
Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget <den 21. februar 2023>

Udkast
til

Betænkning
over

Forslag til lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som 
helligdag

[af beskæftigelsesministeren (Ane Halsboe-Jørgensen)]

1. Ændringsforslag
Der er stillet 2 ændringsforslag til lovforslaget. Sociali-

stisk Folkepartis, Danmarksdemokraternes, Liberal Allian-
ces, Konservativt Folkepartis, Enhedslistens, Dansk Folke-
partis, Alternativets og Nye Borgerliges medlemmer af ud-
valget har stillet ændringsforslag nr. 1 til lovforslaget. Dansk 
Folkepartis medlemmer af udvalget har stillet ændringsfor-
slag nr. 2 til lovforslaget.

2. Indstillinger
<>
Siumut, Inuit Ataqatigiit, Sambandsflokkurin og 

Javnaðarflokkurin havde ved betænkningsafgivelsen ikke 
medlemmer i udvalget og dermed ikke adgang til at komme 
med indstillinger eller politiske bemærkninger i betænknin-
gen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt 
i betænkningen.

3. Politiske bemærkninger

<Parti/partier>
<>

<Parti/partier>
<>

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Æ n d r i n g s f o r s l a g

Til § 5

Af et mindretal (SF, DD, LA, KF, EL, DF, ALT og NB), 
tiltrådt af: <>

1) I § 5 ændres »den 1. januar 2024« til: »60 dage efter 
næste folketingsvalg«.
[Udskydelse af ikrafttrædelsestidspunkt]

Af et mindretal (DF), tiltrådt af: <>

2) I § 5 indsættes som stk. 2 og 3:
»Stk. 2 §§ 1-4 ophæves 3 år efter ikrafttrædelsestidspunk-

tet.
Stk. 3 Beskæftigelsesministeren fremsætter i det pågæl-

dende folketingsår, jf. stk. 2, forslag om revision af lov 
om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter som affattet ved 
lovbekendtgørelse nr. 1003 af 24. august 2017, som ændret 
ved § 50 i lov nr. 60 af 30. januar 2018, § 3 i lov nr. 870 
af 14. juni 2020 og § 6 i lovforslag nr. L 13, som vedtaget 
af Folketinget den 28. februar 2023 og lov om detailsalg fra 
butikker m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 515 af 30. april 2019 
og § 7 i lovforslag nr. L 13 som vedtaget af Folketinget den 
28. februar 2023.«
[Indsættelse af udløbsbestemmelse og revisionsbestemmelse 
med konsekvensændringer]
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B e m æ r k n i n g e r

Til nr. 1
For at sikre, at der forud for en eventuel afskaffelse af 

store bededag kan foretages en gennemarbejdet vurdering 
af lovforslagets samfundsøkonomiske effekter, samt for at 
sikre vælgernes mulighed for at tage stilling til forslaget, 
foreslås det at ændre ikrafttrædelsestidspunktet, således at 
ændringerne i medfør af indeværende lovforslag træder i 
kraft 60 dage efter næste folketingsvalg.

Der kan herved nås at blive fremsat et lovforslag, der 
annullerer ændringerne i medfør af loven inden dens ikraft-
trædelse, hvis antagelserne om de samfundsøkonomiske ef-
fekter, på hvilke lovforslaget hviler, ikke er virkelige, eller 
hvis der efter næste folketingsvalg er et flertal i Folketinget 
imod forslaget.

Til nr. 2
Det foreslås, at lovforslaget ophæves 3 år efter ikrafttræ-

delsestidspunktet. Ændringsforslaget indebærer, at vedtagel-
sen af forslag til lov om af konsekvenserne ved afskaffelsen 
af store bededag som helligdag med ændringer i lov om Ar-
bejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om detailsalg fra 
butikker m.v., der gennemføres med lovforslaget, henholds-
vis automatisk ophæves og tilbageføres til sit udgangspunkt 
inden lovforslagets vedtagelse, medmindre Folketinget for-
inden beslutter at forlænge de ændrede reglers gyldigheds-
periode. Hvis ændringsforslaget bliver vedtaget og lov om 
konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som hellig-
dag bliver ophævet, skal kirkeministeren genindføre store 
bededag som helligdag.

Det forudsættes i den forbindelse, at der forud for en 
eventuel videreførelse af lovændringerne skal foretages en 
vurdering af lovens samfundsøkonomiske effekt.

5. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 24. januar 2023 og var til 

1. behandling den 2. februar 2023. Lovforslaget blev efter 1. 
behandling henvist til behandling i Beskæftigelsesudvalget.

Oversigt over lovforslagets sagsforløb og dokumenter
Lovforslaget og dokumenterne i forbindelse med ud-

valgsbehandlingen kan læses under lovforslaget på Folketin-
gets hjemmeside www.ft.dk.

Møder
Udvalget har behandlet lovforslaget i <5> møder.

Høring
[Beskæftigelsesudvalget afholdt den 22. februar 2023 en 

offentlig høring om lovforslaget. ]

Høringssvar
Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været 

sendt i høring, og beskæftigelsesministeren sendte den 12. 
januar 2023 dette udkast til udvalget, jf. BEU alm. del – bi-
lag 19. Den 24. januar 2023 sendte beskæftigelsesministeren 
høringssvarene, høringsnotat og en ligestillingsvurdering til 
udvalget.

Bilag
Under udvalgsarbejdet er der omdelt <20> bilag på lov-

forslaget.

Samråd
Udvalget har stillet 6 spørgsmål til beskæftigelsesmini-

steren og finansministeren til mundtlig besvarelse, som mi-
nistrene har besvaret i et åbent samråd med udvalget den 8. 
februar [og den xx. februar 2023. ]

Skriftlige henvendelser
Udvalget har under udvalgsarbejdet modtaget <7> skrift-

lige henvendelser om lovforslaget.

Deputationer
Udvalget har under udvalgsarbejdet modtaget <3> depu-

tationer, der mundtligt har redegjort for deres holdning til 
lovforslaget.

Spørgsmål
Udvalget har stillet <152> spørgsmål til henholdsvis be-

skæftigelsesministeren, finansministeren, kulturministeren, 
kirkeministeren, erhvervsministeren, transportministeren og 
børne- og undervisningsministeren til skriftlig besvarelse, 
[som ministrene har besvaret. ]

Bjarne Laustsen (S) fmd.  Bjørn Brandenborg (S)  Henrik Møller (S)  Jens Joel (S)  Kasper Roug (S)  Leif Lahn Jensen (S) 
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Morten Dahlin (V)  Hans Andersen (V)  Anni Matthiesen (V)  Jeppe Søe (M)  Nanna W. Gotfredsen (M) 

Charlotte Munch (DD)  Dennis Flydtkjær (DD)  Sólbjørg Jakobsen (LA)  Steffen Larsen (LA)  Helle Bonnesen (KF) 

Niels Flemming Hansen (KF)  Kim Edberg Andersen (NB)  Nick Zimmermann (DF)  Karsten Hønge (SF)  Astrid Carøe (SF) 

Kirsten Normann Andersen (SF)  Victoria Velasquez (EL)  Katrine Robsøe (RV)  Torsten Gejl (ALT) 

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

2



Socialdemokratiet (S) 50
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 23
Moderaterne (M) 16
Socialistisk Folkeparti (SF) 15
Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg (DD) 14
Liberal Alliance (LA) 14
Det Konservative Folkeparti (KF) 10
Enhedslisten (EL) 9

Radikale Venstre (RV) 7
Dansk Folkeparti (DF) 7
Alternativet (ALT) 6
Nye Borgerlige (NB) 4
Siumut (SIU) 1
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
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