
Til beslutningsforslag nr. B 122 Folketinget 2009 - 10
       

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 27. maj 2010

Betænkning

over

Forslag til folketingsbeslutning om at indføre en kønsneutral 
ægteskabslovgivning, så homoseksuelle par og heteroseksuelle par bliver 

ligestillede
[af Kamal Qureshi (SF) m.fl.]

1. Udvalgsarbejdet
Beslutningsforslaget blev fremsat den 2. februar 2010 og var til 1. behandling den 26. marts 2010. 

Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 4 møder.

Høring

Efter 1. behandling af beslutningsforslaget besluttede Retsudvalget at sende forslaget i høring 
sammen med L 123 og B 123. Kopi af de indkomne høringssvar og et notat herom er omdelt på 
forslaget. Justitsministeren har endvidere haft lejlighed til at kommentere de indkomne høringssvar.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 1 skriftlig henvendelse fra Trans-
Danmark.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 4 spørgsmål til justitsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besva-
ret.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger
Et flertal i udvalget (S, SF, RV, EL, LA og Christian H. Hansen (UFG)) indstiller beslutningsfor-

slaget til vedtagelse uændret.

Målet med forslaget er for Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis og Enhedslistens med-
lemmer af udvalget at skabe øget ligestilling og gøre op med diskrimination på baggrund af seksuel 
orientering. Et vigtigt skridt på vejen er at vedtage dette beslutningsforslag, så vi som lovgiver ska-
ber en ægteskabslovgivning, der er kønsneutral.

Samtidig vil det igen kunne gøre Danmark til et foregangsland for anerkendelse af seksuelle mi-
noriteters trivsel og rettigheder. De senere år er vi blevet overhalet indenom af bl.a. flere europæi-
ske lande, som allerede har gennemført ligestilling af homoseksuelle par med heteroseksuelle, her-
under i Norge, Sverige, Holland, Belgien og Spanien. 
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Et mindretal i udvalget (V, DF og KF) indstiller beslutningsforslaget til forkastelse.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for be-
tænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang 
til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. Der gøres opmærksom 
på, at et flertal eller et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/mindretal ved afstemning 
i Folketingssalen.

Kim Andersen (V)   Kristian Pihl Lorentzen (V)   Karsten Nonbo (V)   Peter Skaarup (DF) fmd.  

Marlene Harpsøe (DF)   Pia Adelsteen (DF)   Tom Behnke (KF)   Christian H. Hansen (UFG)   

Simon Emil Ammitzbøll (LA)   Karen Hækkerup (S)   Maja Panduro (S)   Bjarne Laustsen (S)   

Julie Skovsby (S)   Anne Baastrup (SF) nfmd.  Karina Lorentzen Dehnhardt (SF)   

Lone Dybkjær (RV)   Line Barfod (EL)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i 
udvalget.

Folketingets sammensætning

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47 Liberal Alliance (LA) 3
Socialdemokratiet (S) 45 Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Dansk Folkeparti (DF) 24 Siumut (SIU) 1
Socialistisk Folkeparti (SF) 23 Tjóðveldisflokkurin (TF) 1
Det Konservative Folkeparti (KF) 17 Sambandsflokkurin (SP) 1
Det Radikale Venstre (RV) 9 Uden for folketingsgrupperne 

(UFG)
3

Enhedslisten (EL) 4
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Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende B 122

Bilagsnr. Titel 
1 Henvendelse af 2/2-10 fra Trans-Danmark 

2 Skriftlig høring over beslutningsforslaget

3 Tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget

4 Høringssvar af 2/5-10 fra Børnesagens Fællesråd

5 Høringssvar af 3/5-10 fra DanAdopt

6 Henvendelse af 5/5-10 fra Rigsombudet på Færøerne vedr. høring

7 Høringssvar af 17/5-10 fra Domstolsstyrelsen

8 Høringssvar af 18/5-10 fra Kvinderådet

9 Høringssvar af 16/5-10 fra LGBT Danmark

10 Høringssvar af 18/5-10 fra Advokatrådet

11 Høringssvar af 19/5-10 fra Færøernes Landsstyre

12 Høringsnotat

13 1. udkast til betænkning

14 Høringssvar af 18/5-10 fra Grønlands Selvstyre

15 Høringssvar af 24/5-10 fra Institut for Menneskerettigheder

16 2. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende B 122

Spm.nr. Titel 
1 Spm. om kommentar til henvendelse af 2/2-10 fra Trans-Danmark, til 

justitsministeren, og ministerens svar herpå

2 Spm. om kommentar til høringssvar af 17/5-10 fra Domstolsstyrelsen, 
til justitsministeren, og ministerens svar herpå

3 Spm. om kommentar til høringssvar af 16/5-10 fra LGBT Danmark, 
til justitsministeren, og ministerens svar herpå

4 Spm. om kommentar til høringssvar af 24/5-10 fra Institut for Menne-
skerettigheder, til justitsministeren, og ministerens svar herpå


