
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Side 1/2 

 

 

Besvarelse af spørgsmål nr. 32 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende 

forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om politiets virksomhed, 

retsplejeloven og udlændingeloven (L 189)  

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 32 vedrørende forslag til lov om 

ændring af straffeloven, lov om politiets virksomhed, retsplejeloven og ud-

lændingeloven. (Forbud mod deltagelse i nattelivet, tryghedsskabende op-

holdsforbud, udvidet adgang til beslaglæggelse af værdigenstande og udvis-

ning af udlændinge dømt for vanvidskørsel m.v.) (L 189), som Folketingets 

Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 23. marts 2021. Spørgsmålet 

er stillet efter ønske fra Kristian Hegaard (RV). 

 

 

Nick Hækkerup  

/ 

 

  Mette Johansen 
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Offentligt



 

 Side 2/2 

Spørgsmål nr. 32 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov 

om ændring af straffeloven, lov om politiets virksomhed, retsplejeloven 

og udlændingeloven (Forbud mod deltagelse i nattelivet, tryghedsska-

bende opholdsforbud, udvidet adgang til beslaglæggelse af værdigen-

stande og udvisning af udlændinge dømt for vanvidskørsel m.v.) (L 

189): 

 

”Vil ministeren yde bistand til, at der udarbejdes et ændrings-

forslag, som medvirker, at lovforslaget anvender kønsneutrale 

betegnelser i overensstemmelse med Statsministeriets cirkulæ-

reskrivelse af 5. december 1980?” 

 

Svar  

 

Justitsministeriet forstår spørgsmålet således, at der henvises til, at der en-

kelte steder i bemærkningerne til lovforslag nr. L 189 er anvendt det person-

lige stedord ”han”, jf. f.eks. pkt. 2.3.1.1 i lovforslagets almindelige bemærk-

ninger samt i bemærkningerne til § 3, nr. 5. 

 

Det bemærkes i den forbindelse, at ændringsforslag til lovforslag alene kan 

vedrøre selve lovteksten. I stedet kan der anmodes om, at der optages et 

bidrag i Retsudvalgets betænkning, jf. Håndbog i Folketingsarbejdet (2015), 

kapitel 2, afsnit 2.5.4 (s. 37).  

 

Et bidrag om anvendelse af kønsneutrale betegnelser til optagelse i Retsud-

valgets betænkning over lovforslag nr. L 189 kan udformes som følger: 

 

”[…] skal anmode om, at der medtages følgende præcisering af lovforsla-

gets bemærkninger: 

 

Der er forskellige steder i lovforslagets bemærkninger anvendt det person-

lige stedord ”han”, f.eks. i pkt. 2.3.1.1 i lovforslagets almindelige bemærk-
ninger samt i bemærkningerne til § 3, nr. 5. 

 

I overensstemmelse med, at der bør tilstræbes en brug af kønsneutrale be-

tegnelser for personer i lovgivningen i det omfang, dette kan lade sig gøre 

på en sproglig hensigtsmæssig måde, jf. pkt. 2.1 i Lovkvalitetsvejledningen, 

henstilles der til, at disse stedord læses kønsneutralt, f.eks. som ”vedkom-
mende”, ”personen”, ”mistænkte” mv. afhængig af den sammenhæng, de 

indgår i.” 
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