
Justitsministeren 

Folketingsbeslutning om udkast til rådsafgørelse om oprettelse af Den Europæiske Politienhed 
(Europol) (Okt I)  
 
Formålet med beslutningsforslaget er at opnå Folketingets samtykke i henhold til grundlovens § 19 til, at 
regeringen på Danmarks vegne i Rådet for Den Europæiske Union medvirker til vedtagelsen af et udkast til 
rådsafgørelse om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol), der navnlig indebærer, at den 
gældende Europol-konvention med tilhørende protokoller erstattes med nærværende rådsafgørelse. 
 
Folketingsbeslutning om udkast til rammeafgørelse om styrkelse af personers proceduremæssige 
rettigheder, om fremme af anvendelsen af princippet om gensidig anerkendelse i forbindelse med 
afgørelser afsagt, uden at den pågældende selv var til stede under retssagen, og om ændring af en 
række rammeafgørelser (Okt I) 
 
Formålet med beslutningsforslaget er at opnå Folketingets samtykke i henhold til grundlovens § 19 til, at 
regeringen på Danmarks vegne i Rådet for Den Europæiske Union medvirker til vedtagelsen af et udkast til 
rammeafgørelse, der bl.a. vil føre til mere ensartede regler om fuldbyrdelse af visse afgørelser, der er truffet 
af en domstol uden, at den pågældende selv har været til stede under sagens behandling (in absentia). 
 
Ændring af lov om mærkning af cykelstel m.v. (Ophævelse af bogføringspligten) (Okt I) 
 
Forslaget ophæver pligten for producenter, importører, grossister og forhandlere til at bogføre alle salg af 
cykelstel. Denne pligt har i dag ingen politimæssig betydning. Formålet med forslaget er at lette de 
administrative byrder for erhvervslivet. 
 
Ændring af lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Visse ændringer i 
forbindelse med overgang til elektronisk tinglysning) (Okt II) 
 
Forslaget indebærer bl.a., at der i forbindelse med iværksættelsen af den nye digitale tinglysningsordning 
kan lukkes helt for modtagelsen af tinglysningsdokumenter i en kort periode. Der foreslås desuden enkelte 
justeringer af lovgrundlaget med henblik på at lette overgangen til digital tinglysning.  
 
Ændring af retsplejeloven (Dommeres fremtræden i retsmøder) (Nov I) 
 
Det foreslås, at juridiske dommere m.v. i retsmøder ikke må fremtræde på en måde, der er egnet til at blive 
opfattet som en tilkendegivelse om den pågældendes eventuelle religiøse eller politiske tilhørsforhold eller 
om den pågældendes holdning til religiøse eller politiske spørgsmål i øvrigt. Det foreslås endvidere, at den 
nuværende brug af dommerkapper under hovedforhandlinger i Højesteret, landsretterne og Sø- og 
Handelsretten skal udbredes til også at omfatte byretterne. 
 
Lov om forældres hæftelse ved skader forvoldt ved børns ansvarspådragende handlinger (Nov I) 
 
Regeringen har fremlagt et politisk udspil om bekæmpelse af uacceptabel adfærd hos unge, skærpet 
forældreansvar og tryghed i nattelivet. Som opfølgning på dette udspil vil der blive fremsat lovforslag om 
forældres hæftelse over for skadelidte i tilfælde, hvor deres børn er erstatningsansvarlige for en skade. 
Lovforslaget vil bl.a. bygge på en udtalelse fra Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet. 
 
Ændring af straffeloven (Gennemførelse af Europarådets konvention om beskyttelse af børn mod 
seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug) (Nov I) 
 
Formålet med lovforslaget er at foretage de ændringer af straffeloven, som er nødvendige for, at Danmark 
kan ratificere Europarådets konvention om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug.  
 
Ændring af lov om behandling af personoplysninger (Beskyttelse af personoplysninger i forbindelse 
med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager) (Nov I) 
 
Lovforslaget har til formål at gennemføre de forpligtelser, som følger af et udkast til EU-rammeafgørelse om 



beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager. 
Lovforslaget er en opfølgning på B 79 fra 2007/2008. 
 
Ændring af retsplejeloven (Ændring af regler om sammensætningen af advokatselskabers ledelse 
m.v.) (Nov I) 
 
Formålet med forslaget er navnlig at foretage visse justeringer af retsplejelovens regler om 
advokatselskaber, bl.a. således, at personer, der i medfør af retsplejelovens § 124, stk. 3, nr. 2, ejer aktier 
eller anparter i et advokatselskab uden at være advokater, også kan være medlemmer af advokatselskabets 
bestyrelse og direktion. 
 
Lov om forbud mod hold af ræve (Nov II) 
 
Det foreslås af dyreetiske grunde at forbyde hold af ræve. Lovforslaget vil indeholde overgangsregler for 
personer, der har hold af ræve på tidspunktet for lovforslagets fremsættelse.  
 
Ændring af straffeloven (Straffen i sager om drab og vold i familieforhold m.v.) (Nov II) 
 
Lovforslaget vil have til formål at sikre, at der gælder et ensartet udgangspunkt for strafudmålingen i sager 
om drab og vold i familieforhold og om drab og vold i andre relationer. Forslaget vil blive udformet på 
grundlag af en kommende redegørelse fra Rigsadvokaten om strafniveauet i sager om drab og vold i 
familieforhold m.v.  
 
Ændring af retsplejeloven (Udveksling af oplysninger som led i politiets samarbejde med de sociale 
og psykiatriske myndigheder (PSP-samarbejdet)) (Nov II) 
 
Lovforslaget har til formål at skabe hjemmel til at udveksle oplysninger om enkeltpersoners rent private 
forhold mellem politiet og de sociale myndigheder og psykiatrien (sundhedsmyndighederne), hvis 
videregivelsen må anses for nødvendig af hensyn til samarbejdet mellem de nævnte myndigheder (PSP-
samarbejdet).  
 
Ændring af retsplejeloven (Udvidelse af adgangen til i retskendelser om telefonaflytning m.v. at 
anføre den person, som aflytningen angår) (Dec I) 
 
Som led i indsatsen mod grov organiseret kriminalitet, herunder bandekriminalitet, foreslås det at udvide 
adgangen til i retskendelser om telefonaflytning m.v. at anføre den person, som indgrebet angår, i stedet for 
bestemte telefonnumre. 
 
Ændring af lov om visse forbrugeraftaler (Længste bindingsperiode og opsigelsesvarsel i løbende 
forbrugerkontrakter) (Dec I) 
 
Der foreslås en generel regel om en længste bindingsperiode og et længste opsigelsesvarsel for løbende 
forbrugerkontrakter. Forslaget er varslet i forarbejderne til den gældende forbrugeraftalelov fra 2004. 
 
Ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indførelse af regler om behandling af værgemålssager, 
afskaffelse af hæftestraf, ændring af regler om advokaters virksomhed) (Dec I) 
 
Lovforslaget ajourfører den færøske retsplejelov på en række områder, bl.a. med henblik på en mere 
tidssvarende regulering af advokaters forhold i forbindelse med, at det færøske hjemmestyre overtager dette 
sagsområde og med henblik på, at værgemålsloven vil kunne sættes i kraft for Færøerne.  
 
Ændring af færdselsloven (Lempelse af reglerne om frakendelse af førerretten på køre- og 
hviletidsområdet) (Dec I) 
 
De gældende regler om førerretsfrakendelse ved overtrædelse af reglerne på transportområdet om 
kontrolapparatet har i praksis vist sig at være for strenge i forhold til overtrædelsernes karakter. Det foreslås 
derfor at lempe reglerne på området. 
 



Ændring af færdselsloven (Kørelæreruddannelsen) (Jan II) 
 
Formålet med forslaget er at højne færdselssikkerheden ved at forbedre kørelæreruddannelsen og stille krav 
om efteruddannelse af de allerede uddannede kørelærere. Det forventes endvidere, at forslaget bl.a. vil 
indebære justeringer af reglerne om fornyelse af kørelærergodkendelser. Lovforslaget vil udmønte 
anbefalingerne i Kørelærerudvalgets rapport fra 2002 samt arbejdet i en arbejdsgruppe under 
Justitsministeriet. 
 
Ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union 
(Gennemførelse af rammeafgørelse om anerkendelse af og tilsyn med betingede straffe, alternative 
sanktioner og betingede domme) (Jan II) 
 
Formålet med forslaget er at gennemføre Rådets kommende rammeafgørelse om anerkendelse af og tilsyn 
med betingede straffe, alternative sanktioner og betingede domme i dansk ret. Lovforslaget er en opfølgning 
på B 78 fra 2007/2008. 
 
Ændring af navneloven (Revisionsklausul) (Jan II) 
 
Navneloven indeholder en revisionsklausul, hvorefter der i folketingsåret 2008/2009 skal fremsættes forslag 
om revision af loven. Lovforslaget vil indeholde forslag om ændringer eller justeringer af loven i det omfang, 
der i lyset af de hidtidige erfaringer med loven findes at være anledning hertil. 
 
Ændring af dyreværnsloven (Påbudsordning, uddannelseskrav m.v.) (Jan II) 
 
Lovforslaget forventes bl.a. at indeholde en påbudshjemmel for fødevareregionerne i tilfælde af overtrædelse 
af lovgivningen på dyrevelfærdsområdet samt en hjemmel for justitsministeren til at stille 
uddannelsesmæssige krav til personer, der erhvervsmæssigt beskæftiger sig med dyr. Hertil kommer 
eventuelle ændringer som opfølgning på aftalen fra august 2008 mellem regeringen, DF og RV om den 
fremtidige veterinærkontrol.  
 
Lov om visse hasardspil (Jan II) 
 
Lovforslagets nærmere indhold vil blive fastlagt i lyset af en kommende udvalgsbetænkning om, hvorvidt den 
nugældende afgrænsning af begrebet hasardspil er hensigtsmæssig, eller om der i et vist omfang er 
anledning til at lovliggøre visse former for spil, der i dag anses for hasardspil. 
 
Lov om hold af malkekvæg (Jan II) 
 
Lovforslaget, der vil fastsætte nærmere regler om hold af malkekvæg, vil bygge på en kommende rapport fra 
en arbejdsgruppe under Justitsministeriet om hold af malkekvæg.  
 
Ændring af lov om udendørs hold af svin (Jan II) 
 
Lovforslaget vil blive fremsat under hensyn til en bestemmelse i loven om, at der i folketingsåret 2008/09 
skal fremsættes forslag om revision af reglerne om adgang til rent drikkevand for svin, der holdes udendørs.  
 
Ændring af retsplejeloven (Behandling af klager over politiet) (Jan II) 
 
Formålet med lovforslaget er at gennemføre en revision af retsplejelovens regler om behandling af klager 
over politipersonalet og af straffesager mod politipersonalet. Forslaget fremsættes på baggrund af et 
udvalgsarbejde, der forventes afsluttet i efteråret 2008.  
 
Lov om konfliktråd (Jan II) 
 
Lovforslaget vil fastlægge de nærmere rammer for organiseringen af en landsdækkende og permanent 
ordning med konfliktråd (møde mellem gerningsmand og offer) i straffesager. Forslaget vil blive udformet på 
baggrund af et udvalgsarbejde, der forventes afsluttet i efteråret 2008. 
 



Ændring af færdselsloven (Knallertkørekort m.v.) (Jan II) 
 
Formålet med lovforslaget er at højne færdselssikkerheden ved at forbedre knallertkøreruddannelsen og at 
implementere reglerne om kørekort til knallert i direktiv 2006/126/EF om kørekort (tredje kørekortdirektiv). 
Forslaget skal ses i sammenhæng med Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan fra maj 
2007.  
 
Ændring af lov om adoption (Adoption uden samtykke m.v.) (Jan II) 
 
Forslaget forventes bl.a. at indebære en udvidet adgang til tvangsadoption af børn under 1 år og af børn, der 
har været tvangsanbragt uden for hjemmet i mindst 3 år. Forslaget forventes endvidere at indebære en 
udvidet adgang til stedbarnsadoption i registrerede parforhold. Forslaget skal ses i sammenhæng med 
velfærdsministerens forslag om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet.  
 
Ændring af lov om børns forsørgelse, lov om ægteskabets retsvirkninger og lov om ægteskabs 
indgåelse og opløsning (Forenkling af behandlingen af sager om børnebidrag og ægtefællebidrag) 
(Jan II) 
 
Forslaget har navnlig til formål at give de myndigheder, der træffer afgørelse i sager om børne- og 
ægtefællebidrag, adgang til oplysningerne i eIndkomstregistret til brug for behandlingen af disse sager. 
 
Ændring af auktionslederloven (Gennemførelse af servicedirektivet) (Feb I) 
 
Lovforslaget vil indeholde de ændringer af lovgivningen på Justitsministeriets område, som er nødvendige 
for at gennemføre servicedirektivet i dansk ret. Det foreslås bl.a. at ophæve auktionslederlovens regel om, at 
en auktionsleder kun må virke inden for et nærmere afgrænset geografisk område. 
 
Ændring af persondataloven og forvaltningsloven (Udveksling af oplysninger i den offentlige 
forvaltning) (Feb II) 
 
Forslaget forventes navnlig at indeholde ændringer af de generelle regler om udveksling af oplysninger 
inden for den offentlige forvaltning med henblik på, at der i videst muligt omfang skal gælde samme regler 
om udveksling af oplysninger, uanset hvordan udvekslingen sker, herunder om den sker elektronisk eller 
manuelt. 
 
Justitsministeren vil give Folketinget redegørelse om: 
 
• Redegørelse om forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter uden for strafferetsplejen 
(Feb II) 

 

 


