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KOMMISSORIUM 

for 

Udvalg om opfølgning på Christiania-sagen 

 

1. I forlængelse af hasteforespørgsel F 37, stillet til statsministeren, vedtog 

Folketinget følgende:   

 

”Folketinget mener, at der som opfølgning på sagen om Retsudvalgets stu-

dietur til Christiania er behov for at slå fast, at det ikke skal være muligt at 

bruge en nødløgn over for Folketinget. Folketinget ser frem til de videre 

drøftelser hos justitsministeren.” (V 42) 

 

2. Som opfølgning på denne vedtagelse nedsættes der – efter drøftelse mel-

lem regeringen og Folketingets partier – et udvalg, der skal have til opgave 

at belyse de spørgsmål om ministres afgivelse af oplysninger til Folketin-

get, som Christiania-sagen har givet anledning til.  

 

Udvalget skal beskrive de gældende regler om ministres afgivelse af op-

lysninger til Folketinget – og i forlængelse heraf de regler, som gælder for 

embedsværkets rådgivning og bistand i forbindelse med afgivelse af op-

lysninger til Folketinget, herunder med hensyn til sandhedspligt og tavs-

hedspligt.  

 

Med afsæt heri – og i lyset af V 42 – skal udvalget overveje, hvorledes en 

fremadrettet ordning vil kunne udformes, således at det grundlæggende 

princip om, at en minister skal give korrekte og fyldestgørende oplysnin-

ger til Folketinget, sikres.   

 

Udvalget skal i den forbindelse overveje, om der vil kunne opstå særlige 

situationer, hvor en minister vil være afskåret fra at dele bestemte oplys-

ninger med Folketinget, hvad der i så fald kendetegner disse situationer, og 
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hvorledes sådanne situationer fremadrettet bør håndteres i lyset af reglerne 

om sandhedspligt og tavshedspligt. Udvalget skal bl.a. komme med anbe-

falinger om, hvordan der – ud over den ordning, der i dag gælder for Fol-

ketingets Kontroludvalg – kan etableres en ny ordning, hvor relevante re-

præsentanter for Folketingets partier kan få en særlig fortrolig orientering 

om følsomme oplysninger eller forhold, der ikke vil kunne gives til Folke-

tinget inden for de eksisterende rammer.  

 

Udvalget anmodes om at overveje, hvordan en sådan fremadrettet ordning 

mest hensigtsmæssigt kan normeres.   

 

3. Udvalgets arbejde skal så vidt muligt færdiggøres i løbet af foråret 2015. 

 

4. Udvalget har følgende sammensætning: 

 

 Fhv. højesteretspræsident Børge Dahl (formand)  

 Fhv. medlem af Folketingets Præsidium Aage Frandsen 

 Medlem af Folketinget Jan E. Jørgensen 

 Professor, dr. jur. Michael Hansen Jensen 

 Professor, lic. jur. Gorm Toftegaard Nielsen 


