 
karakter. Også i disse sager er kategoriseringen sket ud fra bedste skøn. 

 
Eks. 4. Bemærkningerne til L 31/1997-98 (2. Samling), om forslag til lov om Domstolssty-
relsen, og bemærkningerne til den parallelt hermed behandlede L 32/1997-98 (2. Samling), 
om forslag til lov om ændring af retsplejeloven, tjenestemandsloven, m. fl. love, indeholder 
rådgivning om forfatningsretlige spørgsmål på en række punkter. Lovforslagene, dvs. be-
mærkningerne, er kategoriseret således:  
L 31 med hovedregistreringer under [§§ 3, 13, 62], samt biregistreringer under [§§ 14, 43, 
64].  
L 32 med hovedregistreringer under [§§ 3, 62, 64], samt biregistrering under [§ 13]. 
 
2. Hovedregistreringers form og indhold. 
   
Eks. 5: 2 hovedregistreringer vedr. [§ 3]; det første af de to dokumenter er også hovedregi-
streret under [ § 73]: 
 
Titel/emne: Notits om forholdet mellem grundloven og en kompensationsbestemmelse i 
aftalen af 29. september 2003 mellem økonomi- og erhvervsministeren og bevillingshaver-
ne i henhold til eneretsbevilling af 8. juli 1962 [herunder om i hvilket omfang fremtidig lovgivning 
vil kunne udløse kompensation, og om generelle grænser for regerings og Folketings mulighed for at begrænse 
senere lovgivningsmagters kompetence etc] 
Henvisninger: EPU (alm. del – bilag 20); notat af 7. november 2003 fra Justitsministeren, 
oversendt af Økonomi- og Erhvervsministeren til Det Energipolitiske Udvalg ved skr. af 
11. november 2003,  
Justitsministeriets j.nr.: 2003-751-0075  
Se også: EPU (B 7 – bilag 90), [uddybende bemærkninger om evt. grænser for, i hvilken udstrækning 
regering og Folketing ved etablering af rettigheder reelt kan begrænse senere lovgivningsmagters kompetence 
på bl.a. skatteområdet]. Udvalgssvar af 3. december 2003 fra økonomi- og erhvervsministeren, 
med bidrag fra justitsministeren, til Det Energipolitiske Udvalg, jf. udvalgsspørgsmål 69 af 
21. November 2003 (B 7 – bilag 50) af 21. november 2003,      
 
Med disse to hovedregistreringer – en normal, og en ”Se også:”-registrering – som il-

lustration, indeholder hovedregistreringer, der ikke er ”Se også:”-registreringer, følgende 
elementer: 

1. Angivelse af dokumentets titel, dvs. overskrift, og/eller emne. Hvor rådgiver har forsynet 
dokumentet med en egentlig overskrift, gengives overskriften altid. Det gælder således 
lovforslag, forskellige større notater, og § 20-spørgsmål (hvor ”titlen” svarer til den let 
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redigerede gengivelse af spørgsmålets indhold i oversigterne over § 20-spørgsmål i Fol-
ketingets webarkiv). Hvis lovforslagets titel er meget omfattende, og i sammenhængen 
intetsigende, især ved samleforslag om ændring af en række forskellige love, er den fulde 
titel evt. noget afkortet, så der f. eks. står ”…m. fl. love”. Ved indlæg under udvalgshø-
ringer gengives evt. indlæggets emne ifølge høringsprogrammet. 

Hvor der ikke er nogen overskrift, eller hvis overskriften ikke giver en vis beskrivelse 
af det statsretlige spørgsmål, har jeg skrevet en (supplerende) emnebeskrivelse. Denne 
emnebeskrivelse er selvfølgelig udelukkende min egen fortolkning af indholdet. Emne-
beskrivelsen er kursiveret og sat i skarpe parenteser for at understrege, at den er helt og 
aldeles uofficiel. 

Den supplerende emnebeskrivelse er i de fleste tilfælde en ganske kort beskrivelse af 
den eller de problemstillinger, som er behandlet i dokumentet – ikke af konklusionen. 
Jeg har så vidt muligt forsøgt at lægge beskrivelsen tæt op ad indholdsteksten.  

Hvor der er tale om svar på et udvalgsspørgsmål eller § 20-spørgsmål, tager emnebe-
skrivelsen altså udgangspunkt i svaret, ikke i spørgsmålet. Det kan skabe inkongruenser 
mellem overskriften og emnebeskrivelsen på et § 20-spørgsmål, for det som en spørger 
får svar på, er ikke altid det han har spurgt om. 

Hvis et dokument er registreret under flere forskellige emnekategorier, er emnebe-
skrivelsen som udgangspunkt blevet tilpasset, så det spørgsmål, der gør registrering un-
der den pgld. kategori relevant, er blevet fremhævet. Det gælder således det ovf. anførte 
eks. 5. Princippet er dog ikke helt gennemført. 

2. Henvisninger. Den grundlæggende henvisning gælder dokumentets beskrivelse i 
Folketingets arkiv. De fleste dokumenter er indlagt i webarkivet. Der er desværre ikke 
indlagt stier til de enkelte dokumenter.  

Hvis der er tale om et udvalgsdokument, angives først udvalgsforkortelsen (som ovf. 
i eks. 5: REU for Retsudvalget), herefter bilagsnr. Der henvises til de udvalgsforkortelser, 
der er anført i Folketingets webarkiv efter udvalgets fulde betegnelse. Hvis dokumentet 
er oversendt til flere forskellige udvalg, angives dog kun det første eller mest relevante af 
udvalgene. Ved lovforslag anføres: ”Lovforslag L… stillet d. … af …” . Ved besvarelser 
af § 20-spørgsmål anføres: ”§ 20-spørgsmål (S …) stillet d. … af … til …, besvaret d. 
…” 

Der henvises som udgangspunkt ikke til Folketingstidende. Det er dog sket i nogle få 
tilfælde, hvor bilaget ikke har kunnet fremfindes andetsteds. 
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Ved udvalgsdokumenter angives det herefter om der er tale om et udvalgssvar, eller 
om skrivelse til udvalget uden forudgående spørgsmål (jf. den første af de to registrerin-
ger ovf. under eks. 5) 

Under henvisningsdelen benyttes betegnelserne: notat, notits eller skrivelse ikke i 
nogen meget præcis forstand. ”Notat” bruges alt andet lige, hvor der er tale om lidt stør-
re udredninger, men det er ikke konsekvent. 

Der er så vidt muligt anført datoangivelser. Ved rådgivning, der er fremkommet som 
svar på spørgsmål, anføres både spørgsmåls- og svardato. Svardatoen foreligger dog ofte 
uoplyst for så vidt angår udvalgssvar før ca. 2005. I så fald angives kun (u.d.), altså 
ukendt dato. For så vidt angår lovforslag anvendes fremsættelsesdatoen. For udvalgsdo-
kumenter anvendes dokumentets egen datering, i det omfang den har kunnet findes – 
dvs. tidspunktet for afgivelse af rådgivningen (hvilket ikke behøver være samme dag som 
den registreres som modtaget i Folketingets arkiver). For § 20-spørgsmål anvendes de 
spørge- og svardatoer, der fremgår af oversigten over § 20-spørgsmål på www.ft.dk. For 
høringsdokumenter henvises som udgangspunkt til den dato, høringen er afholdt.  

Henvisningerne betegner selvfølgelig også den rådgivende person eller myndighed 
m.v. Med hensyn til den rådgivning, der oversendes eller fremsættes af ministre, har det 
været et principielt problem, i hvilket omfang der burde tales om rådgivning fremsat af 
ministeren, eller rådgivning fra ministeriet. Det har naturligvis i særlig grad været et pro-
blem i relation til rådgivning fra Justitsministeriets Lovafdeling. Her er forholdet, at fol-
ketingsudvalg m.v. i ganske vidt omfang spørger direkte til Lovafdelingens vurdering, 
ikke til ministeren. 

Alligevel er der her skrevet: ministeren, og ikke ministeriet (i øvrigt delvis i modsæt-
ning til praksis i selve undersøgelsen, hvilket er en lapsus jeg må tage på mig.). Det skyl-
des den betragtning, at al ministeriets virksomhed – ikke mindst dets kommunikation 
overfor Folketinget – foregår på ministerens ansvar, og al rådgivning oversendes med 
ministersignatur, eller fremsættes af ministeren i salen. Henvisningerne er altså på dette 
punkt ikke helt realistiske. 

Hvor et dokument er kommet til Folketinget indirekte – f. eks. som et dokument, 
oversendt fra en minister til en anden, og derfra videre til Folketinget, jf. ovf. i eks. 5 – er 
så vidt muligt alle skridt på vejen omtalt. 

Særligt mht. rådgivning i lovforslag har det været nødvendigt at præcisere beskrivel-
sen yderligere, da bemærkningerne ofte er meget omfattende og angår en lang række for-
skellige emner. Der henvises derfor også til det sted i bemærkningerne, hvor man særligt 
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kan finde redegørelsen for det statsretlige spørgsmål. Det vil i reglen være de almindelige 
bemærkninger. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser er anført mindre konsekvent. 

3. Rådgivers journalnr. Justitsministeriets eget j.nr. for dokumentet angives altid, hvor 
jeg har kunnet finde det. I en række tilfælde har det dog ikke været muligt, f. eks. hvor 
Justitsministeriets dokument er oversendt til andet ministerium, og herefter inkorporeret 
i et udvalgssvar eller lign. fra dette ministerium, og hvor jeg ikke har fundet Justitsmini-
steriets oprindelige dokument på anden måde.  

Indenrigsministeriets j.nr. er i en række tilfælde også angivet, hvor det har kunnet 
findes. Det samme gælder Lovsekretariatets j.nr.  

Andre rådgiveres j.nr. er derimod ikke angivet        
4. Hovedregistreringer som ”Se også”-registreringer. Hovedregistreringer, der står som ”Se 

også”-registreringer (med fed skrift, jf. eks. 5 ovf.), indeholder de samme oplysninger og 
henvisninger som normale hovedregistreringer, blot uden at være opdelt i titel/emne- og 
henvisnings-afsnit. 

5. Biregistreringer. Biregistreringer angiver dokumenttypen (bemærkning til lovforslag, 
udvalgssvar, § 20-svar etc) og en kort henvisning til dokumentet, samt titel/emne. End-
videre anføres det, hvor i kataloget man finder en mere fuldstændig registrering af do-
kumentet.  

 
3. En advarsel     
Endelig vil jeg give en stilfærdig advarsel til nysgerrige læsere, ikke mindst i den sta-

digt voksende skare af juridiske teoretikere: rådgivning er anvendt jura. Den der i dette 
materiale søger brillante nye ræsonnementer til en afhandling kan nemt blive skuffet. Et 
folketingsspørgsmåls formulering inviterer ganske ofte til en mere problematiserende og 
dybtgående drøftelse af et retsspørgsmål end den som spørgeren ender med at få. Det 
kan meget vel være en del af den politiske mening med spørgsmålet.  

Alligevel er det umagen værd at sætte sig ind i rådgivningsmaterialet. Læst som en 
helhed giver det et formidabelt indblik i, hvordan de statsretlige regler – og først og 
fremmest Grundloven – rent faktisk bruges; dvs. i det levende forfatningsliv. 
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§ 1 
 

1997-98, 2. samling 

 

1998-99 

L 3: forslag til lov om undersøgelseskommissioner – bilag: notits om hvorvidt en lov om 
undersøgelseskommissioner bør gælde for Færøerne og Grønland. Jf. fuldstændige hen-
visninger ndf. i afsnittet: Undersøgelseskommissioner   
 

L 247: Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje, m.fl. love [herun-
der om forflyttelse af rejsedommere til sorenskriverembeder]. Jf. fuldstændige henvisninger under § 
64.  

1999-2000 

Titel/Emne: Om færøsk selvstændighed betyder at grundloven skal ændres   
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 2063, stillet d. 22. marts 2000 af Poul Nødgaard (DF) 
til statsministeren, besvaret d. 6. april 2000 af denne med bidrag fra justitsministeren  
 

Titel/Emne: Om begrundelse for at Færøerne og Grønland ikke vil være omfattet af 
folkeafstemningen om opgivelse af kronen d. 28. september [herunder om Færøernes og 
Grønlands møntforhold ved en evt. dansk deltagelse i Euroen]   
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 2818, stillet d. 26. maj 2000 af Kim Behnke (FRI) til 
statsministeren, besvaret d. 15. juni 2000 af denne med bidrag fra Udenrigsministeriet  

 

2000-01 

Titel/Emne: Om en liste over, på hvilke områder Danmark fortsat har overherredøm-
me over Færøerne [om opdelingen af fællesanliggender og særanliggender mellem rigsmyndigheder og 
Hjemmestyret; samt om rigsfællesskabet som et ligeværdigt samarbejde]    
Henvisninger:  § 20-spørgsmål S 1712, besvarelse afgivet af Statsministeren d. 20. marts 
2001, jf. spørgsmål af 21. februar 2001     
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Titel/Emne: Notat om forholdet mellem grundloven og aftalen af 22. december 1992 
med Færøernes Landsstyre om råstoffer i undergrunden    
Henvisninger: FÆU (alm. del – bilag 74); notat af 28. februar 2001 fra justitsministeren 
til statsministeren, vedlagt som bilag til udvalgssvar af 1. marts 2001 fra statsministeren 
til 21-mandsudvalget vedr. Færøerne, jf. udvalgsspørgsmål 7 af 19. februar 2001, FÆU 
(alm. del – bilag 49)    
Justitsministeriets j.nr.: 2001-750-0087   
 

Titel/emne: [Om den folkeretlige status af regeringsaftalen af 22. december 1992 med Færøernes 
Landsstyre om råstoffer i undergrunden] 
Henvisninger: FÆU (alm del – bilag 74); udvalgssvar af 1. marts 2001 fra statsministe-
ren, med bidrag fra justitsministeren, til 21-mands-udvalget vedr. Færøerne, jf. udvalgs-
spørgsmål 8 af 19. februar 2001, FÆU (alm. del – bilag 49)  
 

Titel/Emne: Notat om visse spørgsmål om udskillelse af Færøerne fra Rigsfællesskabet 
[herunder om forfatningsmæssigheden af et beslutningsforslag, efter hvilket rigsmyndighederne ved ensidig 
beslutning udmelder Færøerne af Rigsfællesskabet; samt om hvorvidt Folketingets samtykke hertil efter 
§ 19 er nødvendigt og tilstrækkeligt]    
Henvisninger: FÆU (B 158 – bilag 2); notat af 24. september 2001 fra justitsministeren 
til statsministeren, vedlagt som bilag til udvalgssvar af 1. oktober 2001 fra statsministeren 
til 21-mands-udvalget vedr. Færøerne, jf. udvalgsspørgsmål 1-3 af 1. juni 2001, FÆU (B 
158 – bilag 1).   
      

Titel/Emne: [Om at Danmark, uanset at man har forhandlet ”Kyoto-aftalen” på hele Rigsfælles-
skabets vegne, ikke uden samtykke fra Færøerne [og Grønland] ønsker at pålægge disse forpligtelser på 
områder, hvor de færøske [og grønlandske] myndigheder efter den gældende kompetencefordeling selv skal 
medvirke til opfyldelsen af de indgåede forpligtelser] 
Henvisninger: MPU (B 194 – bilag 6); udvalgssvar af 15. maj 2001 fra miljø- og ener-
giministeren til Miljø- og Planlægningsudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 6 af 10. maj 2001, 
MPU (B 194 – bilag 4)    
    

2001-02, 1. Samling 
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2001-02, 2. samling 

Titel/Emne: Om, hvornår den færøske nation har vedtaget den danske grundlov som 
sin egen [om tidligere grundlovsafstemninger på Færøerne m.v.]    
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 607, stillet af Torbjørn Jacobsen (TF) til statsministe-
ren, besvarelse afgivet d. 20. februar 2002      
 

Titel/Emne: Om den juridiske betydning af betegnelsen ”rigsfællesskab”   
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 621 stillet d. 25. januar 2001 af Torbjørn Jacobsen 
(TF) til statsministeren, besvaret d. 5. februar 2002 af denne med bidrag fra justitsmini-
steren  

 

2002-03 

Titel/Emne: Hvad kan regeringen i lyset af de seneste drøftelser med Grønlands lands-
styre oplyse om den videre håndtering af den amerikanske anmodning om opgradering 
af Thuleradaren? [Herunder om de grønlandske hjemmestyremyndigheders deltagelse i visse udenrigs-
politiske beslutninger]   
Henvisninger: Udenrigsministerens besvarelse af forespørgsel F 67, anmeldt 20. maj 
2003, forespørgslen foretaget 26. maj 2003 
    

Titel/Emne: [Om forskelle mellem Grønland og Færøerne i relation til hjemmestyremyndighedernes 
rådighed over ressourcer i undergrunden]    
Henvisninger: UGF (B 36 – bilag 4); udvalgssvar af 11. februar 2003 fra statsministeren 
til Udvalget vedr. Grønlandske Forhold, jf. udvalgsspørgsmål 2 af 24. januar 2003, UGF 
(B 36 – bilag 3).   

 

2003-04 

Titel/emne: Notat om de generelle principper for overførsel af kompetence til hjem-
mestyret under den gældende hjemmestyreordning,  
Henvisninger: notat afgivet d. 31. maj 1996 af Den Grønlandske Retsvæsenskommissi-
ons sekretariat v/ Kirsten Trolle, optaget i Retsvæsenskommissionens bet. 1442/2004 
(bd.7) som bilag 4. 
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Titel/emne: Notat om muligheden for at overføre retterne, politiet og kriminalforsor-
gen i Grønland til det grønlandske hjemmestyre,  
Henvisninger: Notat afgivet af Justitsministeriet til Statsministeriet v. skr af 11. novem-
ber 1997, videresendt af Statsministeriet til Den Grønlandske Retsvæsenskommission d. 
19. november 1997, optaget i bet. 1442/2004 som bilag 5.  
JM j.nr.: 1996-758/21-0322 
 
Titel/Emne: [Om en oversigt over sagsområder, som endnu ikke er overtaget af Grønlands Hjemme-
styre] 
Henvisninger: UGF (alm. del – bilag 147); Udvalgssvar af 15. juni 2004 fra statsmini-
steren til Udvalget vedr. Grønlandske Forhold, jf. udvalgsspørgsmål 1, UGF (alm. del – 
bilag 146) 
 

2004-05, 1. samling 

 

2004-05, 2. samling 

Titel/emne: L 168: Forslag til lov om Grønlands Landsstyres indgåelse af folkeretlige 
aftaler 
Henvisninger: Lovforslag L 168 som fremsat d. 4. Maj 2005 af statsministeren. Se Be-
mærkninger til lovforslaget, herunder især Almindelige Bemærkninger pkt. 2.2: Statsretli-
ge bemærkninger 
Tidligere fremsat som: L 126/2004-05, 1. Samling, delvis ændret.  
 

Titel/emne: L 169: Forslag til lov om de færøske myndigheders overtagelse af sager og 
sagsområder 
Henvisninger: Lovforslag L 169 som fremsat d. 11. Maj 2005 af statsministeren. Se 
Almindelige bemærkninger til lovforslaget.  
Se herved også: Notat om grænserne for overladelse af sager og sagsområder til de fæ-
røske myndigheder af hensyn til rigsenheden og særlige bestemmelser i grundloven, afgi-
vet (u.d.) af regeringen, optrykt som bilag 1 til lovforslaget.  
Se også: PØU – (L 169, svar på spm. 13, 14); [Om at der som altovervejende hovedregel vil blive 
taget hensyn til Færøske myndigheders synspunkter vedr. gennemførelse af lovgivning for Færøerne på 
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områder, hvor rigsmyndigheder har kompetencen], udvalgssvar af 6. juni 2005 fra statsministeren 
til Det Politisk-Økonomiske Udvalg, jf. udvalgsspørgsmål 13 og 14 af 26. Maj 2005 
Se også: PØU – (L 169, svar på spm. 16); [Om forskellen mellem kompetenceforholdene efter 
nærværende lovforslag, og kompetenceordningen efter den gældende grønlandske hjemmestyrelov § 7]; 
udvalgssvar af 6. juni 2005 fra statsministeren til Det Politisk-Økonomiske Udvalg, jf. 
udvalgsspørgsmål 16 af 26. maj 2005 
Se også: PØU – (L 169, svar på spm. 30); [om grundlaget for opfattelsen af, at anvendelsen af det 
danske sprog skulle være omfattet af statsforfatningen, jf. Notat om grænserne…]; udvalgssvar af 15. 
Juni 2005 fra statsministeren, med bidrag fra justitsministeren, til Det Politisk-
økonomiske udvalg, jf. udvalgsspørgsmål 30 af 14. juni 2005. 
 

Titel/emne: L 171: Forslag til lov om Færøernes landsstyres indgåelse af folkeretlige 
aftaler 
Henvisninger: Lovforslag L 171 som fremsat d. 17. maj 2005 af statsministeren. Se 
Bemærkninger til lovforslaget som helhed, herunder især Almindelige bemærkninger pkt. 
2.2. Statsretlige bemærkninger 
Se også: PØU – (L 171, svar på spm. 2, 5-14, samt på spm. 18-19) [om Færøernes adgang til 
at indtræde som medlem af forskellige internationale organisationer etc.]; udvalgssvar af 6. juni 2005 
(vedr. spm. 2, 5-14) og af 8. juni 2005 (vedr. spm 18-19) fra statsministeren med bidrag 
fra udenrigsministeren til Det Politisk-Økonomiske Udvalg, jf. udvalgsspørgsmål af 26. 
maj 2005 (spm. 2, 5-14), samt af 2. juni 2005 (spm. 18-19) 
 

2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. samling 

 

2007-08, 2. samling 
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§ 2 
 

1997-98, 2. samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. samling 

 

2001-02, 2. samling 

 

2002-03 

Titel/emne: Notat: tronarvings forlovelse [Om folketingets inddragelse i regentens og statsmini-
sterens samtykke til en tronarvings forlovelse, jf. tronfølgelovens § 5 stk. 3] 
Henvisninger: (revideret) notat af 26. september 2003 fra Lovsekretariatet 
Folketingets j.nr.: 10 
 

2003-04 

 

2004-05, 1. samling 
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2004-05, 2. samling 

 

2005-06 

Titel/emne: L 1: F. t. l om ændring af tronfølgeloven (ligestilling mellem kønnene i ar-
vefølgen – fremsat i henhold til proceduren i grl § 88) 
Henvisninger: Lovforslag L 1 som fremsat d. 4. oktober 2005 af statsministeren. Se 
Bemærkninger til lovforslaget, særligt Almindelige bemærkninger pkt. 3: Forholdet til 
grundloven, herunder pkt. 3.1: Forholdet til grundlovens § 2, 2. Pkt.; samt pkt. 3.2: For-
holdet til grundlovens § 88 
Se også: GRL – L 1, svar på spm. 1; [uddybende om behovet for ændring af grl´s tekst i f. m. 
ændring af tronfølgeloven]; udvalgssvar af 22. marts 2006 fra statsministeren til Udvalget til 
Behandling af Grundlagsforslag (Udvalget), jf. udvalgsspørgsmål 1 af 10. februar 2006, 
samt 
GRL L 1 – svar på spm. 5; [Om et ændringsforslag til L 1, hvorefter bl.a. bestemmelserne om sam-
tykke til regentens og tronarvingens ægteskab foreslås ophævet]; udvalgssvar af 4. april 2006 fra 
justitsministeren til Udvalget, jf. udvalgsspørgsmål af 29. marts 2006, samt 
GRL L 1 – svar på spm. 6-7; [Om teknisk bistand til GRL ifm et evt. ændringsforslag til L 1, 
m.v.]; udvalgssvar af 2. maj 2006 fra statsministeren med bidrag fra justitsministeren til 
Udvalget, jf. udvalgsspørgsmål af 20. samt 26. april 2006. 
GRL L 1 – svar på spm. 9 [om evt. ændring af tronfølgelovens grl-rang]; udvalgssvar af 5.maj 
2006 fra justitsministeren til Udvalget, jf. udvalgsspm. af 3. maj 2006 
 

2006-07 

 

2007-08, 1. samling 

 

2007-08, 2. samling 
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§ 3 
 

1997-98, 2. samling 

Titel/Emne: [Om lovgivningsmagtens brug af bemyndigelsesbestemmelser]   
Henvisninger: REU (L 33 – bilag 15); udvalgssvar (u.d.) fra justitsministeren til Retsud-
valget, som optrykt i udvalgets betænkning af 30. april 1998 over L 33, jf. udvalgs-
spørgsmål 4.    
 

Titel/Emne: [Om grl § 3 og angivelse af et indikativt strafniveau i bemærkningerne til lovforslag L 
58; samt om dette spørgsmål og god lovgivningspraksis]   
Henvisninger: FLF (L 58 – bilag 27); notat af 27. maj 1998 fra justitsministeren, vedlagt 
udvalgssvar (u.d.) fra ministeren for fødevarer/landbrug/fiskeri til Udvalget for Fødeva-
rer/Landbrug/Fiskeri; jf. udvalgsspørgsmål 16 af 19. maj 1998, FLF (L 58 – bilag 20)  
  

Titel/Emne: [Om grl § 78 stk. 5, herunder særligt i fh til grl § 3]   
Henvisninger: REU (alm. del – bilag 190); Udvalgssvar (u.d., omdelt maj 1998) fra ju-
stitsministeren til Retsudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 22 af 31. marts 1998, REU (alm. del 
– bilag 40)  
 

Titel/emne: L 31: Forslag til lov om Domstolsstyrelsen [om udskillelse af ansvaret for dom-
stolenes bevillingsmæssige og administrative forhold fra den udøvende magt, m.v.]    
Henvisninger: Lovforslag L 31 som fremsat af justitsministeren d. 26. marts 1998. Se 
Almindelige bemærkninger som helhed. 
 

Titel/emne: L 32: Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, tjenestemandsloven og 
forskellige andre love (rekruttering af dommere, dommerfuldmægtiges ansættelsesvilkår, 
dommeres bierhverv og ændringer som følge af oprettelse af en domstolsstyrelse m.v.) 
[Herunder især om udskillelse af dommerudnævnelsesfunktionen fra den udøvende magt, samt om sik-
ring af dommeres uafhængighed m.v.] 
Henvisninger: Lovforslag L 32 som fremsat af justitsministeren d. 26. marts 1998. Se 
Almindelige bemærkninger som helhed, herunder især pkt. 3 (Fremgangsmåden ved ud-
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nævnelse af dommere), pkt. 4 (konstitution af dommere), pkt. 6 (dommeres bibeskæfti-
gelse, pkt. 7 (ændringer som følge af oprettelsen af en domstolsstyrelse)  
Lovforslaget er behandlet sammen med L 31 som L 31/L32, og dokumenter vedr. ud-
valgsbehandlingen er registreret i Retsudvalgets dokumenter under L 31.  
 

Forskellige udvalgsbilag til behandlingen af L 31/32 om Domstolsstyrelsen m.v.: 
• REU (L 31/32 – bilag 11) 
• REU (L 31/32 – bilag 15) 
• REU (L 31/32 – bilag 16) 
• REU (L 31/32 – bilag 17) 
• REU (L 31/32 – bilag 28) 

Jf. fuldstændige henvisninger under § 13 og § 47 
 

1998-99 

Titel/emne: [om magtfordelingsprincippet og forskellige forslag til bestemmelser i lov om planlægning, 
hvorefter forvaltningen påbydes at pålægge borgerne administrative tvangsbøder for visse lovovertrædelser, 
samt at indgive politianmeldelse; endvidere om angivelse af et indikativt bødeniveau i lovforslagets be-
mærkninger]. 
Henvisninger: MPU (L 48 – bilag 36); Udvalgssvar af 24. november 1998 fra miljø- og 
energiministeren, med bidrag fra justitsministeren, til Miljø- og Planlægningsudvalget, jf. 
udvalgsspørgsmål 22 af 6. november 1998, MPU (L 48 – bilag 10)     

 

Titel/emne: Lovforslag L 198: Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om 
folkehøjskoler etc., m. fl. love [om formel ophævelse af §§ 6-10 i lov nr. 506 af 12. juni 1996, 
efter at disse bestemmelser helt eller delvis blev kendt ugyldige, eller måtte anses som sådan, efter Højeste-
rets dom af 19. februar 1999 i Tvind-sagen (U 1999.841 H)] 
Henvisninger: Lovforslag L 198 som fremsat d. 17. marts 1999 af undervisningsmini-
steren. Se Almindelige bemærkninger til lovforslaget     
 

Titel/emne: [om grl § 3, 3. pkt. og lov nr. 189 af 12. marts 1997 (”NESA-loven”), set i lyset af 
UfR 1999.841 H; herunder om lovens evt. singulære karakter, amt om ekspropriation] 
Henvisninger: REU (alm. del – bilag 715); udvalgssvar (u.d.) fra justitsministeren til 
Retsudvalget, , jf. udvalgsspørgsmål 314 af 4. marts 1999, REU (alm. del – bilag 589)  
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Titel/emne: [om lovgivningsmæssige og administrative konsekvenser af Tvinddommen (U 1999.841 
H), herunder om genoptagelse af forvaltningens behandling af tilskudssager vedr. et antal Tvindskoler] 
Henvisninger: UDU (alm. del – bilag 355); talepapir (u.d.) til undervisningsministeren 
vedr. samråd i Uddannelsesudvalget, oversendt til udvalget som udvalgssvar af 10. marts 
1999, jf. udvalgsspørgsmål 94 af 5. marts 1999, UDU (alm. del – bilag 347)  
 

Titel/emne: Redegørelse: domstolenes adgang til at prøve loves grundlovsmæssighed 
Henvisninger: UFO (alm. del – bilag 44), notat af 17. marts 1999 fra Folketingets Lov- 
og Parlamentssekretariat til Udvalget for Forretningsordenen, jf. udvalgsspørgsmål 8 af 
25. februar 1999, UFO (alm. del – bilag 37) 
  

1999-2000 

Titel/emne: [Om principielle overvejelser i anledning af anvisninger i bemærkningerne til et lovforslag 
vedr. området for domstolenes anvendelse af samfundstjeneste i spiritussager m.v., samt vedr. omregning 
mellem frihedsstraf og samfundstjeneste] 
Henvisninger: Lovforslag L 41, fremsat af justitsministeren d. 13. oktober 1999. Se 
Almindelige bemærkninger pkt. 1 og pkt. 3.2.3.2.  
 

2000-01 

Titel/emne: [om grl § 3 og en bestemmelse i lovforslag L 172/ 2000-01 om ændring af arbejdsmil-
jøloven vedr. Arbejdstilsynets adgang til at udstede bødeforelæg] 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 2203 stillet d. 22. marts 2001 af Svend Erik Hovmand 
(V) til arbejdsministeren, besvaret af denne d. 3. april 2001 med vedlagt notat af 30. 
marts 2001 fra justitsministeren.  
Justitsministeriets j.nr. (vedr. bilagsnotatet): 2001-751-0007  
 

2001-02, 1. samling 

Titel/emne: Om et tildelt dansk statsborgerskab kan fratages ved lov [herunder om en 
sådan lovgivnings evt. karakter af singulær lovgivning] 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 50 stillet d. 2. oktober 2001 af Peter Skaarup (DF), 
besvaret af justitsministeren d. 15. oktober 2001 
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2001-02, 2. samling 

Titel/emne: Udkast til tale til ministeren til brug ved besvarelsen af samrådsspørgsmål 
A […] i Folketingets udvalg for Forretningsordenen torsdag d. 30. maj 2002 [Om justits-
ministerens mulighed for at meddele et folketingsudvalg oplysninger om en verserende straffesag (Peter 
Brixtofte-sagen)] 
Henvisninger: UFO (B 84 – bilag 102); talepapir (u.d.) til justitsministeren vedr. det i 
titlen omtalte samråd af 30. maj 2002, oversendt af denne som udvalgssvar (u.d.) til Ud-
valget for Forretningsordenen, jf. udvalgsspørgsmål 14 af 13. juni 2002, UFO (B 84 – 
bilag 74) 
Se også: UFO (B 84 – bilag 119) [Uddybende bemærkninger herom]; Udvalgssvar (u.d.) fra 
justitsministeren, jf. udvalgsspørgsmål 30 af 10. juli 2002, UFO (B 84 – bilag 105) 
 

Titel/emne: [Om anklagemyndigheden uafhængigt af justitsministeren vil kunne træffe beslutning om 
at anlægge sag om opløsning af en forening] 
Henvisninger: Retsudvalget (B 103 – bilag 11); udvalgssvar (u.d.) fra justitsministeren, 
jf. udvalgsspørgsmål 7 af 22. maj 2002, REU (B 103 – bilag 4) 
 

Titel/emne: [Om evt. indførelse af en kompensationsordning for krav om dyrkningsfrie bræmmer 
langs søer og vandløb efter vandløbslovens § 69, set i lyset af at Højesteret ved dommen U 1998.1669 
H har fundet at loven ikke indebærer ekspropriation] 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 629, stillet d. 28. januar 2002 af Ole M. Nielsen (KRF), 
besvaret af miljøministeren d. 12. februar 2002.  
 

2002-03 

Titel/emne: [om forskellige forhold vedrørende et forslag om ændring af skattestyrelseslovens § 32, 
hvorefter det bliver muligt for skatteministeriet at tage bekræftende til genmæle i sager, hvor Landsskat-
teretten har afsagt kendelse, uden indbringelse for de almindelige domstole – herunder om denne ændring 
anfægter Landsskatterettens saglige uafhængighed af skatteministeren]  
Henvisninger: SAU (L 175 – bilag 10); udvalgssvar (u.d.)fra skatteministeren til skatte-
udvalget, jf. udvalgsspørgsmål 25 af 8. april 2003, SAU (L 175 – bilag 4)    
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Titel/emne: Bemærkning til L 175 fremsat af skatteministeren [herunder om Landsskatte-
rettens uafhængighed] 
Henvisninger: SAU (L 175 – bilag 22); anonym skr, angiveligt fra ”mangeårig juridisk 
medarbejder i Skatteministeriets Departement”, omdelt i Skatteudvalget d. 12. maj 2003. 
Jf. kommentarer hertil i skr (u.d.) fra skatteministeren til Skatteudvalget, SAU (L 175 – 
bilag 26)   
 

Titel/emne: [om at Justitsministerens udtalelser ved 1. behandlingen af beslutningsforslag B 2 ikke 
skulle forstås som en foregribelse af et anklageskrift i en straffesag vedr. Farum-sagen] 
Henvisninger: REU (B 2 – bilag 13); Justitsministerens skr. af 28. november 2002 til 
advokat Henrik Stagetorn på vegne af Peter Brixtofte, s.d. oversendt i kopi til Retsudval-
get: Jf. adv. Stagetorns skr. af 26. november 2002  
Justitsministeriets j.nr.: 2002-750-0154 (dok.: JCB20309)  
 

Titel/emne: Om lovgivningen om et Naturklagenævn [om Naturklagenævnet og grl § 3, 
herunder især om at et flertal af nævnets medlemmer er udpeget af de partier, der er repræsenteret i folke-
tinget, samt om nævnsafgørelsernes umiddelbart bindende kraft]  
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 3302, stillet d. 14. maj 2003 af Peter Brixtofte (UFG) 
til justitsministeren, besvaret d. 4. juni 2003 
Se med tilsvarende temaer § 20-spørgsmål S 3303: Om lovgivningen om tilsynsråd, stillet 
d. 14. maj 2003 af Peter Brixtofte til justitsministeren, besvaret 3. juni 2006.   
 

2003-04 

Betænkning 1436/2004 om reform af den civile retspleje III. Adgang til domstolene. Se 
kap. 2. Adgang til domstolene, herunder kap. 2.2. Grundloven. Se fulde henvisninger 
under § 63   
 
Titel/emne: Notat om muligheden for at overføre retterne, politiet og kriminalforsor-
gen i Grønland til det grønlandske hjemmestyre [særligt om retterne og grl § 3]  
Henvisninger: Notat afgivet af Justitsministeriet til Statsministeriet v. skr af 11. novem-
ber 1997, videresendt af Statsministeriet til Den Grønlandske Retsvæsenskommission d. 
19. november 1997, optaget i bet. 1442/2004 som bilag 5.  
JM j.nr.: 1996-758/21-0322 
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Titel/emne: Notits om forholdet mellem grundloven og en kompensationsbestemmel-
se i aftalen af 29. september 2003 mellem økonomi- og erhvervsministeren og bevil-
lingshaverne i henhold til eneretsbevilling af 8. juli 1962 [herunder om i hvilket omfang fremti-
dig lovgivning vil kunne udløse kompensation, og om generelle grænser for regerings og Folketings mulig-
hed for at begrænse senere lovgivningsmagters kompetence etc] 
Henvisninger: EPU (alm. del – bilag 20); notat af 7. november 2003 fra justitsministe-
ren, oversendt af Økonomi- og Erhvervsministeren til Det Energipolitiske Udvalg ved 
skr. af 11. november 2003,  
Justitsministeriets j.nr.: 2003-751-0075  
Se også: EPU (B 7 – bilag 90), [uddybende bemærkninger om evt. grænser for, i hvilken udstræk-
ning regering og Folketing ved etablering af rettigheder reelt kan begrænse senere lovgivningsmagters 
kompetence på bl.a. skatteområdet]. Udvalgssvar af 3. december 2003 fra økonomi- og er-
hvervsministeren, med bidrag fra justitsministeren, til Det Energipolitiske Udvalg, jf. ud-
valgsspørgsmål 69 af 21. november 2003 (B 7 – bilag 50) af 21. november 2003     
 
EPU (alm. del – bilag 592): Om de statsretlige aspekter af Nordsøaftalen, herunder om 
forholdet mellem grundloven og kompensationsbestemmelsen i aftalen. Referat af ud-
valgshøring om disse emner i EPU, afholdt d. 9. december 2003. Se fuldstændige hen-
visninger under § 73  
 
Titel/emne: [Om et forslag om hel eller delvis ophævelse af justitsministerens beføjelse til at give an-
klagemyndigheden pålæg i konkrete straffesager] 
Henvisninger: REU (B 46 – bilag 4); udvalgssvar fra justitsministeren til Retsudvalget, 
jf. udvalgsspørgsmål 1 af 2. februar 2004, REU (B 46 – bilag 2) 
Se også: REU (B 46 – bilag 6) [uddybende bemærkninger, særligt om justitsministerens kompeten-
cer i sager vedr. strfl kap. 12 og 13]; udvalgssvar (u.d.) fra justitsministeren til Retsudvalget, 
jf. udvalgsspørgsmål 3 af 8. marts 2004 

 
Titel/emne: [Referat af] Retsudvalgets høring om en evt. udskillelse af anklagemyndig-
heden fra Justitsministeriet som en selvstændig uafhængig myndighed.  
Henvisninger: REU (alm. del – bilag 8); Referat fra udvalgshøring i Retsudvalget d. 23. 
september 2003 med oplæg og debatindlæg fra rigsadvokat Henning Fode, prof., dr. jur. 
Ole Espersen, prof. lic. jur. Gorm Toftegaard Nielsen, prof., dr. jur. Eva Smith, og ad-
vokat Sys Rovsing Koch m. fl. Referatet omdelt i Retsudvalget d. 9. oktober 2003    
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§ 20-spørgsmål S 1218: Om at lade Kurt Thorsen afsone sin dom som samfundstjeneste 
eller i et mere sikkert fængsel. Se fuldstændige henvisninger ndf. under § 24 
 

Titel/emne: [Om i hvilket omfang der på forskellige områder er sket en sædvaneretlig udvikling, som 
har betydet en reel forfatningsændring; herunder om domstolenes prøvelsesret ] 
Henvisninger: GRL (alm. del – bilag 30): udvalgssvar af 4. august 2004 fra statsministe-
ren, med bidrag fra justitsministeren, til Udv. til Behandling af Grundlovsforslag, jf. ud-
valgsspørgsmål 1 af 6. april 2004, GRL (alm. del – bilag 1) 
 

Titel/emne: Notat om Magtudredningens konklusioner vedrørende domstolenes rolle 
som den tredje statsmagt bl.a. i lyset af domstolsreformen 
Henvisninger: notat af 15. marts 2004 afgivet af Lovsekretariatet. 
Folketingets j.nr.: 17-0003 
 

2004-05, 1. samling 

 

2004-05, 2. samling 

L 169/2004-05, 2. Samling, m. bilag 1: Notat om grænserne for overladelse af sager og 
sagsområder til de færøske myndigheder (…). [Herunder om § 3, 1. pkt. som evt. grænse for 
delegation af lovgivningsmagt til de færøske myndigheder], jf. notatets pkt. 3.5. Se fuldstændige 
henvisninger under § 1   
 

Forespørgsel F 2, foretaget d. 21. April 2005 [Herunder om hvorvidt justitsministeren vil pålægge 
Rigsadvokaten at rejse opløsningssag ovf. Hizb-ut-Tahrir] Se fuldstændige henvisninger under § 
78 
  
Titel/emne: [Om at det ligger udenfor ministerens beføjelser at anmode fogedretten om en udtalelse 
om hvorvidt retten i en konkret sag har overvejet genoptagelse af sagen af egen drift] 
Henvisninger: REU alm. del – svar på spørgsmål 111; udvalgssvar af 26. maj 2005 fra 
ministeren for familie- og forbrugeranliggender, jf. udvalgsspørgsmål 111 af 27. april 
2005 
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2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. samling 

 

2007-08, 2. samling 
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§ 4 
 

1997-98, 2. samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

Titel/emne: Udkast til justitsministerens tale til brug ved samråd C i Kirkeudvalget den 
18. april 2001 (alm. del – bilag 84) [Om lovgivers forpligtelser overfor folkekirken i medfør af grl § 
4, samt om regeringens syn på en adskillelse af stat og kirke ved en evt. revision af grl] 
Henvisninger: Kirkeudvalget (alm. del – bilag 126); talepapir (u.d.) fra justitsministeriet 
(med selvstændigt bidrag fra kirkeministeriet, jf. netop ndf.) til justitsministeren, over-
sendt til Kirkeudvalget som bilag til udvalgssvar (u.d.), jf. udvalgsspørgsmål 58 af 19. 
april 2001 (alm. del – bilag 117) 
Se også: Kirkeudvalget (alm. del – bilag 114); Udkast til talepapir til brug ved justitsmi-
nisterens besvarelse af samrådsspørgsmål C [Om lovgivers forpligtelser overfor folkekirken i med-
før af grl § 4 m.v.]; talepapir af 3. april 2001 fra kirkeministeren til justitsministeren som 
selvstændigt bidrag til justitsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål i Kirkeudvalget 
(jf. netop ovf.), omdelt til Kirkeudvalget d. 18. april 2001 
 

URU (alm. del – bilag 319) [herunder om at grl § 4 ikke kan antages at medføre en diskriminati-
on, som er i strid med Europarådets rammekonvention om nationale mindretal]. Jf. fuldstændige 
henvisninger ndf. under Befolkning 
 

2001-02, 1. samling 
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2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

Titel/emne: Vedr.: Kirkeministeriets økonomi [herunder om Folketingets adgang til at regulere 
Folkekirkens økonomiske forhold] 
Henvisninger: Kirkeudvalget (alm. del – bilag 173); notat af 13. januar 2003 fra Kam-
meradvokaten til Kirkeministeriet, videresendt d. 17. januar 2003 af kirkeministeren til 
Kirkeudvalget.  
 

KIU (alm. del – bilag 297): Folkekirkens regelgrundlag [om mulige elementer i en evt.  kom-
mende kirkeforfatning], jf. fuldstændige henvisninger ndf. under § 66. 
Jf. på samme bilagsnr.: Religionslighed [Om religionernes ligestilling ifm en evt. kommende kirke-
forfatning], jf. fuldstændige henvisninger ndf. under § 67 
 

2003-04 

 

2004-05, 1. samling 

 

2004-05, 2. samling 

 

2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. samling 
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2007-08, 2. samling 
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§ 5 
 

1997-98, 2. samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. samling 

 

2001-02, 2. samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. samling 

 

2004-05, 2. samling 
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2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. samling 

 

2007-08, 2. samling 
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§ 6 
 

1997-98, 2. samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

FIU (§ 1 – bilag 2), besvarelsen af udvalgsspm. 7 [bl.a. om regentens pligt til at tilhøre den dan-
ske folkekirke], jf. fulde henvisninger ndf. under § 13 

 

2001-02, 1. samling 

 

2001-02, 2. samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. samling 
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2004-05, 2. samling 

 

2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. samling 

 

2007-08, 2. samling 
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§ 7 
 

1997-98, 2. samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. samling 

 

2001-02, 2. samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. samling 

 

2004-05, 2. samling 

2005-06 
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2006-07 

 

2007-08, 1. samling 

 

2007-08, 2. samling 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

§ 8 
 

1997-98, 2. samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. samling 

 

2001-02, 2. samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. samling 

 

 

2004-05, 2. samling 
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2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. samling 

 

2007-08, 2. samling 
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§ 9 
 

1997-98, 2. samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. samling 

 

2001-02, 2. samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. samling 

 

2004-05, 2. samling 
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2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. samling 

 

2007-08, 2. samling 
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§ 10 
 

1997-98, 2. samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

Titel/emne: Lovforslag L 223 om ændring af lov om dronning Margrethe den Andens 
civilliste (m. fl. love, herunder love om årpenge til forskellige medlemmer af det kgl. 
Hus) [om ændringer af ydelsernes grundbeløb og reguleringsordninger; endvidere om statens bidrag til 
civillisten i form af vedligeholdelse af de statsejendomme, der stilles til rådighed for civillisten m.v.].  
Henvisninger: Lovforslag L 223 som fremsat d. 18. april 2001 af statsministeren. Se 
Almindelige Bemærkninger (indledning), samt Bemærkninger til lovforslagets enkelte 
bestemmelser (vedr. § 1). 
 

Titel/emne: [Om den historiske baggrund for momsfritagelse af kongehuset, herunder om denne ord-
ning som forudsætning for vedtagelse af lov om civillisten m.v.] 
Henvisninger: udvalgssvar af 15. maj 2001 fra statsministeriet, med bidrag fra finans-
ministeriet og skatteministeriet, til Det Politisk-Økonomiske Udvalg, PØU (L 223 – bilag 
9), jf. udvalgsspørgsmål 6-9 (L 223 – bilag 4)  
 

FIU (2000-01) (§ 1 – bilag 2), besvarelsen af udvalgsspm. 7 [bl.a. om forskellige statslige ser-
viceydelser til medlemmer af kongehuset], jf fulde henvisninger under § 13 
Se på samme bilag også besvarelsen af udvalgsspm. 1 [om forskellige regler om skattefritagelse 
for kongehuset og dets medlemmer]; spm. 2 [om revision af kongehuset], jf. også ndf. under § 47, 
udvalgsspm. 3 og 4 [om statens bidrag til driften af de af civillisten omfattede palæer og haver m.v., 
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herunder om betydningen af ændrede finanslovsanmærkninger], jf. også ndf. under § 46, samt af 
udvalgsspm. 5 [om udgifter/opgaver, der i øvrigt afholdes eller udføres for kongehuset af staten] 

 

2001-02, 1. Samling 

Titel/emne: [Om forskellen mellem statsydelse og årpenge] 
Henvisninger: Udvalgssvar af 1. oktober 2001 fra statsministeren til Finansudvalget, 
FIU (§ 1 – bilag 1), jf. udvalgsspørgsmål 3, FIU (2000-01) (§ 1 – bilag 3) 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 

 

2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 
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2007-08, 2. Samling 
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§ 11 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

L 223/2000-01 om ændring af civillisteloven og forskellige love om årpenge, jf. henvis-
ninger under § 10 
 

Titel/emne: [om en generel afgrænsning af hvilke personer, der er omfattet af begrebet: ”kongehuset”] 
Henvisninger: PØU (L 223 – bilag 8); udvalgssvar (u.d.) fra justitsministeren til Det 
Politisk-Økonomiske Udvalg, jf. udvalgsspørgsmål 5, PØU (L 223 – bilag 3) 
Se også: PØU (L 223 – bilag 20) [yderligere om afgrænsningen af begrebet: kongehuset, herunder 
særligt om grl § 11 og kongelovens art.25]; udvalgssvar (u.d.) fra statsministeren, med bidrag 
fra justitsministeren, til Det Politisk-Økonomiske Udvalg, , jf. udvalgsspørgsmål 36 af 
17. maj 2001 [L 223 – bilag 17] 
 

Titel/emne: [Om den historiske baggrund for lovgivningen om årpenge til medlemmer af kongehuset, 
og om forslag til evt. reform af årpengelovgivningen] 
Henvisninger: PØU (L 223 – bilag 10); udvalgssvar af 15. maj 2001 fra statsministeren 
til Det Politisk-Økonomiske Udvalg, jf. udvalgsspørgsmål 10-12 (L 223 – bilag 5) 
 

2001-02, 1. Samling 

FIU (§ 1 – bilag 1) [om forskellen ml statsydelse og årpenge], jf. ovf. under § 10 
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2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

Titel/emne: L 134: f. t. l. om ændring af lov om årpenge for kronprins Frederik (æn-
dring af ydelsens grundbeløb i anledning af kronprins Frederiks indgåelse af ægte-
skab)[herunder om praksis for årpenge til tronfølgeren, samt nærmere om regulering af beløbet m.v.] 
Henvisninger: Lovforslag L 134 som fremsat d. 21. januar 2004 af statsministeren. Se 
Almindelige bemærkninger som helhed. 
 

2004-05, 1. Samling 

Titel/emne: L 37: Forslag til lov om årpenge for prinsesse Alexandra 
Henvisninger: Lovforslag L 37 som fremsat d. 7. oktober 2004 af statsministeren. Se 
lovforslagets bemærkninger, herunder bemærkninger til § 1. 
 

2004-05, 2. Samling 

 

2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 
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2007-08, 2. Samling 
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§ 12 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 

2005-06 
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2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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 § 13  
(Om nedsættelse af undersøgelseskommissioner, herunder om undersøgelses-

kommissioners adgang til at bedømme ministres ansvarlighed, se ndf. i afsnittet: 
Undersøgelseskommissioner) 

 

1997-98, 2. Samling 

Titel/emne: L 31: Forslag til lov om Domstolsstyrelsen [om udskillelse af ansvaret for dom-
stolenes bevillingsmæssige og administrative forhold fra den udøvende magt, m.v.]    
Henvisninger: Lovforslag L 31 som fremsat af justitsministeren d. 26. marts 1998. Se 
Almindelige bemærkninger som helhed, herunder især pkt. 3, 4, og 6. 
Se også L 32: forslag til lov om ændring af retsplejeloven m.v. [om udskillelse af dommerud-
nævnelsesfunktionen fra den udøvende magt, m.v.], jf. fuldstændige henvisninger under §§ 3, 62, 
64. Se bl.a. Almindelige bemærkninger pkt. 7 (ændringer som følge af oprettelsen af 
Domstolsstyrelsen). Lovforslaget er behandlet sammen med L 31, og er registreret i 
Retsudvalgets dokumenter som L 31/L 32 under L 31. 
 

Titel/emne:  
A. [Redegørelse om] Forslag til lov om domstolsstyrelsen og ministeransvar 
B. [Om lovforslag L 31 og L 32 (vedr. Domstolsstyrelsen m.v.) i relation til ministeransvarligheds-

loven] 
Henvisninger: A: notat (u.d.) udarbejdet af Lars Nordskov Nielsen til Retsudvalget, B: 
notat af 4. maj 1998 af prof. dr. jur. Jens Peter Christensen til Retsudvalget, begge på 
baggrund af en udvalgshøring d. 16. februar 1998, omdelt i udvalget d. 4. maj 1998, REU 
(L 31/L 32 – bilag 15 (vedr. A)), (L 31/L 32 – bilag 16 (vedr. B)) 
 

Titel/emne: [Om Domstolsstyrelsens uafhængighed mht. budgetanvendelsen, herunder om behovet for 
at tillægge justitsministeren visse instruktionsbeføjelser, jf. rigsrevisors notat herom] 
Henvisninger: udvalgssvar fra justitsministeren til Retsudvalget, REU (1997-98 (II)) (L 
31/L 32 – bilag 17), jf. udvalgsspørgsmål 6 (L 31/ L 32 – bilag 13) 
Bemærk: udvalgssvaret refererer til rigsrevisors notat af 27. april 1998 til statsrevisorerne, 
REU (L 31/32 – bilag 11). Jf. også [§ 13] REU 1997-98 (II)(L 31/32 – bilag 15,16)   
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Titel/emne: [Om ændringsforslag til L 31/32, hvorefter justitsministeren tillægges sanktionsmulig-
heder ovf. Domstolsstyrelsen i visse ganske særlige sager vedr. revisionsanmærkninger m.v.] 
Henvisninger: REU (L 31 – bilag 28); ændringsforslag til forslag til lov om Domstols-
styrelsen, fremsat af justitsministeren, tiltrådt af udvalget, som optrykt i betænkning afgi-
vet d. 4. juni 1998 af Retsudvalget over L 31/32. Se bemærkningerne til ændringsforslag 
nr. 1) og 2), vedr. hhv. lovforslagets §§ 2 og 6. 
 

Titel/emne: [Om en minister pådrager sig selvstændigt strafansvar for ukorrekte eller mangelfulde 
oplysninger om ministeriets dispositioner under en tidligere minister m.v.] 
Henvisninger: udvalgssvar [u.d., omdelt juli 1998] fra justitsministeren til Retsudvalget 
(alm. del bilag 423), jf. udvalgsspørgsmål 107 (alm. del – bilag 126) af 20. April 1998   

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

L 20/2000-01, Almindelige Bemærkninger pkt. 12.6 [Om regentens straffrihed og Danmarks 
tiltrædelse af statutten for Den Internationale Straffedomstol]. Jf. fuldstændige henvisninger ndf. 
under § 20 
Se også: [bl.a. om den straffrihed, som medlemmer af kongehuset nyder efter Kongelovens bestemmelser 
m.v.]. Udvalgssvar af 10. december 2000 fra udenrigsministeren, justitsministeren og for-
svarsministeren i forening til Udenrigspolitisk Udvalg, URU (L 20 – bilag 12), jf. ud-
valgsspørgsmål 8 af 3. november 2000 
 

Titel/emne: om politisk og juridisk ansvar for bekendtgørelse udstedt af en embeds-
mand 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 3746 stillet d. 27. august 2001 af Kristian Jensen (V) til 
justitsministeren, besvaret d. 12. september 2001 af denne 
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Titel/emne: [Om kongehusets retlige særstilling i visse henseender (herunder ansvarsfrihed, samt 
regentens pligt til at tilhøre den danske folkekirke); endvidere om forskellige statslige serviceydelser til 
kongehusets medlemmer (befordring, jagtret, etc)] 
Henvisninger: Finansudvalget (§ 1 – bilag 2); udvalgssvar af 27. april 2001 fra statsmi-
nisteren, med bidrag fra en række ministre, jf. udvalgsspørgsmål 7 af 28. februar 2001, 
FIU (§ 1 – bilag 1)  
Se også: Finansudvalget (§ 1 – bilag 2) [vedr. kongehuset og offentlighedsloven], udvalgssvar 
vedr. udvalgsspørgsmål 6, jf. fulde henvisninger ndf. under § 14; samt på samme bilag 
udvalgssvar vedr. udvalgsspm. 2 [vedr. kongehusets revision], jf. fulde henvisninger ndf. un-
der § 47. 
 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

Titel/emne: Om regler og procedurer, når en minister vildleder folketinget  
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 4524, stillet d. 27. august 2003 af Villy Søvndal (SF) til 
statsministeren, besvaret d. 9. september 2003 af denne (skriftlig besvarelse) 
 

Titel/emne: [Om ministerens retlige ansvar for kritisable/ansvarspådragende dispositioner indenfor 
ministerområdet, som ministeren ikke har været bekendt med] 
Henvisninger: Finansudvalget (§ 22 – bilag 8); udvalgssvar (u.d.) fra justitsministeren, 
jf. udvalgsspørgsmål 16 af 21. maj 2003, FIU (§ 22 – bilag 7) 
Justitsministeriets j.nr.: 2003-792-0756 
 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 
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2004-05, 2. Samling 

REU (alm. del – svar på spm. 19, 20): [Om Folketingets adgang til at udøve kritik af et forhold, 
som behandles i en undersøgelseskommission]. Jf. fuldstændige henvisninger under Undersøgel-
seskommissioner. 

2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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 § 14  
 

1997-98, 2. Samling 

L 31 (som fremsat): Forslag til lov om Domstolsstyrelsen. Se især Almindelige bemærk-
ninger pkt. 4. (Domstolenes og Domstolsstyrelsens ressortmæssige placering) [om fh mel-
lem statsministerens kompetence efter § 14 og Domstolsudvalgets overvejelser om domstolenes ressortmæs-
sige placering]. Se fuldstændige henvisninger ovf. under § 3 
 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

Titel/emne: [Om kongehuset er omfattet af offentlighedsloven, herunder særligt om betydningen af 
regentens myndighedsudøvelse].  
Henvisninger: Udvalgssvar af 27. april 2001 fra statsministeren, med bidrag fra justits-
ministeren, til Finansudvalget, FIU (§ 1- bilag 2), jf. udvalgsspørgsmål 6 af 28. februar 
2001 (§ 1 – bilag 1).   

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 



50 
 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 

 

2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

§ 15 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

Besvarelsen af § 20-spørgsmål S 4524, jf. fulde henvisninger ovf. under § 13 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 



52 
 

 

2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 16 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

REU (1998-99) (L 65 – bilag 46) [herunder om rigsrettens kompetence som grundlag for at afgrænse 
en undersøgelseskommissions bedømmelse af ministeransvaret], jf. fuldstændige henvisninger ndf. 
under afsnittet: Undersøgelseskommissioner 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 
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2004-05, 2. Samling 

 

2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 17 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 

 



56 
 

2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 18 
  

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 
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2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 19 
 

1997-98, 2. Samling 

Titel/emne: [Om Folketinget skal give samtykke til opsigelsen af en mellemstatslig aftale (dobbeltbe-
skatningsaftale), som er indgået uden Folketingets samtykke] 
Henvisninger: SAU (alm. del – bilag 142); udvalgssvar (u.d., omdelt maj 1998) fra skat-
teministeren til Skatteudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 86 af 22. april 1998, SAU (alm. del – 
bilag 94)  
 

1998-99 

Titel/emne: Om danske styrker kan deltage i angreb på Irak, uden at Det Udenrigspoli-
tiske Nævn er orienteret [om en folketingsbeslutning af 18. februar 1998 om at yde et dansk mili-
tært bidrag til en aktion mod Irak fortsat kan danne grundlag for dispositionerne efter nyvalg til Folke-
tinget, samt i øvrigt om bemyndigelsens varighed] 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 858, stillet d. 7. januar 1999 af Keld Albrechtsen (EL) 
til udenrigsministeren, besvaret d. 13. januar 1999 
 

Titel/emne: Om Danmark ifølge grundloven kun kan anvende militære magtmidler 
som forsvar eller som deltager i sanktioner i overensstemmelse med FN-pagten 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 1953, stillet d. 29. april 1999 af Keld Albrechtsen (EL) 
til justitsministeren, besvaret d. 19. maj 1999 af denne med bidrag fra udenrigsministe-
ren.   
 

Titel/emne: [Om reviderede traktatgrundlag for visse internationale organisationer, som Danmark 
er medlem af, kræver fornyet tiltrædelse/ratifikation efter § 19]  
Henvisninger: FKU (alm. del – bilag 36), m. bilag; skr. (u.d.) fra forskningsministeren 
til Forskningsudvalget  
 

1999-2000 
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2000-01 

Titel/emne: B 7: Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af ændring 
af Den Internationale Arbejdsorganisations statut [Om det er ”af større betydning” efter grl § 
19, at ILO får kompetence til umiddelbart at ophæve visse ældre ILO-konventioner, som medlemssta-
terne har tiltrådt ] 
Henvisninger: B 7 som fremsat d. 4. oktober 2000 af arbejdsministeren. Se Bemærk-
ninger til forslaget til folketingsbeslutning, særligt Pkt. 1: Baggrund 
 

FÆU (B 158 – bilag): Notat om visse spørgsmål om udskillelse af Færøerne fra Rigsfæl-
lesskabet [Herunder om en udskillelse af Færøerne vil indebære en afståelse af territorium, og om Fol-
ketingets samtykke efter § 19 er nødvendigt og tilstrækkeligt]. Jf. fulde henvisninger ovf. under § 
1 
 

EUU (alm. del – bilag 837): Redegørelse om visse forfatningsretlige spørgsmål i forbin-
delse med Nicetraktaten [herunder om tiltrædelse efter grl § 19 er tilstrækkelig], se nærmere 
henvisninger ndf. under § 20 
 

Titel/emne: Notat vedrørende aftalen mellem Kongeriget Danmarks regering og Re-
publikken Tysklands regering om politimæssigt samarbejde i grænseområderne [Herunder 
om aftalen nødvendiggør Folketingets samtykke efter § 19]. 
Henvisninger: REU (alm. del – bilag 623): notat (u.d.) fra justitsministeren, oversendt 
til Retsudvalget.   
 

Titel/emne: Lov- og Parlamentssekretariatets og International Afdelings notat om Det 
Udenrigspolitiske Nævns inddragelse i sager vedrørende EU´s Fælles Udenrigs- og Sik-
kerhedspolitik. [Herunder om retsgrundlag og hidtidig praksis for arbejdsdelingen mellem Europaud-
valget og Det Udenrigspolitiske Nævn i disse sager] 
Henvisninger: Udenrigspolitisk Nævn, (FT del – bilag FT 151); notat fra Folketingets 
Lov- og Parlamentssekretariat og International Afdeling, optrykt som bilag 1 til ”beret-
ning om Det Udenrigspolitiske Nævns inddragelse i sager vedrørende (FUSP)”, afgivet 
af Nævnet d. 16. marts 2001  
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Titel/emne: [Om grl § 19 giver tilstrækkelige muligheder for Folketingets og offentlighedens drøftelse 
af dansk udenrigspolitik] 
Henvisninger: URU (alm. del – bilag 244); udvalgssvar af 13. marts 2001 fra udenrigs-
ministeren til Udenrigsudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 34 af 2. marts 2001, URU (alm. del 
– bilag 219) 
 

2001-02, 1. Samling 

Titel/emne: Inkorporering af menneskerettighedskonventioner i dansk ret 
Henvisninger: Betænkning 1407/2001 afgivet oktober 2001 af udvalget om inkorpore-
ring af menneskerettighedskonventioner i dansk ret, nedsat af Justitsministeriet d. 9. juli 
1999. Medlemmer: fmd. højesteretsdommer m.v. Peer Lorenzen, 3 medlemmer beskik-
ket af ministerier, 3 medlemmer beskikket efter indstilling fra organisationer, 2 beskikket 
efter indstilling fra universiteter, 1 efter indstilling fra Center for Menneskerettigheder, 1 
efter indstilling fra Nævnet for Etnisk Ligestilling 
 
 
Titel/emne: [om begrundelsen for at indhente Folketingets samtykke efter grl § 19, stk. 2, til ud-
sendelse af korvetten ”Niels Juel”]   
Henvisninger: FOU (B 65 – bilag 18); udvalgssvar fra udenrigsministeren til Forsvars-
udvalget, jf. udvalgsspørgsmål 9 (u.d.)  
 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

Titel/emne: Notat om fordele og ulemper ved en inkorporering af De forenede Natio-
ners konvention om barnets rettigheder i dansk ret [herunder generelt om opfyldelsen af trakta-
ter m.v.] 
Henvisninger: REU (B 72 – bilag 1); notat af 16. Maj 2002 fra professor dr. jur. Ole 
Espersen til Børnerådet, indhentet af udvalgssekretæren for Retsudvalget og omdelt til 
udvalget d. 23. januar 2003 efter aftale med forslagsstillerne til B 72. 
 



62 
 

Titel/emne: [Om Folketingets samtykke efter grl § 19 er nødvendigt og tilstrækkeligt grundlag for 
dansk medvirken til Rådets vedtagelse af en rammeafgørelse om fuldbyrdelse i Den Europæiske Union 
af kendelser om indefrysning af formuegoder eller bevismateriale, eller om der evt. kræves § 20-
procedure.]  
Henvisninger: REU (B 159 – bilag 13); udvalgssvar (u.d.) fra justitsministeren til Rets-
udvalget, jf. udvalgsspørgsmål nr. 8 af 15. maj 2003, REU (B 159 – bilag 8) 
Justitsministeriets j.nr.: 2003-157-0053 
 

Titel/emne: Orientering om Danmarks ratifikation af UNESCO-konventionen af 1970 
om midlerne til at forbyde og forhindre ulovlig import, eksport og ejendomsoverdragelse 
af kulturgenstande [herunder om bedømmelsen af, hvorvidt Folketingets medvirken er nødvendig ved 
ratifikationen]  
Henvisninger: KUU (alm. del – bilag 118); skr. af 27. november 2002 fra kulturministe-
ren til Kulturudvalget. 
 

2003-04 

Titel/emne: L 152: F.t.l. om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af aftale om Det 
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde [Herunder om at det samtykke efter grl 19, som 
Folketinget anmodes om ved dette lovforslag, udover dansk tilslutning til den foreliggende ændring af 
EØS-aftalen, også har den virkning at dansk tilslutning til fremtidige ændringer af EØS-aftalens geo-
grafiske område ikke behøver samtykke efter § 19, men alene vil blive forelagt Europaudvalget] 
Henvisninger: Lovforslag L 152 som fremsat d. 29. januar 2004 af udenrigsministeren. 
Se bemærkninger til lovforslagets § 1, nr. 1  
 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 

Titel/emne: L 168: Forslag til lov om Grønlands Landsstyres indgåelse af folkeretlige 
aftaler 
Henvisninger: Lovforslag L 168 som fremsat d. 4. maj 2005 af statsministeren. Se Be-
mærkninger til lovforslaget, herunder især Almindelige Bemærkninger pkt. 2.2: Statsretli-
ge bemærkninger 
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Tidligere fremsat som: L 126/2004-05, 1. samling, delvis ændret.  
 

L 169/2004-05, 2. Samling, m. bilag 1: Notat om grænserne for overladelse af sager og 
sagsområder til de færøske myndigheder (…). [Herunder om grænserne for overladelse af uden-
rigspolitisk kompetence], jf. Notatets pkt. 3.4.4. Se fuldstændige henvisninger under § 1   
 

Titel/emne: L 171: Forslag til lov om Færøernes landsstyres indgåelse af folkeretlige 
aftaler 
Henvisninger: Lovforslag L 171 som fremsat d. 17. Maj 2005 af statsministeren. Se 
Bemærkninger til lovforslaget, herunder især Almindelige bemærkninger pkt. 2.2: Stats-
retlige bemærkninger 
Se også: PØU – (L 171, svar på spm. 2, 5-14, samt på spm. 18-19) [om Færøernes adgang til 
at indtræde som medlem af forskellige internationale organisationer etc.]; udvalgssvar af 6. juni 2005 
(vedr. spm. 2, 5-14) og af 8. juni 2005 (vedr. spm 18-19) fra statsministeren med bidrag 
fra udenrigsministeren til Det Politisk-Økonomiske Udvalg, jf. udvalgsspørgsmål af 26. 
maj 2005 (spm. 2, 5-14), samt af 2. Juni 2005 (spm. 18-19) 
 

2005-06 

Titel/emne: Haagerbørnebeskyttelseskonventionen. Gennemførelse af Haagerkonven-
tionen af 19. oktober 1996 […]. Se især kap. 4. Gennemførelsesmetode. 
Henvisninger: Betænkning 1467/2005 afgivet november 2005 af et udvalg under Mini-
steriet for familie- og forbrugeranliggender, nedsat af Justitsministeriet d. 18. December 
2003. Medlemmer: fmd. landsdommer Karsten Bo Knudsen, 3 udpeget efter indstilling 
af ministerier, 6 udpeget efter indstilling fra organisationer, 1 øvrig.   
 
 
EUU – svar på spm. 65 [om muligheden for at afholde bindende folkeafstemning om optagelse af et 
nyt EU-medlemsland]; se fuldstændige henvisninger under § 42 
  

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 
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2007-08, 2. Samling 
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§ 20 
(Sager vedr. kompetenceoverdragelse til andre stater, se under afsnittet: Overdra-

gelse af danske myndigheders kompetence til andre stater) 

 

1997-98, 2. Samling 

Titel/emne: [om forholdet mellem EU-rettens forrangsprincip, jf. Amsterdamtraktatens protokol om 
nærhedsprincippet, og danske domstoles ret til at efterprøve grænserne for suverænitetsafgivelse, jf. Høje-
sterets dom U 1998.800 H]  
Henvisninger: EUU (L 1 – bilag 17); udvalgssvar af 23. april 1998 fra udenrigsministe-
ren til Europaudvalget, jf. udvalgsspørgsmål nr. 24 af 21. april 1998, EUU (L 1 – bilag 
13) 
 

Titel/emne: [om hvor præcist de overladte beføjelser skal angives i tiltrædelsesloven, jf. bemærkninger 
herom i Højesterets dom U 1998.800 H] 
Henvisninger: EUU (L 1 – bilag 18), udvalgssvar af 23. april 1998 fra udenrigsministe-
ren til Europaudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 27 af 21. april 1998, EUU (L 1- bilag 15)  
 

Titel/emne: Om tobaksreklamer [om udstedelsen af et EU-direktiv om tobaksreklamer kan 
antages at være dækket af den overladelse af beføjelser, der er sket ved tiltrædelsesloven med senere æn-
dringer]  
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 676, stillet d. 23. juni 1998 af Lene Espersen (KF) til 
statsministeren, besvaret skriftligt d. 23. juli 1998 af statsministeren med bidrag fra ju-
stitsministeriet og udenrigsministeriet.  

 

Titel/emne: Notat: Højesterets dom i Grundlovssagen vedrørende Maastricht-
Traktaten 
Henvisninger: EUU (alm. del – bilag 135); notat af 20. april 1998 afgivet af statsmini-
steren, justitsministeren og udenrigsministeren til Europaudvalget. 
 

1998-99 
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Titel/emne: L 232: Forslag til lov om ændring af straffeloven (grov momssvig, EU-svig 
mv.) [herunder om hvorvidt dansk gennemførelse af en protokol om præjudiciel forelæggelse af visse rets-
spørgsmål for EF-domstolen skal ske efter grl § 20]  
Henvisninger: Lovforslag L 232 som fremsat d. 22. april 1999 af justitsministeren. Se 
Almindelige bemærkninger pkt. 6.1.-6.2. om præjudiciel fortolkning, og justitsministeri-
ets overvejelser.  
 

Titel/emne: Om forskellen mellem en mellemfolkelig myndighed og en mellemstatslig 
myndighed 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 297, stillet d. 29. oktober 1998 af Kim Behnke (FP) til 
udenrigsministeren, besvaret skriftligt d. 10. november 1998   

 

1999-2000 

Titel/emne: L 143: Forslag til lov om ændring af lov om ophævelse af dobbeltbeskat-
ning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud m.v. (EF-
voldgiftskonventionen, CIS-konventionen) [herunder om dansk gennemførelse af en protokol om 
præjudiciel forelæggelse af visse retsspørgsmål for EF-domstolen skal ske efter § 20] 
Henvisninger: Lovforslag L 143 som fremsat d. 8. december 1999 af skatteministeren. 
Se Almindelige bemærkninger til lovforslaget, særligt Almindelige bemærkninger pkt. 3: 
Om protokollen om præjudiciel fortolkning (…) 
 

Titel/emne: L 213: Forslag til lov om ændring af lov om visse forbrugeraftaler, mar-
kedsføringsloven og visse andre love (herunder gennemførelse af protokoller om EF-
Domstolens fortolkningskompetence vedrørende konventionen om, hvilken lov der skal 
anvendes på kontraktlige forpligtelser m.v.) [om dansk gennemførelse af en protokol om præjudi-
ciel forelæggelse af visse retsspørgsmål for EF-domstolen skal ske efter § 20] 
Henvisninger: Lovforslag L 213 som fremsat d. 1. marts 2000 af justitsministeren. Se 
Almindelige bemærkninger til lovforslaget, særligt pkt. 5.2: Lovforslagets indhold 
 

Lovforslag L 214 [herunder om en folkeretlig aftale om politimæssigt samarbejde i Øresundsregionen 
skal gennemføres efter grl § 20]. Jf. fulde henvisninger ndf. under [Statsterritorium…]  
 
Titel/emne: Notat om Danmarks mulighed for udtræden af Euroen [herunder om forhol-
det mellem folkeretlige og statsretlige regler om udtræden].   
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Henvisninger: EUU (alm. del – bilag 795); skr. af 8. marts 2000 fra udenrigsministeriet 
til Europaudvalget m.v.,  
Udenrigsministeriets j.nr.: JT.3, 400 P/JUR 
 

Titel/emne: Notat om visse forfatningsretlige spørgsmål i forbindelse med en dansk 
tiltrædelse af Den Økonomiske og Monetære Unions 3.fase med den fælles valuta [herun-
der om anvendelsen af § 20 er nødvendig og tilstrækkelig ved fuld dansk tiltrædelse af euroen; og om 
betydningen af grl § 26] 
Henvisninger: EUU (alm. del – bilag 994); Notat af 25. april 2000 afgivet af justitsmini-
steren, oversendt d. 2. maj 2000 til Europaudvalget af udenrigsministeren.  
 

Titel/emne: Udkast til besvarelse af samrådsspørgsmål C og D af 14. juni 2000 fra Fol-
ketingets Europaudvalg vedrørende forslag til lov om Danmarks deltagelse i den fælles 
valuta (L 288 – bilag 6) [spørgsmål C om forholdet mellem L 288 og grl § 26, og spørgsmål D om 
grl og dansk fortrydelsesret vedrørende Euroen] 
Henvisninger: Talepapir til justitsministeren vedr. samråd i Europaudvalget d. 8. august 
2000, oversendt (u.d.) af justitsministeren som udvalgssvar, optrykt som bilag 4 i be-
tænkning over L 288, EUU (L 288 – bilag 49), jf. udvalgsspørgsmål 264 af 15. august 
2000    
 

§ 20-spørgsmål S 2818 [Færøernes og Grønlands deltagelse i en folkeafstemning om euroen], 
jf.nærmere ovf. under § 1  
 

Titel/emne: [Om forskellige spørgsmål vedr. overladelse af beføjelser til mellemfolkelige organer efter 
grl § 20, herunder særligt om betydningen af de mellemfolkelige organers organisatoriske og funktionelle 
struktur] 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 3436, stillet d. 28. juli 2000 af Keld Albrechtsen (EL) 
til justitsministeren, besvaret (skriftligt) d. 8. august 2000.   
 

Titel/emne: Foreløbigt notat om forholdet mellem grl § 20 og grl § 26 i relation til Lov 
om Danmarks deltagelse i den fælles valuta 
Henvisninger: EUU (alm. del – bilag 1542); skr. af 20. september 2000, fremsendt af 
advokat Olav Willadsen til Europaudvalget.  
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2000-01 

Titel/emne: L 20: forslag til lov om Den Internationale Straffedomstol [Om forskellige 
forfatningsretlige spørgsmål i f. m. en dansk tiltrædelse af statutten for Den Internationale Straffedom-
stol, herunder om der foreligger overladelse af beføjelser efter § 20, samt om betydningen af et forbehold 
for at regenten ikke vil kunne udleveres til strafforfølgelse]   
Henvisninger: L 20 som fremsat d. 4. oktober 2000 af udenrigsministeren. Se især Al-
mindelige Bemærkninger, pkt. 12: Forholdet til Grundloven. 
 

Titel/emne: [Uddybende bemærkninger om hvorvidt dansk gennemførelse af statutten for Den Inter-
nationale Straffedomstol indebærer suverænitetsafgivelse, herunder om hvorvidt visse undersøgelseskompe-
tencer for anklagemyndigheden ved Straffedomstolen indebærer kompetence til at anvende tvangsforan-
staltninger overfor borgerne] 
Henvisninger: URU (L 20 – bilag 12); udvalgssvar (u.d.) fra udenrigsministeri-
et/justitsministeriet/ forsvarsministeriet til Udenrigsudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 7, (L 
20 – bilag 7).   
Se også: URU (L 20 – bilag 15) [yderligere om hvorvidt dansk gennemførelse af statutten for Den 
Internationale Straffedomstol indebærer suverænitetsafgivelse, særligt om betydningen af visse undtagelses-
bestemmelser i statutten]; udvalgssvar af 19. januar 2001fra udenrigsministeriet/ justitsmini-
steriet/ forsvarsministeriet til Udenrigsudvalget, , jf. udvalgsspørgsmål 11 (L 20 – bilag 
14) 
 

Titel/emne: L 39: Forslag til lov om Danmarks tiltrædelse af konventionen om gensidig 
bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne (Napoli II-konventionen) [om dansk 
gennemførelse af en konvention som bl.a. tillader en vis grænseoverskridende forfølgelse og observation, 
smlgn. Lov om Danmarks tiltrædelse af Schengen-konventionen, og om afgivelse af en erklæring om 
præjudiciel forelæggelse af visse retsspørgsmål for EF-domstolen]  
Henvisninger: Lovforslag L 39 som fremsat d. 4. oktober 2000 af skatteministeren. Se 
især Almindelige bemærkninger, pkt. 4: Forholdet til grundloven. 
 

Titel/emne: [Om en oversigt over tidligere overladelser af beføjelser efter § 20 stk. 2, vedtaget med 
5/6 flertal i Folketinget] 
Henvisninger: EUU (L 179 – bilag 10); udvalgssvar (u.d) fra udenrigsministeren til Eu-
ropaudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 11 ad L 179. 
Se også: EUU (L 179 – bilag 17) med supplerende svar oversendt d. 31. maj 2001 fra 
udenrigsministeren til EUU.    



69 
 

 
Titel/emne: Notits om forholdet mellem grundlovens § 20 og et udkast til EU-charter 
om grundlæggende rettigheder.  
Henvisninger: Notits af 9. oktober 2000 afgivet af justitsministeriet til statsministeriet. 
Oversendt d. 1. November 2000 af udenrigsministeren til Folketinget som bilag til be-
svarelse, afgivet af udenrigsministeren med bidrag fra justitsministeren, af § 20-
spørgsmål S 132. Notitsen er optrykt i Det Udenrigspolitiske Nævns papirer, UPN (UM-
del – bilag UM 25). 
Justitsministeriets j.nr.: vedr. notitsen: 2000-750-0051; vedr. selve besvarelsen 2000-
750-0064. 
 

Titel/emne: Notits om forholdet mellem grl § 20 og et forslag om at tillægge EF-
Domstolen kompetence i patentsager mellem private. 
Henvisninger: EUU (alm. del – bilag 331); notits af 20. november 2000 fra justitsmini-
steren til statsministeren, oversendt som bilag til udenrigsministerens skr. af 24. novem-
ber 2000 til Europaudvalget.  
Justitsministeriets j.nr.: 2000-751-0005    
 

Titel/emne: Redegørelse for visse forfatningsretlige spørgsmål i forbindelse med 
Nicetraktaten. [Om og i hvilket omfang dansk tiltrædelse af Nice-traktaten indebærer overladelse af 
beføjelser efter § 20; endvidere kort om § 19-tiltrædelse vil være tilstrækkelig, eller om der må kræves 
forfatningsændring] 
Henvisninger: EUU (alm. del – bilag 837); notat (u.d.) fra justitsministeren i samarbejde 
med statsministeren og udenrigsministeren, oversendt d. 28. februar 2001 af udenrigs-
ministeren til Europaudvalget, EUU (alm. del – bilag 837) 
Som bilag til redegørelsen er bl.a. vedlagt  

• notits om et forslag om at tillægge EF-domstolen kompetence i patentsager mel-
lem private, tidligere oversendt til udvalget som EUU (2000-01) (alm. del – bilag 
331), jf. nærmere henvisninger ovf., samt  

• notat om forholdet mellem grl § 20 og en mulig ændring af reglerne om Europa-
Kommissionens sammensætning   

 

2001-02, 1. Samling 
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2001-02, 2. Samling 

Titel/emne: Forhindrer grundloven Danmarks deltagelse i et EU med fordeling af 
kompetencer? 
Henvisninger: EUU (Info-note I 109); notat (u.d.) fra Nicoline Nyholm Miller (Folke-
tingets Lovsekretariat) til Europaudvalget samt de danske repræsentanter i EU´s forfat-
ningskonvent  
 

2002-03 

Titel/emne: [om samtykke efter grl § 19 er nødvendigt og tilstrækkeligt grundlag for dansk medvir-
ken til Rådsvedtagelse af en rammeafgørelse om fuldbyrdelse i EU af kendelser om indefrysning af for-
muegoder eller bevismateriale; eller om der kræves § 20-procedure]  
Henvisninger: REU (B 159 – bilag 13); udvalgssvar (u.d.) fra justitsministeren til Rets-
udvalget, jf. udvalgsspørgsmål 8, REU (B 159 – spørgsmål 8) 
Justitsministeriets j.nr.: 2003-157-0053   
 

Titel/emne: [om overladelse af beføjelser efter § 20, herunder om betydningen af at EU´s kompeten-
cer efter udkast til EU-forfatningstraktat udgøres af eksklusive kompetencer, delte kompetencer og un-
derstøttende kompetencer] 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 3780 stillet d. 27. juni 2003 af Peter Skaarup (DF) til 
statsministeren, besvaret 7. august 2003 af statsministeren med bidrag fra justitsministe-
ren  
 

2003-04 

Titel/emne: Rådets afgørelse om tildeling af kompetence til Domstolen til at afgøre 
tvister om EF-patenter, KOM(2003)827, og Rådets afgørelse om oprettelse af EF-
Patentretten og om appel til Retten i Første Instans, KOM(2003)828. [herunder om gennem-
førelsen i dansk ret af disse afgørelser kræver vedtagelse efter grl § 20]   
Henvisninger: EUU (alm. del – bilag 648); grundnotat af 18. marts 2004 fra økonomi- 
og erhvervsministeren, udenrigsministeren, samt justitsministeren 
 

2004-05, 1. Samling 
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Titel/emne: Redegørelse for visse forfatningsretlige spørgsmål i forbindelse med Dan-
marks ratifikation af Traktat om en forfatning for Europa 
Henvisninger: REU (alm del – bilag 109); notat af 22. november 2004 afgivet af ju-
stitsministeren til Folketinget, samt til Retsudvalget og Europaudvalget. 
Justitsministeriets j.nr.: 2004-751-0081 
 

2004-05, 2. Samling 

Titel/emne: L 77: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (tilknytning til Euro-
dac-forordningen og Dublinforordningen på mellemstatsligt grundlag m.v.) [om en paral-
lelaftale om dansk tilknytning til disse forordninger kræver tilslutning efter grl § 20, henset bl.a. til at 
aftalens bestemmelser om anvendelse af EF-rettens almindelige regler om præjudiciel forelæggelse for EF-
domstolen] 
Henvisninger: Lovforslag L 77 som fremsat d. 23. februar 2005 af integrationsministe-
ren. Se især Almindelige bemærkninger pkt. 7: Forholdet til grundloven og det danske 
forbehold vedrørende retlige og indre anliggender.  
Tidligere fremsat som L 35/2004-05, 1. Samling.   
Se også: UUI (L 77 – bilag 1), p. 28ff.: Notat vedrørende Integrationsministeriets udkast 
til forslag til lov om ændring af udlændingeloven [herunder om forholdet til grl § 20]; Hø-
ringssvar af 4. oktober 2004 fra Institut for Menneskerettigheder (v. Kim U. Kjær) til 
Integrationsministeriet, videresendt d. 7. oktober 2004 af integrationsministeren til Ud-
valget, genoptrykt d. 24. Februar 2005. Se især notatets pkt. 3. (Bemærk: teksten er mu-
ligvis korrupt, se alternativt UUI 2004-05 (1. Samling) (L 35 – bilag 1), hvor notatet er 
indlagt som selvstændig fil) 
 

Titel/emne: L 137: F. t. l. om Danmarks tilslutning til EU´s forfatningstraktat  
Henvisninger: Lovforslag L 137 som fremsat d. 31. marts 2005 af udenrigsministeren. 
Se især Almindelige bemærkninger, pkt. 4: Forholdet til grundloven m.v.  
Se også Redegørelse til Folketinget [vedr.] Traktat om en forfatning for europa, optrykt 
som bilag til lovforslagets bemærkninger. Se især Redegørelsens pkt. 2.3.: Forfatning eller 
traktat?   
 

Titel/emne: [overordnet om forrangsprincippet i EU-retten og om grænser for suverænitetsoverladelse 
efter grl § 20] 
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Henvisninger: EUU L 137 – svar på spørgsmål 49; udvalgssvar af 17. maj 2005 fra 
udenrigsministeren til Europaudvalget, jf. EUU (L 137 – spørgsmål 49) af 2. maj 2005. 
Jf. også EUU L 137 – svar på spørgsmål 67.  
Se også: EUU L 137 – svar på spørgsmål 25 [Om hvorvidt indskrivningen af principper om 
ytringsfrihed og forsamlingsfrihed i forfatningstraktaten betyder, at EU-domstolens fremtidige praksis på 
disse felter får forrang for den praksis, som danske domstoles har anlagt med henvisning til grundlovens 
bestemmelser herom] 
 

Titel/emne: [om en evt. traktatfæstelse af EU´s Charter om grundlæggende rettigheder medfører øget 
magt til EU-Domstolen, jf. professor dr. jur. Mads Bryde Andersens udtalelser herom til Berlingske 
Tidende 19. April 2005] 
Henvisninger: EUU L 137 – svar på spørgsmål 73; udvalgssvar af 17. maj 2005 fra 
udenrigsministeren til Europaudvalget, EUU L 137 – spørgsmål 73 af 2. maj 2005.  
 

Titel/emne: [Om en kort, overskuelig liste over de områder, hvor der med forfatningstraktaten sker 
ny suverænitetsafgivelse] 
Henvisninger: EUU L 137 – svar på spm. 197; udvalgssvar af 26. maj 2005 fra uden-
rigsministeren til Europaudvalget, jf. udvalgsspørgsmål af 23. maj 2005 
 

Titel/emne: [Om det er muligt at nøjes med at udskrive folkeafstemning efter grl § 20 om de dele af 
EU-forfatningstraktaten, som indebærer suverænitetsafgivelse] 
Henvisninger: EUU – alm. del, svar på spm. 20; udvalgssvar (u.d.) fra udenrigsministe-
ren til Europaudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 20 af 5. september 2005 
 

2005-06 

Titel/emne: L 104: Forslag til lov om ændring af patentloven (ratifikation af ændringer 
til Den Europæiske Patentkonvention) [ratifikation efter grl § 20-procedure] 
Henvisninger: Lovforslag L 104 som fremsat d. 14. december 2005 af økonomi- og 
erhvervsministeren. Se især Almindelige bemærkninger, pkt. 3: Forholdet til grundlovens 
§ 20 
 

Titel/emne: Udkast til tale til [justits-]ministerens brug ved samråd i Folketingets Euro-
paudvalg den 14. oktober 2005 [Om miljøstraffedommen (C-176/03), hvorefter EU må anses at 
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have kompetence til at fastsætte strafferegler med hjemmel i reglerne vedr. det overstatslige samarbejde 
(Søjle 1) på miljøområdet] 
Henvisninger: EUU alm. del – svar på spm. 6: talepapir (u.d.) til justitsministeren, over-
sendt d. 28. oktober 2005 som udvalgssvar til Europaudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 6 af 
20. oktober 2005.    
 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 21 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

Titel/emne: L 138: forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje, m. fl. love [Om 
regeringens initiativret efter grl § 21 og et forslag til lov, hvorefter regeringen fremover vil være bundet til 
at foretage høring af borgere m. v. forud for fremsættelse af lovforslag om større statslige anlægsprojekter] 
Henvisninger: Lovforslag L 138 som fremsat d. 9. december 1998 af trafikministeren. 
Se Almindelige bemærkninger, afsnit 2: Udvalgets forslag.   

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

Titel/emne: Notat om forskellige spørgsmål i relation til regeringens fremsendelse af 
høringssvar forud for 1. Behandling af lovforslag [herunder om grl § 21 og en vedtagelse fra 
Folketingets Præsidium om at evt. høringssvar skal foreligge på et vist tidspunkt inden lovforslaget frem-
sættes] 
Henvisninger: Notat af 20. august 2002 afgivet af Lovsekretariatet (til Præsidiet) 
 

2002-03 
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2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 

 

2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 22 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

Titel/emne: [Om borgeres og myndigheders adgang til at disponere på grundlag af fremsatte, men 
ikke vedtagne lovforslag] 
Henvisninger: AMU (L 174 – bilag 93); udvalgssvar (u.d) fra justitsministeren til Ar-
bejdsmarkedsudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 66-68 af 8. april 1999, AMU (L 174 – bilag 
76)  
 

Titel/emne: Bemærkninger til L 244 [Om forskellige spørgsmål vedr. lovforslag L 244/1998-
99 (om ændring af lov om afgift af kul, m. fl. love), herunder om der ville blive tale om lovgivning med 
tilbagevirkende kraft, og om vedtagelse af lovforslaget reelt ville indebære en endelig afgørelse af en retlig 
tvist, jf. U 1999.841 H] 
Henvisninger: SAU (L 244 – bilag 5); notat af 7. maj 1999 fra AROS advokaterne, ved-
lagt skr. af 12. maj 1999 fra Århus Kommune til Skatteudvalget 
Se også: SAU (L 244 – bilag 8); notat af 18. maj 1999 fra skatteministeren til Skatteud-
valget, fremsendt som kommentar til notat af 7. maj 1999 fra AROS advokater, SAU ( L 
244 – bilag 5)   
 

1999-2000 

 

2000-01 

Titel/emne: Om justering af kulbrintebeskatningen [herunder om evt. justeringer af kulbrin-
tebeskatningen vil skulle karakteriseres som lovgivning med tilbagevirkende kraft]  
Henvisninger: § 20-spørgsmål, stillet d. 8. juni 2001 af Søren Kolstrup (EL) til skatte-
ministeren, besvaret d. 21. juni 2006 
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Titel/emne: [Skatteministeriets bemærkninger i anledning af justitsministeriets notat om hvorvidt lov 
nr. 1290 af 20. December 2000 om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven må anses for at have 
tilbagevirkende kraft] 
Henvisninger: SAU (L 51 – bilag 24); udvalgssvar af 25. juni 2001 fra skatteministeren 
til skatteudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 1 af 1. November 2000, (L 51 – bilag 3).  
Se også: [Bilag til] Skatteudvalget (L 51 – bilag 24); Notat om hvorvidt lov nr. 1290 af 
20. december 2000 om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven må anses for at have 
tilbagevirkende kraft. Notatet er afgivet (u.d.) af justitsministeren til skatteministeren, og 
oversendt som bilag til det omtalte udvalgssvar.   
Justitsministeriets j. nr.: (vedr. bilagsnotatet) 2000-7785-0079 
 

Titel/emne: Notat om visse spørgsmål vedrørende folkeafstemninger i henhold til grl § 
42. [herunder om hvilke stemmer som medregnes; om afgørelser om folkeafstemningers gyldighed; samt 
om stadfæstelse af lovforslag, der har været undergivet folkeafstemning uden at bortfalde]  
Henvisninger: UVP (alm. del – bilag 13); Indenrigsministeriets notat af 27. september 
2000, indhentet af udvalgssekretæren for Udvalget til Valgs Prøvelse, og omdelt til ud-
valget ved skr af 14. december 2000. 
Indenrigsministeriets j.nr.: 2000/40700-5    

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

Titel/emne: [Om et lovforslag om omlægning af den Særlige Pensionsordning vil indebære lovgivning 
med tilbagevirkende kraft, og om det indebærer indgreb i allerede erhvervede rettigheder] 
Henvisninger: Arbejdsmarkedsudvalget (L 46 – bilag 17); notat (u.d.) fra justitsministe-
ren til beskæftigelsesministeren. Oversendt som udvalgssvar (u.d.) af beskæftigelsesmini-
steren, jf. udvalgsspørgsmål 10 af 6. februar 2002, AMU (L 46 – bilag 6) 

 

Titel/emne: Finanslov 2002: ændring af principperne for tildeling af bibliotekspenge 
[om de ændringer af fordelingen af bibliotekspenge, som er gennemført ved vedtagelsen af ændringsforslag 
til finansloven for 2002, indebærer ekspropriation af rettigheder optjent på et tidligere tidspunkt]  
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Henvisninger: KUU (alm. del – bilag 327); notat afgivet d. 9. april 2002 af advokat Ka-
ren Dyekjær-Hansen til Dansk Forfatterforening. Samme dato videresendt af Dansk 
Forfatterforening til Kulturudvalget som bilag til skrivelse til udvalget. 
Se også: KUU (alm. del – bilag 427); Notat om visse spørgsmål i forbindelse med den 
ændring af reglerne om biblioteksafgift, som blev gennemført ved finansloven for 2002. 
Notat afgivet (u.d.) af justitsministeren til kulturministeren, videresendt (u.d.) af kultur-
ministeren til Kulturudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 71 af 15. april 2002, KUU (alm. del – 
bilag 328).   
 

2002-03 

IFU (alm. del – bilag 36) [bl.a. om en politisk aftale om indfødsret som grundlag for lovgivning med 
tilbagevirkende kraft]; jf. fuldstændige henvisninger under § 44 
  

2003-04 

BOU (L 78 – bilag 108) [herunder om lovgivning med tilbagevirkende kraft i relation til 
afsagte domme]. Se fuldstændige henvisninger under § 73 
 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 

L 169/2004-05, 2. Samling, m. bilag 1: Notat om grænserne for overladelse af sager og 
sagsområder til de færøske myndigheder (…). [Herunder om at hensynet til rigsenheden og 
grundloven ikke tillader færøsk fastsættelse af særregler for kundgørelse af love m.v. på Færøerne], jf. 
Notatets pkt. 3.4.1. Se fuldstændige henvisninger under § 1   
 

2005-06 

Titel/emne: Betænkning om Lovtidende i elektronisk form. Se især kap. 3. Den eksiste-
rende kundgørelsesordning samt kap. 5. Overvejelser om en elektronisk kundgørelses-
ordning. 



79 
 

Henvisninger: Betænkning 1464/2005 afgivet oktober 2005 af et udvalg, nedsat 25. 
oktober 2004 af Justitsministeriet. Medlemmer: fmd. direktør Jens Møller, F.O.; 5 med-
lemmer udpeget af /indstillet af ministerier, styrelser m.v.; 2 udpeget efter indstilling fra 
organisationer; 1 udpeget efter indstilling fra Folketinget.  
 
 
Titel/emne: L 106: F. t. l. om ændring af lov om udgivelsen af en Lovtidende og en 
Ministerialtidende (Lovtidende i elektronisk form) 
Henvisninger: Lovforslag L 106 som fremsat d. 14. december 2005 af justitsministeren. 
Se især Almindelige bemærkninger, pkt. 3.1.1.1: Grundlovens § 22, samt pkt. 3.1.3: Ud-
valgets overvejelser og forslag, jf. hertil pkt. 3.1.4.: Justitsministeriets overvejelser og for-
slag. Der henvises i den forbindelse til bet. 1464/2005 fra Udvalget om Elektronisk Lov-
tidende.  
 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 23 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 
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2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 24 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

Titel/emne: Notat vedrørende udkastet til traktat mellem Thailand og Danmark om 
overførelse af lovovertrædere og samarbejde om fuldbyrdelse af strafferetlige retsfølger 
[Om benådningsprærogativet berøres af at en anden stat i visse tilfælde får ret til at gøre indsigelse mod 
danske beslutninger om benådning og amnesti] 
Henvisninger: REU (alm. del – bilag 268); Notat (u.d.) fremsendt af justitsministeren til 
Retsudvalget, i f. m. et samråd i udvalget afholdt d. 10. februar 1999, jf. samrådsspørgs-
mål I (alm. del – bilag 166). Se især notatets pkt. 6.   

 

1999-2000 

Titel/emne: L 245: forslag til lov om ændring af lov om strafforfølgning ved det inter-
nationale tribunal til pådømmelse af krigsforbrydelser i det tidligere Jugoslavien [Om be-
nådningsprærogativet i fh. til personer som er dømt ved Jugoslavien-tribunal, og som efter aftale med tri-
bunalet er overført til afsoning her i landet; jf. art. 28 i statut for tribunalet]  
Henvisninger: Lovforslag L 245 som fremsat d. 29. marts 2000 af justitsministeren. Se 
Almindelige bemærkninger, især pkt. 3.2.  
Se også: REU (L 245 – bilag 3)[Yderligere om benådningsprærogativet og Danmarks folkeretlige 
forpligtelser efter statut for Jugoslavien-tribunalet]; udvalgssvar af 9. maj 2000 fra justitsministe-
ren til Retsudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 1, REU (L 245 – bilag 3) af 13. april 2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 
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2001-02, 2. Samling 

Titel/emne: Notat om udkast til aftale mellem Det Internationale Tribunal til pådøm-
melse af krigsforbrydelser i det tidligere Jugoslavien og Danmark vedrørende overførelse 
af domfældte. [herunder om etablering af en hørings- og underretningspligt ovf. Tribunalet vedr. ud-
øvelse af benådningsretten ovf. domfældte overført til afsoning her i landet] 
Henvisninger: REU (alm. del – bilag 596); Notat (u.d.) oversendt af justitsministeren til 
Retsudvalget  
 

2002-03 

 

2003-04 

Notat om muligheden for at overføre retterne, politiet og kriminalforsorgen i Grønland 
til det grønlandske hjemmestyre [herunder om § 24 som begrænsning for overførsel af benådnings-
kompetence til hjemmestyret]. Se fulde henvisninger ovf. under § 1  
 
 
Titel/emne: Om at lade Kurt Thorsen afsone sin dom som samfundstjeneste eller i et 
mere sikkert fængsel [herunder også generelt om benådning] 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 1218 stillet d. 9. december 2003 af Pia Kjærsgaard 
(DF) til justitsministeren, besvaret d. 18. december 2003 af denne med bidrag fra Direk-
toratet for Kriminalforsorgen 
 

Titel/emne: [Om grl § 24 og spørgsmål om hjemmel for eftergivelse af bøder, konfiskationsbeløb og 
sagsomkostninger] 
Henvisninger: REU (alm. del – bilag 1008); udvalgssvar (u.d.) fra justitsministeren, med 
bidrag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, til Retsudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 254 
af 8.juni 2004, REU (alm. del – bilag 1008)  
 

2004-05, 1. Samling 
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2004-05, 2. Samling 

L 113: Lov om ændring af forskellige love [herunder om overførelse af kompetencen til eftergivelse 
af bøder og konfiskationsbeløb, der hidtil ved kgl. Resolution har været henlagt til justitsministeren]. Se 
fuldstændige henvisninger ndf. under [Regering, Ministre, Forholdet ml. Ministre og 
Embedsmænd] 

 

2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 25 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

Titel/emne: Om bekendtgørelse af 18. maj 1999 om Det kgl. Akademi for de Skønne 
Kunster [om grl § 25 som grundlag for udstedelse af bekendtgørelsen]  
Henvisninger: § 20- spørgsmål S 2394 af 15. juni 1999 fra Kim Behnke (FP) til kultur-
ministeren, besvaret d. 22. juni 1999  
 

Titel/emne: Om grundlovens § 25 [yderligere om grl § 25 som grundlag for regulering af Kunst-
akademiets forhold, jf. ovenfor S 2394 – [§ 25] 1998-99] 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 2491 stillet d. 30. juni 1999 af Kim Behnke (FP) til kul-
turministeren, besvaret d. 7. juli 1999   
 

1999-2000 

§ 20-spørgsmål S 1057: Om lovforslag, der skaber lovhjemmel til at ministeren kan ud-
stede administrative forskrifter. Se fuldstændige henvisninger ndf. under Love og Lov-
givning 
Se også § 20-spørgsmål S 1522: Om hvor kirkeministeriet enten udsteder eller kunne 
udstede regler i h. t. grundlovens § 25 [om forfatningssædvane]. Se fuldstændige henvisninger 
ndf. under Love og Lovgivning 
 

Titel/emne: Om anvendeligheden af grundlovens § 25 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 1765 stillet d. 2. marts 2000 af Kim Behnke (FRI) til 
justitsministeren, besvaret d. 10. marts 2000 
Se også § 20-spørgsmål S 1764: Om hjemmel for bekendtgørelse nr. 575 af 7. juli 1999 
Se også § 20-spørgsmål S 1766: Om der findes en forfatningssædvane, der giver ministre 
hjemmel til at udstede regler uden hjemmel i love eller i grundlovens § 25 
Se også § 20-spørgsmål S 1767: Om hjemmel til at udstede bekendtgørelser m.v.  
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2000-01 

Titel/emne: [Om grl § 25 kan siges at udgøre grundlaget for en forvaltningspraksis, hvorefter civilli-
sten kan disponere over visse statslige lokaler] 
Henvisninger: udvalgssvar af 15. maj 2001 fra statsministeren, med bidrag fra justits-
ministeriet, til Det Politisk-Økonomiske Udvalg, PØU (L 223 – bilag 10), jf. udvalgs-
spørgsmål 27 (L 223 – bilag 5)  
 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 

 

2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 
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2007-08, 2. Samling 
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§ 26 
 

1997-98, 2. Samling 

 

 1998-99  

EUU (alm. del – bilag 994): Notat om visse forfatningsretlige spørgsmål i forbindelse 
med en dansk tiltrædelse af Den Økonomiske og Monetære Unions 3.fase med den fæl-
les valuta, jf. fulde henvisninger ovf. under § 20 
 

Titel/emne: Udkast til besvarelse af samrådsspørgsmål C og D af 14. Juni 2000 fra Fol-
ketingets Europaudvalg vedrørende forslag til lov om Danmarks deltagelse i den fælles 
valuta (L 288 – bilag 6) [spørgsmål C om forholdet mellem L 288 og grl § 26, og spørgsmål D om 
grl og dansk fortrydelsesret vedrørende Euroen] 
Henvisninger: EUU (L 288 – bilag 49), talepapir (u.d.) til justitsministeren vedr. samråd 
i Europaudvalget d. 8. august 2000, oversendt som udvalgssvar, optrykt som bilag 4 i 
betænkning over L 288, jf. udvalgsspørgsmål 264 af 15. august 2000    
 

§ 20-spørgsmål S 2818 [Færøernes og Grønlands deltagelse i en folkeafstemning om euroen], jf. 
nærmere ovf. under § 1  
 

EUU (alm. del – bilag 1542): Foreløbigt notat om forholdet mellem grl § 20 og grl § 26 i 
relation til Lov om Danmarks deltagelse i den fælles valuta, jf. fulde henvisninger ovf. 
under § 20 

 

1999-2000 

 

2000-01 
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2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 

 

2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 27 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

Titel/emne: [om grl § 27 og et lovforslag, hvorefter personer uden dansk indfødsret kan ansættes på 
tjenestemandslignende vilkår i stillinger, hvor personer med dansk indfødsret ville blive ansat som tjene-
stemænd] 
Henvisninger: AMU (L 240 – bilag 11), udvalgssvar (u.d.) fra justitsministeren til Ar-
bejdsmarkedsudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 2, AMU (L 240 – bilag 4)    

 

1999-2000 

Notat om statsretlige aspekter af behandlingen af retssager udenfor retskredsen af loka-
lemæssige grunde; vedlagt som bilag til L 14 om forslag til lov om ændring af retsplejelo-
ven og straffeloven, jf. fulde henvisninger ndf. under § 64 

 

2000-01 

Titel/emne: Betænkning fra Domstolenes strukturkommission. Se især kap. 8. statsret-
lige og ansættelsesretlige aspekter ved en ændring af domstolsstrukturen, p. 159ff   
Henvisninger: Betænkning 1398/2000, afgivet december 2000 af Domstolenes Struk-
turkommission, nedsat af Justitsministeriet d. 23. april 1998. Medlemmer: fmd. lands-
retspræsident Bjarne Christensen, 22 medlemmer fra domstole/ ministerier/ organisati-
oner .  
 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 
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2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 

Titel/emne: [om kommunernes ret til selvstyre samt om tjenestemænd og kommunalreform]  
Henvisninger: REU (alm. del – bilag 250). Oplæg fra udvalgshøring i Retsudvalget af-
holdt d. 24. maj 2005, herunder især 

• I. Rejser kommunalreformen problemer i relation til grundlovens § 82? II. Rejser 
kommunalreformen grundlovsmæssige problemer i relation til tjenestemændene? 
Gengivelse (u.d.) af hovedpunkter fra mundtligt oplæg af prof., dr. jur. Jens Peter 
Christensen      

 

2005-06 

§ 20-spørgsmål S 5498: Om hvilke offentlige jobfunktioner ikke-danske statsborgere kan 
varetage. Se fuldstændige henvisninger under Befolkning og Statsborgerskab 
  

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 



92 
 

§ 28 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

§ 20-spørgsmål S 2063: om Færøsk selvstændighed betyder at grundloven skal ændres 
[herunder om § 28]. Jf. fulde henvisninger ovf. under § 1 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 
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2004-05, 2. Samling 

L 169/2004-05, 2. Samling, m. bilag 1: Notat om grænserne for overladelse af sager og 
sagsområder til de færøske myndigheder (…). [Herunder om at hensynet til rigsenheden og 
grundloven ikke tillader færøsk fastsættelse af særregler for de på Færøerne valgte medlemmer af Folket-
inget],jf. notatets pkt. 3.4.2. Se fuldstændige henvisninger under § 1   
 

2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 29 
 

1997-98, 2. Samling 

Titel/emne: Om valgret [Om fortolkningen af bopælskravet i grl § 29, samt om optagelse på valg-
listen for personer med ophold i udlandet]  
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 958 til indenrigsministeren, stillet d. 27. juli 1998 af 
Svend Aage Jensby (V), besvaret skriftligt d. 17. august 1998 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

Titel/emne: [Om grænsegængere kan anses at have fast bopæl i riget] 
Henvisninger: KOU (B 144 – bilag 3); udvalgssvar af 2. april 2001 fra indenrigsministe-
ren til Kommunaludvalget, jf. udvalgsspørgsmål 1, KOU (B 144 – bilag 2) af 23. marts 
2001 
 

Titel/emne: [Om fortolkningen af udtrykket: ”fast bopæl i riget” i grl § 29] 
Henvisninger:  KOU (alm. del – bilag 160); notat af 2. april 2001 afgivet af justitsmini-
steriet til indenrigsministeriet. Notatet er videresendt af indenrigsministeriet til Kommu-
naludvalget som bilag til udvalgssvar af 3. april 2001, jf. udvalgsspørgsmål 33 af 2. marts 
2001, (alm. del – bilag 137) 
Justitsministeriets j.nr.: 2001-751-0011   
 

Titel/emne: [Om folketingsvalglovens § 2 som samlebestemmelse for en række udvidende undtagelser 
fra bopælskravet] 
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Henvisninger: KOU (B 144 – bilag 9); udvalgssvar af 3. maj 2001 fra indenrigsministe-
ren til Kommunaludvalget, jf. udvalgsspørgsmål 2 af 20. april 2001, KOU (B 144 – bilag 
7)  
 
Titel/emne: [Om Højesterets dom i ”Ove Guldberg”-sagen, UfR 2000 669 H, og dommens evt. 
betydning for udvidelsen af udlandsdanskeres adgang til stemmeret] 
Henvisninger: KOU (B 144 – bilag 11); notat af 3. maj 2001 fra justitsministeren til 
indenrigsministeren, oversendt d. 4. maj 2001 som bilag til udvalgssvar fra indenrigsmi-
nisteren til Kommunaludvalget, jf. udvalgsspørgsmål 3 af 20. aApril 2001, KOU (B 144 
– bilag 7) 
Notatet er pt. ikke indlagt i Folketingets dokumenter på www.ft.dk. 
Justitsministeriets j.nr.: 2001-751-0011 
 

Titel/emne: Notat om ”fast bopæl i riget” i grl § 29 
Henvisninger: KOU (B 144 – bilag 37); notat af 29. august 2001, afgivet af prof. dr. jur. 
Hjalte Rasmussen til Kommunaludvalget 
 

Titel/emne: [Om begrebet ”fast bopæl i riget” i grl § 29] 
Henvisninger: KOU (B 144 – bilag 43); notat af 6. september 2001 afgivet af prof. dr. 
jur. Peter Germer til Kommunaludvalget,  
 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

Titel/emne: Notat om udvidet valgret for udlandsdanskere 
Henvisninger: KOU (alm. del – bilag 30) notat (u.d.) afgivet af tidl. udvalgssekretær 
Finn Skriver Frandsen til Kommunaludvalget,  
 

2002-03 

Titel/emne: [alment om valgretsregler til Folketinget for danske statsborgere med bopæl i udlandet] 
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Henvisninger: KOU (alm. del – bilag 45); udvalgssvar af 7. november 2002 fra inden-
rigsministeren til Kommunaludvalget, jf. udvalgsspørgsmål 2 af 9. oktober 2002, KOU 
(alm. del – bilag 14)  

 

2003-04 

Titel/emne: Valgret under udlandsophold. [Om grundlovens og folketingsvalglovens bopæls-
krav] 
Henvisninger: Betænkning 1432/2003 afgivet oktober 2003 af det af indenrigs- og 
sundhedsministeren samt justitsministeren i april 2003 nedsatte udvalg vedrørende revi-
sion af folketingsvalglovens regler om valgret under udlandsophold. Medlemmer: fmd 
prof. dr. jur. Jens Peter Christensen, 2 medlemmer udpeget af universiteterne, 2 med-
lemmer udpeget af ministerier, 1 medlem udpeget af KL m. fl.  
 
 
Titel/emne: L 114: Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget (udvidelse 
af kredsen af personer med dansk indfødsret, der under ophold i udlandet anses for at 
have fast bopæl i riget, (m.v.)) 
Henvisninger: Lovforslag L 114 som fremsat d. 11. december 2003 af indenrigs- og 
sundhedsministeren. Se Almindelige bemærkninger, pkt. 3: Udvidelse af kredsen af per-
soner med dansk indfødsret, der uanset ophold i udlandet anses for at have fast bopæl i 
riget; samt Almindelige bemærkninger som helhed. 
Se også: KOU (L 114 – bilag 8) [nærmere om afgrænsningen af ”fast bopæl i riget”]; 
udvalgssvar af 17. februar 2004 fra indenrigs- og sundhedsministeren til Kommunalud-
valget, jf. udvalgsspørgsmål 1 af 30. januar 2004 (L 114 – bilag 5) 
 

Titel/emne: Om betænkning vedrørende valgret under udlandsophold [særligt om i hvil-
ket omfang grl § 29 bør fortolkes under hensyn til indgåede traktater m.v.] 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 2617 stillet d. 5. marts 2004 af Poul Nødgaard (DF) til 
indenrigs- og sundhedsministeren, besvaret d. 7. april 2004 
Se også: § 20-spørgsmål S 2616: Om tildeling af stemmeret til danske statsborgere til fol-
ketingsvalg i en 2-årig periode, jf. fuldstændige henvisninger ndf. under Valglovsspm. 
Se også: § 20-spørgsmål S 2694: Om valgretslovens regler om danskere, der opholder sig 
i udlandet. Jf. fuldstændige henvisninger ndf. under Valglovsspørgsmål. 
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Titel/emne: [Om i hvilket omfang der på forskellige områder er sket en sædvaneretlig udvikling, som 
har betydet en reel forfatningsændring; herunder om grl § 29] 
Henvisninger: GRL (alm. del – bilag 30): udvalgssvar af 4. august 2004 fra statsministe-
ren, med bidrag fra justitsministeren, til Udv. til Behandling af Grundlovsforslag, jf. ud-
valgsspørgsmål 1 af 6. april 2004, GRL (alm. del – bilag 1) 
 

2004-05, 1. Samling 
 

2004-05, 2. Samling 

 

2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 30 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 
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2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 31 
  

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

Titel/emne: Om fordelingen af folketingsmandater  
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 1708, stillet d. 12. april 1999 af Gyda Kongsted (V) til 
indenrigsministeren, besvaret d. 22. april 1999 
Se også besvarelsen af § 20-spørgsmål S 1709 af 12. april 1999 fra samme spørger til in-
denrigsministeren: Om mandatfordelingen i Folketinget 
 
 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

Titel/emne: Praktiske råd og vink i forbindelse med udvalgsarbejdet [vedr. arbejdet i Fol-
ketingets udvalg til Valgs Prøvelse, herunder særligt vedr. godkendelse af stedfortrædere] 
Henvisninger: notat (u.d.) fra udvalgssekretæren til Udvalget for Valgs Prøvelse, UVP 
(alm. del – bilag 1) 
 

2002-03 
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2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 

 

2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 32 
 

1997-98, 2. Samling 

UFO (alm. del – bilag 11): Notat om afbrydelse af Folketingets møder i forbindelse med 
udskrivelse af valg [herunder om at Folketinget fungerer til valgdagen]. Se fuldstændige henvis-
ninger under afsnittet: Folketingets medlemmer og Folketingets arbejdsprocesser. Nota-
tet er ikke indlagt i Folketingets dokumenter .   
  

1998-99 

 

1999-2000 

§ 20-spørgsmål S 2063: om Færøsk selvstændighed betyder at grundloven skal ændres. Jf. 
fulde henvisninger ovf. under § 1 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

Titel/emne: [Om den senest mulige dato for det førstkommende folketingsvalg efter det valg, der blev 
afholdt d. 20. november 2001] 
Henvisninger: udvalgssvar af 6. februar 2002 fra indenrigsministeren til kommunalud-
valget, KOU (alm. del – bilag 56), jf. udvalgsspørgsmål nr. 17 af 15. januar 2002, KOU 
(alm. del – bilag 31)  
 

2002-03 
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2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 

 

2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 33 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

Titel/emne: [Om kredsen af hverv, som efter Europaparlamentsvalgloven er uforenelige med medlem-
skab af Europapaparlamentet, herunder medlemskab af Folketinget; samt om disse reglers forhold til 
grundlovens valgbarhedskrav til folketingsmedlemmer; m.v.] 
Henvisninger: Kommunaludvalget (L 21 – bilag 8); udvalgssvar af 18. november 2003 
fra indenrigs- og sundhedsministeren, jf. udvalgsspørgsmål 1 og 2 af 5. november 2003, 
KOU (L 21 – bilag 3); samt udvalgsspørgsmål 4 af 11. november 2003, KOU (L 21 - 
bilag 6) 
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2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 

 

2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 34 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 
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2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 35 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 
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2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 36 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

 

2004-05, 2. Samling 
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2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 37 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 
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2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 38 
 

1997-98, 2. Samling 

Titel/emne: Notat om afbrydelse af Folketingets møder i forbindelse med udskrivelse 
af valg [herunder om afbrydelse af åbningsdebatten ved udskrivelse af valg] 
Henvisninger: UFO (alm. del – bilag 11); notat af 18. maj 1998 fra Folketingets Lov-
sekretariat til Udvalget for Forretningsordenen, omdelt i udvalget ved formandens skr. af 
22. maj 1998; jf. udvalgsspørgsmål 1 af 29. oktober 1997, UFO 1997-98, 1. Samling, 
(alm. del – bilag 2) 
Notatet er pt. ikke indlagt i Folketingets dokumenter på www.ft.dk.  
 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

http://www.ft.dk/
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2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 

 

2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 39 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 
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2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 40 
 

 1997-98, 2. Samling  

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 
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2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 41 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

Titel/emne: Notat om et ændringsforslag om ”stedbarnsadoption”, der overvejes stillet 
til lovforslagene L 70 (registreret partnerskab m. m.) eller L 40 (international adoption) 
[vedrørende identitetskravet] 
Henvisninger: REU (L 70 – bilag 32); notat af 12. april 1999 afgivet af Folketingets 
Lov- og Parlamentssekretariat og Udvalgsafdelingen til Retsudvalget m. fl..     
 

Titel/emne: [Om identitetsspørgsmål i f. m. ændringsforslag til L 87] 
Henvisninger: SAU (L 87 – bilag 35); udvalgssvar (u.d.) fra skatteministeren, til Skatte-
udvalget, jf. udvalgsspørgsmål nr. 11 af 10. februar 1999, SAU (L 87 – bilag 30). 
Se også: svarene på udvalgsspørgsmål 10 samt 12-13, jf. samme bilagsnr.  
 

1999-2000 

Titel/emne: Notat om retlige problemer forbundet med ændringsforslag 
Henvisninger: UFO (B 69 – bilag 5); notat af 31. marts 2000 afgivet af Folketingets 
Lov- og Parlamentssekretariat til Udv. for Forretningsordenen, optrykt som bilag 4 til 
betænkning over forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsorden for 
Folketinget. Incl. underbilag: bilag A – Den statsretlige litteratur; og bilag B – Praksis 
efter 1994.      
 

2000-01 

Titel/emne: [om identitetsspørgsmål i f. m. ændringsforslag til L 52] 
Henvisninger: SAU (L 52 – bilag 9); udvalgssvar (u.d.) fra skatteministeren til Skatte-
udvalget, jf. udvalgsspørgsmål 3 af 28. november 2000, SAU (L 52 – bilag 8) 
Titel/emne: Notat om eventuelt identitetsproblem vedr. skatteministerens ændrings-
forslag nr. 1 til L 52  
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Henvisninger: SAU (L 52 – bilag 11); notat af 29. november 2000 afgivet af Folketin-
gets Lov- og Parlamentssekretariat samt Udvalgsafdelingen til Skatteudvalget efter aftale 
med formanden.  
 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

Titel/emne: Notat om ændringsforslag til L 104 i relation til grl § 41, stk. 2. 
Henvisninger: AMU (L 104 – bilag 83); notat af 13. maj 2002 fra Folketingets Lov-
sekretariat til Arbejdsmarkedsudvalget efter anmodning fra udvalget   

 

Titel/emne: Notat om forskellige spørgsmål i relation til regeringens fremsendelse af 
høringssvar forud for 1. Behandling af lovforslag [herunder også om medlemmers ret til fremsæt-
telse af forslag efter grl § 41] 
Henvisninger: Notat af 20. august 2002 afgivet af Lovsekretariatet (til Præsidiet) 
 

2002-03 

Titel/emne: Notat om ændringsforslag til L 94 i relation til grl § 41 stk. 2 
Henvisninger: REU (L 94 – bilag 8); notat af 5. februar 2003 fra Folketingets Lovsekre-
tariat til Retsudvalget 
  

Titel/emne: Notat om ændringsforslag til L 154 i relation til grl § 41, stk. 2. 
Henvisninger: REU (L 154 – bilag 51); notat af 22. april 2003 fra Folketingets Lov-
sekretariat til Retsudvalget. 
Se også: REU (L 154 – bilag 52), jf. fulde henvisninger ndf. under § 67  
 

2003-04 

Titel/emne: Notat om ændringsforslag til L 46 i relation til grl § 41, stk. 2 
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Henvisninger: TRU (L 46 – bilag 36); notat af 9. december 2003 fra Folketingets Lov-
sekretariat til Trafikudvalget, omdelt på dette bilagsnr., jf. udvalgets skr. af 4. december 
2003 til Lovsekretariatet, TRU (L 46 – bilag 35) 
Se også: TRU (L 46 – bilag 34) [Om identitetsspørgsmål i f.m. et (påtænkt) ændringsforslag til L 
46]; udvalgssvar af 3. december 2003 fra trafikministeren til Trafikudvalget, jf udvalgs-
spørgsmål 12 af 24. november 2003 
  
 

Titel/Emne: Notat om ændringsforslag til L 111 i relation til grl § 41, stk. 2 
Henvisninger: SAU (L 111 – bilag 22); notat af 23. marts 2004 fra Folketingets Lov-
sekretariat til Skatteudvalget  
 

Titel/emne: Notat om ændringsforslag til L 229 i relation til grl § 41, stk. 2 
Henvisninger: SAU (L 229 – bilag 27); notat af 28. maj 2004 fra Folketingets Lovsekre-
tariat til Skatteudvalget  
 

2004-05, 1. Samling 

Titel/emne: Notat om ændringsforslag til L 118 i relation til grundlovens § 41, stk. 2 
Henvisninger: UDU (L 118 – bilag 9); notat af 10. december 2004 fra Folketingets 
Lovsekretariat til Uddannelsesudvalget   
 

2004-05, 2. Samling 

 

2005-06 

Titel/emne: Notat om ændringsforslag til L 59 i relation til grl § 41, stk. 2 
Henvisninger: UDU (L 59 – bilag 8); notat af 10. januar 2006 fra Folketingets Lov-
sekretariat til Uddannelsesudvalget 
Folketingets ref.: 05-000757-2  
 

Titel/emne: Notat om ændringsforslag til L 62 i relation til grl § 41, stk. 2 
Henvisninger: FLF (L 62 – bilag 13); notat af 4. april 2006 fra Folketingets Lovsekreta-
riat til Udvalget for Fødevarer, Landbrug, Fiskeri.  
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Folketingets ref.: 05-000757-4  
 

Titel/emne: Notat om ændringsforslag til L 221 i relation til grl § 41, stk. 2 
Henvisninger: UDU (L 221 – bilag 9); notat af 22. maj 2006 fra Folketingets Lovsekre-
tariat til Uddannelsesudvalget. 
Folketingets ref: 05-00757-3  
 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 42 
 

1997-98, 2. Samling 

Titel/emne: [Om at et vedtaget lovforslags ikrafttræden må udskydes som følge af at den i lovforsla-
get fastsatte ikrafttrædelsesdato ligger indenfor 3-dages-fristen efter grl § 42] 
Henvisninger: ERU (L 112 – bilag 17); betænkning over forslag til lov om ændring af 
lov om forsikringsvirksomhed m. fl. love, afgivet d. 22. juni 1998 af Erhvervsudvalget, 
Se bemærkningerne til ændringsforslag til § 6.    
Jf. tilsvarende ERU (L 116 – bilag 18); ændringsforslag stillet d. 19. juni 1998 af Øko-
nomiministeren til 2. Behandling af L 116, udenfor betænkningen, jf. Se bemærkninger 
til ændringsforslag til § 3 
 

1998-99 

Titel/emne: Vedr. genfremsættelse af L 109 (1997-98 (II)) – Forslag til lov om ændring 
af lov om social pension (Forhøjelse af pensionstillæg) [genfremsættelse som følge af undladt 
stadfæstelse] 
Henvisninger: SOU (alm. del – bilag 65); skr. af 2. november 1998 fra socialministeren 
til Socialudvalget  
 

1999-2000 

 

2000-01 

Titel/emne: Notat om visse spørgsmål vedrørende folkeafstemninger i henhold til grl § 
42. [herunder om hvilke stemmer som medregnes; om afgørelser om folkeafstemningers gyldighed; samt 
om stadfæstelse af lovforslag, der har været undergivet folkeafstemning uden at bortfalde]  
Henvisninger: UVP (alm. del – bilag 13); Indenrigsministerens notat af 27. september 
2000 indhentet af sekretæren for Udvalget til Valgs Prøvelse, og omdelt til udvalget ved 
skr af 14. december 2000.  
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2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 

 

2005-06 

Titel/emne: [Om muligheden for at afholde bindende folkeafstemning om udvidelsen af EU med et 
nyt medlemsland] 
Henvisninger: EUU alm del – svar på spm. 65; udvalgssvar af 11. juli 2006 fra justits-
ministeren til Europaudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 65 af 7. juni 2006 
Besvarelsen er pt. ikke indlagt i Folketingets dokumenter på www.ft.dk. 
Justitsministeriets j.nr.: 2006-750-0130 
 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 
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2007-08, 2. Samling 
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§ 43 
 

1997-98, 2. Samling 

L 31: Forslag til lov om Domstolsstyrelsen- Almindelige bemærkninger, pkt. 3.3 (Rege-
ringens overvejelser) [Herunder om § 43 som yderste grænse for en mulig selvfinansiering af domsto-
lene]. Jf. fuldstændige henvisninger under § 62 
 
Titel/emne: [Om skattemyndighedernes anvendelse af det skatteretlige byggeretsprincip kræver selv-
stændig hjemmel efter grl § 43] 
Henvisninger: SAU (alm. del – bilag 55); udvalgssvar (u.d.) fra skatteministeren til Skat-
teudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 14-16 af 30. marts 1998 , SAU (alm. del – bilag 26) 

 

1998-99 

Titel/emne: [Om gebyrhjemlen i L 66, samt om definitionen af gebyrer] 
Henvisninger: REU (L 66 – bilag 11); udvalgssvar (u.d.) fra justitsministeren til Retsud-
valget, jf. udvalgsspørgsmål 1 af 17. november 1998, REU (L 66 – bilag 2)  
 

Titel/emne: Om genoptagelse af skattesager [Om grl § 43 og det forhold, at borgerne fra et 
vist tidspunkt efter indkomståret ikke har retskrav på genoptagelse af skatteafgørelser, uanset at disse 
iflg. efterfølgende retspraksis anses at have manglet lovhjemmel] 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 1348 stillet d. 2. marts 1999 af Sonja Albrink (CD) til 
skatteministeren, besvaret d. 8. marts 1999 
 

1999-2000 

 

2000-01 

Titel/emne: [Om et forslag om en generel arbejdsmiljøafgift må anses for at være i strid med grl § 
43] 
Henvisninger: AMU (L 100 – bilag 23); notat af 4. december 2000 fra justitsministeren 
til arbejdsministeren, oversendt s. d. som udvalgssvar fra arbejdsministeren til Arbejds-
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markedsudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 22 af 28. november 2000, AMU (L 100 – bilag 
14) 
Notatet er pt. ikke indlagt i Folketingets dokumenter på www.ft.dk. 
Justitsministeriets j.nr.: 2000-7784-0039 
 

Titel/emne: Om tolkning og administration af ophavsretslovens § 39 er i strid med grl 
§ 43  
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 3611 af 17. august 2001, stillet af Kim Behnke (UP) til 
justitsministeren, besvaret d. 31. august 2001  
 

Titel/emne: [Om opkrævning af kommunale afgifter for brug af offentlige vejarealer (udendørsserve-
ring, skiltning m.v.) kræver hjemmel efter grl § 43] 
Henvisninger: KOU (alm. del – bilag 129), udvalgssvar af 27. februar 2001 fra trafik-
ministeren til Kommunaludvalget, jf. udvalgsspørgsmål 20 af 2. februar 2001, KOU 
(alm. del – bilag 110)  
 

2001-02, 1. Samling 

Titel/emne: [Om gebyrhjemmel] 
Henvisninger: FIU (§ 20 – bilag 5); udvalgssvar (u.d.) fra undervisningsministeren til 
Finansudvalget, jf. spørgsmål 32 og 33 af 28. september 2001, FIU (2000-01) (§ 20 – bi-
lag 25)  

 

2001-02, 2. Samling 

Titel/emne: Om kirkeministerens fastsættelse af landskirkeskatten i relation til grl § 43 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 1358 stillet d. 14. marts 2002 af Jakob Buksti (S) til 
skatteministeren, besvaret d. 26. marts 2002 af denne med bidrag fra kirkeministeren.  
 

2002-03 

Titel/emne: [om grl §§ 43 og 46 og et ønske om at indføre mulighed for forpligtende flerårige sam-
arbejder mellem bygherrer og byggevirksomheder ved udnyttelsen af en offentlig investeringsramme til opfø-
relse af privat udlejningsbyggeri]    
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Henvisninger: BOU (L 57 – bilag 36), udvalgssvar (u.d.) fra økonomi-og erhvervsmini-
steren til Boligudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 8 af 4. december 2002, BOU (L 57 – bilag 
31) 
 

Titel/emne: [Om et lovforslag om ændring af støtten til vindmølleproduceret el reelt indebærer en 
skat af ubestemt størrelse på vindmølleejerne] 
Henvisninger: EPU (L 58 – bilag 19), Udvalgssvar (u.d.) fra økonomi- og erhvervsmi-
nisteren til Det Energipolitiske Udvalg, jf. udvalgsspørgsmål 21 af 18. november 2002, 
EPU (L 58 – bilag 12)   
 

Titel/emne: [Om grl § 43 og L 103/2002-03 om ændring af lov om planlægning (byomdannelse), 
særligt om en bestemmelse, hvorefter kommuner skulle kunne indgå aftaler med private investorer om 
bidrag til finansiering af kommunale infrastrukturanlæg som vilkår for en byggetilladelse] 
Henvisninger: MPU (L 103 – bilag 37); udvalgssvar (u.d.) fra miljøministeren til Miljø- 
og Planlægningsudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 20 af 28. marts 2003 (L 103 – bilag 35) 
Se også: MPU(L 103 – bilag 44); [Om grl § 43 og aftaler mellem Københavns Kommune og priva-
te investorer om byudviklingen i København, jf. overvejelser om indførelse af en generel hjemmel for så-
danne aftaler i forbindelse med lovforslag L 103/2002-03]; udvalgssvar af 24. april 2003 fra mil-
jøministeren, med bidrag fra justitsministeren, til Miljø- og Planlægningsudvalget, jf. ud-
valgsspørgsmål 21 og 22 af 8. april 2003, MPU (L 103 – bilag 40).    

 

Titel/emne: Notat om, hvorvidt en aftale om bidrag fra bygherre til medfinansiering af 
offentlige anlæg er en skat 
Henvisninger: MPU (L 103 – bilag 51); notat af 8. maj 2003 fra Folketingets Lovsekre-
tariat til Miljø- og Planlægningsudvalget  
 

Titel/emne: Om skatteforhold ved aftaler om offentligt og privat partnerskab [herunder 
især om den situation hvor borgeren indbetaler et beløb til det offentlige i sammenhæng med udstedelse af 
en tilladelse m.v., jf. L 103] 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 3014 stillet d. 28. april 2003 af Keld Albrechtsen (EL) 
til justitsministeren, besvaret d. 6. maj 2003 
 

2003-04 
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EPU (B 7 – bilag 20) samt (B 7 – bilag 90) [herunder om lovgivningsmagtens adgang til ved aftale 
at binde senere lovgivningsmagters dispositionsfrihed, bl.a. vedrørende beskatning] Se fuldstændige 
henvisninger ovf. under § 3. Se også ndf. under § 73 
 

EPU (alm. del – bilag 592): Om de statsretlige aspekter af Nordsøaftalen, herunder om 
forholdet mellem grundloven og kompensationsbestemmelsen i aftalen. Referat af ud-
valgshøring om disse emner i EPU, afholdt d. 9. december 2003. Se fuldstændige hen-
visninger under § 73  
 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 

Titel/emne: [Om delegationsforbuddet vedr. skatteudskrivning, jf. grl § 43, og den primær- og 
amtskommunale skatteudskrivning] 
Henvisninger: REU – svar på spm. 51; udvalgssvar af 6. april 2005 fra justitsministeren 
til Retsudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 51 af 11. marts 2005 
Justitsministeriets j.nr.: 2005-792-0036 

 

2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 44 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

Titel/emne: L 69: forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret, m. fl. love 
(Ratifikation af Europarådskonvention af 6. november 1997 om statsborgerret og ophæ-
velse af krav om dansk indfødsret m.v.) [om forholdet mellem grl § 44 om naturalisation ved lov 
og konventionens art. 12 om rekursadgang for afgørelser om statsborgerskab] 
Henvisninger: Lovforslag L 69 som fremsat d. 28. oktober 1998 af justitsministeren. Se 
Almindelige bemærkninger, pkt. 3.2: Erklæringer og forbehold i forbindelse med dansk 
ratifikation af Europarådskonventionen 

 

1999-2000 

Titel/emne: Notat om dobbelt statsborgerskab 
Henvisninger: notat af 28. juni 2000 afgivet af justitsministeren, vedlagt udvalgssvar af 
10. juli 2000 fra justitsministeren til Indfødsretsudvalget, jf udvalgsspørgsmål 3 og 4 af 6. 
juni 2000.  
De relevante bilag ses ikke at være tilgængelige. Der henvises til KOU 2000-01 (B 144 – 
bilag 45), hvor notatet er genoptrykt som bilag til udvalgssvar (u.d.) fra indenrigsministe-
ren 
Justitsministeriets j.nr.: 2000/309-13/ MUB 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

Titel/emne: Om et tildelt dansk statsborgerskab kan fratages ved lov [om indfødsret tildelt 
ved lov kan fratages ved lov; herunder om en sådan lovgivning vil have singulær karakter] 
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Henvisninger: § 20-spørgsmål S 50 stillet d. 2. oktober 2001 af Peter Skaarup (DF) til 
justitsministeren, besvaret d. 15. oktober 2001 
 

2001-02, 2. Samling 

Titel/emne: L 33: forslag til lov om ændring af indfødsretsloven og udlændingeloven 
(Frakendelse af dansk indfødsret erhvervet ved svig) 
Henvisninger: Lovforslag L 33 som fremsat d. 12. december 2001 af ministeren for 
flygtninge, indvandrere og integration. Se Almindelige bemærkninger, pkt. 1: Indledning, 
og pkt. 2.1: Grundlovens § 44  
Se også ældre versioner af dette lovforslag med let afvigende indhold og formuleringer. 
Således lovforslag L 38/2001-02 (I), som fremsat d. 10. oktober 2001; samt høringsud-
kastet, IFU 2000-01 (alm. del – bilag 47)    
 

Titel/emne: [Om Indfødsretsudvalgets medvirken i forberedelsen af lovforslag om naturalisation, og 
om afklaring af sager, hvor udvalgsflertallet ikke repræsenterer et flertal i folketingssalen] 
Henvisninger: Indfødsretsudvalget (alm. del – bilag 35); udvalgssvar (u.d.) fra integrati-
onsministeren, jf. udvalgsspørgsmål nr. 5 af 28. februar 2002, IFU (alm. del – bilag 29) 
 

2002-03 

Titel/emne: [Om forskellige spørgsmål vedr. aftale af maj 2002 om dansk indfødsret, indgået mel-
lem regeringspartierne og Dansk Folkeparti; herunder om lovgivning med tilbagevirkende kraft] 
Henvisninger: Indfødsretsudvalget (alm. del – bilag 36); udvalgssvar af 10. december 
2002 fra integrationsministeren, jf. udvalgsspørgsmål 6 af 21. november 2002, IFU (alm. 
del – bilag 22) 
 

Titel/emne: [Om behandlingen i Folketinget af lovforslag om indfødsrets meddelelse efter indgåelse af 
ny politisk aftale om naturalisation, herunder om betydningen af at der ikke på forhånd er sikret poli-
tisk flertal for lovens vedtagelse] 
Henvisninger: Indfødsretsudvalget (L 36 – bilag 17); udvalgssvar (u.d.) fra integrati-
onsministeren, jf. udvalgsspørgsmål 6 af 4. december 2002, IFU (L 36 – bilag 14)  
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2003-04 

Titel/emne: L 138: F. t. l. om ændring af indfødsretsloven (ændring af reglerne om er-
hvervelse af dansk indfødsret ved erklæring, samt indførelse af ny bestemmelse om fra-
kendelse af dansk indfødsret) 
Henvisninger: Lovforslag L 138 som fremsat d. 28. januar 2004 af integrationsministe-
ren. Se Almindelige bemærkninger, pkt. 2: Gældende ret, herunder pkt. 2.1.1. Erklæ-
ringsbestemmelsernes forhold til grl § 44 
 

Titel/emne: Supplerende udtalelse vedrørende lovforslag nr. L 138 [om den historiske ud-
vikling i den danske regulering af adgangen til at opnå statsborgerskab ved erklæring, herunder om den-
ne regulerings forhold til Junigrundloven] 
Henvisninger: Indfødsretsudvalget (L 138 – bilag 6) notat af 4. marts 2004 fra Institut 
for Menneskerettigheder (Eva Ersbøll) til IFU. Notatet er afgivet i supplement til Insti-
tuttets høringssvar af 14. januar 2004 til Integrationsministeriet over et udkast til lovfors-
lag L 138, oversendt d. 3. februar 2004 af ministeriet til Indfødsretsudvalget, se IFU (L 
138 – bilag 1) 
Se også: Indfødsretsudvalget (L 138 – bilag 10) [Integrationsministeriets bemærkninger til notat 
af 4. Marts 2004 fra Institut for Menneskerettigheder, herunder om forståelsen af Folketingets kompe-
tence efter grl § 44]; udvalgssvar af 16. marts 2004 fra integrationsministeren til IFU, jf. ud-
valgsspørgsmål 6 af 8. marts 2004, (L 138 – bilag 7)  
 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 

L 169/2004-05, 2. Samling, m. bilag 1: Notat om grænserne for overladelse af sager og 
sagsområder til de færøske myndigheder (…). [Herunder om statsborgerskab som rigsanlig-
gende], jf. Notatets pkt. 3.4.2. Se fuldstændige henvisninger under § 1   
 

2005-06 

Titel/emne: Notat om de indkomne høringssvar vedrørende forslag til lov om indføds-
retsprøve 
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Henvisninger: IFU L 180 – bilag 1; notat af 5. april 2006, oversendt af integrationsmi-
nisteren til Indfødsretsudvalget. Se især pkt. 2.2.: Lovforslagets forhold til grundlovens § 
44, stk. 1 
Se også: IFU L 180 – bilag 3: Høringssvar, omdelt d. 19. april 2006, herunder især hø-
ringssvar af 17. marts 2006 fra Advokatrådet (IFU L 180 – bilag 3, side 1-2), samt hø-
ringssvar af 17. marts 2006 fra Institut for Menneskerettigheder (v/ Eva Ersbøll) (IFU L 
180 – bilag 3, side 24)   
 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 45 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 
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L 169/2004-05, 2. Samling, m. bilag 1: Notat om grænserne for overladelse af sager og 
sagsområder til de færøske myndigheder (…). [Herunder om at statens finanser efter sagens 
natur er et rigsanliggende], jf. Notatets pkt. 3.4.1. Se fuldstændige henvisninger under § 1   

 

2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 46 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

Titel/emne: [om statens bidrag til driften af de af civillisten omfattede palæer og haver m.v.; samt om 
den retlige betydning af ændrede anmærkninger herom til finanslovsbevillingen til Slots- og Ejendomssty-
relsen]   
Henvisninger: Finansudvalget (§ 1 – bilag 2); udvalgssvar af 27. april 2001 fra statsmi-
nisteren, med bidrag fra by- og boligministeren, til Finansudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 
3 og 4 af 28. Februar 2001, FIU (§ 1 – bilag 1)  
 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

Titel/emne: Talepapir vedrørende Finansudvalgets samrådsspørgsmål nr. A og B af 14. 
december 2001 (§ 7 – bilag 8)[Om finansministeriets cirkulære af 12. december 2001 om udgifts-
stop og videreførselsadgang, samt om dispositionsadgangen under den midlertidige bevillingslov] 
Henvisninger: Finansudvalget (§ 7 – bilag 10); skr (u.d.) fra finansministeren.   
 

2002-03 
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Titel/emne: [om grl §§ 43 og 46 og et ønske om at indføre mulighed for forpligtende flerårige sam-
arbejder mellem bygherrer og byggevirksomheder ved udnyttelsen af en offentlig investeringsramme til opfø-
relse af privat udlejningsbyggeri]    
Henvisninger: Boligudvalget (L 57 – bilag 36); udvalgssvar (u.d.) fra økonomi- og er-
hvervsministeren, jf. udvalgsspørgsmål 8 af 4. december 2002, BOU (L 57 – bilag 31) 
 

Titel/emne: [Om finansudvalget ved tiltrædelse af aktstykke kan fravige gældende materiel lovgiv-
ning, herunder de uskrevne regler om den almindelige kommunalfuldmagt] 
Henvisninger: FIU (§ 28 – bilag 36) (vedr. aktstykke 88); udvalgssvar (u.d.)fra justits-
ministeren til Finansudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 5-8 af 12. marts 2003, FIU (§ 28 – 
bilag 23) (vedr. aktstykke 88) 
Justitsministeriets j.nr.: 2003-792-0736 
Se også: FIU (§ 28 – bilag 34) (vedr. aktstykke 88); udvalgssvar af 2. maj 2003 fra tra-
fikministeren til Finansudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 1 af 12. marts 2003, FIU (§ 28 – 
bilag 21) (vedr. aktstykke 88)  
 

2003-04 

Titel/emne: [Om i hvilket omfang der på forskellige områder er sket en sædvaneretlig udvikling, som 
har betydet en reel forfatningsændring; herunder vedr. Folketingets Finansudvalg] 
Henvisninger: GRL (alm. del – bilag 30): udvalgssvar af 4. august 2004 fra statsministe-
ren, med bidrag fra justitsministeren, til Udv. til Behandling af Grundlovsforslag, jf. ud-
valgsspørgsmål 1 af 6. april 2004, GRL (alm. del – bilag 1) 
 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 

L 169/2004-05, 2. Samling, m. bilag 1: Notat om grænserne for overladelse af sager og 
sagsområder til de færøske myndigheder (…). [Herunder om at statens finanser efter sagens 
natur er et rigsanliggende], jf. Notatets pkt. 3.4.1. Se fuldstændige henvisninger under § 1   
 

2005-06 
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Titel/emne: [Om god lovgivningsskik m.v. i relation til visse af finansministerens ændringsforslag til 
finanslovforslaget, vedr. tekstanmærkninger om regulering af de (amts-)kommunale bloktilskud]  
Henvisninger: FIU L 2 § 16 – sv på spm 1, 3; udvalgssvar af 1.-2. December 2005 fra 
justitsministeren til Finansudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 1 og 3 af 29. November 2005 
(L 2 § 16 – spm 1, 3) 
Justitsministeriets j.nr.: 2005-792-0153  
 

Titel/emne: Notat om ændringsforslag til forslaget om finansloven for 2006 i form af 
tekstanmærkning nr. 120 til § 16.91.01 og tekstanmærkning nr. 121 til § 16.91.11 og for-
holdet til grundloven, Finansudvalgets praksis m.v.  
Henvisninger: notat af 5. december 2005 fra Lovsekretariatet til Udvalget for Forret-
ningsordenen. 
Notatet er ikke fundet i Folketingets dokumenter. Der henvises til Lovsekretariatets 
håndarkiv. 
Folketingets j.nr.: 05-00757-1 
 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 47 
 

1997-98, 2. Samling 

Titel/emne:  
A. [Redegørelse om] Forslag til lov om domstolsstyrelsen og ministeransvar 
B. [Om lovforslag L 31 og L 32 (vedr. Domstolsstyrelsen m.v.) i relation til ministeransvarligheds-

loven] 
Henvisninger: A: notat (u.d.) udarbejdet af Lars Nordskov Nielsen til Retsudvalget, B: 
notat af 4. maj 1998 af prof. dr. jur. Jens Peter Christensen til Retsudvalget, begge på 
baggrund af en udvalgshøring d. 16. februar 1998, omdelt i udvalget d. 4. maj 1998, REU 
(L 31/L 32 – bilag 15 (vedr. A)), (L 31/L 32 – bilag 16 (vedr. B)) 
 

Titel/emne: [Om Domstolsstyrelsens uafhængighed mht. budgetanvendelsen, herunder om behovet for 
at tillægge justitsministeren visse instruktionsbeføjelser, jf. rigsrevisors notat herom] 
Henvisninger: REU (1997-98 (II)) (L 31/L 32 – bilag 17), udvalgssvar fra justitsmini-
steren til Retsudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 6 (L 31/ L 32 – bilag 13) 
Bemærk: udvalgssvaret refererer til rigsrevisors notat af 27. april 1998 til statsrevisorerne, 
REU (L 31/32 – bilag 11). Jf. også [§ 13] REU 1997-98 (II)(L 31/32 – bilag 15,16)   
 

Titel/emne: [Om ændringsforslag til L 31/32, hvorefter justitsministeren tillægges sanktionsmulig-
heder ovf. Domstolsstyrelsen i visse ganske særlige sager vedr. revisionsanmærkninger m.v.] 
Henvisninger: Ændringsforslag til forslag til lov om Domstolsstyrelsen, afgivet af ju-
stitsministeren og tiltrådt af Retsudvalget, som optrykt i udvalgets betænkning afgivet d. 
4. juni 1998 over L 31/32. Se bemærkningerne til ændringsforslag til lovforslagets §§ 2 
og 6. 
 

1998-99 

Titel/emne: L 54: Forslag til lov om ændring af lov om tilsyn med firmapensionskasser, 
m. fl. love [Herunder om rigsrevisors og folketingsudvalgs adgang til visse fortrolige oplysninger, som 
stammer fra myndigheder i et andet EU-medlemsland ] 
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Henvisninger:  Lovforslag L 54 som fremsat d. 22. oktober 1998 af økonomiministe-
ren. Se Almindelige bemærkninger, især om Tavshedspligt, samt bemærkninger til nr. 8/ 
§ 66 a. 
Se tilsvarende L 6, L 28, L 29, alle som fremsat d. 8. oktober 1998.  
 

1999-2000 

 

2000-01 

Titel/emne: [Om kongehusets regnskabsaflæggelse og revision, herunder om en forfatningssædvane 
hvorefter Rigsrevisionen ikke reviderer kongehusets regnskaber]  
Henvisninger: FIU (§ 1 – bilag 2), Udvalgssvar af 27. april 2001 fra statsministeren, 
med bidrag fra Rigsrevisionen og hoffet, til Finansudvalget, vedr. udvalgsspm. 2 af 28. 
februar 2001 (§ 1 – bilag 1).    

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 
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L 169/2004-05, 2. Samling, m. bilag 1: Notat om grænserne for overladelse af sager og 
sagsområder til de færøske myndigheder (…). [Herunder om at statens finanser efter sagens 
natur er et rigsanliggende], jf. Notatets pkt. 3.4.1. Se fuldstændige henvisninger under § 1   
 

2005-06 

UFO, alm. del – bilag 29: Notat om reglerne for statsrevisorernes andre hverv. Se fuld-
stændige henvisninger under afsnittet: Folketingets medlemmer og arbejdsformer 
 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 48 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 
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2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 49 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 
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2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 50 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 
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2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 51 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 
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2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 52 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 

2005-06 
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2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 53 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 
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2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 54 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 
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2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 55 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

Titel/emne: Om hvem der er udpeget til at have indsigt i statens militære forvaltning 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 1914 stillet d. 30. januar 2004 af Villy Søvndal (SF) til 
forsvarsministeren, besvaret d. 10. februar 2004 
 

Titel/emne: Notat om Folketingets Ombudsmands kompetence i sager, som er eller 
har været under behandling i Folketinget. 
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Henvisninger: notat af 25. februar 2004 fra Lovsekretariatet (til Folketingets præsidium 
m.v.) 
Notatet er ikke fundet i Folketingets dokumenter. Der henvises til Lovsekretariatets 
håndarkiv. 
Folketingets j.nr.: 21-0026 
 

2004-05, 1. Samling 

Titel/emne: Notat om Folketingets parlamentariske kontrol med regering og forvalt-
ning og mulige konsekvenser heraf i forhold til ombudsmandens kompetence m.v. 
Henvisninger: notat af 22. december 2004 fra Lovsekretariatet (Til Folketingets præsi-
dium m.v.) 
Notatet er ikke fundet i Folketingets dokumenter. Der henvises til Lovsekretariatets 
håndarkiv. 
Folketingets j.nr.: 17 
 

2004-05, 2. Samling 

 

2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 56 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 
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2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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   § 57  
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

Titel/emne: [Om PET´s adgang til efterforskning m.v. i sager vedr. folketingsmedlemmer, jf. herved 
grl § 57] 
Henvisninger: REU (L 65 – bilag 54); udvalgssvar (u.d.) fra justitsministeren til Retsud-
valget, jf. udvalgsspørgsmål 113-114 og 116 af 20. november 1998, REU (L 65 – bilag 
11) 
 

Titel/emne: Notits: sigtelse mod folketingsmedlem – Jette Ryde Gottlieb 
Henvisninger: notits af 8. juli 1998 fra justitsministeren til Folketinget. Notitsen er op-
trykt som bilag til beslutningsforslag B 30 fremsat d. 28. oktober 1998 af Udvalget for 
Forretningsordenen om betænkning og indstilling om Folketingets samtykke i henhold 
til grl § 57. 
Jfr. også udkast til anklageskrift (u.d.) fra Københavns Politi mod Jette Ryde Gottlieb, 
ligeledes vedlagt B 30.  
Justitsministeriets j.nr.: 1998-172-0002    
 

1999-2000 

 

2000-01 

L 20 (som fremsat) om Den Internationale Straffedomstol [herunder om betydningen af grl´s 
bestemmelse om folketingsmedlemmers immunitet]. Jf. fuldstændige henvisninger ovf. under § 20   

 

2001-02, 1. Samling 
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2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

Titel/emne: Notits til Udvalget for Forretningsordenen om indhentelse af Folketingets 
samtykke til at rejse tiltale mod medlem af Folketinget Peter Brixtofte 
Henvisninger: UFO (alm. del – bilag 46); notits af 13. maj 2003 fra justitsministeren til 
Udvalget for Forretningsordenen, omdelt i udvalget som bilag til dette bilagsnr.  
Jfr. også notat af 1. maj 2003 om Farum-sagen fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk 
Kriminalitet til Rigsadvokaten, omdelt i UFO som underbilag til Justitsministeriets notits 
af 13. maj 2002, på samme bilagsnr.       
Justitsministeriets j.nr.: (vedr. notits af 13. Maj 2003): 2003-172-0006 
 

Notat om formandens reaktion på utilbørlige udtalelser i Salen, tildeling af korte be-
mærkninger [herunder om praksis vedr. anmodninger om ophævelse af medlemmers immunitet vedr. 
ytringer i Folketingssalen]. Notat af 18. februar 2003 fra Lovsekretariatet til Folketingets 
præsidium. Jf. Fuldstændige henvisninger ndf. under Folketingets medlemmer og ar-
bejdsmåder. 
 

2003-04 

Titel/emne: [Fornyet anmodning om Folketingets samtykke til at rejse tiltale mod medlem af Folke-
tinget Peter Brixtofte, som følge af ændringer i anklageskriftets udformning] 
Henvisninger: Skr. af 27. november 2003 fra justitsministeren til Folketingets formand. 
Skrivelsen er vedlagt et delvis anonymiseret udkast til ændring af anklageskrift, udfærdi-
get (u.d.) af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. Skrivelsen og udkastet til 
ændring af anklageskrift er optrykt som bilag til B 89: betænkning og indstilling fra Udv. 
for Forretningsordenen om Folketingets samtykke i henhold til grundlovens § 57, afgivet 
d. 3. december 2003 
Justitsministeriets j.nr.: (vedr. skr. af 27. november 2003): 2003-172-0006     
 

Titel/emne: Notat om kendelse afsagt d. 28. Maj 2004 i sagen Hans Boserup mod MF 
Irene Simonsen (V) [særligt om rettens bedømmelse af om visse ytringer, fremsat af Irene Simonsen, 
er fremsat ”i Folketinget”, jf. grl § 57, 2. Pkt.]  
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Henvisninger: notat af 10. juni 2004, afgivet af Lovsekretariatet 
Folketingets j.nr.: 15-0025 
 

2004-05, 1. Samling 

Titel/emne: [Om anmodning om Folketingets samtykke efter grl § 57 til fængsling af MF Flem-
ming Birger Oppfeldt] 
Henvisninger: Beslutningsforslag B 25 (som fremsat): betænkning og indstilling fra 
Udvalget for Forretningsordenen om Folketingets samtykke i henhold til grl § 57; afgivet 
af UFO d. 19. oktober 2004. Vedlagt skr. af 18. oktober 2004 fra justitsministeren til 
Folketingets formand, optrykt som bilag 1 til beslutningsforslaget.   
Bemærk: justitsministerens skr. af 18. oktober 2004 henviser til forskelligt ikke-optrykt 
materiale, herunder en notits af 18. oktober 2004 fra Justitsministeriet om sagen.  
 

Titel/emne: Notits til Udvalget for Forretningsordenen om indhentelse af Folketingets 
samtykke til at rejse tiltale mod medlem af Folketinget Flemming Birger Oppfeldt for 
overtrædelse af lov om kommunernes styrelse 
Henvisninger: UFO (B 127 – bilag 1); notits af 8. december 2004 fra justitsministeren 
til UFO; optrykt som bilag til B 127: betænkning og indstilling fra Udvalget for Forret-
ningsordenen om Folketingets samtykke i henhold til grl § 57, afgivet d. 13. januar 2005 
af UFO. Se også udkast til anklageskrift (u.d.) fra Statsadvokaturen for Særlig Økono-
misk Kriminalitet, optrykt sammesteds. 
Justitsministeriets j.nr.: 2004-172-0011   
 

2004-05, 2. Samling 

 

2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 
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2007-08, 2. Samling 
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§ 58 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 
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2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 59 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 
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2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 60  
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 
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2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 61 
(Spørgsmål vedr. nedsættelse af undersøgelseskommissioner, se emnekategorien: 

Om Undersøgelseskommissioner m.v. 

 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

Notat om visse forfatningsretlige spørgsmål i forbindelse med Strukturkommissionens 
overvejelser om en ordning med embedschefer ved domstolene (JM. j.nr. 1999-750-
0016). Se fulde henvisninger under § 64 

Titel/emne: Reform af den civile retspleje I. Instansordningen, byrettens sammensæt-
ning og almindelige regler om sagsbehandlingen i første instans. Se især kap. 2. Forfat-
ningsmæssige og folkeretlige rammer for den civile retspleje, herunder kap. 2.1. Grund-
loven. Se også kap. 4. Forvaltningsdomstole. Administrative nævn.  
Henvisninger: Betænkning 1401/2001, afgivet marts 2001 af Retsplejerådet under Ju-
stitsministeriet (permanent udvalg). Betænkningen er en delbetænkning afgivet i anled-
ning af Justitsministeriets kommissorium af 19. Januar 1998 til Retsplejerådet.   
Se også: notat om visse forfatningsretlige spørgsmål i f. m. Retsplejerådets overvejelser 
om en ordning med udvidet brug af sagkyndige dommere, afgivet af Justitsministeriet d. 
25. Januar 2001 [særligt om forholdet til grl § 61 stk. 2]. (L.A. j.nr. 2000-760-0143). Notatet er 
optrykt som bilag 8 til betænkningen.  
  

 

2001-02, 1. Samling 
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2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 

 

2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling  
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§ 62 
 

1997-98, 2. Samling 

Titel/emne: L 31: Forslag til lov om Domstolsstyrelsen [om udskillelse af ansvaret for dom-
stolenes bevillingsmæssige og administrative forhold fra den udøvende magt, m.v.]    
Henvisninger: Lovforslag L 31 som fremsat af justitsministeren d. 26. marts 1998. Se 
Almindelige bemærkninger som helhed, herunder især pkt. 3, 4, og 6. 
 

Titel/emne: L 32: Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, tjenestemandsloven og 
forskellige andre love (rekruttering af dommere, dommerfuldmægtiges ansættelsesvilkår, 
dommeres bierhverv og ændringer som følge af oprettelse af en domstolsstyrelse m.v.) 
[Herunder især om udskillelse af dommerudnævnelsesfunktionen fra den udøvende magt, samt om sik-
ring af dommeres uafhængighed m.v.] 
Henvisninger: Lovforslag L 32 som fremsat af justitsministeren d. 26. marts 1998. Se 
Almindelige bemærkninger som helhed, herunder især pkt. 3 (Fremgangsmåden ved ud-
nævnelse af dommere), pkt. 4 (konstitution af dommere), pkt. 6 (dommeres bibeskæfti-
gelse, pkt. 7 (ændringer som følge af oprettelsen af en domstolsstyrelse)  
Lovforslaget er behandlet sammen med L 31 som L 31/L32, og dokumenter vedr. ud-
valgsbehandlingen er registreret i Retsudvalgets dokumenter under L 31.  
 

Forskellige udvalgsbilag til behandlingen af L 31/32 om Domstolsstyrelsen m.v., herun-
der særligt om Domstolsstyrelsens revisionsordning : 

• REU (L 31/32 – bilag 11) 
• REU (L 31/32 – bilag 15) 
• REU (L 31/32 – bilag 16) 
• REU (L 31/32 – bilag 17) 
• REU (L 31/32 – bilag 28) 

Jf. fuldstændige henvisninger under § 13 og § 47 
 

Titel/emne: L 82: forslag til lov om behandling af personoplysninger [Herunder om hvor-
vidt tilsynet med domstolenes anvendelse af persondata bør være henlagt til Datatilsynet] 
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Henvisninger: Lovforslag L 82 som fremsat af justitsministeren d. 30. april 1998. Se 
almindelige bemærkninger, særligt pkt. 4.2.1. ((lovens) anvendelsesområde) samt 4.2.8 
(Tilsyn), herunder især pkt. 4.2.8.2 (udvalgets overvejelser) og 4.2.8.3 (justitsministeriets 
forslag) 
Se også: REU (L 82 – bilag 9) [Om den i L 82 foreslåede henlæggelse af tilsynet med domstolenes 
persondataanvendelse til landsretspræsidenter og Højesterets præsident, med kæreadgang, kan anses at 
udgøre et uafhængigt tilsyn med persondataanvendelsen, jf. EF-direktiv om behandling af personoplys-
ninger]; udvalgssvar (u.d.) fra justitsministeren til Retsudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 5 af 
5. maj 1998, REU (L 82 – bilag 5), jf. L 82 – bilag 3 
 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 
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2004-05, 2. Samling 

 

2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 63 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

Titel/emne: [Om endelighedsbestemmelsers forhold til grl § 63, samt om hvilken begrænsning af 
domstolsprøvelsen der må antages at følge af udlændingelovens § 56 stk. 7, jf. UfR 1997 1157 H] 
Henvisninger: REU (alm. del – bilag 158); Udvalgssvar (u.d.) fra justitsministeren til 
Retsudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 10 af 20. oktober 1998, REU (alm. del – bilag 34) 

 

1999-2000 

 

2000-01 

Titel/emne: Reform af den civile retspleje I. Instansordningen, byrettens sammensæt-
ning og almindelige regler om sagsbehandlingen i første instans. Se især kap. 2. Forfat-
ningsmæssige og folkeretlige rammer for den civile retspleje, herunder kap. 2.1. Grund-
loven. Se også kap. 4. Forvaltningsdomstole. Administrative nævn.  
Henvisninger: Betænkning 1401/2001, afgivet marts 2001 af Retsplejerådet under Ju-
stitsministeriet (permanent udvalg). Betænkningen er en delbetænkning afgivet i anled-
ning af Justitsministeriets kommissorium af 19. Januar 1998 til Retsplejerådet.   
 
 
Titel/emne: [om grl § 63 og lovforslag om ophævelse af landvæsensretter m.fl. love, herunder om op-
hævelse af de heri indeholdte bestemmelser om endelighed og ankeafskæring] 
Henvisninger: REU (L 207 – bilag 7), udvalgssvar (u.d.) fra justitsministeren til Retsud-
valget, jf. udvalgsspørgsmål 2 af 27. april 2001, REU (L 207 – bilag 6) 
 

2001-02, 1. Samling 
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2001-02, 2. Samling 

Titel/emne: [Om Flygtningenævnets uafhængighed og et forslag til ny § 45 b i udlændingeloven, 
hvorefter udlændingemyndighederne i visse sager skal lægge integrationsministerens vurdering af om en 
udlænding kan siges at være til fare for statens sikkerhed, til grund] 
Henvisninger: REU (L 32 – bilag 51), udvalgssvar af 27. maj 2002 fra integrationsmini-
steren til Retsudvalget, jf.udvalgsspørgsmål 42 af 21. maj 2002 (L 32 – bilag 49), samt skr 
af 17. maj 2002 fra Advokatfa. Christian Harlang, REU (L 32 – bilag 48) 
 

Titel/emne: [Om at en FN-konvention, hvorefter der påhviler FN´s medlemsstater en pligt til at 
indefryse midler m. v., som tilhører personer eller organisationer udpeget af FN´s sanktionskomité –
samt gennemførelse af denne indefrysning ved EF-forordning – ikke kan anses at medføre indskrænk-
ninger i adgangen til domstolsprøvelse af de foretagne skridt]. 
Henvisninger: REU (L 35 – bilag 131), udvalgssvar (u.d.) fra justitsministeren, med bi-
drag fra udenrigsministeren, til Retsudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 146 af 8. maj 2002, 
REU (L 35 – bilag 126) 
 

2002-03 

§ 20-spørgsmål S 3302 og S 3303 [om bl.a. opsættende virkning af (S 3302) Naturklagenævnets, 
hhv. (S 3303) Tilsynsrådenes afgørelser], jf. fuldstændige henvisninger ovf. under [§ 3] 

 

2003-04 

Titel/emne: Reform af den civile retspleje III. Adgang til domstolene. Se kap. 2. Ad-
gang til domstolene, herunder kap. 2.2. Grundloven. Se betænkningens p. 58-59   
Henvisninger: Betænkning 1436/2004, afgivet december 2003 af Retsplejerådet under 
Justitsministeriet (permanent udvalg). Betænkningen er en delbetænkning afgivet i anled-
ning af Justitsministeriets kommissorium af 19. Januar 1998 til Retsplejerådet. 
 

Titel/emne: Notat om muligheden for at overføre retterne, politiet og kriminalforsor-
gen i Grønland til det grønlandske hjemmestyre   



178 
 

Henvisninger: Notat afgivet af Justitsministeriet til Statsministeriet v. skr af 11. novem-
ber 1997, videresendt af Statsministeriet til Den Grønlandske Retsvæsenskommission d. 
19. november 1997, optaget i bet. 1442/2004 som bilag 5.  
JM j.nr.: 1996-758/21-0322 
 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 

 

2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 64 
 

1997-98, 2. Samling 

Titel/emne: L 32: Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, tjenestemandsloven og 
forskellige andre love (rekruttering af dommere, dommerfuldmægtiges ansættelsesvilkår, 
dommeres bierhverv og ændringer som følge af oprettelse af en domstolsstyrelse m.v.) 
[Herunder især om udskillelse af dommerudnævnelsesfunktionen fra den udøvende magt, samt om sik-
ring af dommeres uafhængighed m.v.] 
Henvisninger: Lovforslag L 32 som fremsat af justitsministeren d. 26. marts 1998. Se 
Almindelige bemærkninger som helhed, herunder især pkt. 3 (Fremgangsmåden ved ud-
nævnelse af dommere), pkt. 4 (konstitution af dommere), pkt. 6 (dommeres bibeskæfti-
gelse, pkt. 7 (ændringer som følge af oprettelsen af en domstolsstyrelse)  
Se også L 31: Forslag til lov om oprettelse af en domstolsstyrelse. L 31 og L 32 er be-
handlet sammen med L 31 som L 31/L32, og er registreret i Retsudvalgets dokumenter 
under L 31.  

 

Se også L 82 (som fremsat), samt REU (L 82 – bilag 9) [om tilsikring af et uafhængigt tilsyn 
med domstolenes persondataanvendelse], jf. nærmere henvisninger ovf. under [§ 62]  
 

REU (L 31/L 32 – bilag 12) [om kriterier for den kollegiale vurdering af dommeres bibeskæftigelse]. 
Se fuldstændige henvisninger ndf. under [Andre Spørgsmål] 

  

1998-99 

Titel/emne: L 247: Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje, m. 
fl. love [Herunder om rejsedommere må anses at være beskyttet mod forflyttelse til sorenskriver-embeder 
på Færøerne, jf. grl § 64] 
Henvisninger: Lovforslag L 247 som fremsat af justitsministeren d. 12. maj 1999. Se 
Almindelige bemærkninger pkt. 3.2. (Midlertidig beskikkelse af yderligere sorenskriver 
(dommer)) 
 

1999-2000 
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Titel/emne: Notat om statsretlige aspekter af behandlingen af retssager udenfor rets-
kredsen af lokalemæssige grunde [Om hvorvidt pålæg fra højere ret om at behandle retssagen uden-
for retskredsen af lokalemæssige grunde kan betragtes som forflyttelse, m.v.] 
Henvisninger: Notat af 12.maj 1999, vedlagt som underbilag til bilag 2 til L 14: forslag 
til lov om ændring af retsplejeloven og straffeloven, som fremsat d. 6. oktober 1999 af 
justitsministeren 
Se i den forbindelse også bilag 2 til L 14: Retsplejerådets udtalelse om Justitsministeriets 
udkast til ændring af retsplejeloven vedrørende behandling af retssager udenfor retskred-
sen af lokalemæssige grunde 
Justitsministeriets j.nr.: (vedr. notat om statsretlige aspekter (etc.)): 1998-793-0045   

 

2000-01 

Titel/emne: Betænkning fra Domstolenes strukturkommission. Se især kap. 8. statsret-
lige og ansættelsesretlige aspekter ved en ændring af domstolsstrukturen, p. 159ff   
Henvisninger: Betænkning 1398/2000, afgivet december 2000 af Domstolenes Struk-
turkommission, nedsat af Justitsministeriet d. 23. april 1998. Medlemmer: fmd. lands-
retspræsident Bjarne Christensen, 22 medlemmer fra domstole/ ministerier/ organisati-
oner .  
Se også: Notat om visse forfatningsretlige spørgsmål i forbindelse med Strukturkom-
missionens overvejelser om en ordning med embedschefer ved domstolene (JM. j.nr. 
1999-750-0016), afgivet af Justitsministeriet d. 18. august 2000, optrykt som bilag 11 til 
betænkningen  

 
Titel/emne: [Om en evt. offentlig domsdatabase, herunder særligt om hvorvidt dommere, der i dag 
varetager redigering og indskrivning af domme til UfR, vil kunne pålægges i embeds medfør at udføre det 
samme arbejde for en offentlig domsdatabase] 
Henvisninger: Udvalgssvar (u.d.) fra justitsministeren til Retsudvalget, REU (B 149 – 
bilag 6), jf. udvalgsspørgsmål 2-6 af 16. maj 2001, REU (B 149 – bilag 4) 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 
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2002-03 

 

2003-04 

Titel/emne: Betænkning om det grønlandske retsvæsen. Se især bd. 2, kap. 5.2.7. Om 
forholdet mellem de 6 domstolsmodeller og grl § 64, 2. pkt; samt kap. 5.4. En nærmere 
beskrivelse af den foreslåede model[…] 
Disse afsnit henviser til de notater, som omtales ndf. under 1).   
Henvisninger: betænkning 1442/2004 afgivet juni 2003 af Den Grønlandske Retsvæ-
senskommission, nedsat 2. marts 1994 af Justitsministeriet og det grønlandske hjemme-
styre. Medlemmer: fmd. højesteretsdommer Per Walsøe, 6 medlemmer udpeget af lands-
styret, 3 medlemmer udpeget efter indstilling fra organisationer, 4 medlemmer udpeget 
af ministerier m.v., 2 repræsentanter for hhv. landsret og politi på Grønland. 
Se også: 1). Notat om visse statsretlige spørgsmål i f. m. Den Grønlandske Retsvæsens-
kommissions overvejelser om en ny kredsdommerordning for Grønland, skr. af 16. Sep-
tember 1999 fra Justitsministeriet til Den Grønlandske Retsvæsenskommission (JM j.nr. 
1998-740-0317), optaget som bilag 3A i bet. 1442/2004, bd. 7 [ grl §§ 64, 65] 
Se endvidere yderligere notater og skrivelser herom, særligt Justitsministeriets j.nr.1999-
750-0004 og j.nr. 2002-751-0050, optaget som bilag 3B-E i bet. 1442/2004, bd. 7. 
 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 

 

2005-06 

L 129: Forslag til ændring af lov om retsplejeloven (dommeres bibeskæftigelse). Se fuld-
stændige henvisninger ndf. under Andre Spørgsmål 
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Titel/emne: L 168: F. t. l. om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (politi- 
og domstolsreform) [herunder om dommeres personelle og funktionelle uafhængighed; om forholdet 
mellem administrative nævn og domstolene; samt om nævningereform] 
Henvisninger: Lovforslag L 168 som fremsat d. 1. marts 2006 af justitsministeren. Se a) 
Almindelige bemærkninger pkt. 2: Ændring af retskredsstrukturen, herunder pkt. 2.1.3: 
Domstolenes uafhængighed. Se også b) smst., pkt. 7: Forholdet mellem administrative 
nævn og domstolene. Se endvidere c) smst., pkt. 9: Nævningereform m.v., herunder pkt. 
9.3.2: Forholdet til grundlovens § 65 
 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 65 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

Betænkning 1401/2001 om Reform af den civile retspleje I. Instansordningen, byrettens 
sammensætning og almindelige regler om sagsbehandlingen i første instans. Se fuldstæn-
dige henvisninger ovf. under § 61 
 

REU (B 149 – bilag 6) [Forskellige spørgsmål vedr. en offentlig domsdatabase]. Se fuldstændige 
henvisninger ovf. under § 64   

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

Titel/emne: Reform af den civile retspleje II. Offentlighed i civile sager og straffesager. 
Se især kap. 2. Generelle betragtninger om offentlighed i retsplejen, herunder kap. 2.1. 
Grundloven. 
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Henvisninger: Betænkning 1427/2003, afgivet februar 2003 af Retsplejerådet under 
Justitsministeriet (permanent udvalg). Betænkningen er en delbetænkning afgivet i anled-
ning af Justitsministeriets kommissorium af 19. Januar 1998 til Retsplejerådet. 
Se også: Lovforslag L 23: F. t. l. om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love 
(Offentlighed i retsplejen). Se især Almindelige bemærkninger, pkt. 1: Formål og bag-
grund. 
 

2003-04 

Titel/emne: Notat om visse statsretlige spørgsmål i f. m. Den Grønlandske Retsvæ-
senskommissions overvejelser om en ny kredsdommerordning for Grønland,  
Henvisninger: skr. af 16. september 1999 fra Justitsministeriet til Den Grønlandske 
Retsvæsenskommission, optaget som bilag 3A i Retsvæsenskommissionens betænkning 
1442/2004 (bd. 7), afgivet juni 2003.  
JM j.nr.: 1998-740-0317 
Se endvidere yderligere notater og skrivelser optaget som bilag 3B-E i bet. 1442/2004, 
bd. 7. 
 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 

 

2005-06 

Titel/emne: L 168: F. t. l. om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (politi- 
og domstolsreform) [herunder om dommeres personelle og funktionelle uafhængighed; om forholdet 
mellem administrative nævn og domstolene; samt om nævningereform] 
Henvisninger: Lovforslag L 168 som fremsat d. 1. marts 2006 af justitsministeren. Se a) 
Almindelige bemærkninger pkt. 2: Ændring af retskredsstrukturen, herunder pkt. 2.1.3: 
Domstolenes uafhængighed. Se også b) smst., pkt. 7: Forholdet mellem administrative 
nævn og domstolene. Se endvidere c) smst., pkt. 9: Nævningereform m.v., herunder pkt. 
9.3.2: Forholdet til grundlovens § 65 
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Titel/emne: Nævninger og domsmænd. Om grundloven og afskaffelsen af nævninger-
ne 
Henvisninger: REU L 168 – bilag 2; notat af 2. marts 2006 afgivet af prof., dr. jur. 
Henrik Zahle til Retsudvalget. 
 

Titel/emne: Kommenteret oversigt over høringssvar vedrørende udkast til forslag til 
lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Politi- og domstolsre-
form)[herunder om forslaget til nævningereform og grl § 65] 
Henvisninger: REU L 168 – bilag 3; Kommenteret høringsoversigt samt høringssvar, 
oversendt d. 3. marts 2006 af justitsministeren til Retsudvalget. Se især pkt. B.III.9.1, 
herunder om kommentarer til høringssvar fra Advokatrådet, Landsforeningen af Beskik-
kede Advokater, samt Dansk Retspolitisk Foreinng 
 

Titel/emne: Notat om forholdet mellem grundlovens § 65, stk. 2, og en ordning om 
fælles votering om skyldsspørgsmålet mellem nævninger og de juridiske dommere 
Henvisninger: REU L 168 – svar på spm. 2; notat af 24. marts 2006 fra justitsministe-
ren, fremsendt s. d. som udvalgssvar til Retsudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 2 af 2. marts 
2006, jf. herved notat af 2. marts 2006 fra prof., dr. jur. Henrik Zahle, REU L 168 – bi-
lag 2 
Justitsministeriets j.nr.: 2006-740-0150, dok.nr.: MOA 40181    
 

Titel/emne: Om nævningereformen [forskellige aspekter af spm. om forholdet mellem grl § 65 
og lovforslag L 168, jf. ovf.] 
Henvisninger: Talepapirer/oplæg samt artikler m.v. til udvalgshøring i Retsudvalget d. 
28. marts 2006 om dette emne. Talepapirerne er af hhv. prof. dr. jur. Henrik Zahle; prof. 
dr. jur. Eva Smith; prof. lic. jur. Gorm Toftegaard Nielsen; samt byretsdommer Peter 
Garde. Artiklerne er offentliggjort i juridiske tidsskrifter m.v.. Det samlede materiale er 
omdelt i Retsudvalget som bilag til REU (L 168 – bilag 21)  
 

Titel/emne: Nævningesagers behandling 
Henvisninger: REU L 168 – bilag 35; talepapir til oplæg af tidl. landsdommer Holger 
Kallehauge, afholdt ved Retssikkerhedsfondens seminar d. 26. april 2006, omdelt i Rets-
udvalget d. 4. maj 2006. 
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2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 66 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

Titel/emne: Om ”Det kirkelige Råd” kan kaldes et kirkeråd [om et historisk forsøg på gen-
nemførelse af en kirkeforfatning] 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 1199 stillet af Margrete Auken (SF) til kirkeministeren, 
besvaret d. 13. marts 2002  
 

2002-03 

Titel/emne: Folkekirkens regelgrundlag [om hovedtræk i den retlige regulering af folkekirkens 
stilling ovf. staten, bl.a. set i forhold til en evt. fremtidig kirkeforfatning]  
Henvisninger: KIU (alm. del – bilag 297), mundtligt oplæg (og eftf. debatsvar og – ind-
læg) af Folketingets Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen til udvalgshøring i Kirke-
udvalget, afholdt d. 22. april 2003. Oplægget er gengivet som båndudskrift fra høringen, 
omdelt i udvalget august 2003. Den her angivne titel er oplæggets arbejdstitel iflg. hø-
ringsprogrammet, KIU (alm. del – bilag 224).     
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Se også på samme bilagsnr.: Religionslighed [vedr. en evt. kirkeforfatning], jf. fulde hen-
visninger ndf. under § 67 

 

2003-04 

Titel/emne: [Om i hvilket omfang der på forskellige områder er sket en sædvaneretlig udvikling, som 
har betydet en reel forfatningsændring; herunder om grl § 66] 
Henvisninger: GRL (alm. del – bilag 30): udvalgssvar af 4. august 2004 fra statsministe-
ren, med bidrag fra justitsministeren, til Udv. til Behandling af Grundlovsforslag, jf. ud-
valgsspørgsmål 1 af 6. april 2004, GRL (alm. del – bilag 1) 
 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 

 

2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 67 
 

1997-98, 2. Samling 

KIU (alm. del – bilag 39) [om reglerne for godkendelse af trossamfund udenfor folkekirken, m.v.], jf. 
fuldstændige henvisninger ndf. under § 69 

 

1998-99 

KIU (alm. del – bilag 70) [om de retlige forskelle mellem anerkendte og godkendte trossamfund], jf. 
fuldstændige henvisninger ndf. under § 69 
 

Titel/emne: [Om hvilke menneskeretskonventioner Danmark har tilsluttet sig, med den virkning at 
grundlovens beskyttelse af grundrettighederne er blevet suppleret og præciseret; herunder om religionsfrihed 
m.v.] 
Henvisninger: UFO (alm. del – bilag 79); udvalgssvar af 28. maj 1999 fra statsministe-
ren med bidrag fra justitsministeren, til Udvalget for Forretningsordenen, jf. udvalgs-
spørgsmål 1-19 af 11. juli 1997, UFO 1996-97 (B 58 – bilag 1) 
 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 
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Titel/emne: Om at indføre autorisation for imamer 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 145 af 7. oktober 2002 stillet af Peter Skaarup (DF) til 
integrationsministeren, besvaret (endeligt) af denne med bidrag fra kirkeministeren d. 11. 
november 2002.  
 

Titel/emne: Religionslighed [Om ligestilling mellem Folkekirken og forskellige trossamfund, bl.a. 
set i forhold til en evt. fremtidig kirkeforfatning] 
Henvisninger: KIU (alm. del – bilag 297); båndudskrift fra udvalgshøring i Kirkeudval-
get, afholdt d. 22. april 2003. Heri gengivelse af mundtligt oplæg (og eftf. debatsvar og – 
indlæg) af prof. dr. jur. Ole Espersen. Den her angivne titel er oplæggets arbejdstitel iflg. 
høringsprogrammet, KIU (alm. del – bilag 224). 
 

Titel/emne: [Om et ændringsforslag til dyreværnsloven vedr. forbud mod rituelle slagtninger, særligt i 
forhold til grl §§ 67 og 70] 
Henvisninger: REU (L 154 – bilag 52); udvalgssvar (u.d.) fra justitsministeren til Rets-
udvalget, jf. udvalgsspørgsmål 27 af 10. april 2003, REU (L 154 – bilag 49)  
Bemærk: udvalgssvaret er i vidt omfang en gengivelse af dele et notat (u.d.) afgivet af 
justitsministeren til Retsudvalget vedr. behandlingen af lovforslag L 93/1996-97. Dette 
notat kan i sin helhed findes som REU 1996-97 (L 93 – bilag 38). Der henvises i den 
forbindelse også til notat afg. d. 2. maj 1995 af prof., dr. jur. Henrik Zahle og ph.d.-
studerende Anette Lund Hansen til Retsudvalget, REU 1996-97 (L 93 – bilag 24). Dette 
notat er p.t. ikke indlagt i Folketingets dokumenter på www.ft.dk. 

 

2003-04 

L 171: F. t. l. om ændring af udlændinge loven og integrationsloven [herunder om skærpelse 
af betingelserne for opholdstilladelse til udenlandske religiøse forkyndere]; jf. fuldstændige henvis-
ninger under § 69 
 

Titel/emne: [om grl § 67 og L 171, herunder særligt om forslag til ny § 9 f stk. 5 i udlændingelo-
ven, hvorefter udlændinge ikke kan opnå opholdstilladelse som forkyndere eller missionærer, hvis det må 
antages at de vil udgøre en trussel mod den offentlige tryghed m.v.] 
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Henvisninger: UUI (L 171 – bilag 20); udvalgssvar af 20. april 2004 fra ministeren for 
flygtninge, indvandrere og integration til Integrationsudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 36 ad 
L 171 (L 171 – bilag 9) d. 17. marts 2004  
 

Titel/emne: Notat vedrørende B 201: Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod 
at bære kulturbestemt hovedbeklædning 
Henvisninger: UDU (B 201 – bilag 2); notat af 25. maj 2004 afgivet af Institut for 
Menneskerettigheder (v/ Birgitte Kofod Olsen) til beskæftigelsesministeren. Videresendt 
(u.d.) af beskæftigelsesministeren som bilag til udvalgssvar til Uddannelsesudvalget, ud-
valgsspørgsmål 1 af 19. maj 2004, UDU (B 201 – bilag 1) 
 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 

 

2005-06 

Titel/emne: Om kristendomsundervisning [herunder om hvorvidt det vil være i strid med grl § 
67 at fjerne den eksisterende adgang til fritagelse for kristendomsundervisning] 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 1438 stillet d. 12. december 2005 af Martin Henriksen 
(DF) til undervisningsministeren, besvaret d. 24. januar 2006 
 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 68 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

UFO (alm. del – bilag 79) [Om grundloven og menneskeretskonventioner, herunder om religionsfri-
heden], jf. fuldstændige henvisninger ovf. under § 67 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

Titel/emne: [Om religionsfrihed og –lighed, herunder særligt om at grl § 68 ikke anses at hindre at 
personer, der ikke er medlem af folkekirken, yder indirekte bidrag til denne] 
Henvisninger: skr. (u.d.) fra kirkeministeren til lektor Jørgen Arpe Munksgaard som 
svar på henvendelser fra denne. Kirkeministerens skr. er oversendt til Kirkeudvalget i 
kopi, KIU (alm. del – bilag 86) 
 

2002-03 

 

2003-04 
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2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 

 

2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 69 
 

1997-98, 2. Samling 

Titel/emne: [om reglerne for kirkeministeriets godkendelse af trossamfund udenfor folkekirken, her-
under om forskellene på anerkendte og godkendte trossamfund] 
Henvisninger: KIU (alm. del – bilag 39); Udvalgssvar (u.d.) fra kirkeministeren til Kir-
keudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 10 af 19. maj 1998, (alm. del – bilag 23) 

 

1998-99 

Titel/emne: [om de retlige forskelle mellem anerkendte og godkendte trossamfund] 
Henvisninger: KIU (alm. del – bilag 70); udvalgssvar (u.d.) fra kirkeministeren til Kir-
keudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 39 af 14. januar 1999, KIU (alm. del – bilag 46).  
Se på samme bilagsnr. besvarelsen af spørgsmål 37 samt 42.  

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 
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Titel/emne: L 171: F. t. l. om ændring af udlændingeloven og integrationsloven [herun-
der om skærpelse af betingelserne for opholdstilladelse til udenlandske religiøse forkyndere, idet disse her-
efter bl.a. skal dokumentere et tilhørsforhold til folkekirken, eller til et godkendt eller anerkendt tros-
samfund udenfor denne] 
Henvisninger: Lovforslag L 171 som fremsat d. 20. februar 2004 af integrationsmini-
steren. Se især Almindelige bemærkninger pkt. 5: Skærpelse af reglerne om opholdstilla-
delse til udenlandske religiøse forkyndere m.v. Se også bemærkninger til lovforslagets § 
1, nr. 20.  
 

UUI (L 171 – bilag 20) [Om det i L 171 indeholdte forslag til ny § 9f stk. 5 i udlændingeloven 
hvorefter opholdsbetingelse til udenlandske forkyndere m.v. bl.a. vil være betinget af at disse ikke udgør 
en trussel mod den offentlige tryghed m.v.]. Se fuldstændige henvisninger ovf. under § 67  
 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 

 

2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 70 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

UFO (alm. del – bilag 79) [Om grundloven og menneskeretskonventioner, herunder om religionsfri-
heden], jf. fuldstændige henvisninger ovf. under § 67 

 

1999-2000 

Titel/emne: L 208: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven m. fl. love [Om grl § 
70 og afskaffelse af retskravet på ægtefællesammenføring for visse aldersgrupper] 
Henvisninger: Lovforslag L 208 som fremsat d. 29. februar 2000 af indenrigsministe-
ren. Se Almindelige bemærkninger, pkt. 4: Forholdet til grundloven.  
 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

Titel/emne: Gennemførelsen i dansk ret af direktivet om etnisk ligebehandling. Se især 
kap. 4. Dansk lovgivning om forbud mod forskelsbehandling på grund af race eller et-
nisk oprindelse m.v., herunder kap. 4.2. Grundloven, betænkningens p. 50-52  
Henvisninger: Betænkning 1422/2002 afgivet september 2002 af Udvalget om imple-
menteringen i dansk ret af direktivet om gennemførelse af princippet om ligebehandling 
af alle uanset race eller etnisk oprindelse (Ligebehandlingsudvalget), nedsat af Inden-
rigsministeriet d. 8. juni 2001. Medlemmer: fmd. prof. dr. jur. Eva Smith, 7 medlemmer 
udpeget af ministerier, 5 udpeget efter indstilling fra organisationer, 1 udpeget efter ind-
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stilling fra Det Danske Center for Menneskerettigheder, 1 fra Rådet for Etniske Minori-
teter, 1 fra Nævnet for Etnisk Ligestilling.  
 
 
Titel/emne: Om kravet om tilknytning til Danmark ved familiesammenføring er i over-
ensstemmelse med grundlovens § 70 [Herunder særligt om udvidelse af tilknytningskravet til også 
at gælde danske statsborgere] 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 518 stillet d. 18. januar 2002 af Elisabeth Arnold (RV) 
til integrationsministeren, besvaret d. 21. februar 2002   

 

2002-03 

REU (L 154 – bilag 52): [Om et ændringsforslag til dyreværnsloven vedr. forbud mod rituelle slagt-
ninger, særligt i forhold til grl §§ 67 og 70]; se fuldstændige henvisninger ovf. under § 67  

 

2003-04 

Titel/emne: [om grl § 70 og en lempelse af tilknytningskrav i udlændingelovens familiesammenfø-
ringsregler til fordel for nogle, men ikke for alle, som hidtil har været berørt af tilknytningskravet] 
Henvisninger: Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (L 6 – bilag 3); hø-
ringsnotat af 20. oktober 2003 fra Integrationsministeren ad lovforslag L 6, afsnit 2.2, 
oversendt til udvalget ved skr af samme dato  

 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 

Titel/emne: Om [særlige] krav til danske statsborgere med grønlandsk baggrund 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 2740 stillet d. 27. juli 2005 af Lars-Emil Johansen 
(SIU) til justitsministeren, besvaret d. 12. august 2005 
Justitsministeriets j.nr.: 2005-790-0058 
 

2005-06 
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Titel/emne: Om muslimske friskoler [herunder om at grl § 70 må anses at hindre forbud mod 
etablering af frie grundskoler, som drives på et bestemt religiøst grundlag] 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 4370 stillet d. 28. april 2006 af Martin Henriksen DF) 
til undervisningsministeren, besvaret d. 10. maj 2006  
 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 71 
 

1997-98, 2. Samling 

Titel/emne: L 36: Forslag til lov om ændring af lov om frihedsberøvelse og anden 
tvang i psykiatrien, retsplejeloven og straffeloven (Revision af psykiatriloven m.v.) [herun-
der om klagesystemet vedr. tvangsindlæggelser og tvangstilbageholdelser m.v., og grl § 71 stk. 6] 
Henvisninger: Lovforslag L 36 som fremsat d. 27. marts 1998 af justitsministeren. Se 
Almindelige bemærkninger, pkt. 5: Klageordningen, herunder især pkt. 5.3: Justitsmini-
steriets overvejelser. 
Se også: REU (L 36 – bilag 28); [Yderligere om klageordningen i forslag til lov om ændring af 
psykiatriloven, og grl § 71]; udvalgssvar (u.d.) fra justitsministeren til Retsudvalget, REU (L 
36 – bilag 28), jf. udvalgsspørgsmål 13 af 16. april 1998, REU (L 36 – bilag 14)  
 

1998-99 

Titel/emne: [om hjemmelsgrundlaget for detentionsanbringelse, samt om hvorvidt dette hjemmels-
grundlag må anses for at opfylde kravene i EMRK art. 5] 
Henvisninger: REU (alm. del – bilag 596); udvalgssvar (u.d.) fra justitsministeren til 
Retsudvalget, , jf. udvalgsspørgsmål 17 af 20. oktober 1998, REU (alm. del – bilag 36) 
 

Titel/emne: [Om hvilke menneskeretskonventioner Danmark har tilsluttet sig, med den virkning at 
grundlovens beskyttelse af grundrettighederne er blevet suppleret og præciseret; herunder om den personlige 
frihed] 
Henvisninger: UFO (alm. del – bilag 79); udvalgssvar af 28. maj 1999 fra statsministe-
ren med bidrag fra justitsministeren, jf. udvalgsspørgsmål 1-19 af 11. juli 1997, UFO 
1996-97 (B 58 – bilag 1) 
 

1999-2000 

Titel/emne: Om færøsk lov, der tilsidesætter grundlovens § 71 om, at anholdte udlæn-
dinge skal stilles for en dommer inden for 24 timer [Om retsgrundlaget for visse udlændinges 
hensættelse under bevogtning på Færøerne] 
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Henvisninger: § 20-spørgsmål S 3319 stillet d. 13. juli 2000 af Peter Skaarup (DF) til 
justitsministeren, besvaret d. 25. august 2000 af denne med bidrag fra indenrigsministe-
ren  

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

Se også betænkning 1422/2004: Gennemførelsen i dansk ret af direktivet om etnisk lige-
behandling. Se fulde henvisninger ovf. under § 70  
 

2002-03 

 

2003-04 

Titel/emne: Betænkning om bortvisning af voldelige og truende personer fra hjemmet 
m.v. Se især kap. 2. Gældende ret om tvangsindgreb, der begrænser bevægelsesfriheden, 
herunder kap. 2.4. Relevante grundlovsbestemmelser [om § 71 samt om § 73 stk. 1]. 
Henvisninger: Betænkning nr. 1439/2004, afgivet februar 2004 af Justitsministeriets 
Strafferetsplejeudvalg (permanent udvalg) efter Justitsministeriets anmodning af 10. sep-
tember 2003. Se betænkningens p. 38-49 
 
 
Titel/emne: L 159: f. t. l. om politiets virksomhed [Herunder om indførelse af lovregler om 
politiets adgang til at foretage frihedsberøvelse udenfor strafferetsplejen; samt om adgangen til at regulere 
forsamlinger og opløb; endvidere om en samlet politilovgivning som udtryk for nutidens krav til legalitets-
grundlaget for myndighedsudøvelse] 
Henvisninger: Lovforslag L 159 som fremsat af justitsministeren d. 4. februar 2004. Se 
især Almindelige bemærkninger, pkt. 2: Baggrunden for lovforslaget, pkt. 5.1: Generelt 
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om orden og sikkerhed [herunder om hjemmel for frihedsberøvelse], samt pkt. 5.3: Offentlige 
forsamlinger og opløb. Se endvidere Bemærkninger til lovforslagets § 5 samt §§ 7-9. 
 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 

 

2005-06 

Titel/emne: Udtalelse vedr. udkast til lov om ændring af udlændingeloven og ægte-
skabsloven [pkt. 2, om hjemmelskravet i grl § 71 og visse foranstaltninger overfor udlændinge i transit 
i dansk luftrum] 
Henvisninger: UUI (L 94 – bilag 2); notat af 24. november 2005 fra Institut for Men-
neskerettigheder (v/ Morten Kjærum)til Integrationsministeriet, videresendt d. 13. januar 
2006 af integrationsministeren til Udvalget vedr. Udlændinge og Integration som bilag til 
høringsnotat, Jf. integrationsministerens bemærkninger hertil i høringsnotatets pkt. 11    

 

Titel/emne: L 140: F. t. l. om ændring af lov om frihedsberøvelse og anden tvang i 
psykiatrien, og retsplejeloven [herunder om fiksering af psykiatripatienter som frihedsberøvelse efter 
grl § 71 stk. 6] 
Henvisninger: Lovforslag L 140 som fremsat d. 25. januar 2006 af indenrigs- og sund-
hedsministeren. Se især Almindelige bemærkninger pkt. 6.2: Langvarige fikseringer 
 

Titel/emne: [om grl § 71 og tvungen opfølgning efter udskrivning for psykiatrisk behandling ]  
Henvisninger: SUU L 140 – svar på spm. 59: udvalgssvar af 10. maj 2006 fra indenrigs- 
og sundhedsministeren til Sundhedsudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 59 af 16. marts 2006 
 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 
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2007-08, 2. Samling 
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§ 72 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

Titel/emne: Om offentlige myndigheders undersøgelse af privates boliger og virksom-
heder uden retskendelse. 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 2202 stillet d. 25. maj 1999 af Tom Behnke (FP) til 
justitsministeren, besvaret d. 3. juni 1999 
 

Titel/emne: [Om hvilke menneskeretskonventioner Danmark har tilsluttet sig, med den virkning at 
grundlovens beskyttelse af grundrettighederne er blevet suppleret og præciseret; herunder om boligens 
ukrænkelighed] 
Henvisninger: UFO (alm. del – bilag 79); udvalgssvar af 28. maj 1999 fra statsministe-
ren med bidrag fra justitsministeren til Udvalget for Forretningsordenen, jf. udvalgs-
spørgsmål 1-19 af 11. juli 1997, UFO 1996-97 (B 58 – bilag 1) 
 

Titel/emne: [om det er i strid med grl §§ 72 eller 77 at kræve udførselstilladelse til eksport af stær-
ke krypteringsværktøjer] 
Henvisninger: EUU (alm. del – bilag 1092); udvalgssvar af 11. juni 1999 fra erhvervs-
ministeren (fremsendt af udenrigsministeren) til Europaudvalget, med bidrag af 31. maj 
1999 fra justitsministeren, jf. udvalgsspørgsmål 92 af 10. marts 1999, EUU (alm. del – 
bilag 668) 
Notatet er pt. ikke indlagt i Folketingets dokumenter på www.ft.dk. 
Justitsministeriets j.nr. (vedrørende JM´s bidrag): 1999-760-0668 
 

1999-2000 

Titel/emne: [Om en fortegnelse over love og bekendtgørelser, hvorefter myndigheder har adgang til 
privat ejendom uden retskendelse]  
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Henvisninger: REU (alm. del – bilag 234); udvalgssvar (u.d.) afgivet af justitsministeren 
til Retsudvalget, jf. udvalgsspørgsmål nr. 19 af 12. oktober 1999, REU (alm. del – bilag 
50)  
 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

Titel/emne: Notat om kommuners og embedslægers adgang til plejehjem m.v. med 
eller uden retskendelse som led i en lovfæstet tilsynsforpligtelse 
Henvisninger: SOU (alm. del – bilag 31); notat af 12. december 2001 afgivet af Folke-
tingets Lovsekretariat (retskonsulenten) til Socialudvalget, vedlagt som bilag til det nævn-
te bilagsnr.  
Se også: SOU (alm. del – bilag 85): Vedrørende Folketingets Lovsekretariats notat af 12. 
december 2001 om adgang til plejehjem m.v. som led i tilsynsforpligtelsen i lov om social 
service og lov om embedslægeinstitutioner m.v. [Om behovet for en lovbestemmelse om undta-
gelse fra hjemmelskravet i grl § 72]; notat af 9. januar 2002 afgivet af socialministeren samt 
indenrigs- og sundhedsministeren, oversendt s. d. af socialministeren til udvalget 
 

2002-03 

Titel/emne: Retssikkerhedskommissionens betænkning. Se bl.a. kap. 3. Grundlovens § 
72, betænkningens p. 23-28. Se også bilagsbind med en oversigt over lovregler, som gi-
ver hjemmel til at offentlige myndigheder, som handler udenfor strafferetsplejen, uden 
forudgående retskendelse kan opnå adgang til private boliger og virksomheder, eller fo-
retage andre tvangsindgreb omfattet af grl § 72.    
Henvisninger: Betænkning 1428/2003, afgivet juni 2003 af Retssikkerhedskommissio-
nen, nedsat februar 2002 af Justitsministeriet. Medlemmer: fmd. retschef Jens Møller, 7 
medlemmer indstillet af ministerier, 11 indstillet af organisationer.     
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2003-04 

Titel/emne: L 96: Forslag til lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af 
tvangsindgreb og oplysningspligter [Om tilvejebringelse af et samlet regelsæt for offentlige myndig-
heders tvangsindgreb uden for strafferetsplejen]   
Henvisninger: Lovforslag L 96 som fremsat d. 26. november 2003 af justitsministeren. 
Se Almindelige bemærkninger, pkt. 3: Tvangsindgreb. Der henvises i øvrigt til bemærk-
ningerne som helhed.  
 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 

 

2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 73 
 

1997-98, 2. Samling 

L 61 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod ophold i bestemte 
ejendomme [herunder om ekspropriationssager som følge af den hidtidige praksis efter loven]. Se 
fuldstændige henvisninger ndf. under § 79 
 

Titel/emne: Fonde med offentlig interesse. Se især kap. 6.3. om grundlovens § 73. 
Henvisninger: rapport offentliggjort september 1998 af en arbejdsgruppe under Fi-
nansministeriet, nedsat marts 1998. Medlemmer: fmd. chefkonsulent Ulla Lund, Fi-
nansministeriet; 6 medlemmer fra forskellige ministerier. 
 

Titel/emne: Notat om forholdet mellem grl § 73 og ændring af de gældende harmoni-
krav vedrørende husdyrgødning 
Henvisninger: Notat afgivet d. 15. juni 1998 af justitsministeren til miljø- og energimi-
nisteren. Notatet er vedlagt udvalgssvar (u.d.) fra miljø- og energiministeren til Miljø- og 
Planlægningsudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 6 af 29. maj 1998, MPU (L 55/L 56 – bilag 
18).  
Notatet er pt. ikke indlagt i Folketingets dokumenter på www.ft.dk., men er optrykt som 
bilag til betænkning afgivet d. 17. juni 1998 af Miljø- og Planlægningsudvalget over L 55 
samt L 56, FT 1997-98 (2. Samling), till. B, p. 325-336  
 

Titel/emne: Notat om forholdet mellem grl § 73 og en ordning med efterafgrøder på 6 
% af det areal, som dyrkes med nærmere bestemte 1-årige afgrøder 
Henvisninger: FLF (L 58 – bilag 27); notat af 26. marts 1998 fra justitsministeren til 
ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Notatet er vedlagt som bilag til udvalgssvar 
(u.d.) fra fødevareministeren til Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, jf. udvalgs-
spørgsmål 5 af 19. maj 1998, FLF (L 58 – bilag 20).  
Notatet er pt. ikke indlagt i Folketingets dokumenter på www.ft.dk., men er optrykt som 
bilag til betænkning afgivet d. 17. juni 1998 af FLF over lovforslag nr. L 58 om jordbru-
gets anvendelse af gødning og om plantedække, FT 1997-98 (2. Samling) till. B. p. 463-
471. 
Justitsministeriets j.nr.: 1998-751-0076  
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1998-99 

Titel/emne: Responsum om kommunalt styrede trafikhavnes retsbeskyttelse afgivet til 
advokat Henning Gjerulff d. 11. april 1999 
Henvisninger: TRU (L 162 – bilag 76); notat afgivet d. 11. april 1999 af prof., dr. jur. 
Peter Germer til Dansk Stevedoreforening samt Foreningen af areallejere i danske hav-
ne, begge v/advokat Henning Gjerulff; oversendt d. 14. april 1999 af advokat Gjerulff til 
Trafikudvalget. 
Notatet er pt. ikke indlagt i Folketingets dokumenter på www.ft.dk.   
Se også: TRU (L 162 – bilag 99); Vedr.: […], lovforslag L 162 om havne [Kammeradvoka-
tens kommentarer til prof., dr. jur., Peter Germers responsum af 11. April 1999]; notat af 23. april 
1999 fra Kammeradvokaten til trafikministeren; oversendt d. 26. april 1999 som bilag til 
udvalgssvar fra trafikministeren til Trafikudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 67 og 69, TRU 
(L 162 – bilag 81, 92) 
Notatet er pt. ikke indlagt i Folketingets dokumenter på www.ft.dk. 
Se også: TRU (L 162 – bilag 124): Kommentarer til kammeradvokatens notat af 23. 
april 1999 vedrørende Trafikministeriets forslag til lov om havne, afgivet. d. 3. maj 1999 
af prof., dr. jur. Peter Germer til Dansk Stevedoreforening samt Foreningen af Arealleje-
re i Danske Havne, begge ved advokat Henning Gjerulff. Notatet er videresendt samme 
dag af advokat Gjerulff til Trafikudvalget  
Se også: TRU (L 162 – bilag 132): Vedr.: […], lovforslag L 162 om havne. Notat (u.d.) 
afgivet af Kammeradvokaten til trafikministeren. Videresendt d. 10. maj 1999 af trafik-
ministeren til Trafikudvalget som bilag til udvalgssvar, jf. udvalgsspørgsmål 80 af 5. maj 
1999 (L 162 – bilag 128) 
 

Titel/emne: Notits om grundlovsbeskyttelsen af frivilligt indbetalte efterlønsbidrag 
Henvisninger: AMU (L 174 – bilag 10), Notat afgivet d. 2. februar 1999 af justitsmini-
steren til arbejdsministeren. Notatet er vedlagt udvalgssvar af 18. februar 1999 fra ar-
bejdsministeren til Arbejdsmarkedsudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 1 af 12. februar 1999, 
AMU (L 174 – bilag 1).  
Notatet er ikke indlagt i Folketingets dokumenter på www.ft.dk. på dette bilagsnr. Der 
henvises i stedet til justitsministerens udvalgssvar til Retsudvalget, REU 1998-99 (B 8 – 
bilag 2), jf. udvalgsspørgsmål 1 af 5. februar 1999, REU (B 8 – bilag 1) 
Justitsministeriets j.nr.: 1998-750-0064 
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Se også: AMU (L 174 – bilag 28) [Forskellige spørgsmål om beskyttelsen mod ekspropriation af 
individuelle efterlønsrettigheder, i opfølgning af tidligere notits]. Udvalgssvar (u.d.) fra justitsmini-
steren til Arbejdsmarkedsudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 2 og 3 af 12. februar 1999, AMU 
(L 174 – bilag 2), Justitsministeriets j.nr.: 1999-760-0660  
Se også: § 20-spørgsmål S 1152: Om Justitsministeriets notat om efterlønsgarantien kan 
bruges på andre lignende områder [bidrag til ATP, LD, m.v.]; stillet d. 10. februar 1999 af 
Tom Behnke (FP) til justitsministeren, besvaret d. 3. marts 1999. 
Se endvidere § 20-spørgsmål S 1153: Om en garanti, som ligner efterlønsgarantien, tidli-
gere er bragt i anvendelse; stillet d. 10. februar 1999 af Tom Behnke (FP) til justitsmini-
steren, besvaret d. 3. marts 1999    
 

Titel/emne: Notat til Danske Elværkers Forening [bl.a. om grundlovsspørgsmål ifm visse be-
stemmelser i et udkast til forslag til lov om elforsyning] 
Henvisninger: EPU (L 234 – bilag 1); notat afgivet d. 22. april 1999 af Jonas Bruun ad-
vokatfirma v/ advokat Claus Høeg Madsen til Danske Elværkers Forening. Oversendt 
(u.d.) af Danske Elværkers forening til Miljø- og Energiministeriet som bilag til hørings-
svar. Videresendt d. 3. maj 1999 af Miljø- og Energiministeriet til Energipolitisk Udvalg 
sammen med øvrige høringssvar. Se bilagets p. 228-232.   
 

Titel/emne: Notat om forholdet mellem grl § 73 og visse bestemmelser om ejerstruktu-
ren m.v. i et udkast til forslag til lov om elforsyning 
Henvisninger: EPU (L 234 – bilag 2), notat afgivet d. 28. april 1999 af justitsministeren 
til miljø- og energiministeren. Notatet er oversendt som bilag til skr. fra miljø- og ener-
giministeren til Energipolitisk Udvalg,  
Notatet er pt. ikke indlagt i Folketingets dokumenter på www.ft.dk. på dette bilagsnr. 
Notatet er optrykt som underbilag d til bilag 1 til betænkning afgivet d. 21. maj 1999 af 
Energipolitisk Udvalg over L 234, FT (1998-99) tillæg B, p. 1308-1327.  
Se også: EPU (L 234 – bilag 80); udvalgssvar af 17. Maj 1999 fra miljø- og energimini-
steren til Energipolitisk Udvalg, jf. udvalgsspørgsmål 48-58 af 11. Maj 1999. Se særligt 
besvarelserne af udvalgsspørgsmål 54 [om betydningen af en dispensationsbestemmelse for bedøm-
melse af lovindgrebets ekspropriative karakter]; udvalgsspørgsmål 55 [om justitsministerens notat af 
28. april 1999 på visse punkter er udtryk for en ændret praksis ift. et ældre notat]; samt udvalgs-
spørgsmål 58 [om betydningen af at de berørte virksomheder er orienteret om indgrebet gennem deres 
brancheorganisationer].  
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Besvarelserne af udvalgsspørgsmål 55 og 58 er pt. ikke indlagt i Folketingets dokumenter 
på www.ft.dk., men er optrykt som en del af bilag 1 til betænkning afgivet d. 21. maj 
1999 af Energipolitisk Udvalg over L 234, FT 1998-99 Tillæg B, p. 1284-1287 
Se også: EPU (L 234 – bilag 99); udvalgssvar af 19. maj fra miljø- og energiministeren til 
EPU, jf. udvalgsspørgsmål 189 af 18. maj 1999, EPU (L 234 – bilag 91) [om betydningen af 
dommen UfR 1997.157 H]   
 

Titel/emne: [Notat om selskabsretlige konstruktioner, der kan sikre forbrugerindflydelse i netvirk-
somheder og forsyningspligtvirksomheder m.v., herunder om de ekspropriationsretlige problemer, som 
visse løsningsmuligheder kan give anledning til] 
Henvisninger: EPU (L 234 – bilag 80); notat afgivet d. 21. januar 1999 af Kammerad-
vokaten til miljø- og energiministeren. Oversendt d. 17. maj 1999 af miljø- og energimi-
nisteren til Energipolitisk Udvalg som bilag til udvalgssvar, jf. udvalgsspørgsmål 49 af 11. 
Maj 1999, EPU (L 234 – bilag 21).  
Notatet er pt. ikke indlagt i Folketingets dokumenter på www.ft.dk., men er optrykt som 
underbilag c til bilag 1 til betænkning afgivet d. 21. maj 1999 af Energipolitisk Udvalg 
over L 234, FT (1998-99) tillæg B, p. 1302-07.  
 

Se også: SAU (alm. del – bilag 483): ”Udkast til talepapir vedrørende samrådsspørgsmål 
M (Alm. del – bilag 462) – ad spørgsmålet om pensionsafkastbeskatningslovens forene-
lighed med grundlovens § 73”. Talepapir (udkast) af 4. maj 1999 til skatteministeren 
vedr. samråd i Skatteudvalget d. 5. maj 1999; oversendt som bilag til ministerens ud-
valgssvar (u.d.) til Skatteudvalget, SAU (alm. del – bilag 483), jf. udvalgsspørgsmål 149 af 
5. maj 1999, SAU (alm. del – bilag 475) 
 

Titel/emne: Om Grundlovens § 73 og byfornyelsesloven  
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 2496 stillet d. 30. juni 1996 af Kim Behnke (FP) til ju-
stitsministeren, besvaret d. 12. juni 1999 
  

Titel/emne: [om grl § 3, 3. Pkt. og lov nr. 189 af 12. Marts 1997 (”NESA-loven”), set i lyset af 
UfR 1999.841 H; herunder om lovens evt. singulære karakter, samt om ekspropriation] 
Henvisninger: REU (alm. del – bilag 715); udvalgssvar (u.d.) fra justitsministeren til 
Retsudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 314 af 4. marts 1999, REU (alm. del – bilag 589)  
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Titel/emne: [Om hvilke menneskeretskonventioner Danmark har tilsluttet sig, med den virkning at 
grundlovens beskyttelse af grundrettighederne er blevet suppleret og præciseret; herunder om ejendomsret-
tens ukrænkelighed] 
Henvisninger: UFO (alm. del – bilag 79); udvalgssvar af 28. maj 1999 fra statsministe-
ren med bidrag fra justitsministeren, til Udvalget for Forretningsordenen, jf. udvalgs-
spørgsmål 1-19 af 11. juli 1997, UFO 1996-97 (B 58 – bilag 1) 
 

1999-2000 

Titel/emne: L 135: Forslag til lov om ændring af lov om offentlig sygesikring (ændring 
af regler om begravelseshjælp) [herunder om grl § 73 og visse grupper af borgere med en oprindeligt 
kontingentfinansieret begravelsesforsikring] 
Henvisninger: Lovforslag L 135 som fremsat d. 7. december 1999 af sundhedsministe-
ren. Se Bemærkninger til de enkelte bestemmelser/ Til § 1. 
 

Titel/emne: Notat om Københavns Havns retlige stilling [herunder særligt om i hvilket om-
fang evt. statslige indgreb i havnens styrelses- og formueforhold må regnes som ekspropriation] 
Henvisninger: TRU (alm. del – bilag 149); notat afgivet. d. 10. november 1999 af ju-
stitsministeren til finansministeren og trafikministeren. Videresendt s.d. af trafikministe-
ren til Trafikudvalget 
Justitsministeriets j.nr.: 1999-750-0107 
Se også: TRU (alm. del – bilag 196): [Notat vedrørende] Justitsministeriets notat af 10. no-
vember 1999 om Københavns Havns retlige stilling; notat afgivet d. 12. november 1999 
af Dragsted Schlüter Aros advokatfa. v/ advokat Jens Auken, til Københavns Havn. Vi-
deresendt af Københavns Havn til Trafikudvalget d. 18. november 1999. 
Se endvidere, på samme bilagsnr.: Notat vedrørende Københavns Havns retlige status, 
afgivet november 1998 af Dragsted & Helmer Nielsen advokatfa. v/ Jens Auken til Kø-
benhavns Havn, videresendt d. 18. november 1999 til Trafikudvalget. Dette notat er pt. 
ikke indlagt i Folketingets dokumenter på www.ft.dk.    
Jf. også henvisninger ndf.  
 

Titel/emne: L 163: Forslag til lov om Københavns Havn A/S [Om lovforslaget indebærer 
ekspropriation af havnens formue m.v.] 
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Henvisninger: Lovforslag L 163 som fremsat d. 16. December 1999 af trafikministeren. 
Se Almindelige bemærkninger, pkt. 1: Lovforslagets baggrund, samt pkt. 7: Forholdet til 
grundloven 
 

Titel/emne: [Forskellige statsretlige spørgsmål vedr. lovforslag om Københavns Havn A/S, herun-
der om ekspropriationsretlige problemstillinger; samt om hvorvidt lovforslagets umiddelbare ikrafttræden 
rejser problemer i relation til gennemførelsen af Havnens sagsanlæg mod staten] 
Henvisninger: TRU (L 163 – bilag 65); udskrift af båndoptagelse fra udvalgshøring i 
Trafikudvalget om Københavns Havn, afholdt d. 3. april 2000, udskriften omdelt i ud-
valget på nævnte bilagsnr. Herunder med gengivelse af mundtlige oplæg (og eftf. debat-
svar og –indlæg) fra hhv. prof., dr. jur. Jens Peter Christensen, og fra prof. Claus Haagen 
Jensen.  
Se også: TRU (L 163 – bilag 80) [Justitsministerens vurderinger af de statsretlige synspunkter, som 
prof., dr. jur. Jens Peter Christensen og prof. Claus Haagen Jensen har fremsat under høring i Trafik-
udvalget]. Udvalgssvar (u.d.) fra justitsministeren til Trafikudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 
38-43 af 4. maj 2000, TRU (L 163 – bilag 70); justitsministeriets j.nr. 2000-760-0075    
Se endvidere: TRU (L 163 – bilag 83)[Trafikministerens vurdering af forskellige statsretlige syns-
punkter, som prof., dr. jur. Jens Peter Christensen og prof. Claus Haagen Jensen har fremsat under 
udvalgshøring]. Udvalgssvar (u.d.) fra trafikministeren til Trafikudvalget, jf. udvalgs-
spørgsmål 31-37 af 4. maj 2000, TRU (L 163 – bilag 69)  
 

Se endvidere om spørgsmålet vedr. havnens mulighed for at videreføre en retssag efter 
vedtagelsen af L 163 ndf. under afsnittet: Forfatningskontrol 
 

2000-01 

Titel/emne: Kolonihavernes fremtid. Rapport fra kolonihaveudvalget, m. bilag 7: Re-
degørelse om kolonihavelovgivning og ekspropriation. Se også hovedrapporten, afsnit 
2.5: lovmodeller 
Henvisninger: Redegørelse om kolonihavelovgivning og ekspropriation afgivet d. 12. 
oktober 2000 af prof., dr. jur. Orla Friis Jensen og lektor, ph.d. Michael Hansen Jensen 
til Kolonihaveudvalget. Samlet rapport afgivet november 2000 af Kolonihaveudvalget. 
Oversendt til Miljø- og Planlægningsudvalget af miljøministeren som bilag til MPU 
2000-01 (alm. del – bilag 210). Rapporten kan endvidere søges på 
www.kolonihaveudvalget.dk eller www.google.com 

http://www.kolonihaveudvalget.dk/
http://www.google.com/
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Titel/emne: Erstatning for vejstøj og forringede adgangsforhold ved nyanlæg af veje 
m.v. Se delbetænkning 2 om erstatning for forringede adgangsforhold ved nyanlæg af 
veje m.v., kap. 1.1. Grundlovens § 73 og vejlovgivningen, delbetænkningens p. 9-12. 
Henvisninger: betænkning 1391/2000 afgivet december 2000 af Trafikministeriets 
Ekspertudvalg, nedsat d. 29. oktober 1997, jf. herved Trafikudvalgets beretning af 29. 
Maj 1997. Medlemmer: fmd. prof., dr. jur. Orla Friis Jensen, 2 medlemmer fra universi-
teterne, 9 medlemmer fra ministerier, amter og kommuner. 
 
 
Titel/emne: Vedr. […] Lovforslag L 134 om forbud mod tobaksreklame m.v. 
Henvisninger: SUU (L 134 – bilag 45); notat af 4. maj 2001 fra Kammeradvokaten til 
sundhedsministeren, oversendt d. 9. maj 2001 af sundhedsministeren til Sundhedsudval-
get. Se især notatets pkt. 2: Grundlovens § 73 om ekspropriation, samt kap. 3.2: Ekspro-
priation 
 

Titel/emne: [Om grl § 73 og evt. indførelse af et lovkrav om adskilt ejerskab til forskellige former 
for naturgasvirksomhed] 
Henvisninger: EPU (L 232 – bilag 29); udvalgssvar af 21. maj 2001 fra miljø- og ener-
giministeren til Det Energipolitiske Udvalg, jf. udvalgsspørgsmål 23 af 17. maj 2001, 
EPU (L 232 – bilag 29) 
 

Titel/emne: Om ekspropriation, jf. grl § 73 kan anvendes i tilfælde hvor et areal er be-
bygget f. eks. med en moské  
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 2406 stillet d. 11. april 2001 af Peter Skaarup (DF) til 
justitsministeren, besvaret d. 26. april 2001 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

Titel/emne: Finanslov 2002: ændring af principperne for tildeling af bibliotekspenge 
[om de ændringer af fordelingen af bibliotekspenge, som er gennemført ved vedtagelsen af ændringsforslag 
til finansloven for 2002, indebærer ekspropriation af rettigheder optjent på et tidligere tidspunkt]  
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Henvisninger: KUU (alm. del – bilag 327); notat afgivet d. 9. april 2002 af advokat Ka-
ren Dyekjær-Hansen til Dansk Forfatterforening. Videresendt s.d. af Dansk Forfatter-
forening til Kulturudvalget som bilag til skrivelse til udvalget. 
Se også: KUU (alm. del – bilag 427): Notat om visse spørgsmål i forbindelse med den 
ændring af reglerne om biblioteksafgift, som blev gennemført ved finansloven for 2002; 
notat afgivet d. 22. maj 2002 af justitsministeren til kulturministeren, videresendt (u.d.) af 
kulturministeren til Kulturudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 71 af 15. april 2002, KUU (alm. 
del – bilag 328), Justitsministeriets j.nr. 2002-760-0319.   
 

Titel/emne: [Om et lovforslag om omlægning af den Særlige Pensionsordning vil indebære lovgivning 
med tilbagevirkende kraft, og om det indebærer indgreb i allerede erhvervede rettigheder] 
Henvisninger: AMU (L 46 – bilag 17); notat af 5. april 2002 fra justitsministeren til be-
skæftigelsesministeren. Oversendt som udvalgssvar (u.d.) af beskæftigelsesministeren til 
Arbejdsmarkedsudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 10 af 6. februar 2002, AMU (L 46 – bilag 
6)  
 

2002-03 

Titel/emne: Delrapport fra den juridiske konsultationsgruppe – vedrørende de juridi-
ske problemstillinger i forbindelse med sameksistens mellem genetisk modificerede, 
konventionelle og økologiske afgrøder [herunder om ejendomsrettens beskyttelse] 
Henvisninger: Udvalget for Fødevarer, Landbrug, Fiskeri (alm. del – bilag 704); endelig 
udgave af rapport afgivet af en projektgruppe under Fødevareministeriet, oversendt d. 
28. Februar 2003 af fødevareministeren til FLF. Se særligt rapportens afsnit 5.3. (Eks-
propriation) 
Se også: Notat om de erstatningsretlige konsekvenser af GM-pollenspredning til GMO-
frie afgrøder [herunder om ekspropriation]. Notat af 16. Januar 2003 fra Kammeradvokaten 
til Fødevareministeriet, optrykt som bilag 3 til Delrapport fra den juridiske konsultati-
onsgruppe. Se notatets pkt. 63-68: Ekspropriation  
 
Titel/emne: Ejer, andelshaver eller lejer. Se bl.a. kap. 3: Mulig model for lejernes over-
tagelse af deres bolig som ejer- eller andelsbolig og beskrivelse af organisering af blande-
de andelsformer; herunder især underkapitel 3.3.12: Vurdering af modellen i forhold til 
grl § 73. 
Henvisninger: notat (u.d.) afgivet af Justitsministeriet og Kammeradvokaten i forening 
og indføjet i rapporten som underkapitel 3.3.12.. Samlet rapport afgivet maj 2003 af en 
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tværministeriel arbejdsgruppe (Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet, In-
denrigs- og sundhedsministeriet, Justitsministeriet, Integrationsministeriet, Skatteministe-
riet, Socialministeriet). 
 
Titel/emne: L 30: Forslag til lov om ændring af lov om råstoffer [om grl § 73 og et lovfors-
lag om forlængelse af tidsbegrænsede rettigheder til råstofindvinding] 
Henvisninger: Lovforslag L 30 som fremsat d. 3. oktober 2002 af miljøministeren. Se 
Almindelige bemærkninger, pkt. 2: Hovedpunkter i lovforslaget; herunder især afsnittet: 
Anmeldte rettigheder.  
Se også: (MPU (L 30 – bilag 12): Notits: to højesteretsdomme er grundlaget for ændring 
af råstofloven.; skr. af 22. november 2002 fra Skov- og Naturstyrelsen til miljøministe-
ren. Oversendt d. 25. november 2002 af miljøministeren til Miljø- og Planlægningsudval-
get 
Se også: MPU (L 30 – bilag 17) [Nærmere om i hvilket omfang et evt. krav mod staten på erstat-
ning for bortfald af tidsbegrænsede rettigheder til råstofudvinding påvirkes af, om rettighederne har været 
udnyttet eller ikke]; skr. af 27. november 2002 fra Danmarks Naturfredningsforening til 
Miljø- og Planlægningsudvalget; samt hertil MPU (L 30 – bilag 19), udvalgssvar af 27. 
november 2002 fra miljøministeren til MPU, jf. udvalgsspørgsmål 10 af samme dato, 
MPU (L 30 – bilag 18)  
 

Titel/emne: [om lovforslag L 53 om ændring af lov om almene boliger m.v. (vedr. aktivering af 
Landsbyggefondens midler) indebærer ekspropriation] 
Henvisninger: BOU (L 53 – bilag 12); notat af 3. december 2002 fra justitsministeren, 
vedlagt som bilag til udvalgssvar af 5. december 2002 fra økonomi- og erhvervsministe-
ren til Boligudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 3 af 27. november 2002 (L 53 – bilag 10)  
Justitsministeriets j.nr.: 2002-750-0172  
 

Titel/emne: [Om grl § 73 og et lovforslag hvorefter 2/3 af medlemmerne i ejendomsejerforeninger 
kan beslutte at indrette ejendommens tagetage til nye boliger] 
Henvisninger: BOU (L 57 – bilag 37); udvalgssvar af 9. december 2002 fra økonomi- 
og erhvervsministeren til Boligudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 9 af 4. december 2002, 
BOU (L 57 – bilag 33).  
Jf. skr af 4. december 2002 fra Ejerlejlighedernes Landsforening til BOU, BOU (L 57 – 
bilag 32)  
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Titel/emne: Notat [om hvorvidt den model for lejeres overtagelse af almennyttige boliger som ejer- 
eller andelsboliger, som er skitseret i rapporten: ”ejer, andelshaver eller lejer” kap. 3, må karakteriseres 
som ekspropriation, m.v.] 
Henvisninger: BOU (alm. del – bilag 271); notat af 20. juni 2003 afgivet af advokat 
Henrik Christrup til Boligselskabernes Landsforening, videresendt af Boligselskabernes 
Landsforening til Boligudvalget som bilag til skr af 24. juni 2003 
Se også: BOU (alm. del – bilag 333); [bemærkninger til advokat Henrik Christrups notat af 20. 
juni 2003]. Udvalgssvar (u.d.) fra justitsministeren, jf. udvalgsspørgsmål 132 af 25. juni 
2003, BOU (alm. del – bilag 274). 
 

Titel/emne: Udkast til justitsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål N og O af 11. 
juni 2003 fra Folketingets Boligudvalg [yderligere om grl § 73 i relation til et evt. salg af almen-
nyttige boliger, jf. rapporten ”Ejer, andelshaver eller lejer”] 
Henvisninger: BOU (alm. del – bilag 333); talepapir (udkast) (u.d.) til justitsministeren 
til brug for samråd i Boligudvalget, afholdt d. 24. juni 2003. Talepapiret oversendt som 
udvalgssvar (u.d.), jf. udvalgsspørgsmål 131 af 25. juni 2003, BOU (alm. del – bilag 274) 
Se også: BOU (alm. del – bilag 357); Referat af det åbne samråd med justitsministeren 
tirsdag den 24. Juni 2003 om samrådsspørgsmål N-O (salg af almene boliger). Redigeret 
referat, omdelt i udvalget d. 17. september 2003 
 

Titel/emne: [Om forskelle og ligheder mellem de synspunkter om de almennyttige boligorganisatio-
ners retlige status, som findes i to forskellige redegørelser (hhv. ”Fonde med offentlig interesse”, 1998, og 
”Ejer, andelshaver og lejer”, 2003)] 
Henvisninger: BOU (alm. del – bilag 328); udvalgssvar af 18. august 2003 fra økonomi- 
og erhvervsministeren til Boligudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 93 af 11. juni 2003, BOU 
(alm. del – bilag 261) 
Se også: BOU (alm. del – bilag 354); [yderligere om de almennyttige boligorganisationers retlige 
status og ejendomsbeskyttelse], udvalgssvar afgivet d. 16. september 2003 af økonomi- og er-
hvervsministeren med bidrag fra justitsministeren til Boligudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 
133-138 af 25. juni 2003, BOU (alm. del – bilag 275)  
 

2003-04 
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Titel/emne: Betænkning om bortvisning af voldelige og truende personer fra hjemmet 
m.v. Se især kap. 2. Gældende ret om tvangsindgreb, der begrænser bevægelsesfriheden, 
herunder kap. 2.4. Relevante grundlovsbestemmelser [om § 71 samt om § 73 stk. 1]. 
Henvisninger: Betænkning nr. 1439/2004, afgivet februar 2004 af Justitsministeriets 
Strafferetsplejeudvalg (permanent udvalg) efter Justitsministeriets anmodning af 10. sep-
tember 2003. Se betænkningens p. 38-49 
 
 
Titel/emne: [Om statens adgang til anvendelse af midler i Grundejernes Investeringsfond] 
Henvisninger: BOU (L 73 – bilag 27); udvalgssvar (u.d.) fra økonomi- og erhvervsmi-
nisteren til Boligudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 14-16 og 18 af 25. november 2003 
 

Titel/emne: [Om visse hypotetiske ændringer af lejeloven vil udgøre ekspropriation ovf. udlejer] 
Henvisninger: BOU (L 78 – bilag 48); udvalgssvar af 4. december 2003 fra socialmini-
steren, med bidrag fra justitsministeren, til Boligudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 9 og 10 af 
(u.d.), BOU (L 78 – bilag 7)  
 

Titel/emne: [Om en lov om ophævelse af udlejers adgang til at opsige lejeforhold pga. ombygning har 
karakter af et ekspropriativt indgreb, samt om lovens tilbagevirkende kraft, særligt i forhold til afsagte 
domme] 
Henvisninger: BOU (L 78 – bilag 108); udvalgssvar af 4. maj 2004 fra socialministeren 
med konsultation af justitsministeren, til Boligudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 57 af 25. 
marts 2004, BOU (L 78 – bilag 98), jf. også henvendelse af 2. marts 2004 fra Advokater-
ne i Jyllandsgården A/S til Boligudvalget, BOU (L 78 – bilag 97) 
 

Titel/emne: [Bl.a. om hvorvidt forskellige grupper af lodsejere, som efter L 146 evt. berøres af visse 
indgreb i ejendomsretten, uretmæssigt vil blive stillet ulige i relation til adgangen til erstatning efter § 73] 
Henvisninger: MPU (L 146 – bilag 11); skr. af 27. februar 2004 fra prof., dr. jur. Peter 
Pagh til Miljø- og Planlægningsudvalget; se særligt skrivelsens pkt. 8.  
Se også: MPU (L 146 – bilag 23); udvalgssvar af 22. marts 2004 fra miljøministeren, 
med bidrag fra Skov- og Naturstyrelsen, jf. udvalgsspørgsmål 5 af 2. marts 2004 (L 146 – 
bilag 12)   
 

Titel/emne: L 112: forslag til lov om drift af landbrugsjorder [herunder om hvorvidt pålæg 
om rydning af opvækst m.v. i visse tilfælde vil kunne udgøre indgreb af ekspropriativ karakter] 



217 
 

Henvisninger: Lovforslag L 112 som fremsat d. 10. december 2003 af ministeren for 
fødevarer, landbrug, fiskeri. Se Almindelige bemærkninger, pkt. 5: Erhvervsøkonomiske 
konsekvenser  
Se også: FLF (L 112 – bilag 18); udvalgssvar af 15. april 2004 fra fødevareministeren til 
Udvalget for Fødevarer, Landbrug, Fiskeri;  jf. udvalgsspørgsmål 13 af 26. marts 2004, 
FLF (L 112 – bilag 11), jf. også henvendelse af 26. marts 2004 fra Dansk Landbrug til 
udvalget, FLF (L 112 – bilag 10) 
 

Titel/emne: L 182: Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger (m. fl. lo-
ve)[Herunder om, hvorvidt forsøg med salg af almene familieboliger vil indebære ekspropriation]   
Henvisninger: Lovforslag L 182 som fremsat d. 17. marts 2004 af økonomi- og er-
hvervsministeren. Se især Almindelige bemærkninger, afsnittet: Lovforslagets baggrund 
og formål, samt afsnittet: Forholdet til grundlovens § 73 
 

Titel/emne: L 218: forslag til lov om bortvisning og beføjelse til at meddele tilhold m.v. 
[herunder om en kompetence til under visse omstændigheder at bortvise en person, eller meddele denne 
tilhold, vil kunne udgøre et indgreb af ekspropriativ karakter]  
Henvisninger: Lovforslag L 218 som fremsat d. 31. marts 2004 af justitsministeren. Se 
især Almindelige bemærkninger pkt. 1: Indledning, samt pkt. 5: Forholdet til grundret-
tighederne, herunder pkt. 5.1: Grundloven 
 

Titel/emne: Notits om forholdet mellem grundloven og en kompensationsbestemmel-
se i aftalen af 29. september 2003 mellem økonomi- og erhvervsministeren og bevil-
lingshaverne i henhold til eneretsbevilling af 8. juli 1962 [herunder om i hvilket omfang fremti-
dig lovgivning vil kunne udløse kompensation etc] 
Henvisninger: EPU (B 7 – bilag 20); notat af 7. november 2003 fra justitsministeren, 
oversendt d. 11. november 2003 af økonomi- og erhvervsministeren til Det Energipoliti-
ske Udvalg som bilag til skr. af 11. november 2003. Ligeledes oversendt til Skatteudval-
get, jf. SAU (L 62 – bilag 19) 
Justitsministeriets j.nr.: 2003-751-0075  
Se også: SAU (L 62 – bilag 103) [Uddybende bemærkninger om grundlovsmæssigheden af aftale af 
29. september 2003]; udvalgssvar (u.d) fra skatteministeren, med bidrag fra justitsministe-
ren, til Skatteudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 45 og 46 af 19. november 2003, SAU (L 62 – 
bilag 40). 
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Se endvidere SAU (L 62 – bilag 134); udvalgssvar (u.d.) fra skatteministeren med bidrag 
fra justitsministeren, jf. udvalgsspørgsmål 95 af 3. december 2002 (L 62 – bilag 112) 
Se også: EPU (B 7 – bilag 90) [uddybende om lovgivningsmagtens adgang til ved aftale at binde 
senere lovgivningsmagter etc]. Jf. fuldstændige henvisninger ovf. under § 3 
 

Titel/emne: Om de statsretlige aspekter af Nordsøaftalen, herunder om forholdet mel-
lem grundloven og kompensationsbestemmelsen i aftalen 
Henvisninger: EPU (alm. del – bilag 592); referat af udvalgshøring om disse emner i 
Det Energipolitiske Udvalg, afholdt d. 9. december 2003. Referatet omdelt i udvalget d. 
27. september 2004. Herunder med gengivelse af mundtlige oplæg fra prof., dr. jur. Jens 
Peter Christensen, samt fra lektor, c.j. Anita Rønne.  
 

Titel/emne: [om det forhold, at elforbrugerne via betalingen for el har finansieret opbygningen af ak-
tiver i den danske elsektor, har nogen betydning for ejerforholdene i elsektoren] 
Henvisninger: EPU (alm. del – bilag 406); udvalgssvar af 10. juni 2004 fra økonomi- og 
Erhvervsministeren til Det Energipolitiske Udvalg, jf. udvalgsspørgsmål 114 af 20. april 
2004, EPU (alm. del – bilag 329)   
 

Titel/emne: [Om arealreservation kan siges at udgøre et ekspropriativt indgreb] 
Henvisninger: TRU (alm. del – bilag 325); kopi til Trafikudvalget af udvalgssvar (u.d.) 
fra justitsministeren til Retsudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 16 af 23. oktober 2003, REU 
(alm. del – bilag 60) 
Justitsministeriets j.nr.: 2003-792-0798 
 

Titel/emne: Notat om forholdet mellem grl § 73 om ejendomsrettens ukrænkelighed 
og rådighedsbegrænsninger som følge af projekteringslove 
Henvisninger: Notat afgivet af Lovsekretariatet d. 20. april 2004 
Folketingets j.nr.: 17-0004 
 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 
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Titel/emne: [Om et lovforslag om at afkorte den hidtil normale 5-årige afdragsperiode vedr. gældssa-
nering for erhvervsdrivende i forbindelse med konkurs, til en 3-årig periode, m.v.] 
Henvisninger: REU (L 10 – svar på spørgsmål 21): udvalgssvar afgivet. d. 15. april 
2005 af justitsministeren til Retsudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 21 af 17. marts 2005 
Justitsministeriets j.nr.: 2005-711-0004 
 

Titel/emne: L 155: F.t. l. om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., (m. fl. love) 
[Om grl § 73 og en lovændring, hvorefter særlige rettigheder eller begrænsninger, som knytter sig til ak-
tiebesiddelsen eller til den enkelte aktie i et børsnoteret selskab kan suspenderes, hvis selskabets aktier 
bliver genstand for et overtagelsestilbud (aktieselskabslovens § 81b-h)]  
Henvisninger: Lovforslag L 155 som fremsat d. 13. april 2005 af økonomi- og er-
hvervsministeren. Se især Almindelige bemærkninger pkt. 7: Forholdet til grundlovens § 
73. Se også bemærkninger til lovforslagets § 2, nr. 6   
 

Titel/emne: [Om grundlovsmæssigheden af et evt. forslag om fastsættelse af maksimalpriser for salg 
af andelsboligforeningsejendomme m.v., jf. tidligere forslag herom] 
Henvisninger: BOU – L 173, svar på spm. 47; udvalgssvar af 14. juni 2005 fra økono-
mi- og erhvervsministeren, med bidrag fra justitsministeren, til Boligudvalget, jf. udvalgs-
spørgsmål 47 af 10. juni 2005.  
Se om dette spørgsmål også: BOU – L 173, svar på spm. 6, 14, 31; herunder især svar 
på spm. 31: udvalgssvar af 10. juni 2005 fra økonomi- og erhvervsministeren, med bi-
drag fra justitsministeren, til Boligudvalget, jf. udvalgsspørgsmål af 9. juni 2005. 
 

2005-06 

Titel/emne: Notat om forholdet mellem grundlovens § 73 og en påtænkt lovmæssig 
regulering af pensioners behandling på skifte i anledning af separation eller skilsmisse 
Henvisninger: notat afgivet af Justitsministeriet d. 19. maj 2005, jf. skr. af 2. december 
2004 fra ægtefællepensionsudvalget under Ministeriet for familie- og forbrugeranliggen-
der (L.A. j.nr. 2005-751-0001). Notatet er optrykt som bilag 4 til betænkning 1466/2005 
om ægtefællers pensionsrettigheder, afgivet af ægtefællepensionsudvalget.  
 
 
Titel/emne: [om behovet for at foretage nærmere undersøgelser af, hvorvidt indførelse af visse færdsels-
regulerende foranstaltninger (miljøzone) vil være et ekspropriativt indgreb] 
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Henvisninger: MPU (L 64 – svar på spørgsmål 1), Justitsministerens svar af 13. februar 
2006 til Miljø- og Planlægningsudvalget ad L 64, jf. spørgsmål 1 af 27. januar 2006 ad L 
64.  
 

Titel/emne: Om advokatredegørelse vedrørende hjemmel til etablering af miljøzone i 
København 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 1981 stillet d. 13. januar 2006 af Steen Gade (SF) til 
justitsministeren, besvaret d. 25. januar 2006 
Se også: notits af 20. januar 2006 med overskriften: (Hvis der spørges nærmere til Ju-
stitsministeriets ekspropriationsretlige vurdering fra advokatfirmaet Jon Palle Buhl). Ta-
lepapir af 20. januar 2006 til ministeren, optrykt som bilag til besvarelsen af S 1981.    
Justitsministeriets j.nr.: 2006-790-0170. For talepapiret, se dok.nr. JCB40035  
 

Titel/emne: [Om praksis for inddragelse af midler fra fonde svarende til Landsbyggefonden] 
Henvisninger: BOU, L 70 – svar på spm. 23; udvalgssvar af 7. december 2005 fra soci-
alministeren, med bidrag fra justitsministeren, jf. udvalgsspørgsmål 23 af 1. december 
2005. 
Se også: BOU L 70 – svar på spm. 24; [om der efter Kammeradvokatens vurdering før fremsættel-
sen af L 70 er blevet trukket midler ud af Landsbyggefonden i strid med grl § 73]; udvalgssvar af 5. 
december 2005 fra socialministeren, med bidrag fra Kammeradvokaten, jf. udvalgs-
spørgsmål 24 af 1. december 2005.   

 

Titel/emne: [Om indførelse af et forbud mod ejendomsmægleres ejerinteresser i realkreditvirksomhe-
der kan have karakter af et ekspropriativt indgreb] 
Henvisninger: ERU L 118 – svar på spm. 1; udvalgssvar af 29. marts 2006 fra økono-
mi- og erhvervsministeren, jf. udvalgsspørgsmål 1 af 8. februar 2006  
 

 2006-07  

 

2007-08, 1. Samling 
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2007-08, 2. Samling 
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§ 74 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

Betænkning 1422/2004: Gennemførelsen i dansk ret af direktivet om etnisk ligebehand-
ling. Se fulde henvisninger ovf. under § 70  
 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 
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2004-05, 2. Samling 

 

2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 75 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

Titel/emne: Notat om samråd i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg onsdag den 28. 
april 1999 om alm. del – bilag 300. [om lov om aktiv socialpolitik, hvorefter en kommune kan 
standse udbetalingen af kontanthjælp til personer, som uden rimelig grund afslår tilbud om arbejde eller 
aktivering, og grl § 75] 
Henvisninger: AMU (alm. del – bilag 366); socialministeriets notat af 19. april 1999 til 
brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål V ved samråd d. 28. april 1999 i Arbejdsmar-
kedsudvalget. Oversendt (u.d.) af socialministeren som udvalgssvar til Arbejdsmarkeds-
udvalget, jf. udvalgsspørgsmål 109 af 11. maj 1999, AMU (alm. del – bilag 344) 
Der henvises i den forbindelse til ældre udvalgssvar fra justitsministeren til Socialudval-
get, som behandler spørgsmålet mere udtømmende, se SOU 1996-97 (L 230 – bilag 34)   
 

Titel/emne: [Om hvilke menneskeretskonventioner Danmark har tilsluttet sig, med den virkning at 
grundlovens beskyttelse af grundrettighederne er blevet suppleret og præciseret; herunder om retten til ar-
bejde] 
Henvisninger: UFO (alm. del – bilag 79); Udvalgssvar af 28. maj 1999 fra statsministe-
ren med bidrag fra justitsministeren, til Udvalget for Forretningsordenen, jf. udvalgs-
spørgsmål 1-19 af 11. juli 1997, UFO 1996-97 (B 58 – bilag 1) 
 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 



225 
 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

Titel/emne: L 89: forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrati-
onsloven [om ændring af reglerne om starthjælp, jf. L 361/6/6/2002 (om ændring af lov om aktiv 
socialpolitik og integrationsloven), under hensyn til at denne lov delvis havde fået et indhold som måtte 
antages at være i strid med grl § 75 stk. 2] 
Henvisninger: Lovforslag L 89 som fremsat d. 13. november 2002 af beskæftigelsesmi-
nisteren. Se Almindelige bemærkninger, herunder især pkt. 1: Formålet med lovforslaget, 
samt pkt. 3: Forholdet til grundlovens § 75 stk. 2.  
 

2003-04 

Titel/emne: [Om muligheden for at standse udbetaling af social pension til efterlyste personer] 
Henvisninger: SOU (L 178 – bilag 3); udvalgssvar af 4. maj 2004 fra socialministeren, 
med bidrag fra justitsministeren, til Socialudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 1 af 19. april 
2004 
 

Titel/emne: [om grl § 75 stk. 2 og et forslag om tilbageholdelse af sociale ydelser som sanktion mod 
forældre, der nægter at lade deres børn deltage i obligatorisk sprogstimulering af tosprogede børn] 
Henvisninger: UDU (L 194 – bilag 10); udvalgssvar af 5. maj 2004 fra undervisnings-
ministeren, med bidrag fra Arbejdsdirektoratet, til Uddannelsesudvalget, jf. udvalgs-
spørgsmål 5 af 28. april 2004, UDU (L 194 – bilag 7). Se også UDU (L 194 – bilag 17); 
supplerende udvalgssvar fra undervisningsministeren, med bidrag fra socialministeren. 
 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 

Titel/emne: Om [særlige] krav til danske statsborgere med grønlandsk baggrund 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 2740 stillet d. 27. juli 2005 af Lars-Emil Johansen 
(SIU) til justitsministeren, besvaret d. 12. august 2005 
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Justitsministeriets j.nr.: 2005-790-0058 
 

2005-06 

Titel/emne: Notat om forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats og lov om aktiv socialpolitik samt forslag til Lov om ændring af integrationsloven og 
udlændingeloven [om grl § 75 stk. 2 og et forslag, hvorefter kontanthjælp til en hjemmegående ægte-
fælle under visse omstændigheder kan bortfalde (”300-timers-reglen”)] 
Henvisninger: AMU (L 89 – bilag 1); Høringsnotat vedr. L 89, incl. høringssvar af 4. 
november 2005 afgivet af Institut for Menneskerettigheder (v/ Ida Elisabeth Koch) til 
beskæftigelsesministeriet. Videresendt d. 30. november 2005 af beskæftigelsesministeren 
til Arbejdsmarkedsudvalget som bilag til høringsnotatet. Se beskæftigelsesministerens 
kommentarer hertil i høringsnotatet, pkt. 6.  
Se også: AMU (L 89 – svar på spm. 2); udvalgssvar af 1. februar 2006 fra beskæftigel-
sesministeren til Arbejdsmarkedsudvalget, , jf. udvalgsspm. 2 af 19. januar 2006 
 

Titel/emne: [Forskellige spørgsmål om den danske grundlov, herunder om § 75 stk. 2 som ”justi-
ciabel” social-økonomisk rettighed efter den danske grundlov] 
Henvisninger: GRL alm. del – svar på spm. 1; udvalgssvar af 28. marts 2006 fra Ju-
stitsministeriet til Udvalget til Behandling af Grundlovsforslag, jf. udvalgsspørgsmål 1 af 
7. Marts 2006. 
Justitsministeriets j.nr.: 2006-792-0218  
 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 76 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

Titel/emne: [Om grl § 76 og et lovforslag, hvorefter grundskoleundervisningen på en friskole kan 
underlægges obligatorisk evaluering, således at manglende medvirken kan medføre fratagelse af statstil-
skud] 
Henvisninger: UDU (L 81 – bilag 20), udvalgssvar (u.d.) fra undervisningsministeren til 
Uddannelsesudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 8 af 11. december 1998, UDU (L 81 – bilag 
7). 
Se også: UDU (L 81 – bilag 21), udvalgssvar af 12. marts 1999 fra undervisningsmini-
steren til Uddannelsesudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 31 af 19. februar 1999, UDU (L 81 
– bilag 19)  
 

Titel/emne: [om forskellige godkendelseskrav for frie kostskoler, hhv. for frie grundskoler i øvrigt] 
Henvisninger: UDU (alm. del – bilag 50), udvalgssvar af 29. januar 1999 (?) fra under-
visningsministeren til uddannelsesudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 8 af 21. oktober 1998, 
UDU (alm. del – bilag 42) 
 

Titel/emne: [Om hvilke menneskeretskonventioner Danmark har tilsluttet sig, med den virkning at 
grundlovens beskyttelse af grundrettighederne er blevet suppleret og præciseret; herunder om retten til (at 
modtage) undervisning] 
Henvisninger: UFO (alm. del – bilag 79), Udvalgssvar af 28. maj 1999 fra statsministe-
ren med bidrag fra justitsministeren, jf. udvalgsspørgsmål 1-19 af 11. juli 1997, UFO 
1996-97 (B 58 – bilag 1) 
 

1999-2000 

Titel/emne: L 264: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven m.fl. love [herunder 
om en bestemmelse, hvorved det bliver udtrykkeligt at undervisningsfriheden efter § 76, 2. Pkt., også 
omfatter den særskilt tilrettelagte undervisning som børn af asylansøgere skal deltage i.] 
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Henvisninger: Lovforslag L 264 som fremsat d. 30. marts 2000 af indenrigsministeren. 
Se Bemærkninger til lovforslagets nr. 36, vedr. udlændingelovens § 42 c, stk. 1, 1. pkt.  
 

2000-01 

Titel/emne: Om en elev på et socialpædagogisk opholdssted samtidigt kan få undervis-
ning på en ikke-godkendt efterskole/højskole [herunder om undervisningspligten opfyldes ved at 
eleven modtager undervisning på en ikke-godkendt institution] 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 4026 stillet d. 17. september 2001 af Gitte Lillelund 
Bech (V) til undervisningsministeren, besvaret d. 1. oktober 2001 
 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

Titel/emne: [Om at grl § 76, 2. Pkt., ikke kan anses i sig selv at indebære et krav om at frie 
grundskoler skal formidle at det danske samfund og en række andre samfund bygger på menneskerettig-
heder]  
Henvisninger: UDU (L 163 – bilag 23); udvalgssvar (u.d.) fra undervisningsministeren 
til Uddannelsesudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 6 af 11. april 2002, UDU (L 163 – bilag 7) 
 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 

Titel/emne: Om stramninger i forhold til de frie skoler [om lovforslag L 105 og grl § 76] 
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Henvisninger: § 20-spørgsmål S 80, stillet d. 1. marts 2005 af Margrethe Vestager (RV) 
til undervisningsministeren, besvaret d. 10. marts 2005 
 

2005-06 

Titel/emne: om asylansøgeres børns ret til undervisning i folkeskolen.  
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 1497 stillet d. 14. december 2005 af Elsebeth Gerner 
Nielsen (RV) til undervisningsministeren, besvaret d. 24. januar 2006 af denne med bi-
drag fra integrationsministeren. 
 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



230 
 

§ 77 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

Titel/emne: Om at Manar-ul-Huda-skolen i København censurerer teksterne i elever-
nes bøger i danskundervisningen 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 390 stillet d. 6. november 1998 af Christian H. Hansen 
(DF) til undervisningsministeren, besvaret d. 13. november 1998 af denne med bidrag 
fra justitsministeren   
 

Titel/emne: Om forbrugerombudsmandens indgreb overfor erhvervslivets sponsor-
virksomhed [herunder generelt om grl § 77] 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 2010 stillet d. 6. maj 1999 af Kim Behnke (FP) til ju-
stitsministeren, besvaret d. 19. maj 1999 
 

Titel/emne: Om studentertidsskriftet ”Alætheia”, som det er blevet forbudt at omdele 
på Københavns Universitet Amager 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 2533 stillet d. 5. juli 1999 af Christian H. Hansen (DF) 
til forskningsministeren, besvaret af denne d. 29. juni 2000 efter at forskningsministeren 
og justitsministeren havde taget stilling til en klage fra parterne i sagen.   
 

Titel/emne: [om det er i strid med grl §§ 72 eller 77 at kræve udførselstilladelse til eksport af stær-
ke krypteringsværktøjer] 
Henvisninger: EUU (alm. del – bilag 1092); udvalgssvar af 11. juni 1999 fra erhvervs-
ministeren (fremsendt af udenrigsministeren) til Europaudvalget, med bidrag af 31. maj 
1999 fra justitsministeren, jf. udvalgsspørgsmål 92 af 10. marts 1999, EUU (alm. del – 
bilag 668) 
Notatet er pt. ikke indlagt i Folketingets dokumenter på www.ft.dk.  
Justitsministeriets j.nr. (vedrørende JM´s bidrag): 1999-760-0668 
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Titel/emne: [Om hvilke menneskeretskonventioner Danmark har tilsluttet sig, med den virkning at 
grundlovens beskyttelse af grundrettighederne er blevet suppleret og præciseret; herunder om ytringsfrihed] 
Henvisninger: UFO (alm. del – bilag 79), Udvalgssvar af 28. maj 1999 fra statsministe-
ren med bidrag fra justitsministeren, til Udvalget for Forretningsordenen, jf. udvalgs-
spørgsmål 1-19 af 11. juli 1997, UFO 1996-97 (B 58 – bilag 1) 
 

1999-2000 

Titel/emne: L 145: forslag til lov om fuldbyrdelse af straf m.v. [Om at ledere af institutio-
ner under kriminalforsorgen skal have adgang til på forhånd at gennemlæse blade udgivet af de indsatte, 
samt under visse betingelser forbyde udgivelsen af artikler heri (udtalelser fra justitsministeren samt fra 
flertal og mindretal i straffelovrådet)]    
Henvisninger: Lovforslag L 145 som fremsat d. 8. december 1999 af justitsministeren. 
Se Almindelige bemærkninger, pkt. 5.6.7: Udgivelse af blad   

 

L 196 (som fremsat): forslag til lov om ændring af straffeloven (maskeringsforbud). Se 
fuldstændige henvisninger ndf. under § 79 
 

Titel/emne: [Om mulighederne for at begrænse gennemførelse eller offentliggørelse af exit-polls på 
folketingsvalgdage]  
Henvisninger: UVP (alm. del – bilag 11), udvalgssvar af 26. september 2000 fra inden-
rigsministeren til Udvalget for Valgs Prøvelse, jf. udvalgsspørgsmål 3 af 19. september 
2000, UVP (alm. del – bilag 10)  
Indenrigsministeriets j.nr.: 2000/40081-21 
 

2000-01 

Titel/emne: [Om mulighederne for at udforme retsregler, der helt eller delvis forbyder exit-polls]  
Henvisninger: KOU (alm del – bilag 158); udvalgssvar af 2. april 2001 fra indenrigsmi-
nisteren til Kommunaludvalget, jf. udvalgsspørgsmål 28 af 23. februar 2001, KOU (alm. 
del – bilag 127).  
Indenrigsministeriets j.nr. 2001/40081-25      
 

Titel/emne: [om en udenrigsråds kronik vedrørende et udenrigspolitisk spørgsmål] 
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Henvisninger: URU (alm. del – bilag 545); udvalgssvar af 20. august 2001 fra uden-
rigsministeren til Udenrigsudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 96 af 10. august 2001, URU 
(alm. del – bilag 537) 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

Titel/emne: Om samfundsforskeres objektivitet [om en forskers adgang til at udtale sig om sit 
arbejdsområde]  
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 2093 stillet d. 15. maj 2002 af Jette Jespersen (DF) til 
videnskabsministeren, besvaret d. 24. maj 2002 af denne med bidrag fra Københavns 
Universitet 
 

Titel/emne: Om offentligt ansattes ytringsfrihed 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 2463 stillet d. 13. juni 2002 af Line Barfod (EL) til 
statsministeren, besvaret d. 21. juni 2002 af denne med bidrag fra justitsministeren 
 

Titel/emne: [om en ændret affattelse af strfl § 136, og grundlovsbeskyttelsen af den materielle yt-
ringsfrihed] 
Henvisninger: REU (L 35 – bilag 84); udvalgssvar (u.d.) fra justitsministeren til Retsud-
valget, jf. udvalgsspørgsmål 110 af 7. marts 2002, REU (L 35 – bilag 61) 

 

2002-03 

Titel/emne: [Om kriminalisering af fiktiv børnepornografi må antages at være i strid med grl § 77] 
Henvisninger: REU (L 117 – bilag 2); Kommenteret høringsoversigt vedr. lovforslag L 
117, oversendt (u.d.) af justitsministeren til Retsudvalget, Se justitsministerens kommen-
tarer under pkt. 1.5: Straffelovens § 235 
 

2003-04 

Titel/emne: [Om offentligt ansattes ytringsfrihed, jf. en konkret sag i Roskilde Kommune] 
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Henvisninger: REU (B 40 – bilag 5); udvalgssvar (u.d.) fra justitsministeren til Retsud-
valget, jf. udvalgsspørgsmål 1 og 2 af 21. januar 2004, REU (B 40 – bilag 3) 
Justitsministeriets j.nr.: 2003-760-0439  
 

Titel/emne: Om at forsvarschefen har bedt generaler og admiraler om ikke at udtale sig 
kritisk om [regeringens oplæg til] forsvarsforlig 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 2747 stillet d. 11. marts 2004 af Peter Skaarup (DF) til 
forsvarsministeren, besvaret d. 22. marts 2004 
 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 

 

2005-06 

34 Titel/emne: Ytringsfrihed og meddeleret for offentligt ansatte 
Henvisninger: Betænkning 1472/2006 afgivet marts 2006 af Udvalget om offentligt 
ansattes ytringsfrihed og meddeleret, nedsat af regeringen med kommissorium af 4. Juni 
2004. Udvalget blev nedsat bl.a. med henvisning til Folketingets behandling d. 30. Januar 
2004 af beslutningsforslag B 39 og B 40/2003-04. Medlemmer: fmd. højesteretsdommer 
m.v. Jens Peter Christensen, 6 medlemmer udpeget af ministerier, 7 medlemmer udpeget 
efter indstilling fra organisationer, 1 medlem udpeget efter indstilling fra F.O.  
 
 
Titel/emne: Udkast til justitsministerens besvarelse d. 3. november 2005 i Folketingets 
Forsvarsudvalg af samrådsspørgsmål C (FOU, alm. del) vedrørende offentligt ansattes 
ytringsfrihed 
Henvisninger: FOU (alm. del – svar på spørgsmål 5); talepapir af 1. november 2005 til 
justitsministeren, oversendt som udvalgssvar til Forsvarsudvalget d. 18. november 2005, 
jf. udvalgsspørgsmål 5 af 3. november 2005. 
Justitsministeriets j.nr.: 2005-151-0053   
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Titel/emne: [Forskellige spørgsmål om den danske grundlov, herunder om der ved de danske dom-
stole i de senere år har været behandlet principielle sager om ytringsfriheden m.v.] 
Henvisninger: GRL alm. del – svar på spm. 1; udvalgssvar af 28. marts 2006 fra Ju-
stitsministeriet til Udvalget til Behandling af Grundlovsforslag, jf. udvalgsspørgsmål 1 af 
7. marts 2006. 
Justitsministeriets j.nr.: 2006-792-0218  
 

Titel/emne: [Om lovbestemmelser, som indebærer efterfølgende ansvar for ytringer m.v.] 
Henvisninger: REU alm. del – svar på spm. 293; udvalgssvar af 9. maj 2006 fra justits-
ministeren til Retsudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 293 af 20. marts 2006 
Justitsministeriets j.nr.: 2006-792-0225 
 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 78 
 

1997-98, 2. Samling 

Titel/emne: Rigsadvokatens redegørelse om mulighederne for at søge rockerklubberne 
Hells Angels og Bandidos opløst ved dom  
Henvisninger: REU (alm. del – bilag 180); notat af 27. april 1998 fra Rigsadvokaten til 
justitsministeren, oversendt d. 29. april 1998 af justitsministeren til Retsudvalget. 
Dokumentet er ikke i sin helhed tilgængeligt for offentligheden. Ved skr. af 17. juni 1998 
fra justitsministeren til Retsudvalget, REU (alm. del – bilag 366), blev dele af dokumen-
tet på ny oversendt, efter at disse dele var gjort offentligt tilgængelige. Den offentlige del 
af dokumentet er notatets kap. 3: Fortolkningen af grundlovens § 78, stk. 2.   
Bilagene til REU (alm. del – bilag 366) er ikke indlagt i Folketingets dokumenter på dette 
dokumentnr., men kan findes på REU 2001-02, 2. Samling, (B 103 – bilag 6), hvor bila-
gene på ny blev omdelt i udvalget.   
Se også: REU (alm. del – bilag 179); Notat om Rigsadvokatens redegørelse om mulig-
hederne for at søge rockerklubberne Hells Angels og Bandidos opløst ved dom. Notat af 
27. april 1998 fra Rigsadvokaten til offentliggørelse, vedlagt som bilag til ovennævnte 
fortrolige redegørelse af samme dato til Justitsministeren. Videresendt d. 29. april 1998 
af justitsministeren til REU. 
Bilagene til REU (alm. del – bilag 179) er ikke indlagt i Folketingets dokumenter på dette 
dokumentnr., men kan findes på REU 2001-02, 2. Samling, (B 103 – bilag 6), hvor bila-
gene på ny blev omdelt i udvalget. 

 

Titel/Emne: [Om grl § 78 stk. 5, herunder særligt i fh til grl § 3]   
Henvisninger: REU (alm. del – bilag 190); udvalgssvar (u.d., omdelt maj 1998) fra ju-
stitsministeren til Retsudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 22, REU (alm. del – bilag 40), af 31. 
marts 1998  
 

1998-99 

Titel/emne: Responsum vedrørende visse bestemmelser i forslag til lov om ændring af 
forskellige love om selvejende uddannelsesinstitutioner, fremsat af undervisningsministe-
ren den 16. december 1998 [Om lovforslagets forhold til foreningsfriheden efter grl § 78; samt om 
forholdet til et almindeligt foreningsfrihedsprincip; samt om lovforslagets kvalitet m.v.]  
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Henvisninger: UDU (L 145 – bilag 3); notat af 15.januar 1999 afgivet af prof., dr. jur. 
Peter Germer på opfordring af Oplysningsforbundenes Fællesråd, fremsendt af Peter 
Germer til Uddannelsesudvalget. 
Notatet er pt. ikke indlagt på Folketingets dokumenter på www.ft.dk.. 
Se også: UDU (L 145 – bilag 17), [undervisningsministerens bemærkninger til prof., dr. jur. Peter 
Germers notat af 15. januar 1999.] Udvalgssvar af 26. april 1999 fra undervisningsministe-
ren, med bidrag fra justitsministeren, til Uddannelsesudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 2 af 
27. januar 1999, UDU (L 145 – bilag 4) 
 

§ 20-spørgsmål S 3211: Om anvendelse af rockerloven overfor en langelandsk naziorga-
nisation [samt om skridt til evt. opløsning heraf] Se fuldstændige henvisninger ndf. under § 79 
 

FOU (alm. del – bilag 20), [herunder om at militært personel efter ældre militær strfl i visse tilfælde 
var afskåret fra deltagelse i politiske foreninger], jf. fulde henvisninger ndf. under § 85 
  

Titel/emne: [bemærkninger til prof., lic. jur. Gorm Toftegaard Nielsens artikel ”Grundlovens § 78 
og foreningsforbud”, UfR 1999 B 67f] 
Henvisninger: REU (alm. del – bilag 672), udvalgssvar (u.d.) fra justitsministeren til 
Retsudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 282 af 23. februar 1999, REU (alm. del – bilag 533) 
 

Titel/emne: [Om hvilke menneskeretskonventioner Danmark har tilsluttet sig, med den virkning at 
grundlovens beskyttelse af grundrettighederne er blevet suppleret og præciseret; herunder om foreningsfri-
hed] 
Henvisninger: UFO (alm. del – bilag 79), Udvalgssvar af 28. maj 1999 fra statsministe-
ren med bidrag fra justitsministeren, jf. udvalgsspørgsmål 1-19 af 11. juli 1997, UFO 
1996-97 (B 58 – bilag 1) 
 

1999-2000 

Titel/emne: Om dødstrusler mod folketingsmedlemmer på den nazistiske gruppering 
Blood & Honours hjemmeside [vedr. fornyet overvejelse om anvendelse af rockerloven, samt om evt. 
skridt til opløsning af foreningen ved dom] 
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Henvisninger: § 20-spørgsmål S 2091 stillet d. 23. marts 2000 af Peter Skaarup (DF) til 
justitsministeren, besvaret d. 31. marts 2000 af denne med bidrag fra politimesteren i 
Svendborg samt fra Rigsadvokaten 

 

2000-01 

Titel/emne: Om opløsning af pædofilforeninger 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 270 stillet d. 30. oktober 2000 af Birthe Rønn Horn-
bech (V) til justitsministeren, besvaret af denne d. 13. november 2000 
 

Titel/emne: [Om et forslag til ændring af EU-ligebehandlingsdirektiv, og mulighed for opretholdelse 
af kønsopdelte fagforbund] 
Henvisninger: EUU (alm. del – bilag 1507), Udvalgssvar afgivet d. 3. juli 2001 af ar-
bejdsministeren til Europaudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 203 af 13. juni 2001, EUU (alm. 
del – bilag 1354)  
 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

Titel/emne: [Om grl § 78, EMRK art. 11, og rammeafgørelse om den europæiske arrestordre] 
Henvisninger: REU (B 93 – bilag 8), udvalgssvar (u.d.) fra justitsministeren til Retsud-
valget, jf. udvalgsspørgsmål 2 af 2. maj 2002, REU (B 93 – bilag 3) 
 

Titel/emne: [om et beslutningsforslag om at pålægge regeringen at søge foreningen Hizb-ut-Tahrir 
opløst ved dom] 
Henvisninger: Justitsministerens tale ved 1. Behandlingen af beslutningsforslag B 103 
(Tale 1), d. 15. maj 2002 
 

Titel/emne: [Om hvorvidt justitsministeren skal orienteres, eller kan forventes at blive orienteret, 
forud for anklagemyndighedens evt. beslutning om at rejse sag om opløsning af en forening] 
Henvisninger: REU (B 103 – bilag 11), Udvalgssvar (u.d.) fra justitsministeren til Rets-
udvalget, jf. udvalgsspørgsmål 7 af 22. maj 2002, REU (B 103 – bilag 4) 
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Titel/emne: [Kort om muligheden for at opløse en forening ved lov, herunder i lyset af nyeste rets-
praksis og teori] 
Henvisninger: REU (B 103 – bilag 12), Udvalgssvar (u.d.) fra justitsministeren til Rets-
udvalget, jf. udvalgsspørgsmål 12 af 23. maj 2002, REU (B 103 – bilag 5) 
 

Titel/emne: Betænkning om eksklusivbestemmelser. Se især kap. 3. Foreningsret, her-
under bl. a. kap. 3.3.1. Grundlovens § 78  
Henvisninger: betænkning 1419/2002 afgivet juni 2002 af udvalget om eksklusivbe-
stemmelser, nedsat af Beskæftigelsesministeriet ca. december 2001. Medlemmer: fmd. 
arbejdsretschef Einar Edelberg, Beskæftigelsesministeriet; samt 5 medlemmer udpeget af 
ministerierne  
 

2002-03 

 

2003-04 

Betænkning 1435/2004 om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov. Se  
kap. 16. Forslag til militær straffelov med bemærkninger, herunder bemærkninger til for-
slagets § 27 [om forsvarsministerens mulighed for at indskrænke det militær personels deltagelse i for-
samlinger og foreninger under ekstraordinære forhold]. Se fulde henvisninger under § 79  
 
 
Titel/emne: Forespørgsel til justitsministeren om foreningen Hizb-ut-Tahrir [om evt. 
skridt til at søge foreningen opløst ved dom, evt. på grundlag af et foreløbigt forbud] 
Henvisninger: Forespørgsel F 59 anmeldt d. 10. maj 2004 af Peter Skaarup (DF) m. fl., 
foretaget d. 25. maj 2004, jf. også Folketingets Forhandlinger p. 10822ff. 
 

Titel/emne: Notat om bestemmelsen i grundlovens § 78 om foreningsfrihed 
Henvisninger: REU (alm. del – bilag 962); notat af 29. juni 2004 fra justitsministeren til 
Retsudvalget, jf. Folketingets behandling d. 25. maj 2004 af Forespørgsel F 59 
Justitsministeriets j.nr.: 2004-750-0254 
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2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 

L 54: Forslag til militær straffelov [herunder om at forsvarsministeren ikke længere skal have 
hjemmel til at foranstalte særlige indskrænkninger i forenings- og forsamlingsfriheden i visse situationer]. 
Se fuldstændige henvisninger under § 85 
 

Titel/emne: Om Hizb-ut-Tahrir [herunder om justitsministeren vil pålægge Rigsadvokaten at 
rejse opløsningssag ovf. Hizb-ut-Tahrir] 
Henvisninger: Forespørgsel F 2, foretaget d. 21. april 2005. Se især tale 2 (Justitsmini-
steren) 
 

2005-06 

Titel/emne: [Forskellige spørgsmål om den danske grundlov, herunder om hvorvidt forenings- og 
forsamlingsfriheden alene angår danske statsborgere] 
Henvisninger: GRL alm. del – svar på spm. 1; udvalgssvar af 28. marts 2006 fra Ju-
stitsministeren til Udvalget til Behandling af Grundlovsforslag, jf. udvalgsspørgsmål 1 af 
7. marts 2006.  
Justitsministeriets j.nr.: 2006-792-0218 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 79 
 

1997-98, 2. Samling 

Titel/emne: L 61: Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod ophold i bestemte 
ejendomme (ophævelse af lovens revisionsbestemmelse) [herunder om hidtidig praksis, vedr. 
bl.a. nedlagte forbud, samt vedr. klager over forbuds ekspropriative virkning]  
Henvisninger: Lovforslag L 61 som fremsat d. 15. april 1998 af justitsministeren. Se 
især Almindelige bemærkninger, pkt. 1: Lovens baggrund og formål, samt pkt. 2: Lovens 
anvendelse i praksis 

 

  1998-99 

Titel/emne: Om anvendelse af rockerloven overfor en langelandsk naziorganisation 
[samt om skridt til evt. opløsning af organisationen] 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 3211 stillet d. 14. september 1999 af Peter Skaarup 
(DF) til justitsministeren, besvaret d. 25. oktober 1999 af denne med bidrag fra Politime-
steren i Svendborg 
 

Titel/emne: [Om enkeltpersoners, herunder demonstranters, adgang til at få oplyst om de er blevet 
registreret af PET] 
Henvisninger: REU (L 65 – bilag 54); udvalgssvar (u.d.) fra justitsministeren til Retsud-
valget, jf. udvalgsspørgsmål 146 af 23. november 1998, REU (L 65 – bilag 13); jf. herved, 
også på REU (L 65 – bilag 54), svar på udvalgsspørgsmål 119 af 20. november 1998, 
REU (L 65 – bilag 11). 
 

Titel/emne: [Om hvilke menneskeretskonventioner Danmark har tilsluttet sig, med den virkning at 
grundlovens beskyttelse af grundrettighederne er blevet suppleret og præciseret; herunder om forsamlings-
frihed] 
Henvisninger: UFO (alm. del – bilag 79) Udvalgssvar af 28. maj 1999 fra statsministe-
ren med bidrag fra justitsministeren, jf. udvalgsspørgsmål 1-19 af 11. juli 1997, UFO 
1996-97 (B 58 – bilag 1) 
 



241 
 

1999-2000 

Titel/emne: L 196: forslag til lov om ændring af straffeloven (Maskeringsforbud) 
Henvisninger: Lovforslag L 196 som fremsat d. 9. februar 2000 af justitsministeren. Se 
Almindelige bemærkninger, særligt pkt. 7: Forholdet til grundloven og den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention  
 

Titel/emne: Om dødstrusler mod folketingsmedlemmer på den nazistiske gruppering 
Blood & Honours hjemmeside [vedr. fornyet overvejelse om anvendelse af rockerloven, samt om evt. 
skridt til opløsning af foreningen ved dom] 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 2091 stillet d. 23. marts 2000 af Peter Skaarup (DF) til 
justitsministeren, besvaret d. 31. marts 2000 af denne med bidrag fra politimesteren i 
Svendborg samt fra Rigsadvokaten 
 

2000-01 

Titel/emne: L 234: Forslag til lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler.  
Henvisninger: Lovforslag L 234 som fremsat d. 27. april 2001 af justitsministeren (sam-
tidigt med L 231 om f. t. lov om ændring af erhvervslejelov, lejelov, samt lov om leje af 
almene boliger). Se Almindelige bemærkninger til pkt. 1: indledning, samt pkt. 5: Forhol-
det til grundloven og den Europæiske Menneskeretskonvention 
Se også: REU (L 234 – bilag 2): Høringsnotat m. justitsministeriets kommentarer til de 
modtagne høringssvar vedrørende et udkast til forslaget til lov om forbud mod besøgen-
de i bestemte lokaler. Se bl.a. kommentarer til høringssvar fra Danske Lejerforeninger   
Se også: REU (L 234 – bilag 13) [om den forståelse af Højesterets dom UfR 1999.1798 H, som 
har ligget til grund for lovforslaget ] Udvalgssvar (u.d.) fra justitsministeren til Retsudvalget, , 
jf. udvalgsspørgsmål 17 af 14. maj 2001, REU (L 234 – bilag 7)    
  

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

Titel/emne: Betænkning om politilovgivning. Se især kap. 4.4. Politiets indgreb, herun-
der kap. 4.4.3 Forsamlinger, samt kap. 4.4.4. Opløb.  
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Henvisninger: Betænkning 1410/2002 afgivet december 2001 af Politikommissionen, 
nedsat af Justitsministeriet d. 8. Juli 1998. Medlemmer: fmd. Højesteretspræsident Jac-
ques Hermann, 3 medlemmer udpeget af Justitsministeriet, 14 efter indstilling fra organi-
sationer, 1 efter indstilling fra rigsadvokaten, 2 efter indstilling fra rigspolitichefen, hhv 
politidirektøren i Kbh, 1 efter indstilling fra Kbh/Frb kommuner. 
 

2002-03 

Titel/emne: Om politiets omkostninger ved Moses Hansens demonstration i april 2002 
[herunder om politiets pligt til at stille ressourcer til rådighed for beskyttelse af forsamlinger m.v.] 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 758 stillet d. 21. november 2002 af Claus Larsen-
Jensen (S) til justitsministeren, besvaret d. 27. november 2002 

 

Titel/emne: Om [at] politiet har nedlagt forbud mod demonstrationer og lign. visse 
steder i København 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 3144 stillet d. 5.maj 2003 til justitsministeren af Line 
Barfod, besvaret d. 27. maj 2003 med bidrag fra Politidirektøren i Kbh 
 

2003-04 

Titel/emne: Betænkning om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov. Se  
kap. 16. Forslag til militær straffelov med bemærkninger, herunder bemærkninger til for-
slagets § 27 [om forsvarsministerens mulighed for at indskrænke det militær personels deltagelse i for-
samlinger og foreninger under ekstraordinære forhold]. Se betænkningens p. 402-05  
Henvisninger: betænkning 1435/2004 afgivet december 2003 af udvalget om den mili-
tære straffe- og retsplejeordning m.v., nedsat 12. maj 1999 af forsvarsministeriet. Med-
lemmer: fmd. landsdommer Nils Black, 7 medlemmer udpeget af ministerier samt af for-
svaret, 1 udpeget af F.O., 2 udpeget af universiteter, 8 udpeget af organisationer og for-
eninger.    
 
 
Titel/emne: L 159: f. t. l. om politiets virksomhed [Herunder om indførelse af lovregler om 
politiets adgang til at foretage frihedsberøvelse udenfor strafferetsplejen; samt om adgangen til at regulere 
forsamlinger og opløb; endvidere om en samlet politilovgivning som udtryk for nutidens krav til legalitets-
grundlaget for myndighedsudøvelse] 



243 
 

Henvisninger: Lovforslag L 159 som fremsat d. 4. februar 2004 af justitsministeren. Se 
især Almindelige bemærkninger, pkt. 2: Baggrunden for lovforslaget, pkt. 5.1: Generelt 
om orden og sikkerhed [herunder om hjemmel for frihedsberøvelse], samt pkt. 5.3: Offentlige 
forsamlinger og opløb. Se endvidere Bemærkninger til lovforslagets § 5 samt §§ 7-9. 
 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 

L 54: Forslag til militær straffelov [herunder om at forsvarsministeren ikke længere skal have 
hjemmel til at foranstalte særlige indskrænkninger i forenings- og forsamlingsfriheden i visse situationer]. 
Se fuldstændige henvisninger under § 85 
 

2005-06 

Titel/emne: [Forskellige spørgsmål om den danske grundlov, herunder om hvorvidt forenings- og 
forsamlingsfriheden alene angår danske statsborgere] 
Henvisninger: GRL alm. del – svar på spm. 1; udvalgssvar af 28. marts 2006 fra ju-
stitsministeren til Udvalget til Behandling af Grundlovsforslag, jf. udvalgsspørgsmål 1 af 
7. marts 2006.  
Justitsministeriets j.nr.: 2006-792-0218 
 

Titel/emne: [Om et påbud til arrangørerne af en påtænkt demonstration om at afholde demonstrati-
onen på en alternativ lokalitet] 
Henvisninger: REU alm. del – svar på spm. 469; udvalgssvar af 7. september 2006 fra 
justitsministeren, med bidrag fra Politidirektøren i København, til Retsudvalget, jf. ud-
valgsspørgsmål 469 af 4. august 2006.  
Justitsministeriets j.nr.: 2006-150-0286 
 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 
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2007-08, 2. Samling 
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§ 80 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

Titel/emne: Betænkning om politilovgivning. Se især kap. 4.4. Politiets indgreb, herun-
der kap. 4.4.3 Forsamlinger, samt kap. 4.4.4. Opløb.  
Henvisninger: Betænkning 1410/2002 afgivet december 2001 af Politikommissionen, 
nedsat af Justitsministeriet d. 8. Juli 1998. Medlemmer: fmd. Højesteretspræsident Jac-
ques Hermann, 3 medlemmer udpeget af Justitsministeriet, 14 efter indstilling fra organi-
sationer, 1 efter indstilling fra rigsadvokaten, 2 efter indstilling fra rigspolitichefen, hhv 
politidirektøren i Kbh, 1 efter indstilling fra Kbh/Frb kommuner. 
 

2002-03 

 

2003-04 
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Titel/emne: L 159: f. t. l. om politiets virksomhed [Herunder om indførelse af lovregler om 
politiets adgang til at foretage frihedsberøvelse udenfor strafferetsplejen; samt om adgangen til at regulere 
forsamlinger og opløb; endvidere om en samlet politilovgivning som udtryk for nutidens krav til legalitets-
grundlaget for myndighedsudøvelse] 
Henvisninger: Lovforslag L 159 som fremsat d. 4. februar 2004 af justitsministeren. Se 
især Almindelige bemærkninger, pkt. 2: Baggrunden for lovforslaget, pkt. 5.1: Generelt 
om orden og sikkerhed [herunder om hjemmel for frihedsberøvelse], samt pkt. 5.3: Offentlige 
forsamlinger og opløb. Se endvidere Bemærkninger til lovforslagets § 5 samt §§ 7-9. 
 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 

 

2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 81 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

Titel/emne: [Om værnepligtiges forhold sammenlignet med ansat forsvarspersonels] 
Henvisninger: Forsvarsudvalget (alm. del – bilag 108); udvalgssvar afgivet d. 27. Januar 
2003 af forsvarsministeren, jf. udvalgsspørgsmål 41 af 18. december 2002 (alm. del – 
bilag 78) 
 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 
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2004-05, 2. Samling 

 

2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 82 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

Titel/emne: [Om i hvilket omfang der på forskellige områder er sket en sædvaneretlig udvikling, som 
har betydet en reel forfatningsændring; herunder om grl § 82] 
Henvisninger: GRL (alm. del – bilag 30): udvalgssvar af 4. august 2004 fra statsministe-
ren, med bidrag fra justitsministeren, til Udv. til Behandling af Grundlovsforslag, jf. ud-
valgsspørgsmål 1 af 6. april 2004, GRL (alm. del – bilag 1) 

 

2004-05, 1. Samling 
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2004-05, 2. Samling 

Titel/emne: [Om grl § 82 og nedlæggelse af amtskommuner samt indførelse af regioner uden skat-
teudskrivningsret, jf. artikel i tidsskriftet Rettid af lektor Gerd Battrup] 
Henvisninger: REU – alm. del, besvarelse af spørgsmål 124; udvalgssvar af 24. maj 
2005 fra justitsministeren til Retsudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 124 af 4. maj 2005 
Justitsministeriets j.nr.: 2005-792-0063 
 

Titel/emne: [om kommunernes ret til selvstyre samt om tjenestemænd og kommunalreform]  
Henvisninger: REU (alm. del – bilag 250). Oplæg fra udvalgshøring i Retsudvalget af-
holdt d. 24. maj 2005 

• Kommunernes ret til selvstyre. Skriftligt oplæg (u.d.) fra prof., dr. jur. Henrik 
Zahle 

• I. Rejser kommunalreformen problemer i relation til grundlovens § 82? II. Rejser 
kommunalreformen grundlovsmæssige problemer i relation til tjenestemændene? 
Gengivelse (u.d.) af hovedpunkter fra mundtligt oplæg af prof., dr. jur. Jens Peter 
Christensen      

 

2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 83 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 
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2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 84 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 

 



254 
 

2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 85 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

Titel/emne: [Om forsvarsministerens adgang til under ekstraordinære forhold at forbyde at militært 
personel deltager i politiske foreninger, jf. ældre militær strfl § 29] 
Henvisninger: FOU (alm. del – bilag 20), Udvalgssvar (u.d.) fra forsvarsministeren til 
Forsvarsudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 2 af 8. oktober 1998, FOU (alm. del – bilag 1)  
 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 
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2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 

Titel/emne: L 54: Forslag til militær straffelov [herunder om at forsvarsministeren ikke længere 
skal have hjemmel til at foranstalte særlige indskrænkninger i forenings- og forsamlingsfriheden i visse 
situationer] 
Henvisninger: Lovforslag L 54 som fremsat d. 23. februar 2005 af forsvarsministeren. 
Se Almindelige bemærkninger, pkt. 3.11: Forenings- og forsamlingsfrihed, militær straf-
felov § 29 
Genfremsættelse med ændret indhold af L 68/2004-05, 1. Samling.   
 

2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 86 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

 

2004-05, 2. Samling 
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2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 87 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 
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2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 88 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 
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2005-06 

Titel/emne: L 1: F. t. l om ændring af tronfølgeloven (ligestilling mellem kønnene i ar-
vefølgen – fremsat i henhold til proceduren i grl § 88) 
Henvisninger: Lovforslag L 1 som fremsat d. 4. oktober 2005 af statsministeren. Se 
Bemærkninger til lovforslaget, særligt Almindelige bemærkninger pkt. 3: Forholdet til 
grundloven, herunder pkt. 3.1: Forholdet til grundlovens § 2, 2. Pkt.; samt pkt. 3.2: For-
holdet til grundlovens § 88 
 
Se også GRL L 1 – svar på spm. 1, 5-7, 9; jf. fuldstændige henvisninger under [§ 2]. 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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§ 89 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

Titel/emne: [Om organisering af udarbejdelsen af det grundlovsforslag, der blev vedtaget i 1953] 
Henvisninger: Udvalgssvar af 17. marts 1999 fra Folketingets Lov- og Parlamentssekre-
tariat til Udvalget for Forretningsordenen, UFO (alm. del – bilag 42), jf. udvalgsspørgs-
mål 6 af 25. februar 1999, UFO (alm. del – bilag 37)  
 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 
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2004-05, 2. Samling 

 

2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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Statsterritorium, herunder overdragelse af danske myn-
digheders kompetence til andre stater m.v. 

 

 1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

L 162 som fremsat, bemærkninger til lovforslagets § 2 [vedr. territorialhøjheden over 
søterritoriet]. Se ndf. under Love og Lovgivning. 
  

1999-2000 

Titel/emne: L 214: Forslag til lov om politimæssigt samarbejde i Øresundsregionen 
[Om en folkeretlig aftale, hvorefter svenske politimyndigheder kan udøve visse politiopgaver på begrænse-
de dele af dansk territorium (dele af Øresundsregionen) kan gennemføres indenfor grundlovens rammer; 
herunder om aftalen skal gennemføres i dansk ret efter grl § 20]  
Henvisninger: Lovforslag L 214 som fremsat d. 1. marts 2000 af justitsministeren. Se 
Almindelige Bemærkninger, særligt pkt. 1: Lovforslagets formål og baggrund, og pkt. 3: 
Forholdet til Grundloven  
 

2000-01 

Titel/emne: Notat om danske domstoles internationale straffekompetence 
Henvisninger: Udenrigspolitisk Udvalg (L 20 – bilag 22); notat af 22. januar 2001 fra 
Røde Kors Danmark til udvalget, omdelt i udvalget under foretræde d. 23. januar 2001, 
optrykt i udvalgets betænkning over L 20 som bilag 3 til betænkningen.    
 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 



266 
 

Titel/emne: L 141: Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om 
konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet og lov om international fuldbyrdelse 
af straf m.v.[Om gennemførelse af konventioner m.v., hvorefter andre stater i visse tilfælde får umiddel-
bar adgang til at foretage telekommunikationsaflytning af personer, der befinder sig på dansk territori-
um]  
Henvisninger: Lovforslag L 141 som fremsat d. 27. februar 2002 af justitsministeren. 
Se Almindelige bemærkninger pkt. 6: Forholdet til grundloven 
 

2002-03 

Titel/emne: [Om det er i overensstemmelse med grundloven at overlade kommandoen over danske 
styrker i Irak til den amerikanske ledelse af koalitionsindsatsen i Irak] 
Henvisninger: Retsudvalget (alm. del – bilag 1048); Udvalgssvar (u.d.) fra justitsmini-
steren, jf. udvalgsspørgsmål 313 af 31. marts 2003, REU (alm. del – bilag 911) 
 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 

 

2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 
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2007-08, 2. Samling 
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Befolkning og statsborgerskab 
 

1997-98, 2. Samling 

Titel/emne: Kriterier og procedurer for erhvervelse af statsborgerskab i Østersørådets 
medlemsstater 
Henvisninger: IFU (alm. del – bilag 1); redegørelse afgivet april 1996 af Østersørådets 
kommissær for menneskerettigheder og demokratiske institutioner (prof., dr. jur. Ole 
Espersen) til medlemsstaterne. Uofficiel oversættelse af engelsk originaltekst. Omdelt d. 
27. marts 1998 i Indfødsretsudvalget af udvalgssekretæren til generel orientering.  
 

Titel/emne: [Om en oversigt over stillinger, som efter lovgivningen er forbeholdt personer med dansk 
statsborgerskab (udover tjenestemandsstillinger), samt om denne lovgivnings forenelighed med internatio-
nale forpligtelser m.v.] 
Henvisninger: REU (alm. del – bilag 105), Udvalgssvar (u.d.) fra justitsministeren til 
Retsudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 46 af 3. april 1998, REU (alm. del – bilag 70) 
 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

KOU (B 144 – bilag 45): Notat om dobbelt statsborgerskab. Se fuldstændige henvisnin-
ger ovf. under § 44 
 

Titel/emne: [Om nationale mindretal i Danmark, jf. Europarådets Rammekonvention om beskyt-
telse af nationale mindretal ; herunder om hvorvidt den danske folkekirkes status efter grl § 4 kan siges 
at stride mod rammekonventionens beskyttelsesregler] 
Henvisninger: URU (alm. del – bilag 319), udvalgssvar (u.d.) fra udenrigsministeren til 
Udenrigsudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 36 af 7. marts 2001, REU (alm. del – bilag 222) 
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2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 

 

2005-06 

Titel/emne: Om hvilke offentlige jobfunktioner ikke-danske statsborgere kan varetage 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 5498 stillet d. 14. juni 2006 af Simon Emil Ammitzbøll 
(RV) til integrationsministeren, besvaret d. 7. november 2006 af denne med bidrag fra 
Personalestyrelsen, KL og Amtsrådsforeningen 
Se også: § 20-spørgsmål S 5500, S 5502 [uddybende spørgsmål] stillet d. 14.juni 2006, besva-
ret d. 7. november 2006 af integrationsministeren med bidrag fra personalestyrelsen. 
 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 
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2007-08, 2. Samling 

 

´ 
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Valglovsspørgsmål 
 

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

Titel/emne: [Om Folketingsvalglovens regler om optælling af blanke stemmer] 
Henvisninger: UVP (alm. del – bilag 16), udvalgssvar af 16. januar 2001 fra indenrigs-
ministeren til Udvalget til Valgs Prøvelse, jf. udvalgsspørgsmål 1 af 4. januar 2001, UVP 
(alm. del – bilag 15)   
Indenrigsministeriets j.nr.: 2001/40081-23 
 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

Titel/emne: Valgret under udlandsophold. [Om grundlovens og folketingsvalglovens bopæls-
krav] 
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Henvisninger: Betænkning 1432/2003 afgivet oktober 2003 af det af indenrigs- og 
sundhedsministeren samt justitsministeren i april 2003 nedsatte udvalg vedrørende revi-
sion af folketingsvalglovens regler om valgret under udlandsophold. Medlemmer: fmd 
prof. dr. jur. Jens Peter Christensen, 2 medlemmer udpeget af universiteterne, 2 med-
lemmer udpeget af ministerier, 1 medlem udpeget af KL m. fl.  
 
 
Titel/emne: Om tildeling af stemmeret til danske statsborgere til folketingsvalg i en 2-
årig periode [herunder særligt om overensstemmelse mellem forslag til nye danske valglovsregler, og 
EU-rettens regler om fri bevægelighed] 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 2616 stillet d. 5. marts 2004 af Poul Nødgaard (DF) til 
indenrigs- og sundhedsministeren, besvaret d. 7. april 2004 af denne med bidrag fra ju-
stitsministeren. 
 

Titel/emne: Om valgretslovens bestemmelser om danskere, der opholder sig i udlandet 
[særligt om forskellige rettigheder for forskellige grupper af udlandsboende] 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 2694 stillet d. 9. marts 2004 af Poul Nødgaard (DF) til 
indenrigs- og sundhedsministeren, besvaret d. 7. april 2004  
 

Titel/emne: [Om deltagelse i folketingsvalg for danskere med bopæl på Grønland eller Færøerne] 
Henvisninger: KOU (alm. del – bilag 295); udvalgssvar af 28. juni 2004 fra indenrigs- 
og sundhedsministeren til Kommunaludvalget, jf. udvalgsspørgsmål 28 af 1. juni 2004, 
KOU (alm. del – bilag 247) 
 

Notat: Folketingets rolle i forbindelse med tidligere revisioner af Folketingsvalgloven 
m.v. [herunder om andre lovforslag fremsat af en bred kreds af folketingsmedlemmer i enighed]. Notat 
af 30. september 2004 fra Lovsekretariatet til Folketingets Præsidium. Se fuldstændige 
henvisninger ndf. under Folketingets medlemmer og arbejdsmåder. 
 

2004-05, 1. Samling 

Notat: Komité for oprettelsen af et Kaj Munk forskningscenter [om muligheden for at Folke-
tingets formand kan indtræde som medlem af komitéen, jf. herved valglovens § 124, samt principperne i 
valgloven]. Se fuldstændige henvisninger ndf. under afsnittet: Folketingets medlemmer og 
arbejdsmåde. 
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2004-05, 2. Samling 

 

2005-06 

Titel/emne: L 222: F. t. l. om ændring af lov om valg til Folketinget (Ny valgkredsind-
deling, spærreregler for kredsmandaternes fordeling m.v.) 
Henvisninger: Lovforslag L 222 som fremsat d. 5. april 2006 af indenrigs- og sund-
hedsministeren. Se Almindelige bemærkninger til lovforslaget. 
 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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Folketingets medlemmer og arbejdsmåder 
 

1997-98, 2. Samling 

REU (L 59 – bilag 116) [om der bør indhentes udtalelser fra internationale organer om lovforslags 
forhold til internationale menneskeretskonventioner]. Se fuldstændige henvisninger under Love 
og Lovgivning. 
 

Titel/emne: L 82: Forslag til lov om behandling af personoplysninger [Hvorvidt Folketin-
gets persondataanvendelse bør være underlagt persondataloven] 
Henvisninger: Lovforslag L 82 som fremsat d. 30. april 1998 af justitsministeren. Se 
almindelige bemærkninger, særligt pkt. 4.2.1. ((lovens) anvendelsesområde) samt 4.2.8 
(Tilsyn), herunder især pkt. 4.2.8.2 (udvalgets overvejelser) og 4.2.8.3 (justitsministeriets 
forslag).  
 

Titel/emne: Notat om afbrydelse af Folketingets møder i forbindelse med udskrivelse 
af valg [herunder om afbrydelse af åbningsdebatten ved udskrivelse af valg] 
Henvisninger: UFO (alm. del – bilag 11); notat af 18. maj 1998 fra Folketingets Lov-
sekretariat til Udvalget for Forretningsordenen, omdelt i udvalget ved formandens skr. af 
22. Maj 1998; jf. udvalgsspørgsmål 1 af 29. Oktober 1997, UFO 1997-98, 1. Samling, 
(alm. del – bilag 2). 
Notatet er pt. ikke indlagt i Folketingets dokumenter på www.ft.dk.  
 

Titel/emne: Notat om spørgsmål til ministrene samt notat om antallet af samråds-
spørgsmål sammenholdt med antallet af udvalgsmøder 
Henvisninger: UFO (alm. del – bilag 16); notater af 4. juni 1998 fra Folketingets Lov-
sekretariat til Udvalget for Forretningsordenen, omdelt ved formandens skr af 8. juni 
1998. 
Notaterne er pt. ikke indlagt i Folketingets dokumenter på www.ft.dk. 
 

1998-99 
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Titel/emne: [Om Hypotekbankens ret/pligt til at give finansministeren visse oplysninger af forret-
ningsmæssigt fortrolig karakter, og om finansministerens ret/pligt til at videregive disse oplysninger til 
Finansudvalget] 
Henvisninger: FIU (§ 7 – bilag 70); udvalgssvar (u.d.) fra finansministeren, med bidrag 
fra justitsministeren, til Finansudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 7 af 28. oktober 1998, FIU 
(§ 7 – bilag 20).  
 

Titel/emne: Notat om ændring, herunder berigtigelse, af formuleringer i bemærkninger 
til et lov- eller beslutningsforslag 
Henvisninger: FOU (B 146 – bilag 10); notat af 26. maj 1999 fra Lov- og Parlaments-
sekretariatet, omdelt i Forsvarsudvalget på forespørgsel af et medlem. 
 

UFO (alm. del – bilag 46): notat om Folketingets behandling af spørgsmålet om fremsat-
te forslags forhold til grundloven. Se fuldstændige henvisninger ndf. under afsnittet: For-
fatningskontrol 
 

1999-2000 

Titel/emne: Om parlamentarisk kontrol med sager omfattet af den nye undtagelse fra 
aktindsigt vedr. ESDP-dokumenter 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 3565 stillet d. 16. august 2000 af Keld Albrechtsen 
(EL) til udenrigsministeren, besvaret d. 24. august 2000 
 

Titel/emne: Notat vedrørende spørgsmål om fremme af en forespørgsel til fødevare-
ministeren om at ”skrotte” kronen til fordel for euroen [om muligheden for at stille forespørgs-
ler om eurokampagnen til en minister, som ikke havde dette som ressort, men som ved siden af sin mini-
sterpost var udpeget til euro-kampagneleder for sit parti] 
Henvisninger: UFO (alm. del – bilag 25); notat af 24. januar 2000 fra Folketingets Lov- 
og Parlamentssekretariat til Udvalget for Forretningsordenen  
 

2000-01 

Titel/emne: Om ministeren ikke må orientere Folketingets Trafikudvalg om, hvad sta-
tens repræsentant i et aktieselskab har oplyst fra et bestyrelsesmøde. 
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Henvisninger: § 20-spørgsmål S 3399 stillet d. 1. august 2001 af Søren Kolstrup (EL) til 
trafikministeren, besvaret d. 14. august 2001 af denne med bidrag fra justitsministeren 
 

Titel/emne: Notat om forløbet af spørgetimen og spørgetiden i folketingsåret 1999-
2000 
Henvisninger: UFO (alm. del – bilag 1); notat af 5. otober 2000 fra Folketingets Lov- 
og Parlamentssekretariat til Udvalget for Forretningsordenen,  
 

Titel/emne: [bl.a. om forfatningsmæssige overvejelser i f. m. implementering i Folketinget af direktiv 
om behandling af personoplysninger] 
Henvisninger: UFO (alm. del – bilag 41); notat af 8. marts 2001 fra Folketingets Lov- 
og Parlamentssekretariat til Udvalget for Forretningsordenen, jf. udvalgsspørgsmål 13-15 
af 5. februar 2001, UFO (alm. del – bilag 30). 
Se også: forskellige tidligere notater fra Folketingets Lov- og Parlamentssekretariat om 
Folketingets implementering af persondatadirektivet. Således notater af: 16. oktober 
1998, af 13. april 2000, af 3. maj 2000 samt af 10. august 2000. Notaterne er vedlagt som 
underbilag (hhv. underbilag c, f, g, og h) til UFO (2000-01) (alm. del – bilag 42) 
 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

UFO (B 84 – bilag 102); UFO (B 84 – bilag 119), vedr. udvalgsspørgsmål 30; [herunder om 
justitsministerens adgang til at videregive oplysninger om verserende straffesager til Folketinget]. Se 
fuldstændige henvisninger under [§ 3]  
 

UFO (B 84 – bilag 108): Notat om ”UFO-underudvalgets” beføjelser særligt i relation til 
sagsoplysning. Jf. fuldstændige henvisninger ndf. under Undersøgelseskommissioner og 
visse andre undersøgelsesorganer 
 

Titel/emne: Notat om stående udvalg, (egentlige) ad hoc-udvalg, og om Folketingsud-
valg nedsat på andet særligt grundlag (”semi”-permanente udvalg) 
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Henvisninger: UFO (B 106 – bilag 1); notat afgivet d. 14. maj 2002 af Lov- og Parla-
mentssekretariatet til Udvalget for Forretningsordenen  
 

Titel/emne: Notat om revision af reglerne om frivillig registrering af folketingsmed-
lemmernes hverv og økonomiske interesser [om registrets tilgængelighed på internet, samt om 
registrering af gaver m.v.] 
Henvisninger: UFO (alm. del – bilag 4); notat af 27. november 2001 fra Lov- og Par-
lamentssekretariatet til Folketingets Præsidium  
 

Titel/emne: Notat om ministrenes pressemedarbejderes og andre særlige rådgiveres 
deltagelse i lukkede samråd mv. 
Henvisninger: Notat af 2. maj 2002 afgivet af Lovsekretariatet (til Folketingets for-
mand) 
Notatet er ikke fundet i Folketingets dokumenter på www.ft.dk. Der henvises til Lov-
sekretariatets håndarkiv.  
 

Titel/emne: Notat om ministres fremmøde og besvarelse af spørgsmål i Folketingets 
spørgetid   
Henvisninger: Notat af 17. maj 2002 fra Lovsekretariatet (til Folketingets præsidium) i 
anledning af skr. af samme dato fra MF Holger K. Nielsen (SF) til præsidiet. 
Notatet er ikke fundet i Folketingets dokumenter på www.ft.dk. Der henvises til Lov-
sekretariatets håndarkiv.   
 

Titel/emne: Notat om anmodning om sletning fra Folketingets hjemmeside af passage 
fra mundtlig besvarelse af § 20-spørgsmål 
Henvisninger: Notat af 24. maj 2002 afgivet af Lovsekretariatet  
Folketingets j.nr.: 15-0013 
 

2002-03 

Titel/emne: Notat om visse lovkvalitetsspørgsmål i relation til Retsudvalgets behand-
ling af L 94 [om Folketingets mulighed for at behandle et privat lovforslag, der har samme indhold som 
et ministerielt lovudkast, som endnu befinder sig i høringsfasen] 
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Henvisninger: REU (L 94 – bilag 10); notat af 18. februar 2003 fra Folketingets Lov-
sekretariat til Retsudvalget,  
 

Titel/emne: [Om muligheden for at give Folketinget indsigt i bl.a. visse responsa fra Kammeradvo-
katen ud fra et princip om meroffentlighed] 
Henvisninger: SAU (B 87 – bilag 6), Udvalgssvar (u.d.) fra skatteministeren til Skatte-
udvalget, jf. udvalgsspørgsmål 1 af 29. april 2003, SAU (B 87 – bilag 1) 
Se også: UFO (B 87 – bilag 11); [Uddybende bemærkninger om dette spørgsmål]. Udvalgssvar 
(u.d.) fra skatteministeren til UFO, jf.udvalgsspørgsmål 8-10 af 20. maj 2003, UFO (B 87 
– bilag 9) .   
 

Titel/emne: I det finske parlament (Eduskunta) behandler fagudvalgene også EU-
sagerne 
Henvisninger: EUU (I-note – I 253); notat af 23. Maj 2003 fra Folketingets EU-
konsulent til Europaudvalget og fagudvalgene  
 

Titel/emne: [om § 2 i Reglerne om frivillig registrering af folketingsmedlemmers hverv og økonomi-
ske interesser også omfatter gaver af en vis værdi, som vel er til privat forbrug, men som dog må anses 
ydet som følge af modtagerens politiske arbejde] 
Henvisninger: UFO (alm. del – bilag 32); udvalgssvar af 28. marts 2003 fra Folketingets 
Lovsekretariat til Udvalget for Forretningsordenen, jf. udvalgsspørgsmål 1 af 17. marts 
2007 til Folketingets formand, UFO (alm. del – bilag 20).  
 

Titel/emne: Notat: Folketingsmedlemmer som vidner 
Henvisninger: Notat af 18. februar 2003 fra Lovsekretariatet til Folketingets formand. 
Der henvises til Lovsekretariatets håndarkiv. 
Folketingets j.nr.: 15-0014 
 

Titel/emne: Notat om formandens reaktion på utilbørlige udtalelser i Salen – tildeling 
af korte bemærkninger 
Henvisninger: Notat af 18. februar 2003 fra Lovsekretariatet til Folketingets præsidium. 
Se Lovsekretariatets håndarkiv 
Folketingets j.nr.: 13-12-1 
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2003-04 

Titel/emne: Notat om ministres adgang til at medbringe ekstern bistand under samråd 
Henvisninger: TRU (alm. del – bilag 935); notat af 5. april 2004 fra Folketingets Lov-
sekretariat til Trafikudvalget m. fl.. 
Folketingets j.nr.: 21   
 

Titel/emne: [Om Offentlighedslovens § 10 stk. 4, særligt i relation til statslige myndigheders drøftel-
ser med Kammeradvokaten, herunder også om spørgsmål, der vedrører mulige, men ikke aktuelle retssa-
ger] 
Henvisninger: UFO (alm. del – bilag 50); udvalgssvar (u.d.) fra justitsministeren til Ud-
valget for Forretningsordenen, jf. udvalgsspørgsmål 6 af 12. maj 2004, UFO (alm. del – 
bilag 49) 
Justitsministeriets j.nr.: 2004-792-0865 
 

Titel/emne: Notat om ministres adgang til at nægte at besvare spørgsmål i henhold til 
Folketingets forretningsordens § 20 stk. 4 og stk. 11. 
Henvisninger: UFO (alm. del – bilag 25); notat af 8. december 2003 fra Lovsekretaria-
tet til Udvalget for Forretningsordenen. 
 

Titel/emne: Notat om videregivelse til offentligheden af en deputations oplysninger på 
et udvalgsmøde 
Henvisninger: Notat af 20. januar 2004 afgivet af Lovsekretariatet 
Folketingets j.nr.: 21-0027 
 

Titel/emne: Notat om ministrenes pressemedarbejderes og andre særlige rådgiveres 
deltagelse i lukkede samråd mv. 
Henvisninger: notat af 22. januar 2004 fra Lovsekretariatet (til Folketingets præsidium 
m.v.) 
Notatet er ikke fundet i Folketingets dokumenter . Der henvises til Lovsekretariatets 
håndarkiv. 
 

Titel/emne: Notat om nedsættelse af særlige udvalg i henhold til FFO § 7 stk. 7.  
Henvisninger: notat af 22. januar 2004 fra Lovsekretariatet (til Folketingets præsidium 
m.v.) 
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Notatet er ikke fundet i Folketingets dokumenter. Der henvises til Lovsekretariatets 
håndarkiv. 
 

Notat om Folketingets Ombudsmands kompetence i sager, som er eller har været under 
behandling i Folketinget. Notat af 25. februar 2004 fra Folketingets Lovsekretariat. Se 
fuldstændige henvisninger ovf. under § 55 
 

Titel/emne: Notat om forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Pædofilforenin-
gen/ Danish Paedophile Association (af Peter Skaarup (DF) m. fl.) [om brug af hjemmeside-
citater med stødende indhold som en del af begrundelsen for forslaget] 
Henvisninger: notat af 9. marts 2004 fra Folketingets Lovsekretariat 
Folketingets j.nr.: 14 
 

Titel/emne: Notat om mindretalsgarantier i udvalgsarbejdet, herunder høringer. 
Henvisninger: notat af 31. marts 2004 fra Lovsekretariatet (til Udvalget for Forret-
ningsordenen m. v.) 
Notatet er ikke fundet i Folketingets dokumenter . Der henvises til Lovsekretariatets 
håndarkiv. 
Folketingets j.nr.: 17 
 

Titel/emne: Notat: Folketingets rolle i forbindelse med tidligere revisioner af Folke-
tingsvalgloven m.v. [herunder om andre lovforslag fremsat af en bred kreds af folketingsmedlemmer i 
enighed] 
Henvisninger: notat af 30. september 2004 fra Lovsekretariatet til Folketingets Præsidi-
um 
Notatet er ikke fundet i dokumenter på www.ft.dk. Der henvises til Lovsekretariatets 
håndarkiv. 
Folketingets j.nr.: 17-009 
 

2004-05, 1. Samling 

Titel/emne: Notat: Komité for oprettelsen af et Kaj Munk forskningscenter [om mulig-
heden for at Folketingets formand kan indtræde som medlem af komitéen, jf. herved valglovens § 124, 
samt principperne i valgloven] 
Henvisninger: notat af 12. oktober 2004 fra Lovsekretariatet til Folketingets formand 
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Folketingets j.nr.: 000-0010  
 

Titel/emne: Notat om muligheden for at gøre registrering af hverv og økonomiske in-
teresser obligatorisk, samt registrering i andre lande 
Henvisninger: Notat af 8. oktober 2004 afgivet af Lovsekretariatet på baggrund af 
drøftelser i Præsidiet. 
Folketingets j.nr.: 15 
 

Titel/emne: Notat om ministres oplysningspligt i forhold til Folketinget 
Henvisninger: REU (alm. del – bilag 198); Notat af 14. december 2004 fra Lovsekreta-
riatet til MF Anne Baastrup (SF) m. fl.  
Folketingets j.nr.: 17 
 

Titel/emne: Notat om sammenligning mellem § 20-spørgsmål m.v. og svar  
Henvisninger: notat af 14. januar 2005 fra Folketingets Lovsekretariat til Udvalget for 
Forretningsordenen. 
Notatet er ikke fundet i Folketingets dokumenter. Der henvises til Lovsekretariatets 
håndarkiv. 
Folketingets j.nr.: 05-00759-36 
 

Notat om Folketingets parlamentariske kontrol med regering og forvaltning og mulige 
konsekvenser heraf i forhold til ombudsmandens kompetence m.v. Notat af 22. decem-
ber 2004 fra Lovsekretariatet. Se fuldstændige henvisninger under § 55  
 

2004-05, 2. Samling 

Titel/emne: Folketingets forhold til offentlighedsloven 
Henvisninger: (revideret) Notat af 15. februar 2005, afgivet af Lovsekretariatet til Præ-
sidiet.  
Folketingets j.nr.: 63-18 
 

Titel/emne: Notat om revision af frivillig registrering af folketingsmedlemmernes 
hverv og økonomiske interesser 
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Henvisninger: notat af 24.februar 2005 afgivet af Lovsekretariatet til Præsidiet, forelagt 
s. d. for Udvalget for Forretningsordenen 
Folketingets j.nr.: 15 
 

Titel/emne: Notat om regler og praksis vedrørende valg af formand og næstformand til 
de stående udvalg. 
Henvisninger: notat af 6. april 2005 fra Lovsekretariatet (Til Folketingets præsidium 
m.v.) 
Notatet er ikke fundet i Folketingets dokumenter . Der henvises til Lovsekretariatets 
håndarkiv. 
Folketingets j.nr.: 20 
 

Titel/emne: Notat om § 20-spørgsmål m.v. til ministrene. 
Henvisninger: notat af 14. april 2005 fra Lovsekretariatet (Til Folketingets præsidium 
m.v.) 
Notatet er ikke fundet i Folketingets dokumenter . Der henvises til Lovsekretariatets 
håndarkiv. 
Folketingets j.nr.: 14 
 

2005-06 

Titel/emne: Notat om reglerne for statsrevisorernes andre hverv 
Henvisninger: UFO, alm. del – bilag 29; notat af 23. februar 2006 fra Lovsekretariatet 
til Præsidiet, oversendt af Præsidiet til Udvalget for Forretningsordenen d. 9. marts 2006 
Folketingets j.nr.: 06-000311-1 
 

Titel/emne: Notat om afholdelse af samråd i Udvalget vedrørende Det Etiske Råd 
Henvisninger: Notat af 10. april 2006 fra Lovsekretariatet til Sekretariatet for Udvalget 
vedr. Det Etiske Råd 
Folketingets j.nr.: 05-000962-1 
 

Titel/emne: Notat om besvarelse af samrådsspørgsmål i fagudvalg parallelt med UFO´s 
behandling af beretning fra en undersøgelseskommission.  
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Henvisninger: notat af 23. august 2006 fra Folketingets Lovsekretariat (til Udvalget for 
Forretningsordenen m.v.). 
Notatet er ikke fundet i Folketingets dokumenter på www.ft.dk. Der henvises til Lov-
sekretariatets håndarkiv. 
Folketingets j.nr.: 06-000920-3 
 

Titel/emne: Notat om Europaudvalgets beretning om tidlig forelæggelse og åbenheds 
forhold til Folketingets forretningsorden 
Henvisninger: Notat afgivet d. 28. august 2006 af Lovsekretariatet  
Folketingets j.nr.: 05-000758-14 
 

Titel/emne: Oplæg til drøftelse af folketingsspørgsmål og ministersvar .  
Henvisninger: notat af 1. september 2006 (revideret udg. af notat af 22. august 2006) 
fra Folketingets Lovsekretariat (til Udvalget for Forretningsordenen m.v.). 
Notatet er ikke fundet i Folketingets dokumenter på www.ft.dk. Der henvises til Lov-
sekretariatets håndarkiv. 
Folketingets j.nr.: 05-000759-30 
 

Titel/emne: Notat om aktindsigt i Folketingets forhold  
Henvisninger: notat afgivet d. 8. september 2006 af Lovsekretariatet til Præsidiet. 
Folketingets j.nr.: 05-000766-18 
Se også: Oversigt over sager om aktindsigt i Folketingets forhold; notat afgivet d. 6. 
september 2008 af Lovsekretariatet, m. Folketingets j.nr.: 05-000766-8 
 

Titel/emne: Notat om sammenligning af spørgsmål og svar.  
Henvisninger: notat af 18. september 2006 fra Folketingets Lovsekretariat (til Udvalget 
for Forretningsordenen m.v.). 
Notatet er ikke fundet i Folketingets dokumenter på www.ft.dk. Der henvises til Lov-
sekretariatets håndarkiv. 
Folketingets j.nr.: 05-00759-35 
 

2006-07 
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2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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Regering, ministre, forholdet mellem minister og em-
bedsmænd m.v. 

 

1997-98, 2. Samling 

Titel/emne: Betænkning fra udvalget om forholdet mellem minister og embedsmænd. 
Se bl.a. kap. 2.: De forfatningsmæssige rammer for ministerstyre, ministeransvar og mi-
nisterrådgivning. 
Henvisninger: betænkning 1354/1998 afgivet april 1998 af Udvalget om forholdet mel-
lem minister og embedsmænd under Finansministeriet, nedsat august 1997. Medlemmer: 
fmd. direktør Mogens Bundgaard-Nielsen, 4 medlemmer fra ministerierne, 2 medlem-
mer fra universiteterne, 1 medlem udpeget af en organisation (DJØF), 1 advokat.  
 

1998-99 

 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

Titel/emne: Redegørelse om visse spørgsmål i forbindelse med embedsmænds rådgiv-
ning og bistand til regeringen og dens ministre 
Henvisninger: Ministerredegørelse R 2, afgivet skriftligt d. 28. juni 2001 af justitsmini-
steren. Redegørelsen er forhandlet i Folketinget i f. m. forespørgsel F 9, foretaget d. 16. 
januar 2003.  
 

2001-02, 2. Samling 
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Titel/emne: Om i hvilket omfang andre ministerier [end Statsministeriet] har ansatte, der 
udfører arbejde for Venstres partiorganisation 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 1705 stillet af Mette Frederiksen (S) til statsministeren, 
besvaret (mundtligt) d. 17. april 2002 
 

2002-03 

Titel/emne: [Om kompetenceforholdet mellem minister og embedsmænd vedr. visse retsafgørelser på 
skatteministerens område] 
Henvisninger: SAU (L 175 – bilag 33), Udvalgssvar (u.d.) fra skatteministeren til Skat-
teudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 33-36 af 13. maj 2003, SAU (L 175 – bilag 28) 
 

Titel/emne: Statslige aktieselskaber – tilsyn, ansvar og styring. Se bl.a. kap. 3. Ministe-
rens ansvar og tilsynsforpligtelse, p. 65-106. 
Henvisninger: rapport afgivet september 2003 af tværministerielt udvalg under Fi-
nansministeriet, nedsat august 2001. Medlemmer: fmd. afdelingschef Jacob Heinsen, Fi-
nansministeriet; repræsentanter for 5 ministerier (i alt 10 medlemmer). 
 

2003-04 

Titel/emne: Embedsmænds rådgivning og bistand 
Henvisninger: betænkning 1443/2004, afgivet juni 2004 af Udvalget om embedsmænds 
rådgivning og bistand til regeringen og dens ministre, nedsat af finansministeren april 
2003. Udvalget var nedsat på baggrund af Folketingsvedtagelse V 36/2002-03, vedtaget 
d. 16. januar 2003. Medlemmer: fmd. prof. dr. jur. Jens Peter Christensen, 4 medlemmer 
udpeget af ministerier, 2 medlemmer efter indstilling fra interesseorganisationer, 2 efter 
indstilling fra universiteter, 1 medlem udpeget af Folketingets Ombudsmand, 1 særlig 
sagkyndig 
 
Titel/emne: [om reglerne for forvaltning af tilskud; herunder bl.a. om ministres inhabilitet ved for-
valtning af tilskud m.v.]  
Henvisning: FIU (§ 7 – bilag 77); notat (u.d.) fra finansministeren til statsministeren, 
oversendt som bilag til skr. af 4. marts 2004 fra statsministeren til Folketinget  
 

2004-05, 1. Samling 
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Notat om muligheden for at gøre registrering af hverv og økonomiske interesser obliga-
torisk, samt registrering i andre lande. Se fuldstændige henvisninger under afsnittet: Fol-
ketingets medlemmer og arbejdsmåde 
 

2004-05, 2. Samling 

Titel/emne: L 113: Forslag til lov om ændring af forskellige love (konsekvensændringer 
sfa. Lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer – samlingen af inddrivelsen i 
Skatteministeriet) [herunder om overførelse af kompetencen til eftergivelse af bøder og konfiskationsbe-
løb, der hidtil ved kgl. Resolution har været henlagt til justitsministeren] 
Henvisninger: Lovforslag L 113 som fremsat d. 24. februar 2005 af skatteministeren. 
Se især Almindelige Bemærkninger, pkt. 2.4.: Bøder, konfiskationsbeløb og sagsomkost-
ninger, herunder pkt. 2.4.2. 
 

2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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Love og lovgivning 
 

1997-98, 2. Samling 

Titel/emne: [Om der bør indhentes udtalelser fra internationale organer om danske lovforslags for-
enelighed med internationale menneskeretskonventioner, særligt vedr. et forslag til ændring af udlændinge-
loven m. fl. love.] 
Henvisninger: REU (L 59 – bilag 116), Udvalgssvar (u.d.) fra indenrigsministeren, efter 
høring af justitsministeren og udenrigsministeren, til Retsudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 
11 af 24. april 1998, REU (L 59 – bilag 5)  
 

1998-99 

Titel/emne: L 162: Forslag til lov om havne [Herunder om retsgrundlaget for statens højhedsret 
på søterritoriet, mht etablering af faste anlæg] 
Henvisninger: Lovforslag L 162 som fremsat d. 20. januar 1999 af trafikministeren. Se 
Bemærkninger til de enkelte bestemmelser: Til § 2. 
Se også: L 58/ 2002-03 som fremsat d. 6. november 2002 af økonomi- og erhvervsmi-
nisteren. Se Bemærkninger til de enkelte bestemmelser: Til § 1 (nr. 5). 
 

Titel/emne: Responsum vedrørende visse bestemmelser i forslag til lov om ændring af 
forskellige love om selvejende uddannelsesinstitutioner, fremsat af undervisningsministe-
ren den 16. december 1998 [Om lovforslagets forhold til foreningsfriheden efter grl § 78; samt om 
forholdet til et almindeligt foreningsfrihedsprincip; samt om lovforslagets kvalitet m.v.]  
Henvisninger: UDU (L 145 – bilag 3); notat af 15. januar 1999 afgivet af prof., dr. jur. 
Peter Germer på opfordring af Oplysningsforbundenes Fællesråd, fremsendt af Peter 
Germer til Uddannelsesudvalget. 
Notatet er pt. ikke indlagt på Folketingets dokumenter på www.ft.dk.. 
Se også: UDU (L 145 – bilag 17), [undervisningsministerens bemærkninger til prof., dr. jur. Peter 
Germers notat af 15. januar 1999.] Udvalgssvar af 26. april 1999 fra undervisningsministe-
ren, med bidrag fra justitsministeren, til Uddannelsesudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 2 af 
27. januar 1999, UDU (L 145 – bilag 4) 
 

1999-2000 
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Titel/emne: Om lovforslag, der skaber lovhjemmel til, at ministeren kan udstede admi-
nistrative forskrifter [herunder særligt sådanne forskrifter, som indtil nu er udstedt med henvisning til 
forfatningssædvane] 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 1057 stillet d. 13. januar 2000 af Kim Behnke (FRI) til 
kirkeministeren, besvaret d. 20. januar 2000 
Se også: S 1522: Om, hvor Kirkeministeriet enten udsteder eller kunne udstede regler i 
henhold til grundlovens § 25 [herunder om forfatningssædvane som hjemmel], stillet d. 14. febru-
ar 2000 af Kim Behnke (FRI) til kirkeministeren, besvaret d. 22. februar 2000. 
 

§ 20-spørgsmål S 1765-S 1767: forskellige spørgsmål om hjemlen til at udstede bekendt-
gørelser m.v., jf. fuldstændige henvisninger ovf. under § 25 
 

Titel/emne: [Om det delvis uafklarede forhold mellem forskellige bestemmelser i Tronfølgeloven, 
Kongeloven (Lex Regia), og Danske Lov]  
Henvisninger: REU (L 219 – bilag 5), Udvalgssvar (u.d.) fra justitsministeren til Rets-
udvalget, jf. udvalgsspørgsmål 7 af 19. april 2000. Se ligeledes REU (L 219 – bilag 8), 
vedr. udvalgsspørgsmål 11.    
 

2000-01 

Titel/emne: [om kirkeministeriets udstedelse af anordninger på grundlag af retssædvane, der dog 
ikke har forfatningsrang, og om folketingets kontrolmuligheder] 
Henvisninger: Udvalgssvar fra Kirkeministeren til Kirkeudvalget, KIU (2000-01) (alm. 
del – bilag 130), jf udvalgsspørgsmål 51 af 29. marts 2001 (alm. del – bilag 97)  
 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 
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Titel/emne: Notat om høringer vedr. lovforslag samt spørgsmålet om Landsskatteret-
tens placering i skattesystemet m.v. [Herunder om høring af interne myndigheder og lign.] 
Henvisninger: Notat af 12. maj 2003 fra Folketingets Parlamentariske Sekretariat til 
Skatteudvalget m. fl., SAU (L 175 – bilag 25)  
 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 

 

2005-06 

 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 

 

 

 

 

 



291 
 

Undersøgelseskommissioner og visse andre undersøgel-
sesorganer 

  

1997-98, 2. Samling 

 

1998-99 

Titel/emne: Notat om udvidelse af anvendelsesområde for lovforslaget (vedr. forslag til 
lov om undersøgelseskommissioner) [særligt om undersøgelseskommissioners anvendelse overfor 
statslige aktieselskaber m.v.] 
Henvisninger: Notat modtaget i Folketinget d. 30. december 1997, afgivet af justitsmi-
nisteren i samarbejde med Lars Nordskov Nielsen, Torben Melchior og Jens Peter Chri-
stensen, til Folketinget/ Udvalget for forretningsordenen i f. m. behandlingen af lovfors-
lag L 3/1997-98, 1. Samling, jf. UFO 1997-98 (I) (L 3 – bilag 7). Notatet er genoptrykt 
som bilag til betænkning over lovforslag L 3/ 1998-99 afgivet af Udvalget for Forret-
ningsordenen d. 5. maj 1999, UFO 1998-99 (L 3 – bilag 8) 
 

Titel/Emne: L 3: forslag til lov om undersøgelseskommissioner – bilag: Notits om 
hvorvidt en lov om undersøgelseskommissioner bør gælde for Færøerne og Grønland   
Henvisninger: Bilag (u.d.) fra justitsministeren til Folketinget/ Udvalget for Forret-
ningsordenen, Notatet er genoptrykt som bilag til betænkning over lovforslag L 3/ 1998-
99, afgivet af Udvalget for Forretningsordenen d. 5. maj 1999, UFO (L 3 – bilag 8)     
 

Titel/emne: L 65: forslag til lov om undersøgelse af Politiets Efterretningstjeneste [om 
nedsættelse af en undersøgelseskommission, herunder om almene rammer for kommissionens muligheder 
for at udtale sig om ministeransvaret] 
Henvisninger: L 65 som fremsat d. 28. oktober 1998 af justitsministeren. Se Bemærk-
ninger til lovforslagets § 3 (Til § 3) 
 

Titel/emne: [nærmere om hidtidig praksis for at undersøgelseskommissioner kun i begrænset omfang 
tager stilling til spørgsmål om ministres strafansvar] 
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Henvisninger: REU (L 65 – bilag 46), udvalgssvar fra justitsministeren til Retsudvalget, 
jf. udvalgsspørgsmål 11 (L 65 – bilag 5) 
 

Titel/emne: [Om en ministers udpegning af de personer (advokater m.v.), som skal varetage en retlig 
undersøgelse af ministeriets dispositioner, herunder af ministerens medvirken i dispositionerne] 
Henvisninger: TRU (alm. del – bilag 973), Udvalgssvar (u.d., omdelt juli 1999) fra ju-
stitsministeren til Trafikudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 310 af 25. juni 1999, TRU (alm. 
del – bilag 908)  
 

1999-2000 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

Titel/emne: [Om sammenhængen mellem den fremadrettede gennemgang af regelgrundlaget m.v. for 
politiets efterretningsaktiviteter, som er iværksat ved ”Wendler Pedersen”-udvalget, og den historiske 
undersøgelse af efterretningsaktiviteterne på det politiske område, som foretages af  ”PET-
undersøgelseskommissionen”] 
Henvisninger: UFO (B 84 – bilag 103); udvalgssvar afgivet d. 5. juli 2002 af justitsmini-
steren til Udvalget for Forretningsordenen, jf. udvalgsspørgsmål nr. 17 og 18 af 19. juni 
2002, (B 84 – bilag 88-89) 
Justitsministeriets j.nr.: 2002-750-0154  
 

Titel/emne: Notat om nedsættelse af en undersøgelseskommission, når der samtidig 
verserer en strafferetlig efterforskning af de samme forhold.  
Henvisninger: UFO (B 84 – bilag 99); notat afgivet d. 27. juni 2002 af Folketingets 
Lovsekretariat til Udvalget for Forretningsordenen  
 



293 
 

Titel/emne: Notat om ”UFO-underudvalgets” beføjelser særligt i relation til sag-
soplysning [vedr. det faste underudvalg under Udvalget for Forretningsordenen] 
Henvisninger: UFO (B 84 – bilag 108); notat af 12. juli 2002 fra Lov- og Parlamentsse-
kretariatet til Udvalget for Forretningsordenen  
 

Titel/emne: Notat om nedsættelse af en undersøgelseskommission, når Folketinget har 
truffet beslutning herom i Folketingssalen m.v. [herunder om en situation, hvor initiativet til 
nedsættelse af en kommission kommer fra Folketinget i en anden form end en beslutning truffet i Folke-
tingssalen] 
Henvisninger: UFO (B 84 – bilag 116); notat af 4. juli 2002 afgivet af Folketingets Lov-
sekretariat til Udvalget for Forretningsordenen.  
 

Titel/emne: [Om evt. nedsættelse af en undersøgelseskommission i Farum-sagen, samtidigt med at 
Statsadvokaten foretager efterforskning med henblik på at afklare, om der er grundlag for at rejse tiltale 
i sagen] 
Henvisninger: UFO (B 84 – bilag 119); udvalgssvar (u.d.) afgivet af justitsministeren til 
Udvalget for Forretningsordenen, jf. udvalgsspørgsmål 25, 31 og 34 af 10. juli 2007, 
UFO (B 84 – bilag 105) 
Se også: UFO (B 84 – bilag 124), [Om en fornyet vurdering af disse spørgsmål i lyset af 3. udkast 
til beretning fra underudvalget under Folketingets Udvalg for Forretningsordenen], Udvalgssvar (u.d.) 
fra justitsministeren til Udvalget for Forretningsordenen, jf. udvalgsspørgsmål 37 af 7. 
august 2002, UFO (B 84 – bilag 122); Se også UFO (2002-03) (B 2 – bilag 9), jf. fuld-
stændige henvisninger ndf. i dette afsnit.   
 

Titel/emne: [Om anklagemyndighedens pligt til at udlevere dokumenter til en undersøgelseskommis-
sion, jf. § 9 stk. 1, nr. 1, samt § 9 stk. 3 samt § 16 i Lov om Undersøgelseskommissioner] 
Henvisninger: UFO (B 84 – bilag 119), Udvalgssvar (u.d.) fra justitsministeren til Ud-
valget for Forretningsordenen, jf. udvalgsspørgsmål 26 af 10. juli 2002, UFO (B 84 – 
bilag 119)  
Se også UFO (B 84 – bilag 119), besvarelsen af udvalgsspørgsmål 30, jf. fuldstændige 
henvisninger ovf. under § 3. 
 

Titel/emne: [Om evt. nedsættelse af en undersøgelseskommission i Farumsagen med et kommissori-
um, som allerede delvis må anses dækket af kommissoriet for en eksisterende undersøgelse (ved ”Jens 
Peter Christensen-udvalget”)] 
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Henvisninger: UFO (B 84 – bilag 125); skr. af 14. august 2002 fra indenrigsministeren 
til Udvalget for Forretningsordenen   
 

2002-03 

Titel/emne: [Om retssikkerheden for de embedsmænd, der skal afgive forklaring for en undersøgel-
seskommission om ”Farum-sagen”, samtidigt med at der verserer en strafferetlig efterforskning i 
sagskomplekset] 
Henvisninger: UFO (B 2 – bilag 4), Udvalgssvar (u.d.) fra justitsministeren til Udvalget 
for Forretningsordenen, jf. herved skr. af 24. oktober 2002 fra DJØF til UFO, UFO (B 2 
– bilag 1).  
 

Titel/emne: [Om en fornyet vurdering af en evt. nedsættelse af en undersøgelseskommission i ”Fa-
rum-sagen”, efter at beslutningsforslag herom er blevet genfremsat med visse justeringer] 
Henvisninger: UFO (B 2 – bilag 9), udvalgssvar (u.d.) fra justitsministeren til Udvalget 
for Forretningsordenen, jf. udvalgsspørgsmål 3 af 26. november 2002, UFO (B 2 – bilag 
5). Se også UFO (2001-02 (II)) (B 84 – bilag 119) samt (B 84 – bilag 124) 
 

2003-04 

 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 

Titel/emne: [Om Folketinget kan udtale kritik af forhold, som er under behandling i en undersøgel-
seskommission] 
Henvisninger: REU, alm. del – sv. på spm. 19 og 20; udvalgssvar (u.d.) fra justitsmini-
steren til Retsudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 19 og 20 af 3. marts 2005 
Justitsministeriets j.nr.: 2005-792-0027 
 

2005-06 
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Titel/emne: Notat om fagudvalgs muligheder for eventuelt at træffe beslutning om 
nedsættelse af en undersøgelseskommission, herunder i form af en udvalgsberetning 
Henvisninger: REU, alm. del – bilag 770; Notat afgivet d. 16. august 2006 af Lovsekre-
tariatet og 2. udvalgssekretariat til Retsudvalget 
 

Notat om besvarelse af samrådsspørgsmål i fagudvalg parallelt med UFO´s behandling 
af beretning fra en undersøgelseskommission; notat af 23. august 2006 fra Folketingets 
Lovsekretariat (til Udvalget for Forretningsordenen m.v.). Se fuldstændige henvisninger 
ovf. under Folketingets medlemmer og arbejdsmåder etc. 
 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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Forfatningskontrol 
 

1997-98, 2. Samling 

 

  1998-99 

Titel/emne: Om Danmarks deltagelse i konflikten i Restjugoslavien kan indbringes for 
domstolene som grundlovsstridig [herunder generelt om sagsøgers retlige interesse som en af betin-
gelserne for anlæggelse af et anerkendelsessøgsmål] 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 1955 stillet d. 29. april 1999 af Keld Albrechtsen (EL) 
til justitsministeren, besvaret d. 5. maj 1999  
 

Titel/emne: Notat om Folketingets behandling af spørgsmålet om fremsatte forslags 
forhold til grundloven 
Henvisninger: UFO (alm. del – bilag 46); notat af 17. marts 1999 fra Lov- og Parla-
mentssekretariatet til Udvalget for Forretningsordenen, jf. udvalgsspørgsmål 10 af 25. 
februar 1999, UFO (alm. del – bilag 37) 
Notatet er forsynet med et betydeligt antal bilag (16 bilagsnr.) med genoptryk af udvalgte 
eksempler på den eksterne juridiske rådgivning, som Folketinget har modtaget i perioden 
1953 - 1998.  
Notatet og bilagene er pt. ikke indlagt i Folketingets dokumenter på www.ft.dk..  
 

1999-2000 

Titel/emne:[Om ikrafttræden af lovforslag om Københavns Havn A/S bør afvente afgørelsen af en 
retssag mellem Københavns Havn og staten om lovforslagets grundlovsmæssighed, henset til at lovforslaget 
medfører en omdannelse af Havnens ledelse og organisation m.v.; endvidere om folketingsmedlemmers 
adgang til at søge spørgsmålet prøvet ved domstolene] 
Henvisninger: Udvalgssvar af 25. februar 2000 fra trafikministeren til Trafikudvalget, 
TRU (L 163 – bilag 39), jf. udvalgsspørgsmål 4 af 25. januar 2000, TRU (L 163 – bilag 
18) 
Se også: om forskellige aspekter af dette spørgsmål også: TRU (L 163 – bilag 65), (L 
163 – bilag 80), (L 163 – bilag 83): høringsoplæg af prof., dr. jur. Jens Peter Christensen 
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og af prof. Claus Haagen Jensen, samt hhv. justitsministerens og trafikministerens kom-
mentarer hertil. Se fuldstændige henvisninger ovf. under § 73. 
Se også: TRU (L 163 – bilag 85): Vedr. […] Forslag til lov om Københavns Havn A/S; 
notat af 10. maj 2000 fra Kammeradvokaten til trafikministeren, oversendt d. 11. maj 
2000 som bilag til udvalgssvar fra trafikministeren til TRU, jf. udvalgsspørgsmål 51 af 9. 
maj 2000, TRU (L 163 – bilag 76). 
Kammeradvokatens notat er ikke pt. indlagt i Folketingets dokumenter på www.ft.dk. 

 

2000-01 

 

2001-02, 1. Samling 

 

2001-02, 2. Samling 

 

2002-03 

 

2003-04 

Notat om Magtudredningens konklusioner vedrørende domstolenes rolle som den tredje 
statsmagt bl.a. i lyset af domstolsreformen. Se mere fuldstændige henvisninger ovf. un-
der § 3 
 

2004-05, 1. Samling 

 

2004-05, 2. Samling 

 

2005-06 
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2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. Samling 
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Andre spørgsmål 
 

1997-98, 2. Samling 

Titel/emne: [Om kriterierne for den kollegiale bedømmelse af, om dommeres bibeskæftigelse er for-
enelige med dommerhvervet] 
Henvisninger: REU (L 31/ L 32 – bilag 12); udvalgssvar (u.d.) fra justitsministeren til 
Retsudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 2 af 15. april 1998, REU (L 31/L 32 – bilag 7)  
 

Titel/emne: [Om efterretningstjenesternes registrering af medlemskab af politiske partier, og om deres 
overvågning af politiske partier] 
Henvisninger: REU (alm. del – bilag 378); udvalgssvar (u.d.) fra justitsministeren til 
Retsudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 49 af 8. april 1998, REU (alm. del – bilag 84), samt 
spørgsmål 76 af 16. april 1998, REU (alm. del – bilag 108) 
Se også besvarelser på forskellige beslægtede spørgsmål på REU (alm. del – bilag 378)    
 

Titel/emne: Praktiske råd og vink vedr. Europaudvalget [Om at kravet – som fremgår af 
beretninger fra Europaudvalget – hvorefter regeringen skal indhente mandat før forhandlinger om nye 
EU-retsakter m.v., er blevet en del af dansk forfatningsret] 
Henvisninger: EUU (Infonote I 1); info-note fra udvalgssekretariatet til Europaudval-
get. Se især bilag 2: Beskrivelse af Europaudvalgets arbejdsform. 
 

1998-99 

Titel/emne: [Om enkeltpersoners, herunder demonstranters, adgang til at få oplyst om de er blevet 
registreret af PET] 
Henvisninger: REU (L 65 – bilag 54); udvalgssvar (u.d.) fra justitsministeren til Retsud-
valget, jf. udvalgsspørgsmål 146 af 23. november 1998, REU (L 65 – bilag 13); jf. herved, 
ligeledes på REU (L 65 – bilag 54), svar på udvalgsspørgsmål 119 af 20. november 1998, 
REU (L 65 – bilag 11). 
 

UDU (L 145 – bilag 3): Responsum vedrørende visse bestemmelser i forslag til lov om 
ændring af forskellige love om selvejende uddannelsesinstitutioner, fremsat af undervis-
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ningsministeren den 16. december 1998 [Herunder om lovforslagets forhold til et almindeligt for-
eningsfrihedsprincip]. Notat afgivet af prof. dr. jur. Peter Germer d. 15.januar 1999. Se fuld-
stændige henvisninger ovf. under § 78 
Notatet er pt. ikke indlagt på Folketingets dokumenter på www.ft.dk.. 
 
UDU (L 145 – bilag 17), [undervisningsministerens bemærkninger til prof., dr. jur. Peter Germers 
notat af 15. januar 1999.] Se fuldstændige henvisninger ovf. under § 78 
 

1999-2000 

 

2000-01 

Titel/emne: Betænkning om revision af arkivloven. Se især kap. 2.3 samt 2.4. om bl.a. 
adgang til Kongehusets arkivalier. 
Henvisninger: Betænkning 1404/2001 afgivet juni 2001 af Kulturministeriets arbejds-
gruppe om revision af arkivloven, nedsat af ministeriet d. 25. oktober 2000. Medlemmer: 
fmd. Rigsarkivar J. P. Noack, 4 medlemmer udpeget af ministerier, 2 medlemmer udpe-
get af organisationer, 2 af universiteter, 2 personligt udpegede.  
 
Titel/emne: L 152: forslag til museumslov [herunder om den hidtidige og (foreslåede) fremtidige 
bestyrelse af De Danske Kongers Kronologiske Samlinger] 
Henvisninger: Lovforslag L 152 som fremsat d. 31. januar 2000 af kulturministeren. Se 
Bemærkninger til lovforslagets § 42 
Se også: KUU (L 152 – bilag 162); [Om forskellige spørgsmål vedr. retsgrundlaget for De Danske 
Kongers Kronologiske Samlinger, herunder om samlingerne som fideikommis]; notat af 18. juni 2001 
fra De Danske Kongers Kronologiske Samling (v/ Niels Eilschou Holm og Niels-Knud 
Liebgott), oversendt d. 2. juli 2001 af kulturministeren til Kulturudvalget, jf. udvalgs-
spørgsmål 91-97 af 17. maj 2001, KUU L 152 – bilag 161. 
Notatet er pt. ikke indlagt i Folketingets dokumenter på www.ft.dk.. 
 

Titel/emne: [Om afgørende forskelle mellem Traktaten om Den Europæiske Union, og nationale 
forfatninger] 
Henvisninger: REU (alm. del – bilag 246); udvalgssvar (u.d.) fra justitsministeren til 
Retsudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 36 af 3. november 2000, REU (alm. del – bilag 138) 
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2001-02, 1. samling 

 

2001-02, 2. Samling 

Titel/emne: [Om lovforslag L 35 om forskellige initiativer til terrorismebekæmpelse, i lyset af bl.a. 
uskrevne regler om modstandsret] 
Henvisninger: REU (L 35 – bilag 54); mundtligt oplæg (samt debatsvar og – indlæg) af 
prof., dr. jur. Henning Koch til udvalgshøringen: ”Bekæmpelse af terrorisme” i Retsud-
valget, afholdt d. 30. januar 2002. Oplægget er gengivet som redigeret udskrift fra hørin-
gen, omdelt i udvalget på det nævnte bilagsnr. 
Se også: REU (L 35 – bilag 84)[Om modstandsretten som forfatningsretligt princip]; udvalgssvar 
(u.d.) fra justitsministeren til Retsudvalget, jf. udvalgsspørgsmål 99 af 5. marts 2002, 
REU (L 35 – bilag 55)      
 

2002-03 

Titel/emne: Notat om kloning af dyr [Herunder om den retlige betydning af en motiveret folke-
tingsdagsorden om dette spørgsmål] 
Henvisninger: UER (alm. del – bilag 12); fællesnotat af 22. november 2002 fra en 
tværministeriel arbejdsgruppe med deltagelse af Fødevareministeriet, Justitsministeriet, 
samt Videnskabsministeriet; oversendt (u.d.) til Udvalget vedr. Det Etiske Råd af Viden-
skabsministeren. Se især fællesnotatets pkt. 5: Den motiverede dagsorden af 23. maj 
1997, samt pkt. 6: Arbejdsgruppens overvejelser.  
 

2003-04 

L 159: f. t. l. om politiets virksomhed [Herunder om en samlet politilovgivning som udtryk for 
nutidens krav til legalitetsgrundlaget for myndighedsudøvelse]. Se fuldstændige henvisninger ovf. 
under §§ 71, 79 og 80 
 

Titel/emne: [Om i hvilket omfang der på forskellige områder er sket en sædvaneretlig udvikling, som 
har betydet en reel forfatningsændring; herunder generelt om forfatningsretlige sædvaner, om lovgivning på 
finansloven, samt om Folketingets Europaudvalg] 
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Henvisninger: GRL (alm. del – bilag 30): udvalgssvar af 4. august 2004 fra statsministe-
ren, med bidrag fra justitsministeren, til Udv. til Behandling af Grundlovsforslag, jf. ud-
valgsspørgsmål 1 af 6. April 2004, GRL (alm. del – bilag 1) 
 

2004-05, 1. samling 

 

2004-05, 2. samling 

L 169/2004-05, 2. Samling, m. bilag 1: Notat om grænserne for overladelse af sager og 
sagsområder til de færøske myndigheder (…). [Herunder om en fælles øverste domstol 
(Højesteret) som en forudsætning for grundloven], jf. Notatets pkt. 3.4.3. Se fuldstændige hen-
visninger under § 1   
 

Titel/emne: Om bogen Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret 
[om en evt. uskreven forfatningsretlig lighedsgrundsætning] 
Henvisninger: § 20-spørgsmål S 338 stillet d. 16. marts 2005 af Søren Pind (V) til ju-
stitsministeren, besvaret d. 13. april 2005 
Justitsministeriets j.nr.: 2005-790-0024  
 

2005-06 

Titel/emne: Betænkning fra udvalget om dommeres bibeskæftigelse 
Henvisninger: Betænkning 1465/2005, afgivet november 2005 af et udvalg, nedsat af 
Justitsministeriet d. 3. juli 2003. Der henvistes i den forbindelse bl.a. til Folketingets 1. 
behandling d. 25. april 2003 af beslutningsforslag B 117/2002-03, fremsat af SF. Med-
lemmer: fmd. Holger Lavesen; 4 dommere; 5 medlemmer udpeget/indstillet af ministe-
rier og styrelser; 5 medlemmer indstillet af organisationer; 3 øvrige.   
 
 
Titel/emne: [Om principielle betænkeligheder ved brug af udtrykkene ”selvstændig stat”, ”folkesty-
re” og ”retssikkerhed” i grundloven, som foreslået i lovforslag L 3 om ændring af grundloven]  
Henvisninger: GRL L 3 – svar på spm. 3; udvalgssvar af 28. marts 2006 fra justitsmini-
steren til Udvalget til Behandling af Grundlovsforslag (Udvalget), jf. udvalgsspørgsmål 3 
af 13. februar 2006 
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Titel/emne: L 129: Forslag til lov om ændring af retsplejeloven (dommeres bibeskæfti-
gelse) 
Henvisninger: Lovforslag L 129 som fremsat d. 25. januar 2006 af justitsministeren. Se 
især Almindelige bemærkninger, pkt. 4.1: Generelt om behovet for en nyordning vedr. 
dommeres bibeskæftigelse. Der henvises i den forbindelse til bet. 1465/2005 fra udvalget 
vedr. Dommeres Bibeskæftigelse. 
 

2006-07 

 

2007-08, 1. Samling 

 

2007-08, 2. samling 
 

 

 

 

 


	EPU (B 7 – bilag 20) samt (B 7 – bilag 90) [herunder om lovgivningsmagtens adgang til ved aftale at binde senere lovgivningsmagters dispositionsfrihed, bl.a. vedrørende beskatning] Se fuldstændige henvisninger ovf. under § 3. Se også ndf. under § 73

