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Spørgsmål nr. S 1200 fra medlem af Folketinget Sjúður Skaale (JF):  

 

”Er det ministerens opfattelse, at vejledning nr. 9801 af 3. juni 

2005 bør udvides, således at et punkt i de almindelige be-

mærkninger til lovforslag vil være, hvilke konsekvenser lov-

forslaget vil have på forholdet til rigsfællesskabet, for at sætte 

større fokus på, at nye grænsehindringer inden for rigsfælles-

skabet for så vidt muligt ikke opstår?” 

 

 

Svar: 

 

1. Folketinget vedtog den 13. maj 2014 beslutningsforslag nr. B 34, som 

pålagde den daværende regering inden udgangen af folketingsåret 2013-14 

at iværksætte en systematisk undersøgelse af og en indsats mod grænse-

hindringer inden for rigsfællesskabets grænser med henblik på i større grad 

at sikre fri bevægelighed, vækst og beskæftigelse inden for rigsfællesska-

bets grænser. 

 

Under Færøudvalgets behandling af beslutningsforslaget oplyste statsmini-

steren i sin besvarelse af spørgsmål nr. 1 vedrørende beslutningsforslaget 

bl.a., at Justitsministeriet i en kommende skrivelse om lovtekniske emner 

til samtlige ministerier ville erindre om, at ministerierne ved udarbejdelse 

af lovforslag bør være opmærksomme på eventuelle særlige konsekvenser 

i forhold til de enkelte dele af riget, herunder f.eks. ved flytning mellem 

disse dele, og at der i givet fald bør redegøres nærmere for sådanne forhold 

i bemærkningerne til lovforslaget. 

 

2. Som opfølgning herpå indeholdt Justitsministeriets skrivelse nr. 9906 af 

8. juli 2015 om lovtekniske emner følgende afsnit under pkt. 6: 

 

”Det er indbygget i selvstyreordningerne for Færøerne og 
Grønland, at der kan udvikle sig forskellige retstilstande i 

Danmark og henholdsvis på Færøerne og i Grønland. 

 

En forskellig retstilstand kan være velbegrundet, f.eks. fordi de 

enkelte dele af riget har en forskellig opfattelse af, hvordan 

reglerne skal se ud for deres del af riget. I andre tilfælde kan en 

forskellig retstilstand utilsigtet skabe uhensigtsmæssigheder el-

ler hindringer, f.eks. ved flytning mellem rigsdelene. 

 

Justitsministeriet skal i den forbindelse erindre ministerierne 

om, at man ved udarbejdelse af danske lovforslag bør være 

opmærksom på eventuelle særlige konsekvenser i forhold til de 

enkelte dele af riget, herunder f.eks. ved flytning mellem disse 
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dele, og at der i givet fald bør redegøres nærmere for sådanne 

forhold i bemærkningerne til lovforslaget.”  
 

 

3. Jeg kan oplyse, at Justitsministeriet i øjeblikket arbejder på at opdatere 

vejledning nr. 9801 af 3. marts 2015 om lovkvalitet, og at det forventes, at 

den reviderede udgave af lovkvalitetsvejledningen vil udkomme i elektro-

nisk form. I den forbindelse vil indholdet af Justitsministeriets skrivelser 

om lovtekniske emner blive indarbejdet i lovkvalitetsvejledningen.  

 

Jeg finder, at der med disse tiltag er taget skridt til at sikre, at der ved ud-

arbejdelsen af lovforslag er den fornødne opmærksomhed på lovforslags 

eventuelle konsekvenser i forhold til enkelte dele af riget. 


