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Tiden mellem forrige Rigsdagssamlings Slutning den
12. April 1930 og denne Rigsdagssamlings Slutning den
25. April 1931 er et Medlem afgaaet ved Døden, nemlig:
Landstingsmand, Gaardejer
H. D. Kloppenborg-Skrumsager,
der døde den 3. Oktober 1930.
I Landstingets 1. Møde den
7. Oktober udtalte Formanden
(Jensen-Klejs): „Fra 12te Med
lem for 5te Kreds, Borgmester
Holger Fink, modtog jeg i Skri
velse af 5. f. M. Meddelelse om,
at han nedlagde sit Mandat som
Medlem af Landstinget med Ud
gangen af September Maaned
d. A.
Første Stedfortræder for 12te
Medlem for 5te Kreds var Gaard
ejer H. D. Kloppenborg-Skrums
ager, Københoved, som erklærede sig villig til at modtage
det ledigblevne Mandat. Men umiddelbart efter sin Genind
træden i Landstinget blev Kloppenborg-Skrumsager indhentet
af Døden og hans Gerning bragt til Afslutning.
Skønt Kloppenborg-Skrumsager kun var 62 Aar gammel,
kan man ikke sige, at Døden kom helt uventet. Mindelserne
gennem Sygdom det sidste Aars Tid kunde nok lade formode,
at der maaske ikke vilde blive levnet ham nogen længere
Arbejdstid.
Gennem aandelig Udvikling og faglig og praktisk Uddan
nelse søgte Kloppenborg-Skrumsager i sin Ungdom at dyg
tiggøre sig til det Kald, der utvivlsomt inden længe vilde
lyde til ham fra hans Samtid om at stille sine rige Evner til
Raadighed for offentlig Virksomhed.

VI
Allerede i 1908 blev han af den dansksindede sønderjydske Befolkning valgt til Medlem af den preussiske Land
dag, og han havde Sæde i denne indtil 1918
Der skal herfra lyde en varm Tak og Anerkendelse til
Kloppenborg-Skrumsager, fordi han var blandt de første, der,
for at bevare dansk Jord paa danske Hænder, gik ind under
den tungeste af Statsborgerpligterne i Tyskland: at blive
tysk Soldat
Denne Stilling kom til at kræve store, ja, meget store
Ofre af vore sønderjydske Landsmænd. Men Resultatet
udeblev heller ikke; Genforeningen med Moderlandet var
Belønningen.
I Tidsrummet fra 1920 til 1928 havde Kloppenborg-Skrums
ager Sæde i dette Ting. Kolleger her i Tinget vil have
mange Minder om godt Samarbejde i den Tid. Saavel dette
som den djærve og kloge Maade, hvorpaa han repræsente
rede Danmark under Fremmedherredømmet, vil sikre, at
Kloppenborg-Skrumsager længe vil blive husket her.“

RI G S DAG S SAM LINGEN

1930—31

Den ordentlige Rigsdagssamling
1930-31.
Rigsdagens 83. ordentlige Samling aabuedes den 7. Oktober
1930. Aabningsakten fandt Sted i Fællessalen (se Side 18).
Samlingen sluttede den 25. April 1931.
Der afholdtes 126 Møder i Folketinget og 84 i Lands
tinget.

Ministeriet Stauning.
Udnævnelsesdatum: 30. April 1929.

Statsminister og Minister for Søfart og Fiskeri: Tli. ?1. M.
St(tuning, f. 73.
Udenrigsminister: P. Munch, f. 70.
Finansminister: C. V. Bramsnæs, f. 79.
Forsvarsminister: L. Basmussen, f. 62.
Justitsminister: C. Th, Zahle, f. 66.
Kirkeminister: N. P. L. Dahl, f. 69.
Undervisningsminister: F H. J. Borgbjerg, f. 66.
Landbrugsminister: Kr. M. Bording, f. 76.
Indenrigsminister: Bertel Dahlgaard, f. 87.
Socialminister: K. K. Steincke, f. 80.
Minister for offentlige Arbejder: J. F. N. Friis-Skotte, f. 74.
Minister for Handel og Industri: C. N. 'Hauge, f. 70.

Medlemmerne af Rigsdagen.
Parti- eller Gruppebetegnelser: S. = Socialdemokrat; V. = Venstre;
KF. = Det konservative Folkeparti; RV. = Det radikale Venstre;
DR. — Danmarks Retsforbund; SI. = Slesvigske Parti.

A. Folketinget.
Efter Valget til Folketinget den 24. April 1929.

Folketinget.

1

A. Storkredse i København—
Frederiksberg.1)

i
1

I. Søndre Storkreds.

Halfdan Hendriksen, Direktør............
K. V. Koch, Ingeniør, Cand. polyt. ..
Chr. Hansen, Møllermester..................
Th. St aiming, Statsminister og Minister
for Søfart og Fiskeri.........................
F. J. Borgbjerg, Undervisningsminister
Helga Larsen, Frue...............................
E. Friis, Rodemester.............................

12/n81
«/„ 78
10/i2 61

27io 73 !
10/4 66 '
21/4 84 i
2% 77

KF. u/4 24
KF. 31/r,29
S. i 25/5’09

S.
S.
sS.

27o
27o
22/4
21/4

06
98
18
29

274
27s
22/4
24/4
22/4

18
062)
18
29
18

11. Østre Storkreds.

J. Pitzner, Bagermester......................
A. Fraenkel, Dr. phil............................
Elna Munch, Cand, mag., Frue........
Oluf Andersen, Overportør..................
Fr. Andersen, Raadmand.....................

76 65
16/9 51
13/o 71
18/io 76
12/io 62

KF.
KF.
RV.
S.
S. -

J) Medlemmernes Rækkefølge indenfor hver enkelt Amtskreds
(Storkreds) er bestemt efter Partibetegnelsernes alfabetiske
Rækkefølge (jfr. Meddelelse fra Indenrigsministeriet af 16.
April 1929) og indenfor Partierne efter den Orden, hvori
Kandidaterne er erklæret for valgt.
2) Var ikke Medlem 25/5 09— 20/5 1 3.

1*

Medlem
siden

i

Gruppe,

Parti eller

dag.

Fødsels

Folketinget.

1

1930/
/1931

Rigsdagens Medlemmer.

i

J. Friis-Skotte, Minister for offentlige
Arbejder...........................................
F. K. Madsen, Journalist....................
Vilhelm Rasmussen, Forstander for
Statens Lærerhøjskole.......................
Julius Schrøder, Typograf..................

7n 74
7i 64

S.
S.

27i 18
7, 20

31/7 69
19/, 79

S.
s.

7s 15
1 “/i 24

KF.

27., 20

III. Vestre Storkreds.

C. J. F. Sven, Overretssagfører........
J. Oskar Andersen, Professor ved Uni
versitetet, Dr. theol.......................
K. E. S. Rager, Ingeniør, Cand. polyt..
J. P. Jønson, Forretningsfører..........
A. C. Meyer, Journalist......................
Einer Jensen, Hovedkasserer..............
J. Chr. Jensen, Direktør.....................
Alsing Andersen, Partisekretær..........

87

7o
n/o
7?
37u
72

66 KF. 22/4 18
84 RV. : 2i/4 29
»’/i. 19
65 : s.
% 95
si
58
27i 24
i:
89
"/s 18
77
’-V4 29
S.
93

B. Amterne paa Øerne.
Københavns Amtskreds.

Axel Dam, Museumsdirektør, Dr. phil.
Povl Drachmann, Redaktør, Cand.
polit...................................................
A. Grathwohl, Skoleforstander..........
Niels Frederiksen, Formand for Statens
Jordlovsudvalg..............................
Vilhelm Nygaard, Formand for De
samvirkende Fagforbund.............
N. P. Nielsen, Sogneraadsformand...
G. B. Weygaard, Skatteinspektør . . .
Jens L.O.Sørensen (Smørum), Husmand
J. A. Hansen, Redaktør......................

0 Var ikke Medlem 22/4 18—6/7 20.
2) Var ikke Medlem 11/4 24—2/12 26.

y5 68 ! DR.

712 26

37c 87
% 66

KF.
KF.

274 20
“/i 24

23/2 74

RV. : 2»/s 13

n/i
7i
19/2
72
12/s

72 '
71
75
91
78

S.
S.
s.
s.
V.

17n28
1 u/i 161)
n/4 24
21/4 29
27i 202)

5

i

Frederiksborg Amtskreds.

H. Parkov, Oberst.................................
Jorgen Jørgensen (Lejre), Gaardejer ..
J. P. Larsen, Redaktør.......................
J. I. Jørgensen, Overlærer..................
J. C. A. Larsen, Smedemester..........

Medlem
siden

Gruppe.

dag.

Folketinget.

Parti eller

Rigsdagens Medlemmer.

Fødsels 

193O/1931

27s> 57
19/s 88
19A 72
27io79
sl/8 63

129/6 064)
KF.
RV. 1 24/4 29
S. ! 26/.> 20
S.
21/9 20
V.
28/4 20

25/7 81
275 77

RV.
S.

21/3 74

V.

2c/4 20

13/5 74

V.

7i226

Holbæk Amtskreds.

N. P. Andreasen (Forsinge), Parcellist.
Fr. Andersen, Borgmester..................
Hans
Clausager,
Landbrugslærer,
Gaardejer........................................
Christen Christensen (Høng), Dommer
fuldmægtig, Cand. jur...................

24/4 29
274 202)

Sorø Amtskreds.

Alfred Bindslev, Præst........................
Jesper Simonsen, Landsdommer.........
H. P. Hansen, fhv. Borgmester.........
Hans Jørgen Hansen, Lærer..............
Arnth Jensen, Førstelærer..................
Johannes Hansen, Husmand...............

21/o 96 i

’/, 81
71072
ls/8 76
279 83
8/n 86

KF.
‘ RV.
; S.
i S.
< V.
! V.

7i226
24/4 29
2O/o 13

24/h29

78 27
21/4 29

Præstø Amtskreds.

Johs. Ulrich, Forpagter.......................
Mads Larsen, Gaardejer......................
N. Andreasen (Næstved), Redaktør..
J. P. Jensen, Dyrlæge.........................
Otto Himmelstrup, Sekretær, Cand.
polit........................................................
U
2)
3)
4)

KF. 1 22/4 183)
7s 69
3/4 014)
27s 62 RV.
3o/n77 i S.
275 06
7, 20
27i 69 1 S.
^2 83

V.

n/4 24

Var ikke Medlem 20/5 13—22/4 18.
Var ikke Medlem 21/9 20—11/4 24.
Var ikke Medlem 6/7—21/9 20.
Var ikke Medlem 16/G 03— 29/5 06, 25/5 09— 20/5 10 og 26/4—6/? 20.

1930
/ 1931

Rigsdagens Medlemmer.

Medlem

siden

;

j

Gruppe,

Parti eller

Folketinget.

Fødselsdag.

1

6

i
Bornholms Amtskreds.

Hans Rasmussen, Redaktør................
Axel Koefoed, Gaardejer.....................

23/o 73
«4 84

V.

! 275 061)
i 24/4 29

Maribo Amtskreds.

F. W. Larsen-Badse, Gaardejer........
A. M. Hansen, Statsrevisor.................
S. Bresemann, fhv. Borgmester........
Sven Trier, Direktør for Arbejds- og
Fabriktilsynet.......... ‘.........................
Hartvig Frisch, Lektor.........................
N. Kjærgaard-Jensen, Professor ved
Landbohøjskolen, Gaardejer........

24/c 74
21/, 77
14/„ 64

8/c 77
17/i 93
14/a 82

KF. 2S/4 20
RV. 22/4 182)
S. , 2O/6 13

s. i
s. ;
v.

21/9 203)
712 26

30/4 29

Odense Amtskreds.

Christmas Møller, Cand. jur................
J. C. A. Carlsen-Skiødt, Handels
gartner .................................................
Oluf Steen, Landmand........................
C. N. Hauge, Minister for Handel og
Industri.................................................
L. D. Rasmussen, Typograf...............
L. M. Larsen (Bjerre), Gaardejer....
Søren P. Larsen, Lærer . .....................
Vagn Bro, Fuldmægtig i Østre Lands
ret ..........................................................

3/.i 94

KF. ; 2Vs 20

7s 66 KF.
ls/7 92 ! RV.
13/9
7?
27s
14/,

70
68 1
83
88

17/2 94

S.
S.

21/9 20
u/« 24

V.

254 094)
27s 13
712 26
1 712 26

V.

2S/4 205)

s.

Svendborg Amtskreds.

A.
P.
J.
P.
A.
J.

C. D. Petersen, Gaardejer............
Munch, Udenrigsminister, Dr. phil.
J. Bjerring, Godsekspeditør..........
Andersen, Redaktør.........................
C. Duborg, Godsejer......................
Chr. Jensen (Broby), Gaardejer . .

x)
2)
3)
4)
5)
6)

Var
Var
Var
Var
Var
Var

ikke
ikke
ikke
ikke
ikke
ikke

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

20/5 13—21/9 20.
26/4—21/9 20.
2/12 26—1/10 28.
20/5 10—20/5 13.
6/7 20—2/12 26.
26/4—21/9 20.

74 80 KF. n/i 24
25/, 70 RV. , 27s 09
S.
14/u78
22/4 18
11/o 70 ! S. ; 22/4 18S)
20/8 79 ; v. 1 24/4 29
18/, 19
18/2 88 ! V.

Rigsdagens Medlemmer.

1

7

Medlem
siden

Gruppe.

Parti eller

dag.

Folketinget.

Fødsels

1

1930/
/1931

C. Amterne i Jylland.
i
Hjørring Amtskreds.

Holger Kristiansen, Redaktør.............
Chr. Ludvigsen, Fisker........................
P. P. Pinstrup, Statsrevisor, Gaardejer.
J. S. Vanggaard, Gaardejer................
0. Thorhauge, Husmand....................
A. Chr. Christensen, Gaardejer...........

3/s 75 RV.
S.
15/i 66
V.
14/i2 61
V.
27i2 75
21/n 69 ! V.
7o 74 ! V.

20/_, 131)
11/4 24
l7c, 032)

20/5 io

22/4 183)

7i226

Thisted Amtskreds.

V. Fibiger, Proprietær..........................
Marinus Sørensen, Gaardejer...............
Kr. Fuglsang, Proprietær.....................
Kr. Kristensen, Gaardejer..................

ul2
8A
29/j
’/,

KF.
S.
V.
V.

86
86
78
69

26/4 20
7i226

7i226
24/4 20

Aalborg Amtskreds.

Ole Bjorn Kraft, Redaktør................
N. C. Christensen, Statsrevisor...........
Gerhard Nielsen, Redaktør.................
Jens Sørensen (Sejlflod), Gaardejer ..
N. Elgaard, Redaktør...........................
A. L. H. Elmquist, Landsretssagfører .
N. Edvard Sørensen, Husmand........

*712 93
19A 60
Vii 71
14/, 78
V2 79
18/5 88
27s 93

KF.
S.
S.
S.
i V.
i V.
V.

!
’

7i226
16/o 03
22/4 18
30
24/1„22
18'/9 27
27i 29

Viborg Amtskreds.

Hans Thyge Jacobsen, Præst............
Bertel Dahlgaard, Indenrigsminister ..
A. C. Mortensen, Redaktør................
Th. Hauberg, Førstelærer....................
Laust Nørskov, Gaardejer..................
A. A. Se velsted, Gaardejer.................

*7n 96
Vii 87
22/i 70
6/io 87
22/i 83
12/a 86

KF.
RV.
S.

s.

V.
V.

*) Var ikke Medlem 26/4 20—24/4 29.
2) Var ikke Medlem 25/5 09—20/5 10 og 11/4—x/7 24.
3) Var ikke Medlem 26/4—6/7 20.

274
274
28/4
24/4
30/9

29
20
20
29
14

712 26

1930/
/1931

Medlem
siden

Gruppe.

Parti eller

dag.

Folketinget.

Fødsels-

1

Kigsdagens Medlemmer.

Randers Amtskreds.

V. Pürschel, Generalauditør................
Th. Povlsen, fhv. Minister...................
Ole R. Lundberg, Maler.......................
J. P. Olufson, Husejer........................
M. F. Mortensen, Statshusmand........
N. Neergaard, fhv. Minister, Dr. phil.
Svend Nielsen, Gaardejer.....................

27s
27s
*71
27s
7s
27o
378

77 1 KF. i 27<
68 1 RV. ! 2%
S.
88
71
S. ! 26/4
75
S.
21/4
74
54
V.
27i
V. ! u/4
79

20
10
20
201)
29
87 2>
24

Aarhus Amtskreds.

A. Geert-Jørgensen, Sognepræst........
Bent Holstein, Hofjægermester, Lens
greve .....................................................
A. Sneum, Kommunelærer...................
P. Kammersgaard, Førstelærer...........
J. P. M. Simonsen (Aarhus), Redaktør
J. Kr. Jensen (Lillering), Gaardejer. ..
C. E. Hedelund. Dyrlæge....................

1\12 63

DR.

1?/9 81
29/7 79
2% 71
71 69
712 87
7? 84

3)
S.
S.

2% 29
26/4
“/i
22/4
22/4
n/4
27a

s.
s.

V.

20
24
18
18
24<)
22

Skanderborg Amtskreds.

P. Korsgaard, Ingeniør.........................
Hans Nielsen, Redaktør.......................
N. Fisker, Lærer...................................
J. C. C. Kyed, Gaardejer....................
Kr. M. Vadgaard, Gaardejer...............

17/7 74 KF. 22/4 18
15/4 69
S.
25/5 09
s. 7i224
7s 86
x7u 78 1 V. , 71/4 24
V.
7i226
7e 86

Vejle Amtskreds.

Viggo Hansen, Gaardejer.....................
Jens Holdgaard, Husmand..................
Holger Larsen, Redaktør....................

27s 70 KF.
37» 74 1 RV.
71 80 ■ s.

7i226

1

lx/4 245)
26/4 20

O Landstingsmand T1/s 18—26/4 20.
2) Var ikke Medlem
90—20/4 92.
3) Udenfor Grupperne i Tilslutning til Det konservative Folke
parti.
4) Var ikke Medlem 2/12 26— 24/4 29.
5) Landstingsmand 11/5 18—10/8 20 og 1/10 20—n/4 24.

1j30/193i

Rigsdagens Medlemmer.

O .
— o

cn

Folketinget.

L. Rasmussen, Forsvarsminister.........
Knud Hansen, Redaktør.....................
M. P. Tange, Gaardejer......................
Olav Olsen, Gaardejer..........................
Inger Gautier Schmit, Frue................

g
g s
r-J
W

æ P,P<
feS o

IH

27n 62 ;
71 66
73 71
18/8 76
27io 77

1
; 275 061)
21/o 20
27s io2)
712 26
27« 293)

S.

s.
V.
V.
V.

Ringkøbing Amtskreds.

A. Vesterager, Lærer.............................
M. P. Rasmussen (Gylling), Gaardejer
Kr. M. Bording, Landbrugsminister. ..
Henrik Vejen, Gaardejer.....................
K. Raunkjær. Redaktør.......................
0. C. Krag, fhv. Minister, Dr. phil........
L. J. Moltesen, fhv. Minister, Dr. phil.
& theol..................................................
C. M. Julin, Højskoleforstander........

12A 70 KF. 27i 18
710 82 RV. J 24/4 29
76
S. j 27o 20
7i226
27i 75 i V.
V. 1 u/4 24
27s 80
V. i
24‘)
27o 70
V.
V.

I8/n 65
24/5 82

, 27s 095)

7i226

Ribe Amtskreds.

Jens Jensen, Gaardejer.........................
L. J. Bornholt.......................................
M. K. Sørensen, Overportør...............
A. V. Pinholt, Klitinspektør...............
Hans Jacob Sørensen, Gaardbestyrer..
M. N. Slebsager, fhv. Minister..........

21/o 73
X1/o 96
a0/9 79
27n 69
:,1/5 93
13/n 74

H adersl e v= Aaben raa=Sø n derbo rg=
Tønder Amtskreds.

Hans Hansen, Gaardejer, Murermester
J. J. Nissen, Gaardejer........................
Jobs. Carl Schmidt, Præst..................
*)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

27o 78
17:> 74
7« 69

( RV.
i
.
1
,
1
11

V.
V.
V.

712 26
24/4 29
27s 28
22/4 18
! 6/, 206)
; 27s 09

DR.
KF.
SI.

2V4 29
73 30’)
21/o 20

s. .
s. :

Var ikke Medlem 20/5 10—20/5 13.
Var ikke Medlem 20/5 13—6/7 20 og 11/4 24—2'12 26.
Medlem af Landstinget lx/5 18—24/4 29.
Landstingsmand 10/7 14—11/4 24.
Var ikke Medlem 22/4 18—26/4 20 og 2/12 26—24/4 29.
Var ikke Medlem 2/12 26—24/4 29.
Stedfortræder for Cand, theol. Holger Andersen, hvem
Folketinget har meddelt Orlov indtil videre.

1930/
/1931

Rigsdagens Medlemmer.

J. P. Nielsen, Bager............................
P. H. Mortensen, Maskinarbejder....
H. J. Hinrichsen, Arbejdsmand........
Th. Madsen-Mygdal, fhv. Minister,
Godsejer...............................................
Chr. Ernst Christensen, Gaardejer ....
C. 0. Pedersen, Amtsforvalter..........

27< 73
7s 86
13/7 83
24/i2 76
27n 72
31/i 80

s.
s.
s.
V.
y.

Medlem
siden

Gruppe.

Parti eller

Folketinget.

Fødsels
dag.

1

10

21/s 20
241)
24/4 29

712 262)
27s 203)
lx/i 24

D. Valgdistrikterne paa
Færøerne.
Færp Amtskreds.

A. Samuelsen, Sysselmand...................

J)
2)
3)
4)

7- 73

v.

1
! 79 læ)

Var ikke Medlem 2/12 26—1/10 27.
Landstingsmand 10/8 20—28/2 25.
Var ikke Medlem n/4 24—2/12 26.
Var ikke Medlem 7/5 15—22/4 18. Landstingsmand 21/8 17—
22/4 18. Valget paa Færøerne fandt Sted 29. Maj 1929.
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B. Landstinget.
Efter Valgene til Landstinget i 1., 4. og 6. Kreds den 23. September
1924 og i 2., 3., 5. og 7. Landstingskreds den 21. September 1928
samt efter Valget af landstingsvalgte den 15. August 1928.

S
Landstinget.

o

S

Landstingsvalgte.l)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

H. Jefsen Christensen, Gaardejer..
M. C. Jensen, Kutterfører..............
J. V. Christensen, Redaktør............
Elisa Petersen, Frue.........................
J. Villemoes, Konsul...........................
Oliver Effersøe, fhv. Sysselmand ...
Svenning Rytter, fhv. Minister, Præ
sident for Københavns Byret....
R. Rasmussen(Flemløse), Gaardejer.
C. C. Andersen, Bageribestyrer....
C. F. A. Lewinsky, Fabrikant........
Carl F. Madsen .................................
Albert Jensen, Urmager..................
M. C. Lyngsie, Formand for Dansk
Arbejdsmandsforbund.....................
E. Wiinblad, fhv. Redaktør............
C. M. F. Tvede, Direktør................

80
71
76
76
80
63

V.
V.
V.
V.
V.
V.

7/io 20
22
15/2 24
2% 28
27/6 28
10/7 142)

19/i 75
23/7 79
20/s 49
2/3 58
17 /u 62
19/o 69

V.
V.
s.
s.
s.
s.

ao/
25/n
30/9
21/9
10/8
u/5

6/7 64
15/5 54
21/2 62

s. 19/io 25’)
s.
Vio 28’)
KF. 2/io 08’)

m/2
%
“/i
%
23/9
20/3

293)
29
90*)
065)
20
18“)

L Valget fandt Sted den 15/8 1928 (Aarbog for 1928—29, pag. 472).
2) Var ikke Medlem 16/8 15—1/10 20 og 1/10 28—4/4 29. Folke
tingsmand 22/6 06—2% 13.
3) Folketingsmand 26/4 20—30/4 29.
*) Landstingsvalgt siden 11/5 18.
5) Landstingsvalgt siden 10/8 20.
6) Landstingsvalgt siden 26/9 26.
7) Folketingsmand 6/4 98—29/5 06.
8) Folketingsmand 9/4 95—1/10 28.
9) Landstingsvalgt siden 11/5 18.
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æ

C

Landstinget.

16
17
18
19

M. Godskesen, Borgmester, Over
retssagfører .................................
7?
J. C. Døcker, Statsrevisor.............. u/2
C. Th. Zahle, Justitsminister.......... “/i
Rasmus Rasmussen, Gaardejer .... 273

[
61 KF.
60 KF.
66 RV.
69 RV.

14/3 131)
27o 062)
7io 28’)
l’/8 204)

1. Kreds.

1

FritzeTeisen,Cand.j ur., Ekspeditions
sekretær, Frøken..............................
2 i H. O. G. Ellinger, Professor..............
3; J. V. Schovelin, fhv. Børskommissær
4 I Henriette Crone, Kontorist, Frøken.
Andrea Brochmann, Frue................
6 C. F. Sørensen, Cigarhandler..........
7 C. V. Bramsnæs, Finansminister....
8 K. K. Steincke, Socialminister........
9 Ludvig Christensen, Hovedkasserer.
10 Charles Petersen, Overportør, For
retningsfører ...................................

n/3 87 KF. ! 23/3
30/i2 57 KF. i 711
71 60 KF. u/5
S. 10/8
5/2 74
V3
Vs 68 S.
18/2 70 S. X1A
12/o 79 s. u/3
25/8 80 s. xl/3
Vs
“/7 78 s.

le/i2 77

s.

30
216)
18°)
20
26
18
18
18
25

26/3 28

2. Kreds.

1
2
3
4
5
6
8 !

x)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
'

Marie Hjelmer, Frue........................
P.V. Jeppesen (Drusebjerg), Parcellist
G. Lehwald, Proprietær....................
Axel B. Lange, Købmand................
Johs. Clausen, Proprietær................
H. C. Andersen, Førstelærer..........
J. P. Jensen-Stevns, Borgmester,
Bankdirektør...................................
P. C. Nedergaard, Sognepræst........

20/1
’/3
u/8
28/7
24/0
2/io

69 RV. u/5 18
77 RV. 10/7 14
66 KF. Vi« 28
75 KF. u/s 18’)
78 V. 1/io 28
81 V. Vi« 28

V12 72
13 /ii 68

V.
V.

1/1o 28
% 29

Landstingsvalgt siden n/5 18.
Landstingsvalgt siden n/5 18.
Folketingsmand 9/4 95—1/10 28.
Var ikke Medlem 1/10 20—1/10 28. Folketingsmand 20/- 13—
22/4 18; n/4 24-2/12 26.
Folketingsmand 5/4 98—3/4 01 og 16/6 03—22/4 18.
Folketingsmand 2% 10—2214 18.
Var ikke Medlem n/4 24—1/10 28. — Folketingsmand n/4 24
—2/12 26.
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9
10
11
12

A. P.
H. P.
N. P.
Peder

Hansen, Husmand..................
Jensen, Borgmester................
L. Dahl, Kirkeminister..........
Christensen, Borgmester........

Medlem
siden

Gruppe.

Parti eller

dag.

Landstinget.

Fødsels

Medlem.

II
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1
76!
«4
69
74

S.
S.
s.
S.

> u/5
Vio
n/ä
27s

37n 89

V.

4/10 283)

%
M/o
Vxo
%

18
20
181)
BO2)

3. Kreds.

Levy Blang, Provst..........................
4. Kreds.

1 J. Veistrup, fhv. Gaardejer..............
2 I. A. Hansen, Proprietær................
3 i Johannes Stensballe, fhv. Minister..
4 L. M. Laursen, Direktør..................
5 1 P. C. Petersen, Husmand................
6 H. P. Johansen, Kommunelærer ...

2%
13/s
77
V,.
10/ii
24/3

70' RV. 20/9 10
61 V. 31/5 15“)
74 V. 10/8 20
70 KF. n/5 18
78 S. 26/9 26
S. 23/3 245)
81

5. Kreds.

; Jørgen Møller, fhv. Typograf..........
i M. C. Schaumann, Fabrikant..........
I S. Rasmussen, Gaardejer..................
J. Jensen-Klejs, Sparekassedirektør.
! Johannes Hansen. Lærer.................
! Mads Jensen (Aale), Husmand........
H. R. Stumph, Redaktør....................
; H. M. Lausten, Trafikassistent ....
Johannes Pedersen, Repræsentant for
Jydsk Husmandskreditforening ...
10 Johannes Jensen, Redaktør............
11 G. P. Gregersen, fhv. Gaardejer ...

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

6/n 77 1 S. 1/io 20
30/i2 75 KF. 7W 28
27io 70 KF. u/5 18
19/5 63 V. 3/10 28»)
S. 3/10 28
24/n 81
% 65 S. ll/5 18
24/i2 76 i s. n/2 30
Vio 75 1 RV. 3% 27
21/. 56
28/io 64
11/:< 59 1

s.
V.
V.

Folketingsmand 20/5 13 — 22'4 18.
Folketingsmand 22/4 18- 26/4 20.
Folketingsmand 26/4 20—Vm 28.
Var ikke Medlem 23/9 24—1/3 25.
Folketingsmand 26/4—21/9 20.
Folketingsmand 29/5 06—26/4 20 ; 6/7 20—11/4 24.
Folketingsmand 25/5 09—26/4 20.
Folketingsmand 20/5 10—20Z5 13.

710 21’)
3/10 20«)

33/5 18

1S30/
/1931

1
2
3
4
5
6
7
8

N. G. Frøkjær, Gaardejer................
Søren Stegger Nielsen, Førstelærer.
N. K. Kristensen, Gaardejer............
Kr. Johansen, Statshusmand..........
N. Gisselbæk, Gaardejer..................
Thomas Larsen, fhv. Minister........
H. Hauch, Forstander......................
Marie Christensen, fhv. Lærerinde,
Frøken..............................................
Gunnar Fog-Petersen, Gaardejer...
N. P. Josiassen, Redaktør................
Hans Nielsen, Gaardejer..................
Laurits Knudsen, Maskinarbejder ..

Medlem
siden

23'8
23/j.
“//
V«

Gruppe

Jens Høyer, Forpagter......................
M. Degnbol, Gaardejer....................
J. P. Bækgaard, Husmand..............
Rasmus Nielsen, Husmand..............

Parti eller

Fødsels-

12
13
14
15

dag

Medlei

Landstinget.

!
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72
66
78
72

V.
V.
V.
V.

Vi«
2°/9
n/5
10/8

801)
10
18
20

’/2 64
20/3 87
23/io «I
78
’/a 70
l’/2 54
% 76

KF.
V.
V.
S.
V.
V.
V.

10/8
23/9
21/n
n/5
u/5
10/8
n/5

202)
243)
13
18
18
20*)
18

60 V. u/5
81 RV.
73 S. 23/9
59 RV. Vlo
69
S. 26/4

18
206)
24
206)
20

6. Kreds.

9
10
11
12

12/n
5/i
ls7i
10/o
17/;

7. Kreds.

J. Patursson, Kongsbonde ..............

7s 66

7)

13/5 188)

x) Indtraadt i Stedet for Gaardejer H. D. Kloppenborg-Skrumsager,
der afgik ved Døden 3/10 1930. Se endvidere under Andre
Sager III.
2) Folketingsmand 25/5 09—2% 10 og 22/4 1 8— 26/4 20.
3) Folketingsmand x/10 22—n/4 24.
4) Folketingsmand 9/4 95—25'5 09 og 20/5 10—% 20.
5) Folketingsmand 20/5 1 3 — 22/4 1 8 og
18—26/4 20.
6) Folketingsmand ?5/5 09—26/4 20.
7) Udenfor Partierne.
8) Valget fandt Sted 23. August 1928. — Var ikke Medlem af
Landstinget x/10 1920—1/10 28. Folketingsmand 1/6 01—22/6 06.
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Parti-Gruppering.
Landstinget.
Folketinget.
j
Socialdemokratei*)............
Venstre.................................
Det konservative Folkeparti
Det radikale Venstre*)....
Danmarks Retsforbund ...
Slesvigsk Parti.....................
Udenfor Grupperne**) ....

61
44
23
16
3
1
1
149

Venstre.................................
Socialdemokrater................
Det konservative Folkeparti
Det radikale Venstre........
Udenfor Partierne..............

28
27
12
8
1

76

*) Socialdemokraterne og Det radikale Venstre danner een
Valggruppe.
**) 1 Tilslutning til Det konservative Folkeparti.

Partiernes Bestyrelser i Samlingen 1930—31.
Socialdemokrati et.

Folketinget: H. P. Hansen (Formand), Fr. Andersen [Kbhvn.|
(Næstformand), Alsing Andersen, N. Andreasen
(Næstved), Borgb jerg, Lundberg,Gerhard Nielsen,
L. D. Rasmussen, Stauning.
Landstinget: C. C. Andersen (Formand), Lewinsky (Næstfor
mand), Bramsnæs, C. F. Sørensen.

Venstre.
Folketinget: Madsen-Mygdal (Formand), Krag (Næstformand),
N. Neergaard (Næstformand), Clausager, J. A.
Hansen, Nørskov, Pinstrup, Thorhauge, Vanggaard.

Landstinget: J.Jensen-Klejs (Formand), Hauch (Næstformand),
J. V. Christensen (Sekretær), Bækgaard, Marie
Christensen, I. A. Hansen, N. K. Kristensen,
Thomas Larsen, Stensballe.
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Det konservative Folkeparti.

Folketinget:

Christmas Møller (Formand), Fibiger (Næstfor
mand), Hendriksen, Korsgaard, Parkov, A. C. D.
Petersen, C. J. F. Sven.

Landstinget: Tvede (Formand). Decker (Næstformand), Ellin
ger, Godskesen, S. Rasmussen.

Det radikale Venstre.
Folketinget: Niels Frederiksen (Formand), Povlsen (Næstfor
mand), A. M. Hansen, Holdgaard, Mads Larsen.
Landstinget: Veistrup (Formand), Gunnar Fog-Petersen (Næst
formand), Marie Hjelmer (Sekretær).

Danmarks Betsforbund.
Folketinget: Axel Dam (Formand).

Dansk interparlamentarisk Gruppe 1930—31.
Bestyrelse.

Statsminister Th. St aiming (Formand), fhv. Minister, Dr.
phil. og theol. Moltesen (Næstformand), Folketingsmand
A. Fraenkel, Undervisningsminister Borgbjerg, Finansmini
ster Bramsnæs, Folketingets Formand H. P. Hansen, Lands
tingets Formand J. Jensen-Klejs, fhv. Minister Krag, Uden
rigsminister P. Munch, fhv. Minister N. Neergaard, Folketings
mand Gerhard Nielsen, fhv. Folketingsmand Niels Petersen,
Folketingsmand Vanggaard, Medlemmer af Landstinget Schovelin og C. F. Sørensen.
Gruppens Revisorer: Forsvarsminister. L. Rasmussen,
Medlem af Folketinget Fru Inger Gautier Schmit.
Gruppens permanente Sekretær: Kontorchef i Rigsdagens
Bureau A. Lauesgaard.

193Ü/1931

Kigsdagens Medlemmer,

17

Delegerede i Nordisk interparlamentarisk Raad.

Medlemmer: Statsminister Stauning, fhv. Minister, Dr.
phil, og theol. Moltesen, Landstingsmand Schovelin, fhv.
Folketingsmand Niels Petersen.
Suppleanter: Folketingsmændene H. P. Hansen, Vanggaard, Ole Bjørn Kraft, Th. Po visen.
Delegerede i interparlamentarisk Unions Raad.

Medlemmer: Undervisningsminister Borgbjerg og fhv.
Minister Dr. phil, og theol. Moltesen.
Suppleanter: Folketingsmand Holger Andersen og Uden
rigsminister P. Munch.

Rigsdagens Aabningsmøde.
Aabningen af Rigsdagens 83. ordentlige Samling fandt
Sted i Henhold til kgl. aabent Brev af 11. September 1930
i Rigsdagens Fællessal den 7. Oktober og o ver vær edes af
Ministeriets og Rigsdagens Medlemmer samt herværende
Repræsentanter for fremmede Magter. Endvidere var Pres
sen repræsenteret.
Aabningsakten foretoges af Statsministeren (Stauning),
der fremsatte følgende Udtalelse:
I Overensstemmelse med § 40 i Danmarks Riges Grund
lov har Hans Majestæt Kongen ved aabent Brev af 11. Sep
tember d. A. indkaldt til en ordentlig Rigsdagssamling, der
i Henhold til Grundlovens Bestemmelse skal aabnes i Dag.
Ved Reskript af 4. d. M. har Hans Majestæt Kongen
dernæst overdraget mig som Statsminister at aabne denne
Tirsdag den 7. Oktober sammentrædende Rigsdag og at
foranledige det i saa Henseende videre fornødne.
Dette sker herved. I Kongens Navn erklærer jeg den
ordentlige Rigsdagssamling for aabnet.

Forinden jeg anmoder Tingene om at konstituere sig,
skal jeg som sædvanlig give nogle Oplysninger om det Arbejde,
som forestaar.
Det Program, der for et Aar siden skitseredes ved Rigs
dagens Aabning, blev fulgt, saaledes at Lovforslag i Over
ensstemmelse med Programmet fremsattes. En betydelig
Del af disse ophøjedes i Samlingens Løb til Love, medens en
anden Del ikke blev færdigbehandlet inden Samlingens Slut
ning. Den nu aabnede Rigsdagssamling vil faa Lejlighed til
at genoptage det afbrudte Arbejde, men desuden vil forskellige
nye Lovforslag fremkomme.
Regeringen har ved udsendte Delegationer deltaget i det
almindelige Arbejde i Folkenes Forbund og i de særlige Kon
ferencer, der har fundet Sted angaaende Toldforholdene, og
det er fremdeles Hensigten at deltage i internationale For-
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handlinger, hvis Maal er en Udvikling af fredeligt Samarbejde
imellem Nationerne.
Angaaende den af Frankrigs Udenrigsminister udkastede
Plan om organiseret Samarbejde imellem Europas Stater er
der fra Danmark afgivet eb imødekommende Svar, idet man
dog stærkt har fremhævet, at en Nydannelse ikke maa gribe
forstyrrende ind i det af Folkenes Forbund paabegyndte
Arbejde, men føjes ind som Led i Verdens-Organisationen.
Det er fremdeles Genstand for Beklagelse, at Danmark kun
har ratificeret enkelte af de under den internationale Arbejds
organisations Ledelse udarbejdede Konventioner, og der vil
derfor ske en Genoptagelse af Forhandlingerne derom i Rigs
dagen ved Fremsættelse af nogle Forslag om Ratifikationer.
Det maa med stor Tilfredshed bemærkes, at den Forværrelse af de økonomiske Forhold, der er indtraadt forskel
lige Steder, ikke i samme Grad har ramt Danmark. Men
trods de betydelige Arbejder, der er iværksat, og trods den
Støtte, der er ydet — særlig til Eksportvirksomhed —, er
Arbejdsløsheden dog stadig større end under normale For
hold. Man maa derfor fortsætte Bestræbelserne for at fremme
dansk Produktion, og navnlig maa det ventes, at de optagne
Forhandlinger med Erhvervs-Organisationer og Banker kan
føre til en Forøgelse af dansk Eksport.
Den paabegyndte Udvikling af Fiskeriet og dertil
hørende industrielle Virksomheder maa fortsættes. Finan
sieringsforholdene for dette Erhverv — som ogsaa for Skibs
farten — er for Tiden Genstand for Overvejelse. Ogsaa en
Løsning af Jordspørgsmaalet, hvorved Oprettelsen af smaa
Landbrug fremmes, maa tilstræbes som Led i Arbejdet for
at skaffe forøget Beskæftigelse.
Saaledes som det blev bebudet forrige Aar, vil Forslag til
Reform af hele Sociallovgivningen nu komme til at foreligge.
Som tidligere oplyst vil den samlede Sociallovgivning ved
Reformen blive søgt indarbejdet i fire Hovedlove, tre For
sikringslove og een Forsørgelseslov.
Af disse fire Love er allerede de to fremsat i Fjor, nemlig
Lov om Arbejdsanvisning og Arbejdsløshedsforsikring, der
søger at tilvejebringe den Sikkerhed for Understøttelser
under Kriseforhold, som fjernedes under det forrige Mini
sterium, og Loven om Folkeforsikring, der gaar ud paa at
2*
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sammenknytte Lovene om Sygekasser, Invalideforsikring og
Aldersrente.
Den 3. Forsikringslov, nemlig Ulykkesforsikringsloven,
kan snart ventes forelagt, og samtidig vil Forslag til Revision
af den samlede Forsørgelseslovgivning — Fattigloven, Hjælpe
kasseloven, de forskellige Børnelove o. m. a. — komme til
at foreligge som den 4. Hovedlov: Loven om offentlig For
sorg, saaledes at hele Socialreformen i Løbet af kort Tid vil
kunne komme til Behandling paa Rigsdagen.
Ved denne Reform tilsigtes det at gennemføre den til
trængte Systematisering, Forenkling og Billiggørelse, der vil
være af Værdi baade for Befolkningen og for de kommunale
Myndigheder, der faar tillagt Forvaltningspligten.
Da disse Love dog samtidig paa forskellige Omraader
indeholder en Udbygning af den nuværende Lovgivning samt
Regler og Takster, der medfører en rimelig Forhøjelse af de
Beløb, der forringedes ved Lovændringer i 1927 og 1928, vil
der ikke saaledes som forrige Aar blive fremsat Forslag om
midlertidige Love, idet man maa antage, at Rigsdagen vil
kunne træffe Afgørelse angaaende den store Reform i den
Samling, som nu begynder.
Socialministeren vil foruden de her nævnte Forslag frem
sætte Lovforslag angaaende Militær-Invalidernes Forsørgelse,
om forhøjet Tilskud til Hjælpekasserne og om Udvandring.
Under Forberedelse er desuden Ændringer til Fabrikloven
og Lærlingeloven, men det er endnu usikkert, om disse Sager
kan komme til Behandling i denne Samling.
Af Hensyn til de fornødne Forøgelser af Udgifterne til
de sociale Love vil det igen blive foreslaaet, at de senest
gennemførte Ændringer i Formuebeskatningen til Dels
ophæves, saaledes at de store Formuers Besiddere atter kom
mer til at bære en rimelig Del af Byrderne ved den af det
bestaaende Samfundssystem nødvendiggjorte sociale Forsorg.
Forslagene til Næringslov og til Kontrol med Truster
og Ringdannelser vil atter blive fremsat, og Forhandlingerne
om Ophævelse af Loven om Erhvervs- og Arbejdsfrihed vil
blive genoptaget. Nye Lovforslag om Butikslukning og om
Bogføringspligt er under Forberedelse.
Forhandlingerne om Forhyring af Søfolk og om Lov
forslagene angaaende Fiskeriet vil blive fortsat paa det ved
Lovforslag i forrige Samling givne Grundlag.
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De tidligere fremsatte Lovforslag om Købstadkommuner
nes Styrelse og om Statens Bygningsvæsen vil igen blive fore
lagt Rigsdagen. Ligeledes vil Arbejdet for en Revision af
de kommunale Ejendomsskatter blive genoptaget med det
Formaal at tilføre Samfundet en passende Del af den Grund
værdistigning, som finder Sted, samt ved Omlægning at til
vejebringe en retfærdig Fordeling af Byrderne.
Indenrigsministeren vil fremsætte Lovforslag om Vaccina
tion og forbereder i øvrigt Lovforslag om Landkommunernes
Styrelse samt Ændringer i Loven om kommunale Valg, her
under Ophævelse af de i 1927 indførte Skattebetingelser og
deraf følgende Valgretsindskrænkninger. I Anledning af, at
den nugældende Huslejelov ophører i nær Fremtid, forberedes
en Boliglov, der kan sikre Lejerne en under de herskende
Forhold nødvendig Beskyttelse.
Loven om Rettens Pleje af 1919 har vist sig tilfreds
stillende med Hensyn til den borgerlige Retspleje. De for
løbne Aars Erfaringer har imidlertid vist, at Strafferetsplejen tiltrænger Forbedringer.
Justitsministeren vil derfor paa Grundlag af et Arbejde,
der er udført af et sagkyndigt Udvalg og af det staaende
Retsplejeudvalg, fremsætte Lovforslag, hvorved bl. a. Umid
delbar hedsprincippet gennemføres i Strafferetsplejen, og Domsmænd indføres.
Fra Justitsministeren kan i øvrigt ventes Forslag angaaende det af Straffeloven nødvendiggjorte Ungdomsfængsel,
og der forberedes Love om Sagførervæsenet, om Højesterets
Arbejdsmetode, om Biografteatre, om Naturfredning, om
Alimentationsbidrag samt en ny Konkurslov.
Landbrugsministeren vil genoptage Forhandlingerne om
Tilvejebringelse af Jord til Husmandsbrug samt om Besid
delsesformen for denne Jord. Endvidere fremsættes Lovfor
slagene om Jagten og om indenrigs Kødkontrol.
Undervisningsministeren vil fremsætte Lovforslag om
Skolens Styrelse og Tilsyn. Ogsaa om den sønderjydske
Skoleordning kan Forslag ventes fremsat, ligesom et Lov
forslag om Statens Bidrag til Uddannelse i Husholdning vil
fremkomme. I øvrigt arbejdes der paa Planer angaaende
Folkemuseet og Frilandsmuseet.
Den af Folketinget tidligere vedtagne Lov om Omdannelse af Hær og Flaade samt det i Fjor fremsatte Lovforslag
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om Mandskabets Tilvejebringelse vil blive fremsat paa ny.
saaledes at de afbrudte Forhandlinger straks kan genoptages.
Det ventes, at Rigsdagen kan tilendebringe Overvejelserne
i denne Samling, saaledes at en mere forsvarlig Ordning, end
den nuværende Tilstand frembyder, snarest kan blive til
vejebragt.
Den for Ophjælpning af Erhvervsforholdene paa Fær
øerne og i Grønland fornødne Lovgivning vil blive fortsat
i det Omfang, som foreliggende Oplysninger viser, at det er
paakrævet. Om Adgangen til Grønland og grønlandske Far
vande vil Forhandlinger foreløbig blive optaget med Rigs
dagens Grønlandsudvalg for eventuelt at blive ført videre
under Deltagelse ogsaa af grønlandske Repræsentanter.
Da Flagføring flere Gange har givet Anledning til uheldig
Strid, vil Lovforslag indeholdende Bestemmelser herom blive
fremsat paa Grundlag af Betænkningen fra den i 1927 ned
satte Kommission.
Idet jeg her har angivet Retningslinierne for Ministeriets
Arbejde i Lovgivningen og tilføjer, at det fremdeles vil være
Formaalet at sikre en sund Økonomi i Statshusholdningen
samt ved Driften af Statsvirksomheder, byder jeg Rigsdagens
Medlemmer velkommen til Arbejdet, idet jeg haaber paa
fortsat Medvirkning i en for Landet og Folket nyttig Gerning.
Der er meget, som tyder paa, at Kriserne ude i Verden
ogsaa kan komme til at berøre vort Land, og jeg paakalder
derfor den Samarbejdets Aand og Gerning, som kan mildne
og lette Befolkningens Gang igennem Tidens Uro og For
viklinger.
Vort Arbejde skal være viet Udvikling og Højnelse af
vort Folk, og i Forventning om, at alle kan samles i Ønsket
om, at dette Arbejde vil bære Frugt, foreslaar jeg, at vi paa
sædvanlig Maade indleder vor Gerning med et Leve vort
Fædreland, Danmark. (Besvaredes med et trefoldigt Hurra).
I Henhold til den mig givne Bemyndigelse opfordrer jeg
Tingene til paa sædvanlig Maade at konstituere den nu
aabnede Rigsdag under Aldersformændenes Ledelse.

Præsidium og Sekretærer samt
staäende Udvalg.
A. Folketinget.
Folketinget sattes den 7. Oktober 1930 ved i Hen
hold til Forretningsordenens § 2 at vælge et Præsidium,
bestaaende af en Formand og tre Næstformænd, samt 4
Sekretærer.
Valg af Præsidiet foregik ved Forholdstalsvalg i Hen
hold til Forretningsordenens § 3; der var anmeldt 4 Valg
grupper, nemlig: Socialdemokratiet med 61 Medlemmer,
Venstre med 44, Det konservative Folkeparti med 23 og
Det radikale Venstre med 16. Til Formand valgtes: fhv.
Borgmester H. P. Hansen (S.); til 1. Næstformand: Gaard
ejer Pinstrup (V.); til 2. Næstformand: Oberst Parkov (K. F.);
til 3. Næstformand: fhv. Minister Th. Povlsen (R. V.).
(F. Sp. 1).
Til Sekretærer valgtes: Maler Lundberg (S.), Dyrlæge
Hedelund (V.), Skoleforstander Grathwohl (K. F.) og Stats
revisor A. M. Hansen (R. V.). (F. Sp. 1).
I Mødet den 8. Oktober nedsatte Tinget de i Forretnings
ordenens § 7 foreskrevne 6 staaende Udvalg, nemlig:

1) Et Udvalg for Forretningsordenen, bestaaende af Tingets
Præsidium samt følgende valgte Medlemmer: Fr. Ander
sen (Kh.-Frb. ø. Stkr.) (Formand), Lundberg, Gerhard
Nielsen (Sekretær), Jesper Simonsen, Vagn Bro, Julin
og Vesterager. (F. Sp. 5).
2) Et Udvalg for Andragender: J. I. Jørgensen (Formand),
Helga Larsen, Sneum, Larsen (Bjerre) (Sekretær), Mads
Larsen, Raunkjær, Christensen (Høng), Kjærgaard-Jen
sen og Grathwohl. (F. Sp. 5.).
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3) Et Udvalg for Prøvelse af Valg: Holger Larsen, F. K.
Madsen, Fr. Andersen (Holbæk A.) (Formand), Alsing
Andersen, Mads Larsen (Sekretær), Vanggaard, Himmelstrup, Elgaard og Ole Bjørn Kraft. (F. Sp. 5).
4) Et Finansudvalg: N. Andreasen (Næstved) (Formand),
Hans Nielsen, L. D. Rasmussen (Sekretær), N. C. Chri
stensen, Olufson, J. P. Nielsen, Povlsen, Holdgaard,
N. Neergaard, Pinholt, Kyed, Clausager, Jensen (Broby),
Pitzner og Korsgaard. (F. Sp. 6).
5) Et Lønningsudvalg: N. P. Nielsen (Formand), Kammersgaard, A. C. Mortensen, Bjerring (Sekretær), Einer
Jensen, M. K. Sørensen, Knud Hansen, A. M. Hansen,
Slebsager, Jensen (Broby), Hans Jacob Sørensen, Olav
Olsen, Søren P. Larsen, Parkov og Vesterager. (F. Sp. 6).
6) Et Udvalg i Henhold til Grundlovens § 45 (Fællesudvalget):
H. P. Hansen, Fr. Andersen (Kh.-Frb. ø. Stkr.), Chr.
Hansen, M. Simonsen (Aarhus), N. C. Christensen, Helga
Larsen, Povlsen, Mads Larsen, Nørskov, Pinholt, J. A.
Hansen, Vagn Bro, Vejen, Fibiger og Christmas Møller.
(F. Sp. 6).

B. Landstinget.
Landstinget valgte i Mødet den 7. Oktober 1930 uden
Afstemning til Formand: Sparekassedirektør J. Jensen-Klejs
(V.); til 1. Næstformand: Carl F. Madsen (S.) og til 2. Næst
formand: Direktør C. M. F. Tvede (K. F.). (L. Sp. 1). Til
Sekretærer valgtes: Redaktør J. V. Christensen (V.), Borg
mester H. P. Jensen (S.), Proprietær G. J. Lehwald (K. F.)
og fhv. Gaardejer Veistrup (R. V.). (L. Sp. 2).

I Mødet den 8. Oktober nedsatte Tinget de i Forretnings
ordenens § 9 foreskrevne 5 staaende Udvalg, nemlig:
1) Et Udvalg for Forretningsordenen, bestaaende af Tingets
2 Næstformænd samt følgende valgte Medlemmer:
Godskesen (Formand), Gregersen, H. P. Jensen, Rytter
og Veistrup. (L. Sp. 17).
2) Et Udvalg for Andragender: H. C. Andersen, Degnbol
(Formand), Godskesen, Kr. Johansen, Carl F. Madsen,
Jørgen Møller, Nedergaard, Hans Nielsen og Elisa Petersen.
(L. Sp. 17).
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3) Et Finansudvalg: Ludvig Christensen, Døcker (Sekretær),
Gunnar Fog-Petersen, Gisselbæk, A. P. Hansen, Hauch
(Formand), Jefsen Christensen, Johannes Jensen. Jensen
(Aale), Jensen-Stevns, N. K. Kristensen, Lewinsky,
Charles Petersen, Schovelin og C. F. Sørensen. (L. Sp. 17).
4) Et Udvalg til Valgs Prøvelse: C. C. Andersen, J. V.
Christensen, Effersøe (Formand), Gunnar Fog-Petersen,
Godskesen, Thomas Larsen og Lewinsky. (L. Sp. 17).
5) Et Udvalg i Henhold til Grundlovens § 45 (Fællesudvalget):
C. C. Andersen, Blang, Marie Christensen, Døcker, Frokjær, Johannes Jensen, J. Jensen-Klejs (Formand),
Laurits Knudsen, Lewinsky, Carl F. Madsen, Jørgen
Møller, Rasmus Nielsen, Stegger Nielsen, C. F. Sørensen
og Veistrup (Sekretær) (L. Sp. 17). I Stedet for Blang,
der ønskede at udtræde, indvalgtes Johs. Clausen 15/io(L. Sp. 21).
Til at føre Tilsyn med Rigsdagens Bogsamling valgte
Folketinget N. Andreasen (Næstved) og Landstinget J. F.
Christensen.

I

Samlingens Løb blev der forelagt 120 Lovforslag (100
Regeringsforslag, 20 fremkomne ved privat Initiativ).
Af
Regeringsforslagene blev 66 forelagt i Folketinget, 34 i Lands
tinget. Af de ved privat Initiativ fremkomne Forslag fore
lagdes 13 i Folketinget, 7 i Landstinget. — Af de forelagte
Lovforslag er 64 endeligt vedtaget [A]. 56 blev ikke behandlet
til Ende eller bortfaldt [B], Desuden forelaa til Behandling
en Række Beslutninger [C].

A.
Vedtagne Lovforslag.
Finansministeren vedrørende:

c.,

Side

1. Finanslov for Finansaaret fra 1. April 1931 til 31. Marts
1932..................................................................................... 36
2. Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret fra 1. April
1930 til 31. Marts 1931................................................. 71
3. Lov om Statens Tjenestemænd.......................................... 76
4.
Normeringslov for Finansaaret 1931—32....................... 93
5. Lov om Stempelfrihed for Kommune-Obligationer.. . 94
6. Lov om Ændring i Lov Nr. 126 af 27. Juni 1927 om
Statens Tjenestemænd (Grænsegendarmeriet)................ 95
7. Lov om Ændringer i Vilkaarene for Statens Udlaan. 96
8. Lov om Tillæg til Lov af 13. November 1926 om For
anstaltninger mod Smugleri ni. v.............................. 99
9. Lov om Ændring i Lov om Stempelafgift....................... 101
10. Lov i Ændring af Lov af 20. December 1924 om Om
sætningsafgift af Motorkøretøjer................................. 101
11. Lov om Bemyndigelse til at konvertere Statens Dollarslaan..................................................................................... 103
Landbrugsministeren vedrørende:

12. Lov angaaende Udførsel af levende Husdyr m. m.. .. 104
13. Lov angaaende Indførsel af forskellige Dyrearter. . . . 106
14. Lov om Foranstaltninger til Udryddelse af Oksebremselarven......................................... •......................... 107
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15. Lov om Tillæg til Lov Nr. 194 af 15. Juli 1927 om
Oprettelse af mindre Jordbrug paa Færøerne...............
16. Lov for Færøerne om Foranstaltninger til Husdyr
avlens og Husdyrbrugets Fremme m. m................ 111
17, Lov om Tillæg til Lov Nr. 103 af 4. April 1928 om
Begunstigelser for Driftslaaneforeninger for mindre
Jordbrugere paa Færøerne.......................................... 112
18. Lov om Hesteavlens Fremme paa Færøerne................
19. Lov om Begunstigelser ved Ejendomsoverdragelser; der
virker til Fremme af en hensigtsmæssig Jordfordeling
mellem Landbrugene i Dele af Ribe Amt............. 114
20. Lov om Jagten.......................................................................
21. Lov om Tillæg til Lov Nr. 100 af 31. Marts 1928 om
Udførsel, Indførsel og Forhandling af Æg......................

110

112

116
124

Indenrigsministeren vedrørende:

22. Lov angaaende Lejemaal om visse Boliger og Forret
ningslokaler m. v.............................................................. 126
23. Lov om Gifte og andre for Sundheden farlige Stoffer. 135
24. Lovom Statens Bygningsvæsen.................................. 146
25. Lov om Vaccination mod Kopper........................... 149
26. Lov om Indfødsrets Meddelelse................................ 156
27. Lovom Ændring i Lov Nr. 87 af 21. April 1914 om
Embedslægevæsenets Ordning, jfr. Lov Nr. 313 af
23. December 1925................................................................ 157
28. Lov om Ændring i Lov Nr. 33 af 28. Februar 1927
om Oprettede af Sønderjydsk Hypoteklaanefc nd .... 158
Socialministeren vedrørende:

29. Lov om Ændring i Lov Nr. 101 af 29. April 1913 om
Hjælpekasser................................................................... 160
Ministeren for offentlige Arbejder vedrørende:

30. Lov om Bemyndigelse til Foretagelse af visse Ekspro
priationer m. v................................................................ 162
31. Lov om Foranstaltninger mod Forstyrrelser af Radio
modtagning ...................................................................... 164
32. Lov om Statshjælp til Privatbanerne.............................. 170
33. Lov om Tillæg til Lov Nr. 44 af 31. Marts 1891 om
Anlæg af en Frihavn ved København samt om Ned
sættelse af Havneafgiften til Københavns Havn m. v.. 173
34. Lov om Ændring i Lov Nr. 156 af 27. Maj 1908 om
nye Jernbaneanlæg m. v.............................................. 174
35. Lov om Afgift af Motorkøretøjer m. v.............................. 176

Ministeren for Handel og Industri vedrørende:
,

bide

36. Næringslov............................................................................... 190
37. Lov om Indløseligheden af Nationalbankens Sedler.. 198
38. Lov om Prisaftaler........................................................... 199
Ministeren for Søfart og Fiskeri vedrørende:

39. Lov om Saltvandsfiskeri................................................... 210
40. Lov om Ferskvandsfiskeri................................................ 213
41. Lov om Tillæg til Lov omNavigationsundervisningen
af 28. Februar 1916 med senere Ændringer.................... 216
42. Lov om Tillæg til Lov Nr. 74 af 31. Marts 1926 om
Fiskerilaan........................................................................ 218
43. Lov om Oprettelse af et Fiskerinævn for Færøerne . . 219
44. Lov om Adgang for danske Fiskerskibe til Fiskeri i grøn
landske Farvande..............................................................220
Justitsministeren vedrørende:

45. Lov om Ligbrænding............................................................... 221
46. Lov om Ændring i Lov om Rettens Pleje af 11. April
1916. (Konstitution afDommer).................................. 226
47. Lov om Tillæg til Lov om Navneforandring af 22. April
1904................................................................................... 227
48. Lov om Lenskontrollen......................................................... 227
49. Lov om Ægtevielse i desønder jydske Landsdele.... 230
50. Lov om kommunale Valg i Landkommunerne paa Fær
øerne .................................................................................... 230
51. Lov vedrørende Udarbejdelsen af nye Skøde- og Pante
registre paa Færøerne..................................................... 231
52. Lov om Ændring i Lov Nr. 55 af 13. April 1894 inde
holdende Bestemmelser om Politiet paa Færøerne . . . 232
53. Lov om Ændring i Lov Nr. 4 af 8. Januar 1872 om
Foranstaltninger til at forhindre den asiatiske Koleras
Indbringelse til Færøerne m. m................................... 232
54. Lov om Salg til Thorshavn Kommune af Embedsgaarden Aalekær............................................................ 233
Undervisningsministeren vedrørende:

55. Lov om statsunderstøttede Biblioteker.............................. 235
56. Lov om Anerkendelse af og Tilskud til Universitets
undervisning i Aarhus.................................................... 241
57. Lov om Lønninger m. m. for Folkeskolens Lærere.. 247
58. Lov om Statstilskud til Husholdningsskoler.................... 258
59. Lov om Oprettelse af et Landsarkiv for de sønderjydske Landsdele.............................................................. 262
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60. Lov om Ændring af Lov Nr. 268 af 12. Juni 1922 om
Lønningsbestemmelser m. m. for Lærere og Lærerinder
i Folkeskolen paa Færøerne.......................................... 264
61. Lov om Udvidelse af Rigshospitalet.................................. 265
Kirkeministeren vedrørende:

62. Lov om Folkekirkens Lønningsvæsen udenfor Køben
havn og Frederiksberg m. m..................................... 266
63. Lov om Folkekirkens Lønnings væsen i København og
paa Frederiksberg.......................................................... 273
64. Lov om Udlaan af Erhvervenes Laanefond til Ejere af
Landbrugsejendomme til Opnaaelse af Akkord. (Af Madsen-Mygdal, Clausager, J. A. Hansen, Krag, N. Neergaard, Nørskov, Pinstrup, Thorhauge og Vanggaard).. 279

B.
Ikke-vedtagne Lovforslag.
I. Lovforslag, fremsatte af Regeringen.
Statsministeren vedrørende:

1. F. t. Lov om Rigets Flag.................................................. 285
2. F. t. Lov om ekstraordinært Tilskud til Kommuner m. fl. 291
Finansministeren vedrørende;

3. F. t. Lov om Grundstigningsskyld..................................... 295
4. F. t. Lov om Ændring i Reglerne for Indkomst- og For
muebeskatningen til Staten.............................................297
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Landbrugsministeren vedrørende:

6. F. t. Lov om Oprettelse og Udvidelse af mindre Land
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deling af Byggepladser og Havelodder..................... 301
7. F. t. Lov om indenrigs Kødkontrol................................ 319
8. F. t. Lov om Bekæmpelse af Tuberkulose hos Kvæg
og Svin..................................................................................... 321
9. F. t. Lov om Mælkekontrol............................................... 326
10. F. t. Lov om Oprettelse af mindre Landbrug...............331
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11. F. t. Lov om Indtegning til Vagtkorps og Statsmarine. 333
12. F. t. Lov om Ændringer i Lov Nr. 83 af 31. Marts
1926 om kommunale Ejendomsskatter............................ 337
13. F. t. Lov om LandkommunernesStyrelse...........................342
14. F. t. Lov om KøbstadkommunernesStyrelse.................. 363
Socialministeren vedrørende:
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17. F. t. Lov om Forsikring mod Følger af Ulykkestilfælde. 488
18. F. t. Lov om Arbejdsanvisning og Arbejdsløshedsfor
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19. F. t. Lov om midlertidig Hjælp til arbejdsløse........... 504
Ministeren for Handel og Industri vedrørende:

20. F. t.
1929
21. F. t.
22. F. t.

Lov om Ophævelse af Lov Nr. 70 af 27. Marts
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Lov om statsautoriserede Vejere og Maalere*) . 517
Lov om Lukketid for Butikker og Lagre m. v.. 519
Ministeren for Søfart og Fiskeri vedrørende:

23. F. t. Lov om et Skoleskib.................................................... 523
24. F. t. Lov om Oprettelse af et Kreditinstitut for Fiskeri
erhvervet ............................................................................. 527
25. F. t. Lov om Forhyring og Mønstring af Skibsmand
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26. F. t. Lov om en Skibshypotekkasse.................................... 530
Justitsministeren vedrørende:

27. F. t. Lov om sindssyge og aandssvage Personers Ho
spitalsophold ...................................................................... 535
28. F. t. Lov om Ændringer i og Tilføjelser til Lov om
Rettens Pleje af 11. April 1916.......................................... 540
29. F. t. Lov om Ændringer i og Tilføjelser til Lov om Rets
afgifter i Domssager m. m. af 11. April 1916... 567
30. F. t. Lov om Inddrivelse af Skatter og Afgifter til det
offentlige m. m.................................................................. 568
31. F. t. Lov for Færøerne om Statistik................................. 573
*) Bortfaldet ved Vedtagelsen af Næringsloven.
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Forsvarsministeren vedrørende:
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Vagtkorps og en Statsmarine, bestemt til Varetagelse
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[Tvede])..................................................................................... 649

1930/
/1931

33
Side

52. F. t. Lov om Tillæg til Lov om Oprettelse af Husmands
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Medlem [Godskesen], 3die Medlem for 5te Kreds [S. Ras
mussen] og 15de landstingsvalgte Medlem [Tvede]).. . 654
54. F. t. Lov om Tillæg til Lov Nr. 137 af 1. Juni 1929
om Foranstaltninger til Fremme af Udstykningen i de
sønderjydske Landsdele. (Af 1ste landstingsvalgte Med
lem [Jefsen Christensen] og 12te Medlem for 5te Kreds
[Jens Høyer])........................................................................... 656
55. F. t. Lov om Beskatning til Staten af fast Ejendom og
Overførsel af Udgifter fra Kommunerne til Staten. (Af
17de landstingsvalgte Medlem [Døcker] og 3die Medlem
for 1ste Kreds [Schovelin])*) ....................................... 658
56. F. t. Lov om Nedsættelse af Valgrets- og Valgbarhedsalderen til Færøernes Lagting, til færøske Landkom
muner og til Thorshavns Byraad. (Af Medlem for
7de Kreds [Patursson])................................................ 659
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I. Beslutninger m. m.

1. Beslutning af Rigsdagen angaaende den af Statsrevi
sorerne afgivne Betænkning over Statsregnskabet for
Finansaaret 1928—29...................................................... 660
2. Beslutning-af Rigsdagen angaaende det af »Kongeriget
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3. Beslutning om Godkendelse af Opgørelsen over de
Beløb, som Københavns Frihavns-Aktieselskab i Aaret
1930 har anvendt til Anlæg i Frihavnen....................... 661
4. Rigsdagsbeslutning om Danmarks Ratifikation af den
i Genéve den 24. Marts 1930 afsluttede internationale
Handelskonvention med tilhørende Protokol........... 661
*) Lovforslaget taget tilbage.
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fortrædere for samme for Tidsrummet fra 1. Oktober
1931 til 30. September 1935.............................................. 693
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VI. Andragender............................................................................... 694

3*

Finanslov
for Finansaaret fra 1. April 1931 til 31. Marts 1932.
(Finansministeren). [A. Sp. 1—C. Sp. 545, 1697 og 2267].
Fremlagt i Folketinget 8/10 (F. Sp. 6). 1. Beh. 17"31/10
(F. Sp 255, 324 og 410). Henvist til Finansudvalget (se Side
24). Betænkning (B. Sp. 53) afgiven 7/r (Ordfører: L. D.
Rasmussen). 2. Beh.
(F. Sp. 3482, 3561). 3. Beh.
19'20/3 (F. Sp. 5644, 5712). Oversendt til Landstinget. 1. Beh.
24/3 (L. Sp. 1324). Henvist til Finansudvalget (se Side 25).
Betænkning (B. Sp. 2547) afgiven 26/3. (Ordfører: Hauch).
2. Beh. 28/3 (L. Sp. 1575). 3. Beh. 3% (L. Sp. 1660). Tilbage
sendt til Folketinget. Udvalgets Erklæring (B. Sp. 2895)
afgiven 30/3. Eneste Beh. 3% (F. Sp. 6565). Loven stad
fæstet 31. Marts 1931. (Lov-Tid. Nr. 95).

Oversigt over Statens Driftsbudget
for Finansaaret 1931-T-32.
Efter
Lovforslaget.
Kr.

Løbende Indtægter i Henhold
til nedenstaaende Para
graffer:
Udbytte af Domænerne (§ 1) 4- 1 141 906
Udbytte af Statsvirksomhe
4- 32 789 108
derne (§ 2)........................
1 924 771
Rentekonto (§ 3).....................
Overskud af Universitetets og
Statens højere Almensko
lers Fond, Bispetienderne
639 017
samt Seminariefonden (§ 4)
361 791 781
Skatter og Afgifter (§ 5) ...
Overskud af Klasselotteriet
2 657 210
(§6).........................................
2 848 574
Adskillige Indtægter (§ 7) ..
I alt...

335 930 339

Efter
Finansloven.
Kr.

4-

1 145 328

4- 32 646 544
2 261 384

639 017
355 974 003
2 657 210
2 849 374
330 589 116

193O/1931

Finansloven.

Løbende Udgifter i Henhold
til nedenstaaende Para
graffer:
Statsydelse til Hans Majestæt
Kongen (§ 8)....................
Det kongelige Hus’ Aarpenge
(§ 9).....................................
Rigsdagen (§ 10).....................
Statsministeriet (§ 11)...........
Udenrigsministeriet (§ 12) ..
Landbrugsministeriet (§ 13).
Indenrigsministeriet (§ 14). .
Socialministeriet (§ 15) ....
Ministeriet for offentlige Ar
bejder (§ 16).........................
Ministeriet for Handel og In
dustri (§ 17)......................
Ministeriet f. Søfart og Fiskeri
(§ 18) .................................
Justitsministeriet (§ 19) ....
Kirkeministeriet (§ 20)..........
Undervisningsministeriet
(§ 21)..................................
Krigsministeriet (§ 22).........
Marineministeriet (§ 23)....
Finansministeriet (§ 24) ....
Pensionsvæsenet (§ 25).........

I alt ...
Overskud...
I alt?. . ~

Efter
Lovforslaget.
Kr.

1 000 000

37

Efter
Finansloven.
Kr.

1 000 000

72 000
2 120 000
512 565
4 858 399
10 174 046
26 715 188
76 095 323

72 000
2 120 000
525 565
4 904 757
10 239 055
36 780 350
75 983 629

8 273 065

8 518 965

4 134 415

5 404 892

2 707 045
16 299 767
2 941 180

2 738 892
16 345 341
3 103 680

64 106 925
32 279 434
21 788 658
24 943 890
11 988 323

64 297 793
35 076 603
22 073 133
25 639 504
11 998 773

311 020 223
24 910 116
335 930 339

326 822 932
3 766 184
330 589 116

Oversigt over Bevægelserne i Statens Kassebeholdning i Finansaaret 1931—32.

Indtægter.

CO
OO

Efter Lovforslaget.

Bevilling.

Finanslov

§§ 1-7.

Kr.
i
..................... j

Løbende Indtægter.............................................

335 930 339

Formueindtægter:
Faste Ejendomme og Anlæg:

\

193(

Kontant. i Afskrivning.
I
Kr.
I
Kr.
Domænerne................................ |.......................!
76 334
Statsvirksomhederne., 1 561 500 j
12 590 170
§ 7. Adskill. Indtægter.......... ;...................... j
26 780
Statsministeriet.........................
|
7 114
28 385
Udenrigsministeriet................. i...................... |
Landbrugsministeriet.............. <...................... i
154 541
Indenrigsministeriet................. '...................... I 1 490 006
Socialministeriet .................... i........ j
47 290
Min. for offentlige Arbejder......................... ;
133 026
Min. for Handel og Industri. ।...................... j
2 502
Min. for Søfart og Fiskeri . |...................... !
85 586

Kr.

Finansloven.

§26 I. A.

Kassebeholdning den 1. April 1931...........

I alt.

1930 /i9 3 i

Grønland............................................................
Justitsministeriet.......................
1
Undervisningsministeriet................................ i
Krigsministeriet................................................. ;
Marineministeriet............................................
Finansministeriet.................... '....................... (
i 1 561 500 I 17

340 555
203 432
793 592
596 874
336 523
188 247
100 957
18 662 457

I. B.
I. C.
ID.
I. E.

-

I. F.
I. G.
LH.
I. J.

Afdrag paa og Indfrielse af Tilgodehavender.................
Optagne Laan..............................................................................
Salg af Værdipapirer.................................................................
Formindskelse af Mellemregning med Ministerier og
Institutioner.........................................................................
Formindskelse af Indtægtsrestancer....................................
Forøgelse af Udgiftsrestancer................................................
Arveafgift.......................................................................................
Afløsningssummer for Jordebogsafgifter m. m.................

4 600 000
4 769 000
3 338 000

Finansloven.

§26
-

»
»
»
12 000 000
414 970
379 714 766

Ejter Finansloven.

Kassebeholdning den 1. April 1930

§§ 1—7. ‘ Løbende Indtægter........................................................................

Bevilling.

I alt.

Kr.

Kr.

.....................

35 000 000

330 589 116

i

i
i

'

1930/

i
I

I Kontant. Afskrivning.
Kr.
Kr.
76 334
Domænerne...........................................................
Statsvirksomhederne..................
1 632 500 12 592 570
26 780
§ 7. Adskillige Indtægter..............................
7 114
Statsministeriet...................................................
28 385
Udenrigsministeriet.....................!.....................
154 541
Landbrugsministeriet................. |.....................
1 490 006
Indenrigsministeriet.................... I.....................
47 160
Socialministeriet......................... i.....................
Min. for offentlige Arbejder .. i....................
133 026
2 502
Min. for Handel og Industri . i....................
Min. for Søfart og Fiskeri. . . I....................
85 586
340 555
Grønland......................................... |.....................

Finansloven.

Formueindtægter.
§ 26 I. A. Faste Ejendomme og Anlæg:

Justitsministeriet.........................
Undervisningsministeriet..........
Krigsministeriet............................ 1
Marineministeriet........................
Finansministeriet.........................

203 132
806 359
....................
596 874
100 000
336 523
188 247

20 000

1 752 500

17 115 994
18 868 494

B.
C.
D.
E.

E.
G.
H.
J.

Afdrag paa og Indfrielse af Tilgodehavender..................
Optagne Laan...............................................................................
Salg af Værdipapirer..................................................................
Formindskelse af Mellemregning med Ministerier og
Institutioner....................... .. ...................................................
Formindskelse af Indtægtsrestancer....................................
Forøgelse af Udgiftsrestancer.................................................
Arveafgift.......................................................................................
Afløsningssummer for Jordebogsafgifter m. m................

5 350 000
4 769 000
3 338 000

5
g’

cc
O
<1
O

12 000 000
414 970

j 375 329 580

I 410 329 580

Udgifter.
Efter Lovforslaget.
Finanslov

§§ 8—25.

Formueudgifter:
Afdrag paa Statsgælden...........................................................
Erhvervelse af Aktiver vedrørende faste Ejendomme
og Anlæg:
Kr.
Domænerne........................................................
115 690
Statsvirksomhederne. . .................................. 31 692 000
Landbrugsministeriet......................................
508 550
Indenrigsministeriet........................................
1 371 235
Socialministeriet...............................................
68 500
Ministeriet for offentlige Arbejder........
23 700
Justitsministeriet.............................................
474
Undervisningsministeriet...............................
1 203 020
Marineministeriet. . ......................................
350 000
Finansministeriet............................................
82 610
Grønland.............................................................
397 100

I alt.

Kr.

Kr.

311 020 223

24 470 618

Finansloven.

§ 26 IL A.
- IL B.

Løbende Udgifter..........................................................................

Bevilling.

I

35 812 879

Private Jernbaneanlæg.............................................................
Udlaan og Forskud....................................................................
Forøgelse af Mellemregning med Ministerier- og Insti
tutioner .. . ................................................................
Forøgelse af Indtægtsrestancer..............................................
Formindskelse af Udgiftsrestancer.......................................
Til Indkøb af Værdipapirer....................................................
Forøgelse af Domænefonden...................................................

- II. F.
- IL G.
- II. H.
- II. J.

530 000
5 857 363

193O/1931

§2611. C.
- ILD.
- ILE.

i

1 590 000
»
»
»
414 970
379 696 053

»

Finansloven.

Kassebeholdning den 31. Marts 1932.........................

i

Efter Finansloven.

§§ 8—25. Løbende Udgifter..........................................................................

Bevilling.

I alt.

Kr.

Kr.

326 822 932

Finansloven.
193°,

Formueudgifter.
§ 26 IL A. Afdrag paa Statsgælden...........................................................
24 470 618
— B. Erhvervelse af Aktiver vedrørende faste Ejendomme
og Anlæg:
Kr.
Domænerne..........................................................
149 690
Statsvirksomhederne........................................ 33
223087
Landbrugsministeriet.......................................
535 300
Indenrigsministeriet.......................................... 2
247073
Socialministeriet...............................................
68 500
I
Ministeriet for offentlige Arbejder...........
23 700
Justitsministeriet..............................................
166 474
Undervisningsministeriet................................ 1
353020
Krigsministeriet................................................
30 400
Marineministeriet.............................................. 1
060000
Finansministeriet...............................................
82 610
Grønland..............................................................
431 100
39 370 954

530 000
6 360 263

1 410 000
»
»
»
414 970
399 379 737
10 949 843

410 329 580

Finansloven.

Kassebeholdning den 31. Marts 1932

1930/193i

c. Private Jernbaneanlæg..............................................................
D. Udlaan og Forskud....................................................................
E. Forøgelse af Mellemregning med Ministerier og In
stitutioner ...................................................................... ..
F. Forøgelse af Indtægtsrestancer..............................................
G. Formindskelse af Udgiftsrestancer.......................................
H. Til Indkøb af Værdipapirer....................................................
J. Forøgelse af Domænefonden...................................................
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Finansloven.
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Statsregnskab for Finansaaret 1929—30.
Opgjort i Henhold til Finansloven af 27. Maj 1929 og
Tillægsbevillingsloven af 15. April 1930.
Statens Driftsregnskab i Finansaaret 1929—30.
• ------ —

---------------—-----------------

— . . _ . --

Bevilling.

-----

[

Kr.

Løbende Indtægter
Udbytte af Domænerne (§ 1). . 4- 1 742 990.
Udbytte af Statsvirksomhederne
4- 33 653 220.
(§2)...................................
Rentekonto (§3)......................... -4- 1 083 383.
Overskud af Universitetets og
Statens højere Almenskolers
Fond, Bispetienderne samt
Seminariefonden (§4)....
631 324.
360 107 979.
Skatter og Afgifter (§5)..........
2 651 404.
Overskud af Klasselotteriet (§ 6)
5 436 958.
Adskillige Indtægter (§7).........
I alt...
332 348 072.

Løbende Udgifter:
Statsydelse til Hans Majestæt
Kongen (§8)....................
Det kongelige Hus’ Aarpenge
(§9)....................................
Rigsdagen (§ 10).........................
Statsministeriet (§ 11)................
Udenrigsministeriet (§12)........
Landbrugsministeriet (§ 13)....
Indenrigsministeriet (§ 14)........
Socialministeriet (§ 15).............
Ministeriet for offentlige Arbejder
(§16).................................
At overføre. ..

--------------

—

Kr.

0.

4- 1 243 698. 88

4-34 244 913. 53
4- 1415 419.22
1

i

639 208. 16
364 185 815. 04
I
2 664 214. 42
5 521'427. 35
336 106 633.34

Bevilling.

Regnskab.

Kr.

Kr.

1 000 000.

_

Regnskab.

0.

1 000 000.

72 000.
2 150 000.
591 568.
4 800 834.
11 594 733.
31 324 657.
77 668 452.

72 000.
2 149 474. 92
583 969. 31
4 838 124. 01
11 146 513. 93
31 219 344. 88
77 437 809. 20

9 089 471.

8 810 329. 50
1 137 257 565. 75

138 291 715

1930/
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Bevilling.

Overført...

i

Regnskab.

Kr.

Kr.

138 291 715.

137 257 565. 75

4 230 032.

4 102 418. 12

0.

Ministeriet for Handel og Indu
stri (§17)........................
Ministeriet for Søfart og Fiskeri
(§ 18)....................................
Justitsministeriet (§ 19).............
Kirkeministeriet (§ 20)..............
Undervisningsministeriet (§ 21).
Krigsministeriet (§ 22)..............
Marineministeriet (§23)............
Finansministeriet (§ 24).............
Pensions væsenet (§25)..............

2 361 732.
16 885 901.
3 594 944.
62 614 600.
36 103 394.
25 822 984.
24 770 393.
12 218 637.

I alt...

326 894 332.

324 131 373. 42

Overskud, der tillægges Statens
Nettoformue.....................

5 453 740.

11 975 259.92

332 348 072.

336 106 633.34

2 204 185.
16 656 974.
3 402 121.
62 492 089.
35 876 857.
25 813 735.
24 318 470.
12 006 955.

63
70
04
76
89
44
06
03
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Finansloven.

Bevægelserne i Statens Kassebeholdning

§§ 1-7

Indtægter:
Kasse- og Bankbeholdning den 1. April 1929..........
Løbende Indtægter..............................................

Bevilling
§ 26 I A.

§ 26 I B.
- I C.
- I D.
I E.
I F.
I G.
IH.
I J.
I K.
I L.

Formueindtægter:
Faste Ej end. og Anlæg:
Domænerne.......................
Statsvirksomhederne ..
§ 7. Adsk. Indtægter. .
Statsministeriet............
Udenrigsministeriet ...
Landbrugsministeriet..
Indenrigsministeriet. ..
Soci al m i nis ter i et..........
Minist. f. off. Arbejder.
Ministeriet for Handel
og Industri............
Ministeriet for Søfart
og Fiskeri............
Justitsministeriet.........
Undervisningsminist. ..
Krigsministeriet..........
Marineministeriet.........
Finansministeriet........
Grønland.......................

Kontant.
Kr.

I Afskrivning.
I
Kr.

108 270 j
99 708
13 411 500
1 730 825
»
40 081
»
3 349
28 961
»
i
6 345 1
157 123
»
1 477 711
»
47 376
»
80 292

2 644

l>

»
»
»
254 027
»
2000
»
2 101467
i alt =

I

61 871
254 231
799 074
604 786
'
344 215
;
192 390
312 752
17 918 064
' 20 019 531

Afdrag paa og Indfrielse af Tilgodehavender..........
Optagne Laan..................................................................
Salg af Værdipapirer.....................................................
Formindskelse af Mellemregning med Ministerier og
Formindskelse af Indtægtsrestancer...........................
Forøgelse af Udgiftsrestancer......................................
Arveafgift.........................................................................
Afløsningssummer for Jordebogsafgifter m. m.........
Valutaydelse i Henhold til Lov af 23. December 1926
Valutaydelse i Henhold til Lov af 20. December 1924
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Finansloven.

i Finansaaret 1929—30.

Bevilling
Kr.
36 000 000.
332 348 072.

Regnskab
Kr.
0.
32 965 176. 10
336 106 633. 34

Regnskab
Kontant.
Kr.
0.

100 650. 31
1 890 942. 69
»
»
»
»
»
»
»
»

Afskrivning.
Kr.
0.

104 064.
12 965 278.
25 030.
3 348.
28 960.
156 781.
1 484 228.
47 800.
80 292.

69
25
35
94
99
73
58
20

2 635. 81

»
61 751.
»
264 396. 14
»
801 711. 11
254 027. 50
604 786. 86
»
349 018.
2 600.
191 533. 96
»
____ 312 752.
17 484 370. 61
2 248 220. 50
19 732 591. 11
i alt =

Institutioner.................................

i

20 019 531.

19 732 591. 11

4 450 558.
3 980 400.
7 746 805.
11 377 400.
»

5 412 251.08
19 600.
7 859 911.72
13 077 356. 46
»
»
13 228 859. 28
567 703. 59
1 954. 28
23 738. 83
428 995 775. 79

13 000 000.
564 800.
1 400.
23 800.
429 512 766.

4
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Finansloven.

§§ 8—25
§ 26 II A.

1930/
/1931

Udgifter:
Løbende Udgifter..............................................................
Formueudgifter:
Afdrag paa Statsgælden................................................

§ 26 II B.

Faste Ejendomme og Anlæg:
Domænerne...............................................................
Statsvirksomhederne...................................................
Landbrugsministeriet..................................................
Indenrigsministeriet....................................................
Ministeriet for Søfart og Fiskeri.............................
Justitsministeriet.........................................................
Undervisningsministeriet ...........................................
Krigsministeriet...........................................................
Marineministeriet........................................................
Finansministeriet.........................................................
Grønland.......................................................................
Socialministeriet.........................................................

II C.
II D.
II E.
II F.
II G.
IIH.
II J.

Private Jernbaneanlæg..................................................
Udlaan og Forskud........................................................
Forøgelse af Mellemregning med Ministerier og
Forøgelse af Indtægtsrestancer....................................
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Kr.
326 894 332.
18 291 140.
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Regnskab

Kr.
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25 533 166.
42 460.
534 134.
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474.
1 248 390.
812 160.
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83 051.
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11 115.
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i

1 007 114. 66
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742 364. 71
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i

31 784 273.
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8 088 027.
785 851.
»
»
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Regnskab
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Ved Finanslovforslagets Fremlæggelse begyndte Finans
ministeren som sædvanlig med at knytte nogle Bemærkninger
til Statsregnskabet for 1929—30.
Ministeren nævnte, at Driftsregnskabet viser et Nettooverskudpaa 12 Mill. Kr., og sagde: »Da Finansloven for 1929—
30 blev vedtaget, viste den .... et Overskud paa 6,3 Mill.
Kr. Imidlertid krævede Tillægsbevillingsloven en yderligere
Udgiftsstigning paa godt 10 Mill. Kr. foruden en betydelig
Nedgang paa Indtægtssiden paa Grund af Statsbanernes
stærkt voksende Underskud, og det budgetterede Overskud
vilde derfor ikke paa nogen Maade kunne have holdt, hvis
der ikke samtidig var sket en betydelig Forøgelse af Skatte
indtægterne, en Forøgelse, som paa Tillægsbevillingsloven blev
budgetteret med omtrent 20 Mill. Kr. I alt viste Tillægs
bevillingslov og Finanslov en budgetteret Indtægt paa 332,4
Mill. Kr. og en budgetteret Udgift paa 326,9 Mill. Kr., saaledes
at der var regnet med et Overskud paa 5,5 Mill. Kr. Over
skuddet er nu, som jeg før nævnte, blevet ca. 12 Mill. Kr.,
altsaa 6,5 Mill. Kr. større end budgetteret. Det er en gammel
Forventning her i Rigsdagen, at Regnskabet for et Finansaar
vil vise et noget større Overskud eller et noget mindre Under
skud . . . ., end Finanslov og Tillægsbevillingslov tilsammen
viste. Det er ... . en Forventning, som er grundet paa, at
man til Slut, naar Tillægsbevillingsloven skal gøres færdig,
regner noget for rigeligt med Hensyn til Budgetteringen.
Denne Forventning har altsaa ogsaa slaaet til i Aar.«
Af de 6,5 Mill. Kr., som Regnskabet er bedre end Budget
tet, »skyldes ca. 2,8 Mill. Kr. Mindreudgifter, som fordeler sig
med forholdsvis mindre Summer paa omtrent samtlige
Ministeriers Budgetter. Men den væsentligste Forbedring er
kommet paa Indtægtssiden, hvor Skatter og Afgifter har
givet noget over 4 Mill. Kr. mere end budgetteret; desuden
er Domænernes Regnskab ca. V2 Mill. Kr. bedre end budget
teret, medens til Gengæld Statsvirksomhedernes Underskud
er forøget med ca. 1/2 Mill. Kr. udover den budgetterede Sum.
Sammenligner man Driftsregnskabet for 1929—30 med
Driftsregnskabet for 1928—29, viser det sig, at Udgifts
summen nogenlunde er den samme, nemlig ca. 324 Mill. Kr.
for 1929—30 og ca. 323 Mill. Kr. for 1928—29.«
Ministeren omtalte, at der for Aaret 1929—30 findes paa
Marineministeriets Konto Udgifter paa ca. 3 Mill. Kr., som
ikke i egentlig Forstand kan siges at høre dette Aar til.
»Det er de 3 Mill. Kr., som stammer fra den Regulering, der
blev foretaget paa Tillægsbevillingsloven i sidste Samling
angaaende Marineministeriets Mellemregningskonto med
Finansministeriet. Som ærede Medlemmer vil erindre, havde
Marineministeriet i Aarenes Løb afholdt Driftsudgifter til
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et Beløb af ca. 3 Mill. Kr., uden at disse Udgifter var ført
over nogen Driftskonto, idet man ganske simpelt havde
trukket dem i Finansministeriet og derefter opført dem paa
Marineministeriets Mellemregningskonto med Finansmini
steriet. Dette blev rettet ved de nødvendige Forslag om Be
villinger paa Tillægsbevillingsloven, og det belaster saaledes
Marineministeriets Regnskab med ca. 3 Mill. Kr. ekstra for
Aaret 1929—30. Til Gengæld for denne særlige Belastning
af Aaret 1929—30 har dette Aar automatisk faaet en Mindre
udgift paa pa. 2x/2 Mill. Kr., idet Statens Tilskud til Kom
munerne til Nødhjælpsarbejder efter Lovene fra 1918—20
automatisk gik ned med dette Beløb. Tager man Hensyn
til disse to særlige Forhold, vil de øvrige Udgifter for Regnskabsaarene 1928—29 og 1929—30 være omtrent de samme.«
Af Enkeltheder indenfor Indtægtssiden nævnte Mini
steren, at Domænernes Underskud har været 1,2 Mill. Kr.,
hvilket er ca. 1/2 Mill. Kr. mindre end Aaret forud. »Der synes
altsaa at være nogen Bedring paa dette Omraade. Det samme
kan desværre ikke siges med Hensyn til Kontoen: Udbytte
af Statsvirksomheder. Her andrager det samlede Underskud
for 1929—30 34,2 Mill. Kr. mod 32,3 Mill. Kr. Aaret forud.
Den væsentligste Post indenfor denne Konto vedrører Stats
banerne. Underskuddet har for sidste Regnskabsaar for
Statsbanerne været ca. 31 Mill. Kr. mod ca. 27,4 Mill. Kr.
Aaret forud. Det lader sig ikke nægte, at man med nogen
Bekymring maa se paa dette voksende Underskud paa
Statsbanerne.
Postvæsenet har givet et Overskud paa ca. 900 000 Kr.,
hvad der er betydelig bedre end forrige Aars Resultat, da
der var et Underskud paa over 1 Mill. Kr.
Assistenshuset har givet et Underskud paa noget over
400 000 Kr., men dette er ganske ekstraordinært og skyldes,
at der paa dette Regnskab er foretaget endelig Afskrivning
af de Tab, som Assistenshuset led paa Grund af Bedragerier
i 1924, Bedragerier, der androg noget mere end det Beløb,
der nu endelig har maattet afskrives som Tab.
Rentekontoen viser et Underskud paa 1,4 Mill. Kr. Dette
staar i daarlig Samklang med, at der paa Finansloven, saa
ledes som den er vedtaget, var beregnet et Overskud paa
over 2 Mill. Kr. paa Rentekontoen. Denne Forskel mellem
Finanslovens og Regnskabets Tal paa ca. 3 Mill. Kr. skyldes
dels, at Indtægten for Rentekontoen var budgetteret for
højt, dels, at Udgiften var budgetteret for lavt.«
Ministeren omtalte dernæst Skatter og Afgifter, der som
foran nævnt har givet ca. 4 Mill. Kr. mere end budgetteret.
»Skatter og Afgifter var paa Finansloven budgetteret til ca.
340 Mill. Kr., de blev paa Tillægsbevillingsloven sat op med

54

Finansloven.

1930/
/1931

ca. 20 Mill. Kr. til 360 Mill. Kr., og paa Regnskabet viser
det sig, at de har givet i alt ca. 364 Mill. Kr.
Skatterne paa faste Ejendomme har andraget ca. 11 Mill.
Kr., hvad der nogenlunde svarer til Aaret forud. Indkomstog Formueskatten har andraget ca. 100 Mill. Kr., hvad der
er godt 3 Mill. Kr. mere end det foregaaende Aar. Omsæt
ningsskatterne har givet 17,5 Mill. Kr., noget over 1 Mill.
Kr. mindre end Aaret forud. Forbrugsafgifterne har givet
224,5 Mill. Kr., hvad der betyder en Stigning i Forhold til
det foregaaende Aar paa ca. 22 Mill. Kr. Indenfor Forbrugs
afgifterne er det især Toldafgifterne, der er steget. De
udgjorde i 1929—30 ca. 102 Mill. Kr. mod ca. 90 Mill. Kr.
Aaret forud. Endvidere har der været Stigning i Forhold til
Aaret 1928—29 paa Tillægsafgiften paa Spiritus med godt
2 Mill. Kr., paa Cigar- og Cigaretafgiften med noget over
2 Mill. Kr. og paa Restaurationsafgiften med ca. 1 Mill. Kr.
Naar der har været saa stærk Stigning paa Tillægsafgiften
paa Spiritus, som har givet 28,7 Mill. Kr. i 1929—30, skyldes
det sikkert, at der sidste Vinter blev opkøbt adskillige Kvanta
Spiritus til Oplagring af Hensyn til eventuel Stigning i
Afgiften. For Hovedstadens Vedkommende var det i hvert
Fald saaledes, at hver Gang Bladene indeholdt et eller andet
»Forlydende« om Kompensation for Restaurationsskattens
Ophævelse, gjorde Spiritushandlere og Vinhandlere glimrende
Forretninger.«
Ministeren gik derefter over til Formuebevægelserne og
Formueregnskabet for 1929—30: »Formuebevægelsen paa
§ 26 i Regnskabet viser en samlet Indtægt paa ca. 60 Mill. Kr.
og en samlet Udgift paa ca. 64 Mill. Kr., saaledes at der frem
kommer en Merudgift paa ca. 4 Mill. Kr. Da Nettoover
skuddet paa Driftsregnskabet andrager ca. 12 Mill. Kr., er
dette Beløb i Stand til ikke alene at dække de 4 Mill. Kr., som
Formuebevægelsen kræver af Kassebeholdningen, men end
videre at give et Overskud til denne paa omtrent 8 Mill. Kr.
I Regnskabsaarets Løb er der afdraget ca. 18 Mill. Kr. paa
Statens Gæld, og da der ikke er optaget nye Laan, heller ikke
ved Salg af Obligationer, er Statens Gæld nedbragt med de
nævnte 18 Mill. Kr., nemlig fra 1 373 Mill. Kr. den 31. Marts
1929 til 1 355 Mill. Kr. den 31. Marts 1930.
Med Hensyn til Formueregnskabet for 1929—30 skal jeg
bemærke, at der er foretaget en Afskrivning af et Aktiv,
der hidtil var opført med op imod 15 Mill. Kr. Det er de
saakaldte Forstrækninger til det kongelige Teater, som ifølge
en Lov af 13. Maj 1911 skulde ydes af Statskassen uden nogen
Begrænsning. I Aarenes Løb var disse Forstrækninger vokset
til det nævnte Beløb af op imod 15 Mill. Kr., som Staten
havde til gode hos det kongelige Teater. Denne Fordring
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var dog neppe meget værd..............Jeg har derfor ment det
rimeligt at afskrive denne Fordring, idet jeg dog gør opmærk
som paa, at jeg har skaffet mig Tilladelse til denne Afskrivning
fra Folketingets Finansudvalg ved en Henvendelse til Ud
valget i Slutningen af forrige Rigsdagssamling.«
Ministeren sluttede saa sin Omtale af Statsregnskabet
med at sige: »Der er Grund til at glæde sig over det gode
Resultat, som Regnskabet for 1929—30 har givet; men det
gælder om ikke at lade sig henrive til forhastede Slutninger.
For en 14 Dages Tid siden læste jeg i Venstreblade rundt om
i Landet, at Statsregnskabet vilde afsluttes med et Nettooverskud paa mellem 20 og 30 Mill. Kr. Jeg er altid lydhør
overfor Oplysninger fra Pressens Side angaaende Statens
Økonomi; men paa det Tidspunkt var jeg dog selv vidende
om, at en saa fantastisk Optimisme ikke havde noget med
Virkeligheden at gøre. Der tilføjedes yderligere i Venstre
bladene »Forlydender« om, at Aarsagen til Kæmpeoverskud
det var Nedskæringspolitikken, som nu først rigtig var begyndt
at virke, og som havde sat sin skønneste Frugt i Aaret 1929
—30. Ogsaa denne smukke Tro kommer man dog til at
opgive i Venstre, for heller ikke den har noget som helst
med Virkeligheden at gøre. Det fantastiske Overskud paa
20—30 Mill. Kr. er blevet til 12 Mill. Kr.; jeg synes, det er
smukt og glædeligt, men det kan neppe regnes for synderligt
i Venstres Presse efter de saa højt spændte Forventninger.
Men hvad dernæst angaar Aarsagen til Overskuddet, at den
skulde være Nedskæringerne, hvis Virkninger skulde kul
minere i 1929—30, maa jeg bemærke, at ogsaa dette er ren
Fantasi. Som jeg har paavist før, er Udgifterne i Aaret
1929—30 og i det foregaaende Aar, 1928—29, praktisk talt
lige store. Der kan altsaa ikke have været nogen Forskel
paa Nedskæringens Virkninger her, og det foregaaende Aar
gav 11 Mill. Kr. i Underskud; saa hvis Nedskæringen har
virket i 1929—30 til Overskud, saa har den samtidig virket
i 1928—29 til Underskud.
Nej, hele den finansielle Forbedring skyldes ikke, at
Udgifterne har ændret sig — de er de samme i de to nævnte
Aar —, men den skyldes, at der har været en meget betydelig
Stigning i Provenuet af Skatter og Afgifter. Disse udgjorde
i 1928—29 tilsammen ca. 342 Mill. Kr. og for 1929—30
ca. 364 Mill. Kr. Der har altsaa her været en Stigning paa
22 Mill. Kr., hvad der forklarer Forskellen imellem Under
skuddet paa 11 Mill. Kr. i 1928—29 og Overskuddet paa
12 Mill. Kr. i 1929—30. Der er intet Hekseri, men der er
heller ingen Resultater af Nedskæringen i disse Tal. Nu er
det mig bekendt, at man indenfor Venstre anser Nedskæringen
for at være et Universalmiddel paa alle Punkter, og vistnok
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ser man paa Sagen paa lignende Maade indenfor det kon
servative Folkeparti. Men jeg maa dog sige, at det er første
Gang, jeg er stillet overfor den Tankegang, at Nedskæring er
særlig egnet til at faa Statens Skatteindtægter til at stige.«
Ministeren gik derpaa over til Finanslovforslaget for
1931—32, først Driftsbudgettet for Aaret. Om Udgifterne, der
er budgetteret til 311 Mill. Kr., nævnte Ministeren, at det
i Forhold til Finansloven for indeværende Aar betyder en
Nedgang paa ca. 7 Mill. Kr., hvoraf dog 3 Millioner er af
formel Natur. Der er regnet med en samlet Indtægt af ca.
336 Mill. Kr., og det budgetterede Overskud andrager saaledes ca. 25 Mill. Kr. »Paa Finansloven for indeværende
Aar er Indtægterne anslaaet til 331 Mill. Kr. og Overskuddet
anslaaet til ca. 13 Mill. Kr. Man vil saaledes se, at Finans
lovforslaget for 1931—32 har et væsentligt bedre Udseende
end Finansloven for indeværende Aar.«
Ministeren udtalte, at der saavel af Finansministeriet
som af de øvrige Ministerier er gjort, hvad der var muligt,
for at opnaa Besparelser, og at hvor der er Tale om Kost
udgifter under de forskellige Ministerier, er der foretaget en
Nedsættelse paa Grund af Nedgangen i Priserne paa Mad
varer. Han nævnte Tallene for nogle af de enkelte Ministerier
og oplyste dér, at naar Ministeriet for offentlige Arbejder
fremtræder med 8,3 Mill. Kr., medens der for indeværende
Aar er bevilget 11,7 Mill. Kr., er Forskellen ca. 3 Mill. Kr.
væsentlig af formel Natur, idet den hidrører fra en ændret
Postering af det nævnte Beløb, der hidrører fra Motor
afgiften.
Under sin Omtale af Undervisningsministeriets Budget,
paa hvilket det i den nye Lov om det kongelige Teater
hjemlede Tilskud 850 000 Kr. er opført, udtalte Ministeren:
»Spørgsmaalet om det kongelige Teaters Forhold trænger
vel i øvrigt til en nærmere Klaring med Hensyn til, hvem
der har Ansvaret for Forsinkelsen af Byggearbejderne ved Tea
tret. Teatret har jo først begyndt sin Drift paa den gamle Scene
et Stykke ind i Oktober Maaned, og det Spørgsmaal rejser
sig, om der foreligger Nødvendighed for en saadan For
sinkelse, hvad enten den nu skyldes manglende Overholdelse
af indgaaede Tidsfrister eller eventuelt Fastsættelse af for
sene Tidspunkter for Arbejdets Færdiggørelse..............Saa
er der den nye Scene, som skal indbygges i det nye Hus, den
saakaldte »Stærekasse«. Jeg har altid været af den Anskuelse,
at der skulde spilles paa den nye Scene i indeværende Sæson,
og jeg ved fra de Forhandlinger, der i sin Tid førtes i Lands
tinget om Opførelsen af den nye Scene, at Spørgsmaalet om
det Tidspunkt, da Scenen, kunde tages i Brug, var afgørende
for Lovforslagets Vedtagelse.................... Ja, at Bygningen

1930/193i

Finansloven.

57

ikke er færdig, ser enhver, og hvornaar den bliver det, er der
vel ingen, der ved. Det maa nøje undersøges, hvor Ansvaret
ligger for disse Forsinkelser, om det ligger hos Arkitekter,
hos Byggeudvalg eller hos Entreprenører, og dér, hvor An
svaret ligger, maa det gøres gældende.«
Om Udgifterne til Krigsministeriet, ca. 32,3 Mill. Kr.,
hvor der er en Besparelse i Forhold til indeværende Aar paa
ca. 3 Mill. Kr., oplyste Ministeren, at »deraf angaar de 2,5
Mill. Kr. Nedsættelse af den ekstraordinære Bevilling til
Anskaffelse af Krigsmateriel. Denne Nedsættelse støttes
lovmæssigt ved en Tekstanmærkning under Krigsministeriets
Budget paa samme Maade som ved Finanslovforslagets
Fremlæggelse i Fjor. I Fjor blev disse Udgifter sat ind igen
af Venstre og det konservative Folkeparti, men jeg haaber
ikke, dette bliver Tilfældet i Aar. Paa Grund af Pristallets
Nedgang er de Beløb, der allerede er anvendt ekstraordinært
paa denne Konto, i Virkeligheden større end det Beløb, der
blev fastslaaet i 1922, og det er derfor fuldt ud forsvarligt at
foretage den her foreslaaede Nedsættelse, medens det paa den
anden Side er økonomisk ganske uforsvarligt at fortsætte
med Bevillingen langt ud over, hvad der har været Hensigten,
da Bevillingens Størrelse blev fastsat, og uden nogen Hensyn
tagen til den betydelige Forandring i Prisniveauet, som er
indtraadt siden. Her er netop et Punkt, hvor der er Grund
til at kræve en Regulering efter Pristallet, et Krav, som
man saa ofte har hørt fra anden Side. Pristallet har ikke hidtil
været respekteret her af Venstre og det konservative Folke
parti. Jeg tilføjer, at for saa vidt det kan bidrage til Enighed
om Nedsættelsen, er Regeringen villig til at fremsætte et
særskilt Lovforslag derom.
Til Marineministeriet foreslaas bevilget ca. 21,8 Mill. Kr.
Det er en Besparelse i Forhold til indeværende Aar paa ca.
300 000 Kr., en Besparelse, der skyldes en paatænkt Reduk
tion af Personalet indenfor Søværnet.«
Finansministeriets Budget viser en Udgift paa ca. 25
Mill. Kr., hvilket betyder en Stigning paa noget over 1,5 Mill.
Kr. Udgiftsforøgelsen skyldes i det væsentligste den nye
almindelige Vurdering til Ejendomsskyld, som skal finde
Sted i det kommende Finansaar, og som vil forøge Udgif
terne til Vurdering med ca. lx/2 Mill. Kr.
Ministeren omtalte derefter Finanslovforslagets Indtægts
side og sagde: »Domænerne er anslaaet til at give et Under
skud paa noget over 1 Mill. Kr. I Forhold til indeværende
Aars Budget er her en Forbedring paa ca. x/2 Mill. Kr.
Statsvirksomhedernes Underskud er tilsammen anslaaet
til omtrent 33 Mill. Kr. mod 28 Mill. Kr. i indeværende
Finansaar. For Statsbanernes Vedkommende er Underskud-
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det ansat til godt 30 Mill. Kr. Som jeg før har sagt, maa et
saadant Underskud give Anledning til alvorlig Bekymring,
men jeg tror ikke, det kan nytte under de nuværende Forhold
at budgettere Underskuddet lavere, end det er sket her.
Jeg tror heller ikke, Ministeriet for offentlige Arbejder mener,
det vil være berettiget at gøre det anderledes. Paa Finans
loven for indeværende Aar er Underskuddet for Statsbanerne
budgetteret til ca. 24 Mill. Kr., men der er ingen Tvivl om,
at dette er for lavt, og det nytter neppe at regne med et
Underskud paa mindre end ca. 30 Mill. Kr. for indeværende
Aar.«
Paa Rentekontoen, hvor der er et budgetteret Overskud
paa 1,9 Mill. Kr., betyder det en Forbedring paa ca. 2^ Mill.
Kr. der væsentlig skyldes Nedgang i Statslaansrenter paa
Grund af Afbetaling paa Statsgælden. Foruden 20 Mill. Kr.,
der efter Finansloven for indeværende Aar skal afdrages, er
der i første Halvdel af Aaret ekstraordinært afdraget 10 Mill.
Kr., nemlig paa det ved Statens Opgørelse med Landmands
banken optagne Laan 30 Mill. Kr., der altsaa nu er nedbragt
til 20 Millioner.
Om Skatter og Afgifter udtalte Ministeren: »Her er der
for det kommende Finansaar budgetteret ca. 362 Mill. Kr.
For indeværende Finansaar er der budgetteret ca. 356 Mill. Kr.,
men da dot nylig aflagte Regnskab viste et samlet Beløb paa
364 Mill. Kr., kan det neppe anses for optimistisk at budget
tere det nævnte Beløb for det kommende Finansaar. Dette
vil altsaa ogsaa sige, at der er Mulighed for at budgettere
et væsentlig større Indtægtsbeløb for indeværende Finansaar.
Indkomst- og Formueskatten er regnet at indbringe
102 Mill. Kr. eller 5,5 Mill. Kr. mere end budgetteret for
indeværende Aar; Toldafgifterne er ligeledes beregnet at
give 102 Mill. Kr., hvad der er 5,7 Mill. Kr. mere end for
indeværende Aar. Ølskatten, og Chokoladeskatten er bereg
net til henholdsvis 28 og 10 Mill. Kr., i begge Tilfælde lidt
mere end paa indeværende Aars Finanslov. Derimod er
Restaurationsskatten, som er budgetteret med 15,3 Mill. Kr.
paa indeværende Aars Finanslov, bortfaldet i Forslaget, og
i Stedet er kommet Omsætningsafgiften af stærke Drikke
samt den forhøjede Tillægsafgift for Spiritus.
Jeg har her i Finanslovforslaget optaget disse Afgifter
med de Beløb, der var regnet med i de Lovforslag, der blev
forelagt i sidste Samling om dette Spørgsmaal. Omsætnings
afgiften var dér beregnet at give 10,6 Mill. Kr., hvoraf Kom
munerne skulde have de 3,5 Mill. Kr., saaledes at der tilbage
som Statens Andel blev 7,1 Mill. Kr. Paa Tillægsafgiften
af Spiritus og paa enkelte mindre Poster var der regnet med
en Forøgelse paa ca. 4 Mill. Kr., saaledes at Statens Indtægt
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skulde udgøre ca. 11 Mill. Kr. mod de bortfaldne 15—16
Mill. Kr. • Om disse Tal vil holde, kan jeg i dette Øjeblik ikke
udtale mig sikkert om. Jeg er nærmest tilbøjelig til at mene,
at Tillægsafgiften paa Spiritus ikke vil holde, idet jeg regner
med nogen Nedgang i Spiritusforbruget paa Grund af de højere
Afgifter.«
Ved Formuebevægelserne, § 26, der viser et Udgiftsbeløb
paa ca. 69 Mill. Kr., gjorde Ministeren opmærksom paa, at
ved de til Afdrag paa Statsgælden opførte ca. 24 Mill. Kr. er
der en Stigning paa de ordinære Afdrag paa ca. 4 Mill. Kr.,
idet et hidtil afdragsfrit udenlandsk Laan nu skal afdrages.
— Af de til Nyanlæg beregnede ca. 36 Mill. Kr. anvender
Statsbanerne ca. 25 Mill. Kr., Postvæsenet godt 5 Mill. Kr.
og Statshavnene P/g Mill. Kr. Ministeren udtalte: »Jeg vil
ikke undlade at nævne, at jeg finder Statsbanernes Anlægs
budget meget stort. Den ordinære Afskrivning indenfor
Statsbanerne samt nogle Formueindtægter andrager i alt
ca. 11 Mill. Kr., saaledes at der af Statskassen maa ydes
mellem 13 og 14 Mill. Kr. til Anlægene. Den Omstændighed,
at der stadig arbejdes paa nye Jernbanelinier, burde sikkert
ogsaa tages op til alvorlig Overvejelse, ikke mindst naar man
tænker paa Udgifterne til den fremtidige Drift. Jeg nævner
dette her, og jeg gør det med velberaad Hu, fordi man fra
Statsbanernes Side, vistnok med Rette, fremhæver, at man
af politiske Hensyn er nødt til at fortsætte med Anlæg af
nye Jernbanelinier. Jeg gaar altsaa ud fra, at dette er Til
fældet, men naar man ser paa Statsbanernes voksende Under
skud, tror jeg, den Tid snart maa være kommet, da man ved
Vurdering af Jernbanernes Fremtid kun maa tage økonomiske
Hensyn og ikke lade sig lede af mere tilfældige politiske Hen
syn, om man har Lyst til at faa en Bane her eller dér.«
Til Afbalancering af det paa § 26 opførte Udgiftsbeløb,
ca. 69 Mill. Kr., findes som Formueindtægter ca. 44 Mill. Kr.,
og der fremkommer et Forbrug af Kassebeholdningen paa
25 Mill. Kr. Denne Formindskelse af Kassebeholdningen
dækkes imidlertid efter Ministerens Udtalelse af Overskud
det paa Driftsbudgettet, som netop er regnet til 25 Mill. Kr.,
saaledes at man i det hele har regnet med en uforandret
Kassebeholdning for Aaret 1931—32. — Ministeren udtalte:
»Det samlede Resultat af det foreliggende Finanslovforslag
— det vil sikkert enhver give mig Ret i — maa betragtes
som gunstigt. Men der er ingen Grund til at blive overmodig
med Hensyn til Statens fremtidige Økonomi. Der kan komme
onde Aar, som kan gøre Forholdene mindre gunstige for
Befolkningen og derigennem for Staten, og jeg vil ikke und
lade ved denne Lejlighed at nævne, at der ligger en stor Op-
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gave foran os af økonomisk Art, nemlig Spørgsmaalet om
Nedbringelse af Danmarks Statsgæld.
I gamle Dage, det vil sige før Krigen, androg Danmarks
samlede Statsgæld mellem 300 og 400 Mill. Kr. Ved Udgangen
af Aaret 1919, altsaa ved Afslutningen af det første Efterkrigsaar, var Statsgælden steget til 780 Mill. Kr., men der
efter kom der i Aarene 1920—24 en meget betydelig Stigning
af Statsgælden, saaledes at denne i Aaret 1924 var naaet
op til 1 256 Mill. Kr. Der fulgte derefter nogle Aar med Ned
gang; men Stigningen kom igen ved Statens Opgørelse med
Landmandsbanken, og ved Udgangen af 1929 var Danmarks
samlede Statsgæld ikke mindre end 1 373 Mill. Kr. En mindre
Nedgang har fundet Sted i 1929—30, og som jeg allerede har
nævnt, vil indeværende Aar bringe en. væsentlig større Ned
gang, men det er mit Haab, at man kan finde Vej til at fort
sætte, saaledes at Statsgælden efterhaanden kan blive mindre
trykkende for den danske Befolkning.«
Ministeren gjorde saa nogle Bemærkninger om det stats
finansielle Resultat for indeværende Aar og sagde: »Paa Finans
lovens Driftsbudget er, som det vil erindres, budgetteret et
Overskud paa ca. 13 Mill. Kr., men herfra maa gaa de 4—5
Mill. Kr., som Staten skulde ofre ved Restaurationsskattens
Afskaffelse; desuden maa, som allerede nævnt, regnes med
et væsentlig større Underskud paa Statsbanerne. Jeg antager,
at Underskuddet maa sættes op fra 24 til 30 Mill. Kr., saa
ledes at der her maa regnes med en Mindreindtægt paa 6 Mill.
Kr. Tilsammen giver de to nævnte Tal ca. 11 Mill. Kr., og
dette vil altsaa i Virkeligheden sluge det meste af det bud
getterede Overskud.
Endvidere maa det betragtes som givet, at Staten ikke
opnaar den Indtægt, som var forventet af den nye Omsæt
ningsafgift paa stærke Drikke og af Afgiftsforhøjelsen paa
Spiritus. Omsætningsafgiften var regnet at skulle give 10,6
Mill. Kr., men navnlig paa Grund af, at der i Finansaaret
kun kan regnes med Indbetaling for 3 Kvartaler, kommer
Afgiften neppe til at overstige 8 Mill. Kr. Den Del deraf, som
Kommunerne skal have, er beregnet til 3,5 Millioner, og dette
Tal formindskes ikke, selv om Statens Indtægter gaar ned.
Forhøjelsen af Tillægsafgiften var beregnet til at skulle give
3,5 Mill. Kr., men dels paa Grund af Hamstring sidste Vinter,
dels paa Grund af Nedgang i Forbruget naas dette Beløb
ikke. Efter de foreløbige Udsigter vil der komme til at mangle
ca. 2,5 Mill. Kr., og selv om man regner med, at den gamle
Restaurationsskat giver ca. lx/2 Mill. Kr. for den sidste
Maaned af foregaaende Finansaar, indbetalt i dette Finansaar,
maa man regne med, at der paa dette Omraade bliver en
Mindreindtægt paa ca. 4 Mill. Kr.
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Medens der saaledes paa disse Punkter har været en væsent
lig Tilbagegang med Hensyn til Indtægterne, har de øvrige
Indtægter paa den anden Side vist Tendens til Stigning.
Indkomst- og Formueskatten maa antages at give ca. 3 Mill.
Kr. mere end budgetteret, men det er navnlig Forbrugs
afgifterne, der er vokset. I den første Halvdel af Finansaaret
1930—31, altsaa indeværende Aar, udgjorde samtlige For
brugsafgifter ca. 110 Mill. Kr. mod 105 Mill. Kr. i det fore
gaaende Finansaar, og i Tallet 110 Mill. Kr. er medregnet
hele den forannævnte Nedgang i Afgifterne paa Grund af
Restaurationsskattens Afskaffelse; det vil altsaa sige, at de
andre Indtægter afbalancerer denne Nedgang og endda
giver mere. Man har derfor Lov til at haabe, mener jeg, paa
Balance for indeværende Finansaar, selv om de Afgifter, som
Befolkningen yder paa adskillige Punkter, dels er blevet nedsat
og dels er blevet ringere end forventet paa Grund af Nedgang
i Forbruget.«
Ministeren gav i Forbindelse hermed en Række Oplysnin
ger om, hvorledes den Ordning, som indførtes ved Restaura
tionsskattens Ophævelse, har virket, og nævnfe, at det Kon
trolsystem, der indførtes, har vakt Tilfredshed til alle Sider.
Ministeren sagde derhos: »Jeg mener i øvrigt at kunne til
føje, at Loven om de nye Afgifter paa Omsætning af stærke
Drikke blev gennemført paa et heldigt Tidspunkt med Hensyn
til, hvem der skulde bære den Afgift, der blev tilbage af
Restaurationsskatten. Som det vil erindres, skulde Staten
give Afkald paa mellem 4 og 5 Mill. Kr. af Restaurations
skattens tidligere Beløb. At Staten paa Grund af særlige
Forhold i hvert Fald det første Aar har maattet give Afkald
paa væsentlig større Summer, vil jeg foreløbig se bort fra.
Dernæst vil jeg fremhæve, at Bryggerierne ved den Pris
politik, der er ført efter den nye Ordnings Ikrafttræden, har
paataget sig at bære ca. 3 Mill. Kr. af de nye Afgifter. Bryg
geriernes Repræsentanter var her i Rigsdagen den sidste
Dag, da Lovforslaget behandledes i sidste Samling, og ønskede
Ændringer deri, idet de tilbød at bære visse Dele af den nye
Afgift. Det glæder mig at kunne konstatere her, at Brygge
rierne ikke har forladt dette Standpunkt og i Virkeligheden
har paataget sig at bære en væsentlig Del af den nye Afgift,
nemlig ca. 3 Millioner.............
Detailhandlerne har fulgt en Prispolitik, der betyder, at
de i hvert Fald ikke har faaet forøget Fortjeneste paa stærke
Drikke. Jeg vil antage, at deres Fortjeneste er gaaet lidt
ned, maaske kan man regne, at samtlige Landets Detail
handlere og Købmænd bærer omkring 1I2 Mill. Kr. af den nye
Afgift. Om Spritfabrikkerne bærer nogen Del af de nye
Afgifter, skal jeg ikke udtale mig om, men i hvert Fald tror

62

Finansloven.

1930/
/1931

jeg ikke, at det beløber sig til Summer, som det er værd at
nævne i denne Forbindelse.................... Samler vi nu disse
forskellige Beløb sammen: Bryggeriernes 3 Mill. Kr., Detail
handlernes 1/2 Mill. Kr., Statens 4 å 5 Mill. Kr., saa kommer
vi til et samlet Beløb af ca. 8 Mill. Kr., og det vil altsaa i
Virkeligheden sige, at den danske Befolkning, selv om For
bruget havde holdt sig uforandret, kun var kommet til at
bære 7 Mill. Kr. af den Afgift, som tidligere betaltes som
Restaurationsskat, og som androg 15 Mill. Kr., det vil sige,
at Befolkningen i Virkeligheden var blevet lettet for Afgifter
paa ca. 8 Mill. Kr. ved den nye Ordning.«
Ministeren fremsatte til Slutning nogle Bemærkninger
om Erhvervslivet, Prisfaldet — Engrospristallet er fra
September 1929 til September 1930 gaaet ned fra 150 til 126,
Detailpristallet fra Juli 1929 til Juli 1930 fra 173 til 165 —
Pengeforholdene og nogle Spørgsmaal, der særlig har været
Genstand for Hovedrevisoraternes Arbejde.

Ved 1. Behandling var Hans Nielsen Socialdemokraternes
Ordfører. Han udtalte sin Glæde over Regeringens Virk
somhed og over det gode Samarbejde, der har været mellem
de to Regeringspartier, medens han udtalte Tvivl om
Oppositionspartiernes Samarbejde. Han fremhævede de gode
Arbejdsforhold for Industrien i det sidste Aar, nævnte
»Markedsudvalgets Arbejde og Resultaterne deraf og udtalte
sin Glæde over, at de Bestræbelser, som den forrige Regering
efter hans Opfattelse havde gjort for at faa Arbejdslønnen
trykket ned, ikke var lykkedes. Han opfordrede til at støtte
dansk Arbejde paa det hjemlige Marked og nævnte Eksempler
paa, hvor det tiltrænges. Derefter berørte han Landbrugets
Vanskeligheder og imødegik de Udtalelser, der fra anden
Side var fremsat om Grundene dertil og Midler derimod.
I Slutningen af sit Foredrag omtalte han de færøske og grøn
landske Forhold, samt udtalte Ønsket om Gennemførelse af
Socialreformen.
Venstres Ordfører, N. Neergaard, fremhævede først, at
naar Statsfinanserne nu udviser et forholdsvis gunstigt Re
sultat, skyldes det særlig den af den forrige Regering gennem
førte »Tilpasning af Udgifterne efter Kroneværdi og Prisniveau,
som har faaet Navnet Nedskæring«, hvorved det blev muligt
at undgaa »det katastrofale Underskud, som ellers vilde være
blevet den nødvendige Følge af Kronestigningen«. Derimod
var der efter hans Paastand af den siddende Regering ikke
givet noget Bidrag til Balancens Opretholdelse . Overfor
Budgettet gjorde Taleren gældende, at det lider af en meget
betydelig Usikkerhed, navnlig at de opførte Tal er alt for
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høje og ikke kan holde i de kommende Konjunkturer. Eksem
pelvis nævnte han, at det anslaaede Underskud 30 Mill. Kr.
paa Statsbanerne efter hans Mening vil blive større, at
Indtægten af de Afgifter, der er traadt i Stedet for Restau
rationsskatten, rimeligvis vil blive mindre end budgetteret,
og at paa Udgiftssiden adskillige Udgifter vil blive berørt
af den økonomiske Krise, særlig Arbejdsløshedsudgifterne.
Af Finanslovforslagets Enkeltheder fremdrog han Anmærk
ningen paa Krigsministeriets Budget om en Nedskæring
paa 2x/2 Mill. Kr. af den ekstraordinære Bevilling til Materiel
anskaffelser, hvilket Venstre ikke vil drøfte paa Finansloven,
idet det maa ordnes ved særlig Lov. Paa samme Maade
stiller Venstre sig til andre »mindre Saboteringer« af de
gældende Forsvarslove og overfor Forslaget under Jordfonden
om 3 442 000 Kr. til Indkøb af Jord til Udstykning. Dernæst
beskæftigede Taleren sig med Statsministerens Programtale
ved Rigsdagens Aabning, som han betegnede som »en tynd
Kop Te«, de samme Forslag, som nævntes i Fjor, og han
udtalte, at dette »Gentagelsesprogram« viser, »at Regeringen
ingen Tilbøjelighed har til at opfylde det, som er en parlamen
tarisk Regerings ubestridelige Pligt, nemlig at mægle mellem
Tingene«. Hans Parti respekterer Regeringen som parlamen
tarisk Regering, men forlanger ogsaa, at den skal opfylde
sin Pligt som en saadan, »at søge at skabe Forstaaelse mellem
Tingene og ikke staa stejlt og ubevægeligt paa en Gang
indtagne Standpunkter«, hvilket han illustrerede ved at
henvise til Regeringens Forslag om Jordlovene og Formue
skattelovens Ophævelse. Som »det mest paafaldende i
Programtalen« nævnte han dernæst den »lette« Maade, hvorpaa Regeringen tager den alvorlige økonomiske Krise,
hvilket ogsaa viser sig ved de foreslaaede sociale Love,
idet han ansaa det for umuligt under den nuværende økono
miske Situation at gaa til den store Udgiftsstigning, der vil
være Følgen af deres Vedtagelse.
De Konservatives Ordfører, Christmas Møller, begyndte
sit Foredrag med ligeledes at omtale Statsministerens »Pro
gramerklæring«, Aabningstalen, som han betegnede »som en
Erklæring om, at Regeringen i et og alt vil lade denne Rigs
dagssamling være en ren og skær Fortsættelse af den første;
det er de samme Hovedpunkter, de principielle økonomiske
Spørgsmaal, som stilles i Forgrunden, men af nye Ord er
der saa at sige ingen«. Idet Taleren fremdrog Udtalelser om
Regeringens Program, da den dannedes, gjorde han gældende,
at der intet er gjort for at gennemføre det, og nævnte særlig
Regeringens Passivitet overfor de Vanskeligheder, som
Erhvervslivet staar overfor. Han anstillede en Række
Betragtninger om Landets økonomiske Forhold, Landbrugets
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daarlige Forhold, Prisfaldsbevægelsen, Lønningssatserne,
Vanskeligheden ved at finde Afsætning for Landbrugets
Produkter, og fremhævede i Forbindelse hermed det kon
servative Partis Stilling i Spørgsmaalet om, hvilken Handels
politik Danmark bør føre, hvorved der maa tages afgørende
Hensyn til den Politik, som føres i andre Lande. For at lette
Erhvervslivets Vanskeligheder er der fra Erhvervene fremsat
Krav om Lettelse i Skattebyrden, og det konservative Parti
vil gøre, hvad det kan, for at fremme Erhvervslivets Økonomi.Taleren gik derefter over til Statens finansielle Forhold,
omtalte Statsregnskabet og Udsigterne for Finansaaret
1931—32. Ligesom Venstres Ordfører erklærede han, at
det konservative Parti ikke vil gaa med til, at Forsvarslovene
af 1922 »saboteres« paa Finansloven, og troede heller ikke
paa, at det budgetterede Overskud paa Finansloven vil
holde. — Taleren berørte derefter enkelte af de i Statsmini
sterens Aabningstale nævnte Spørgsmaal, Huslejeloven, den
sociale Lovgivning, de nationale Spørgsmaal (Grønland,
Færøerne og Forholdene Syd for Grænsen) og angav i store
Træk hans Partis Stilling overfor dem, samt sluttede med at
sige, at Partiets Stilling overfor Regeringen vil være den
samme som i sidste Samling: i det rent saglige Arbejde tage
saglig Stilling, men Partiet vil vende sig mod »Regeringens
Anslag« paa de store principielle Forslags Omraade, mod
den økonomiske Politik, Regeringen har givet Udtryk for.
Partiet gentager, at det er nødvendigt heroverfor »at skabe
een Front, een bred borgerlig Front«.
De Radikales Ordfører, Niels Frederiksen, fremsatte først
nogle Betragtninger om, hvorvidt den forrige eller den nu
værende Regering har Æren for det gode Resultat paa
Statsregnskab og Finanslov, i hvilken Forbindelse han frem
hævede den nuværende Finansministers store Sparsommelig
hed, og kom derpaa med Hensyn til Spørgsmaalet, om Bud
gettet kan holde, ind paa Landbrugets Vanskeligheder og
de Følger, de kan faa. Her nævnte han som en Fare for
Landbruget den stærke Gældsstiftelse, der er sket i de sidste
Aar. Taleren fremhævede Nødvendigheden af en Politik,
der er Udtryk for den størst mulige Sparsommelighed,
hvilket ogsaa efter hans Mening tilsigtes af Regeringens
Arbejdsprogram. Han nævnte Ønskeligheden af til Fordel
for Samfundet gennem en Grundværdistigningsskat at ind
drage en Del af de samfundsskabte Værdier, og berørte
Forslaget om Ændring af Loven om Formueskat og den
sociale Lovgivning. Derpaa spurgte Taleren, om man efter
Oppositionens Ordføreres Udtalelser kunde vente Villighed
til Samarbejde, hvilket han nærmest mente maatte besvares
benægtende, og han undersøgte da, hvad Oppositionspartierne
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opstiller, hvorefter han sluttede med at »udtale Haabet om,
at det skal lykkes Oppositionspartierne at vurdere deres egen
Styrke og Formaaenhed rigtigt, for det vil da muligvis være
gørligt at komme paa Forhandlings fod med dem paa det
Arbejdsprograms Grundlag, som den nuværende Regering
har fremsat. Situationen politisk i Øjeblikket i Danmark
er efter min Mening af en saadan Beskaffenhed, at Flertals
partierne med Tryghed kan tage den Stilling: Vil I gaa ind
i en Realitetsforhandling om den demokratiske Lovgivning,
der er udtrykt i Arbejdsprogrammet, eller vil I sabotere
ethvert demokratisk Fremskridt ved Hjælp af det tilfældige,
udemokratiske Flertal i Landstinget? I sidste Fald har vi
Styrke og Klogskab nok til at vente, til næste Afgørelse træffes,
saa denne Hindring bliver ryddet til Side.«
Retsforbundets Ordfører, Hans Hansen, omtalte først
Finanslovforslaget og sagde, at det er »Gætteri« at udtale
sig om, hvorledes den økonomiske Tilstand vil blive i Finans
aaret. Han fremhævede som et mørkt Punkt Statens Virk
somheder, særlig Statsbanerne, og fremsatte den Tanke til
Overvejelse at lade Statsbanernes Funktionærer overtage
dem paa Afdragsvilkaar. Om Finanslovforslagets Budget
kan holde, beror efter Talerens Mening paa, »om Befolkningen
kan holde til at betale Skatterne«, og her omtalte han de
daarlige Erhvervsforhold, særlig for Landbruget. Sit Partis
Stilling udtrykte han saaledes: »at vi ikke vil godkende hver
ken Finanslovens Indtægtsside eller dens Udgiftsside, fordi
Indtægtssiden hviler paa en efter vor Opfattelse uretmæssig
Krænkelse af Ejendomsretten, fordi den i Virkeligheden i
højere Grad end det af Regeringen i Fjor fremsatte Forslag
til Lov om Tilvejebringelse af Jord til Udstykning er en
Ekspropriationslov, og fordi Finanslovens Udgiftsside hviler
paa den efter vor Formening fejlagtige Opfattelse, at det er
Staten, der skal være Erhvervslivets Støtte, medens vi mener,
det skal være modsat, at Erhvervslivet skal være Statens
Støtte. Vi agter igen i Aar at stille en Række Ændringsforslag
om at stryge en Del Bevillinger, saa at den Tilskudspolitik,
vi er inde i, kan begrænses.«

Til 2. Behandling var indenfor Finansudvalget stillet
85 Ændringsforslag, af hvilke de 84 var stillet af de paagæl
dende Ministre og tiltraadt af hele Udvalget. Kun et enkelt,
paa Undervisningsministeriets Budget, var stillet af et Mindre
tal af Udvalget, idet Jensen (Broby) og Pinholt foreslog at
nedsætte det til Musik- og Korforeninger paa Finanslovfor
slaget opførte Tilskud med 1 000 Kr., der knyttet til LangeMüllers Navn er beregnet som et Stipendium til en yngre
5
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Tonekunstner, hvilket Spørgsmaal var Genstand for For
handling ved Finanslovens 3. Behandling i Fjor, se Aarbog
1929—30, Side 65—66. — Af Retsforbundets 3 Medlemmer
stilledes ligesom i tidligere Aar en Række, i alt 35, Ændrings
forslag til forskellige Poster i Budgettet, gaaende ud paa at
stryge eller nedsætte Tilskud til Foreninger — bl. a. Hede
selskabet —, Rejseunderstøttelser o. lign. Ændringsforslagene
stilledes ud fra Partiets Opfattelse af, at Staten ikke bør yde
Bevilling til saadanne Formaal. — Desuden omtaltes i
Betænkningen forskellige Samraad med Ministrene, af hvilke
flere gav Anledning til Forhandling.
Retsforbundets Ændringsforslag forkastedes med alle
Stemmer mod 3, med Undtagelse af et enkelt Forslag ved
rørende Rejseunderstøttelser til Journalister, hvor der afgaves
5 Stemmer for Forslaget. Det ovenomtalte Mindretalsforslag
af Jensen (Broby) og Pinholt blev paa Henstilling af Mini
steren taget tilbage af Forslagsstillerne, men optaget af
Hans Hansen og forkastedes derpaa med 75 Stemmer mod 6.

Til 3. Behandling var stillet 450 Ændringsforslag, saa
godt som alle af vedkommende Minister og tiltraadte af hele
Udvalget. De Forslag, med Hensyn til hvilke dette ikke var
Tilfældet, var følgende:
Paa § 2 havde Ministeren for offentlige Arbejder foreslaaet
et pensionsgivende Løntillæg af 180 Kr. til 110 Banenæst formænd, som paa Grund af Omorganisering indenfor Stats
banerne havde mistet Avancementsmuligheden. Forslaget
var ikke tiltraadt af Venstre og Konservative, fordi man
mente, at Forslaget hørte hjemme under Lønningslovens
Revision, og ogsaa frygtede Konsekvenserne. Et andet
Forslag paa samme Paragraf om en Bevilling paa 25 000 Kr.
til Projektering af en Færge til Gedser—Warnemünde-Over
farten var ikke tiltraadt af de Konservative, fordi de af
Hensyn til Statsbanernes daarlige økonomiske Forhold var
betænkelige ved Anskaffelsen af en saadan Færge. Disse
to Ændringsforslag vedtoges med henholdsvis 64 Stemmer
mod 52 og 104 Stemmer mod 17.
Paa § 14, Indenrigsministeriet, var af Finansministeren
med Tilslutning af Socialdemokrater og Radikale foreslaaet
en Bevilling paa 10 Mill. Kr. som ekstraordinært Tilskud til
Kommunerne for 1931—32 samt en Anmærkning om For
delingen deraf. De to andre Partier modsatte sig Forslaget,
fordi der ikke har været Tid til at sætte sig ind i Fordelings
reglerne. Ændringsforslagene vedtoges med 70 Stemmer
mod 58 (se nedenfor Behandlingen i Landstinget).
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Af Handelsministeren stilledes paa § 17 Forslag om et
Tilskud paa 1 165 000 Kr. til Sukkerfabrikkernes Betaling
for de i Kampagneaaret 1930—31 til Fabrikkerne leverede
Sukkerroer, Udbetaling i Henhold til den paa Finansloven i
Fjor indsatte Anmærkning, se Rigsdagens Aarbog 1929—30,
Side 65. Venstre, der da modsatte sig denne Anmærkning,
tiltraadte heller ikke Forslaget i Aar. Ordføreren for Rets
forbundet, der i Fjor stemte imod Anmærkningen, erklærede
i Aar, at Partiet ikke i Aar vil stemme mod, da Bevillingen
maa anses vedtaget i Fjor, men afholde sig fra at stemme.
Forslaget vedtoges med 85 Stemmer mod 31.
Paa Justitsministeriet foresloges en Bevilling paa 2 000 Kr.,
Udgifter ved et raadgivende Udvalg angaaende blændende
Automobillygter. Venstre tiltraadte ikke Forslaget ud fra
den Betragtning, at Beløbet bør tages af Automobilafgiften.
Forslaget vedtoges med 72 Stemmer mod 25.
Paa Undervisningsministeriets Budget var et af Ministeren
stillet Forslag om Forhøjelse af Bevillingen til Statens Lærer
højskoles korte Kursus med 10 000 Kr. ikke tiltraadt af
Venstre og Konservative, fordi de mente, at Bevillingerne til
Skolen stiger for stærkt. — Nogle af Ministeren stillede For
slag paa Kontoen for Understøttelse til Forfattere og Kompo
nister var heller ikke tiltraadt af de samme Partier, fordi de
ikke vilde gaa med til en højere samlet Sum end i foregaaende
Aar. Det første Ændringsforslag vedtoges med 71 Stemmer
mod 47, de andre med 75 Stemmer mod 53/51.
Paa Krigs- og Marineministeriets Budgetter stilledes af
de to Mindretal, Venstre og Konservative, forskellige Forslag
om Forhøjelse af Bevillinger. Paa Krigsministeriet foreslog
Venstre Beklædningskontoen forhøjet med 150 000 Kr. og
Kontoen for Krigsmateriel med 555 000 Kr., medens de Kon
servative ligesom i Fjor foreslog de to Konti forhøjet med
henholdsvis 750 000 Kr. og 770 000 Kr. De Konservatives
Forslag forkastedes med 113 Stemmer mod 20 (21), Venstres
Forslag med 70 Stemmer mod 63 (60). Paa Marinemini steriet foreslog Venstre og Konservative i Forening at forhøje
Lønningskontoen med 314 121 Kr., hvormed den paa Finans
lovforslaget er nedsat paa Grund af den muligt forestaaende
Revision af Militærlovene. Det forkastedes med 70 Stemmer
mod 60. Nybygningskontoen foreslog de Konservative for
højet med 4 Mill. Kr., det ansaas som forkastet som Følge
af den foran omtalte Afstemning. Udrustningskontoen fore
sloges af de Konservative forhøjet med 1 400 000 Kr., af
Venstre med 100 000 Kr., med hvilket Beløb den med samme
Begrundelse som foran anført var nedsat paa Lovforslaget.
Det sidste Forslag forkastedes med 70 Stemmer mod 60, de
Konservatives med 113 Stemmer mod 21. Til Anskaffelse
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af Torpedoer, Miner og Ammunition foreslog de Konservative
en Bevilling paa y2
Kr., hvilket ansaas forkastet efter
den tidligere Afstemning. Venstre og Konservative i For
ening foreslog dernæst det til Fornyelse og Vedligeholdelse
af Magasinbeholdninger paa Forslaget opførte Beløb 50 000 Kr.
forøget med 100 000 Kr. og de til Søartilleriets Drift samt
Sømine væsenets Drift opførte Beløb forhøjet med henholds
vis 80 000 Kr. og 70 000 Kr., disse Forslag forkastedes med
70 Stemmer mod 60. Endelig foreslog de Konservative
Lønningskontoen forhøjet med 237 260 Kr. og var ikke
Medforslagsstillerne til 3 af det øvrige Udvalg stillede Forslag
om nogle smaa Nedsættelser som Følge af Ikke-Optagelse
af nye Elever paa Dæksofficersskolen. Disse Forslag hen
holdsvis forkastedes og vedtoges med 114 Stemmer mod 21.
Endelig var paa § 26, Jordfonden, af Venstre og Konser
vative foreslaaet, at en paa Forslaget opført Konto »Til
Indkøb af Jord til Udstykning 3 442 700 Kr.« skulde udgaa,
fordi Forslagsstillerne i dette Forslag saa Forsøg paa at
indføre en ny Praksis paa dette Omraade, nemlig Indkøb af
Jord til Udstykning efter Reglerne i Lov af 4. Oktober 1919.
Ændringsforslaget forkastedes med 72 Stemmer mod 41.
Der fandt ikke ved 3. Behandling nogen Generaldebat
Sted, idet den opsattes til Tillægsbevillingsloven. Lovforsla
get vedtoges enstemmigt med 102 Stemmer, men Christmas
Møller havde forud udtalt, at det konservative Parti ikke
kunde stemme for det, da det efter Partiets Mening indeholdt
»en decideret Lovgivning paa Finansloven«. Neergaard tilraadede sine Partifæller at stemme for Lovforslaget, ikke
fordi de derved akkviescerede ved det, men ud fra Ønsket
om at føre Sagen over til Behandling i Landstinget.

Ved 1. Behandling i Landstinget redegjorde Finansmini
steren først kort for Finanslovforslagets Hovedposter efter
Folketingets Behandling, og derefter udtalte de 4 Partiers
Ordførere —• ligesom i sidste Samling Hauch (V.), C. F. Søren
sen (S.), Schovelin (K.) og Fog-Petersen (R.) — sig, væsentlig
berørende nogle af de Spørgsmaal, om hvilke der ved 3. Be
handling i Folketinget havde været Uoverensstemmelse.
Venstres og de Konservatives Ordførere fremhævede, at
medens det erkendes, at Folketinget bør have Hovedind
flydelsen paa Finanslovens Indhold, er det Landstingets
Opgave at se paa, at Finansloven er »ren«, et naturligt Resultat
af de bestaaende Love, og ud fra dette Synspunkt berørte
disse Talere flere Spørgsmaal, de, der senere blev Genstand
for Ændringsforslag.
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Til 2. Behandling stillede det konservative Mindretal af
Udvalget Ændringsforslag om at ud stemme den paa Inden
rigsministeriets Konto indsatte Bevilling af 10 Mill. Kr. Til
skud til Kommunerne, medens Venstre, hvis Ordfører ved
1. Behandling tog Forbehold med Hensyn til den, tiltraadte
den og i Forening med Regeringspartierne tiltraadte et af
Finansministeren stillet Ændringsforslag, hvorefter der i
Stedet for % Mill. Kr., som efter Vedtagelsen i Folketinget
af Bevillingen skal anvendes til Uddeling imellem Kommuner
ne efter frit Skøn, skal anvendes 1 % Mill. Kr., saa at det Beløb,
der skal fordeles efter Udgifterne til Skolevæsen, Aldersrente,
Fattigvæsen og Hjælpekasser, nedsættes fra 9% Mill. Kr.
til Sy2 Mill. Kr. Dette Ændringsforslag, der subsidiært tiltraadtes af de Konservative, vedtoges enstemmigt med
61 Stemmer, medens de Konservatives Forslag forkastedes
med 58 Stemmer mod 12. — Paa Krigs- og Marineministeriet genopstilledes flere af de i Folketinget forkastede
Ændringsforslag. De Konservative stillede de samme Forslag
til Beklædnings- og Krigsmaterielkonti paa Krigsministeriet,
hvilke forkastedes med 31 Stemmer mod 12, medens det af
Venstre til den sidste Konto (Krigsmateriel) i Folketinget
stillede Forslag om at forhøje Bevillingen med 555 000 Kr.
nu vedtoges med 40 Stemmer mod 31, idet de Konservative
subsidiært tiltraadte det. Paa Marineministeriet vedtoges
det af Venstre og Konservative i Folketinget stillede, men
dér forkastede, Ændringsforslag om at forhøje Lønnings
kontoen med 314 121 Kr., medens de Konservatives Forslag
til Nybygningskontoen (4 250 000 Kr.), Udrustningskontoen
(1 400 000 Kr.) og om ny Bevilling y2 Mill- Kr. til Torpedoer
m. v. samt Forøgelse af Kontoen Fornyelse af Magasin
beholdninger med 100 000 Kr. forkastedes; et af Venstre
paa den sidste Konto stillet Forslag om Forhøjelse med
90 000 Kr. vedtoges. Ligeledes vedtoges de i Folketinget
forkastede Forslag om Forhøjelse af Kontoen Søartilleriets
Drift med 80 000 Kr. (de Konservative foreslog principalt
120 000 Kr.) og Kontoen Søminevæsenets Drifts Forhøjelse
med 70 000 Kr., medens Forslaget fra de Konservative om
Forhøjelse af Lønningskontoen med 267 260 Kr. forkastedes.
Det i Folketinget af Venstre og Konservative stillede, men
forkastede Ændringsforslag paa § 26, Jordfonden, genoptoges,
og det vedtoges at lade denne Indkøbskonto udgaa.
Til 3. Behandling stilledes af Schovelin og Jensen-Stevns
Ændringsforslag paa Undervisningsministeriet om at føre
Forfatteren Harald Bergstedt, der i Folketinget efter
Forslag af Ministeren var ført op fra de »3-aarige« For
fatterunderstøttelser, med 900 Kr. aarlig, til »faste aarlige
Understøttelser« med 1 200 Kr., tilbage igen. Det oplystes,
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at det i Indstillingsudvalget kun med et Flertal var vedtaget
at foreslaa den nævnte Forfatter rykket op. Ministeren mod
satte sig Ændringsforslaget, der vedtoges med 39 Stemmer
mod 33.
Ved 3. Behandling vedtoges Lovforslaget enstemmigt med
63 Stemmer, efter at Socialdemokraternes Ordfører havde
anbefalet at stemme for det for at »give Folketinget Adgang
til at bestemme, hvad der videre skal ske«, og efter at de
Konservatives Ordfører havde erklæret, at hans Parti vilde
afholde sig fra at stemme, da der efter deres Mening gøres
Forsøg paa at lovgive paa Finansloven, nemlig paa de militære
Budgetter.
I den af Folketingets Finansudvalg afgivne Erklæring
udtaltes, at Udvalget med Undtagelse af de Konservative
indstillede det af Landstinget vedtagne Finanslovforslag
uforandret til Vedtagelse, medens de Konservative Medlem
mer forbeholdt sig at motivere deres Stilling under For
handlingerne, og under eneste Behandling udtalte Korsgaard,
at Partiet ikke kunde stemme for Loven, fordi Forsvarsvæsenet »saboteres« paa den, og fordi Partiet ikke paa det
foreliggende Grundlag kunde tiltræde Bevillingen om de
10 Mill. Kr. til Kommunerne. — Loven vedtoges enstemmigt
med 100 Stemmer.

Lov om Tillægsbevilling
for Finansaaret fra 1. April 1930 til 31. Marts 1931.
(Finansministeren). [A. Sp. 7569—0. Sp. 2305, 2729].
Fremsat i Folketinget 12/2 (F. Sp. 4650). 1. Beh. 17/2
(F. Sp. 4742). Henvist til Finansudvalget (se Side 24).
Betænkning (B. Sp. 2033) afgiven 25/3. (Ordfører: L. D. Ras
mussen). 2. Beh. 28/3 (F. Sp. 6473). 3. Beh. 20"21/4 (F. Sp.
7026, 7080). Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 23/4 (L. Sp.
2000). 2. Beh. 25/4 (L. Sp. 2101). 3. Beh. 25/4 (L. Sp. 2139).
Loven stadfæstet 28. April 1931). (Lov-Tid. Nr. 147).
Loven har følgende Tal paa Oversigten over Statens Drifts
budget for Finansaaret 1930—31:
Efter det
forelagte
Lovforslag

Løbende Indtægter:
Udbytte af Domænerne (§ 1) .. . 4Udbytte af Statsvirksomhederne
(§ 2). . .'......................................... 4- 4
Rentekonto (§ 3)..............................
Overskud af Universitetets og Sta
tens højere Almenskolers Fond,
Bispetienderne samt Seminariefonden (§4)......................................4Skatter og Afgifter (§ 5)...............
Adskillige Indtægter (§ 7)............

Merindtægt...

Kr.
21 497 4-

Kr.

3 100

073 840 4- 3 021 065
1 237 600
562 569

4 925 44 025
9 476 400
3 409 000
2 261 846
921 479

8 875 584

1 864 858
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Efter det
forelagte
Lovforslag

Løbende Udgifter:
Kr.
Rigsdagen (§ 10).............................
25 000
Statsministeriet (§ 11)....................
86 530
Udenrigsministeriet (§ 12)............
184 941
Landbrugsministeriet (§ 13).........
1 280 372
Indenrigsministeriet (§ 14)............
595 314
Socialministeriet (§ 15)..................
425 554
Ministeriet for offentlige Arbejder
.(§. 16) ................................................ 4- 2 161 106
Ministeriet for Handel og Industri
106 789
.(§. U)....................................
Ministeriet for Søfart og Piskeri
216 365
(§.18) ..........................................
Justitsministeriet (§ 19).................
100 303
Kirkeministeriet (§ 20)...................
222 495
817 691
Undervisningsministeriet (§ 21)..
Krigsministeriet (§ 22)................... 4- 170 792
Marineministeriet (§ 23)................
923 500
Finansministeriet (§ 24).................
371 995
Pensi ons væsenet (§ 25)..................
34 107

Kr.
25 000
85 130
86 941
627 285
408 548
4- 453 340
4-2 403 595

102 974
194 900
57 688
211 054
674 308
4- 259 110
726 556
256 462
33 035
4-

Merudgift...
Den beregnede Merindtægt er...

2 858 452
8 875 584

258 460
1 864 858

saa at der er et Overskud af...

6 017 132

1 606 398

Paa § 26, Formuebevægelser, er der paa den vedtagne
Lov en Merudgift af 22 740 487 Kr., paa det forelagte Lov
forslag af 21 390 733 Kr.
Ved Lovforslagets Fremlæggelse i Folketinget omtalte
Finansministeren nogle af de enkelte Poster derpaa og nævnte
først, at den paa § 2, Statsvirksomhederne, opførte Mindre
indtægt, ca. 3 Mill. Kr. — der under Sagens Behandling steg
til ca. 4 Millioner —, væsentligst stammer fra Statsbanerne,
som har maattet budgettere en forøget Mindreindtægt paa
5% Mill. Kr., saa at Statsbanernes samlede Underskud maa
antages at blive henimod 30 Mill. Kr., da der paa Finans
loven var budgetteret noget over 24 Mill. Kr. — paa den
vedtagne Finanslov ca. 30 Mill. Kr. — Paa Post- og Telegraf-
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væsenet var der derimod et forøget Overskud paa 875 000
Kr., der dog under Lovforslagets Behandling gik ned til
535 000 Kr. — For Møntens Vedkommende er der en For
bedring af Resultatet med noget over 1 Mill. Kr., hvilket
skyldes en større Udmøntning end tidligere. — Paa Rente
kontoen var der en samlet Forbedring paa godt % Mill. Kr.
— som under Behandlingen steg til godt 1,2 Millioner —,
hidrørende fra, at Laan, som det var Hensigten at optage,
ikke blev optaget, og fra, at der ekstraordinært blev afdraget
10 Mill. Kr. paa Statens Gæld til Landmandsbanken. — Af
Fremgangen paa § 5, Skatter og Afgifter, falder det væsent
ligste paa Indførselstolden, som ved Lovforslagets Frem
læggelse ansloges at ville give omtrent 9 Mill. Kr. mere end
budgetteret, hvilket ved 2. Behandling yderligere steg med
1 % Mill. Kr. Tillægsafgiften paa Spiritus beregnedes at give
y2 Mill. Kr. mere, der gik ned til 250 000 Kr., Ølskatten
2 x/2 Mill. Kr. mere, der forøgedes med 200 000 Kr. ved
2. Behandling. I Sukkerafgiften var der foreslaaet en Ned
gang paa 1 Mill. Kr., der imidlertid reduceredes med 400 000
Kr. Ministeren gjorde Rede for den Regulering, der blev
nødvendiggjort ved Restaurationsskattens Ophævelse, og som
nu foretoges paa Tillægsbevillingsloven. Det paa Finansloven
for 1930—31 opførte Beløb 15,3 Mill. Kr. som Indtægt af
Restaurationsskatten, nedsattes til 1 460 000 Kr. — det
Beløb, der indgik i Marts Maaned, den sidste Maaned. Den
Omsætningsafgift paa stærke Drikke, der skulde kompensere
Restaurationsskatten, var beregnet at give 10,6 Mill. Kr.
for et Aar, for 3 Kvartaler 7% Mill. Kr., hvilket ventes at
ville komme til at stemme. Derimod er den Forøgelse af
Tillægsafgiften paa Spiritus, som ventedes at følge af Restaura
tionsskattens Ophævelse, udeblevet, idet der har været en
ikke paaregnet Tilbagegang i Salget. — Motorafgifterne
opførtes paa Forslaget med en Forøgelse af ca. 9 Mill. Kr.
og steg under Behandlingen yderligere med ca. 1 Mill. Kr. —
Paa § 7, Adskillige Indtægter, er opført 941 000 Kr., som
skyldes en større Indbetaling fra Nationalbanken end paa
regnet, idet der ud over det faste Beløb skal betales et yder
ligere, hvis Bankens Overskud naar en vis Størrelse. —
Ministeren gennemgik derefter Udgiftsparagrafferne og
omtalte nogle af de derpaa opførte Poster, idet han tilføjede,
at der kunde ventes ret betydelige Udgiftsforøgelser, af hvilke
han bebudede en Bevilling i Anledning af Mund- og Klove
sygen — til hvilken der i Aaret vil være anvendt 800 000
Kr. — og forhøjet Tilskud til Hjælpekasserne. Disse to
Forslag vil tilsammen udgøre ca. 2 Mill. Kr. og saaledes sluge
det paa det forelagte Lovforslag opførte Overskud 1,6 Mill.
Kr., men paa den anden Side ventede Ministeren ogsaa nogle
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Indtægtsforøgelser, hvilket ogsaa viste sig at blive Tilfældet,
idet foruden de foran omtalte Forøgelser navnlig Indkomst og Formueskatten forøgedes med henholdsvis 3 Mill. Kr. og
% Mill. Kr. Som det fremgaar af Loven endte dens Drifts
budget da ogsaa med et Overskud paa ca. 6 Mill. Kr.
Vedrørende § 26, Formuebevægelserne og Anlægsbud
gettet, nævnte Ministeren først, at der i Finanslovforslaget er
regnet med, at der skulde optages et Laan paa 6 JSIill Kr. ved
Salg af Obligationer. Dette Laan er ikke blevet optaget, og
Indtægterne paa § 26 maa derfor nedsættes. Men endvidere
er der foretaget en ekstraordinær Tilbagebetaling paa Stats
gælden paa 10 Mill. Kr. allerede ved Finansaarets Begyn
delse, hvilket forøger Udgiftssiden med 10 Mill. Kr. Disse
to Posteringer medfører altsaa, at § 26’s Balance forværres
med 16 Mill. Kr.; men det vil altsaa ogsaa sige, at der er en
ekstraordinær Tilbagebetaling paa Statsgælden paa 10 Mill.
Kr., som tillagt de 20 Mill. Kr.s Tilbagebetaling, som er foreslaaet paa Finansloven, giver en samlet Tilbagebetaling paa
30 Mill. Kr. Ministeren oplyste derhos, at der i den seneste
Tid, efter at Tillægsbevillingsloven var udarbejdet, er tilbage
betalt yderligere 10 Mill. Kr. til Landmandsbanken, saaledes
at denne Gæld, som ved Finansaarets Begyndelse udgjorde
30 Mill. Kr., nu er nedbragt til 10 Mill. Kr. Herom stilledes
Ændringsforslag, saaledes at Balancen paa § 26 forringedes
med disse 10 Mill. Kr.; men Statsgælden gaar altsaa ogsaa
ned, og i alt afdrages altsaa i indeværende Finansaar paa
Statsgælden 20 Mill. Kr. ordinært og 20 Mill. Kr. ekstra
ordinært, i ålt 40 Mill. Kr. — Ministeren udtalte, at disse to
Poster andrager 16 Mill. Kr.; men naar man ser paa Forslaget,
viser det sig, at § 26’s Balance er forringet med 21 Mill. Kr.
2 Mill. Kr. angaar Forøgelser af Anlæg paa forskellige Mini
sterier, 3 Mill. Kr. angaar Udlæg for Stats-Laanefonden, som
har forøget sin Laanevirksomhed og derfor, da den ikke selv
har Pengene, maa forlange dem direkte udlagt af Stats
kassen, det drejer sig om 1,5 Mill. Kr. Saa er der endelig For
strækninger til det kongelige Teater paa 1,5 Mill. Kr., saa at
disse to Poster i alt andrager ca. 3 Mill. Kr. Ministeren til
føjede, at den sidste Post, Forstrækning til det kongelige
Teater, ikke var ventet, i alt Fald ikke med et saa stort Beløb,
idet den nye Ordning for Teatret jo var tænkt traadt i Kraft,
hvilket ikke er blevet Tilfældet, fordi det nye Teater ikke
er færdigt, og Ministeren har derfor opført det Beløb, som
det kongelige Teater gav i Underskud i forrige Aar. Ministe
ren tilføjede, at han haabede, at det skulde blive opklaret,
hvem der har Ansvaret for, at Teatret ikke er færdigt, og at
det var hans Mening, at »for saa vidt Ansvaret ligger hos
Personer, der har privat økonomisk Ansvar«, bør det gøres
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gældende, ligesom det bør gøres gældende i alle andre Til
fælde, hvor Kontraktsforhold ikke overholdes.
Til 2. Behandling af Lovforslaget stilledes 508 Ændrings
forslag af de paagældende Ministre og tiltraadte af Udvalget,
idet dog 2 kun var tiltraadt af et Flertal. Ordføreren nævnte
de betydeligste af Posterne, som i øvrigt delvis er berørt
foran. Han omtalte, at der paa § 2 er en forøget Indtægt
for Statsbanerne paa 100 000 Kr., hvormed altsaa det i
Lovforslaget beregnede forøgede Tilskud fra Statskassen til
Driften af ca. &y2 Mill. Kr. formindskes. Han nævnte der
efter en Nedgang i Renteudgiften paa y2 Mill. Kr., Stigningen
af Indkomst- og Formueskatten med henholdsvis 3 Mill,
og y2 Mill. Kr., af Omsætningsafgifterne med y2 Mill. Kr.
og Forbrugsafgifterne med iy2 Mill. Kr.
Af de to Ændringsforslag, hvorom der var Uenighed,
angik det ene en Bevilling paa 2 000 Kr. som første Del af
en Bevilling paa 167 494 Kr. til Omlægning og Hovedistand
sættelse af- Rosenborg Have, hvilket Forslag ikke tiltraadtes
af de Konservative, fordi de ikke ansaa det tilstrækkeligt
afklaret, hvorledes Forholdene med Rosenborg Haves Omlæg
ning bør ordnes. — Det andet Ændringsforslag drejede sig
om en Bevilling paa 400 Kr. til et raadgivende Udvalg for
Justitsministeriet til Behandling af Spørgsmaalet om blæn
dende Automobillygter. Venstre tiltraadte ikke dette
Forslag, da de ikke ønskede dette Udvalg nedsat. Disse to
Ændringsforslag vedtoges med henholdsvis 96 Stemmer mod
14 og 79 Stemmer mod 36.
Flere af de imellem Ministrene og Udvalget afholdte
Samraad gav Anledning til Omtale, navnlig Samraad angaa
ende Undervisningen ved Kunstakademiet og Statens Indkøb
af Kunst samt om Ledelsen af Dobbeltscenen.
Til 3. Behandling stilledes af Landbrugsministeren et af
Udvalget tiltraadt Ændringsforslag til § 26, om Bevilling af
y2 Mill. Kr., Laan til Grundforbedring i Henhold til Lov af
22. December 1928. — Der førtes ved 3. Behandling en
meget lang politisk »Generaldebat«.
I Landstinget var der ikke nogen Forhandling ud over
Finansministerens Forelæggelse af Sagen, og Loven vedtoges
enstemmigt i begge Ting.

A,

Vedtagne Love.
1.

Finanslov for 1931—32.

2.

Tillægsbevillingslov fra 1930—31. (Se Side 71).

(Se Side 36).

3. LOV Om Statens Tjenestemænd. (Finansminister
Branisnæs). [A. Sp. 6641—C. Sp. 1089, 1691].
Fremsat i Folketinget, 27/i (F. Sp. 4034). 1. Beh. 4-5/2
(F. Sp. 4345). Henvist til Lønningsudvalget (se Side 24).
Betænkning (B. Sp. 1601) afgiven 19/3. (Ordfører: N. P.
Nielsen). 2. Beh. 21/3 (F. Sp. 5827). 3. Beh. 23/3 (F. Sp. 5889).
Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 273 (L. Sp. 1392). 2. Beh.
27/3 (L. Sp. 1500). 3. Beh. 3 % (L. Sp. 1677). Loven stadfæstet
31. Marts 1931. (Lov-Tid. Nr. 98).
I den nugældende Tjenestemandslov af 27. Juni 1927 er
det i § 900 fastsat, at der i Rigsdagssamlingen 1929—30 skal
forelægges Forslag til Lov om Revision af denne Lov. Til
Udarbejdelse af saadant Forslag nedsatte Regeringen den
11. Maj 1929 en Kommission — med Departementschef
Kof oed som Formand —, der imidlertid i December 1929
meddelte, at den ikke saa sig i Stand til at afslutte sit Arbejde
saa betids, at Sagen kunde fremmes i Rigsdagssamlingen
1929—30. Ved Lov Nr. 175 af 19. Marts 1930 blev Revisionen
derefter udsat til Rigsdagssamlingen 1930—31. Under
26. November f. A. afgav Kommissionen Betænkning og
indsendte til Finansministeriet et Udkast til en ændret Affat
telse af Loven om Statens Tjenestemænd. Om dette Forslag
fandt der Forhandling Sted med Danske Statsembedsmænds
Samraad, Statstjenestemændenes Centralorganisation I (Funk
tionærklasserne), Statstj enestemændenes Centralorganisation
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II (Embedsklasserne) og Danmarks Lærerforening. Der blev
under Forhandlingerne udtalt Ønsker om forskellige Ændrin
ger i Forslaget, men under Hensyn til den Enighed, der var
opnaaet i Kommissionen, derunder med Rigsdagspartiernes
Repræsentanter, mente Regeringen det rigtigt ikke at fore
tage nogen Ændring i Kommissionens Forslag af principiel
eller finansiel Betydning. Derimod foretoges der dels paa
Grundlag af det under de nævnte Tjenestemandsforhandlinger
fremkomne, dels som Følge af Henstillinger fra de forskellige
Centralstyrelser, der af Finansministeriet var anmodet om
at fremsætte Udtalelser til Kommissionens Udkast, særlig
for saa vidt angaar Normeringstal og Spørgsmaal af formel
og teknisk Art, enkelte Rettelser i Forslaget, enten redak
tionelle eller paa anden Maade uden væsentlig Betydning.
Ministeren fremhævede ved Forelæggelsen, at Kommis
sionsbetænkningen var enstemmig, og at han havde følt det
som en Pligt at fremsætte Forslaget i alle Hovedlinier,
saaledes som det var formet af Kommissionen, og han udtalte:
»Jeg behøver neppe at tilføje, at jeg ifølge Sagens Natur maatte
have fremsat et andet Lovforslag, der paa adskillige Punkter
vilde have været anderledes end det, jeg nu fremsætter, hvis
der ikke havde foreligget en enstemmig Betænkning.«

Loven er ligesom den tidligere Tjenestemandslov delt
i tre Dele, første Del indeholdende de almindelige Bestem
melser, anden Del Lønningsreglerne for de enkelte Styrelses
grene og tredie Del Bestemmelser om de særlige Ydelser for
Tjenestemænd.
I Tjenestemandslovens almindelige Bestemmelser fore
tages ved Loven forskellige Ændringer i den hidtil gældende
Lov. Først i Ansættelsesreglerne for Tjenestemænd. I den gæl
dende Tjenestemandslov findes der ingen Regler om, hvilken
Alder en Tjenestemand skal have for at blive ansat.
Nu bestemmes i Lovens § 6, at ingen kan ansættes som
Tjenestemand før det fyldte 24. Aar, og endvidere, at den
første Ansættelse i Tjenestemandsstillinger med en Grundløn
af 5 100 Kr. eller derunder er betinget af mindst to Aars
Aspiranttjeneste. I denne Aspiranttid er Lønnen noget
mindre end for fastansatte, 80 pCt. af den normale Løn,
hvis Aspiranten er under 21 Aar, og 90 pCt., hvis han er over
21 Aar, og Aspiranterne er ikke Tjenestemænd. Denne nye
Ordning med to Aars Aspiranttjeneste vil medføre en Be
sparelse af 1,6 Mill. Kr., naar den er gennemført.
I Afskedigelsesreglerne er indført den nye Bestemmelse,
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at forinden en Tjenestemand afskediges uden Ansøgning og
uden, at Afskedigelsen skyldes Sygdom, skal der gives ham
Adgang til at udtale sig i Sagen, og endvidere, at enhver,
der afskediges uden Ansøgning, har Ret til efter derom frem
sat Begæring at faa skriftlige Oplysninger om Afskedigelses
grunden. — Derhos bestemmes det, at kvindelige Tjeneste
mænd, der efter Ansøgning afskediges uden Pension som Følge
af Indgaaelse af Ægteskab, kan faa udbetalt et Beløb, dei
udgør en Ottendedel af deres samlede Lønningsindtægt i
Tjenestetiden, dog ingen Sinde mere end et Aars Lønning.
Forslag herom var fremsat af Kommissionen, men hertil
føjedes under Sagens Behandling i Folketinget en ny Paragraf,
§ 836, lydende paa, at ved nærværende Lovs Ikrafttræden
kan der ydes gifte kvindelige Tjenestemænd, der inden 3
Maaneder efter Lovens Ikrafttræden indgiver Ansøgning om
Afsked uden Pension, Godtgørelse efter foran angivne Regler,
dog at Styrelsen kan kræve Afskedigelsen udskudt indtil
6 Maaneder efter Lovens Ikrafttræden.
I Pensionsreglerne foretages først den væsentlige Ændring,
at det Pensionsfradrag, som nu foretages i Tjenestemændenes
Løn, forøges fra 3 pCt. til 5 pCt., hvilket antages at ville
give en Besparelse i Tjenestemandsudgifterne paa ca. 2,6
Mill. Kr.
Der. er indsat en Overgangsbestemmelse, som gaar ud
paa, at Tjenestemænd, der paa Grund af dette større Fradrag
vilde faa en i Øjeblikket lavere Løn — altsaa Tjenestemænd,
som ikke ved Tjenestemandslovens andre Bestemmelser fa ar
en Lønforhøjelse —, faar Dækning gennem et personligt
Tillæg, indtil vedkommende Tjenestemands Lønning efter
Lønningslovens øvrige Bestemmelser igen stiger, saaledes at
Nedgangen dækkes. — I Pensionsreglerne bestemmes det
endvidere, at Pensionsalderen først indtræder efter det 35. Aar
og 5 Aar efter Tjenestemandens Ansættelse, og at den, der
ansættes som Tjenestemand efter 40 Aars Alderen, kun er
pensionsberettiget efter særlig Bevilling. Endvidere foretages
en Ændring til Fordel for de Tjenestemænd, der har haft
en meget lang Tjenestetid i Statens Tjeneste, idet den højeste
Pensionskvote forhøjes fra de nuværende 40/C0 til 42/6o? saaledes
at de, der har en Pensionsalder af 27 Aar, kan opnaa en Pension
af 41/G0, og de, der har en Pensionsalder af 28 Aar, kan opnaa
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42/60, medens det tidligere kun var muligt at naa til 40/60.
Maksimum for en Pension, der tidligere var <8 000 Kr., sættes
op til 9 000 Kr. — Endelig ændres den Bestemmelse i den
gældende Lov, hvorefter der kan tilstaas forældreløse Børn
af en Tjenestemand Pension, til, at en saadan tilkommer
dem, altsaa som en Ret.
Et Spørgsmaal, hvorom der indenfor Kommissionen ikke
var Enighed, var Tj enestemændenes Forhandlingsret og
Oprettelse af en Voldgiftsret for Tjenestemænd. Loven af
1927 fastslog, at Tjenestemændene har Ret til at danne
Organisationer, som kan træde i Forhandling med paagældende
Styrelse om ethvert fagligt, ikke teknisk Spørgsmaal, og
bestemte, at der kunde anerkendes to Centralorganisationer.
Da det havde udviklet sig til, at der var tre Centralorganisa
tioner, og der kun kunde anerkendes to, var Resultatet blevet,
at ingen blev anerkendt. Det Kommissionen givne Kommis
sorium gik saavel med Hensyn til den tekniske Forhandlings
ret som med Hensyn til Voldgiftsretten — hvorom Loven
af 1927 intet indeholder — kun ud paa at undersøge, under
hvilken Form det maatte anses for hensigtsmæssigt at gen
nemføre disse Foranstaltninger, hvorfor Kommissionen
afholdt sig fra principielle Drøftelser og indskrænkede sig
til at stille Forslag om, hvorledes de kunde tænkes ordnet.
Af Venstres og de Konservatives Medlemmer af Kommissio
nen foresloges bl. a., at Betingelsen for, at en Centralorganisa
tion kunde blive anerkendt, var, at vedkommende Sammen
slutning ikke var tilsluttet nogen Organisation, der bestaar
af andre end nuværende og tidligere Tjene&temænd, og tillige,
at Foreningens Midler ikke kunde anvendes i partipolitisk
Øjemed. Ministeren havde i sit Forslag ikke taget Hensyn
hertil. Med Hensyn til Spørgsmaalet, om der kan forhandles
om tekniske Spørgsmaal, foreslog Kommissionen, at en saadan
Forhandling kan finde Sted, naar disse Spørgsmaal ikke
beror paa ingeniørmæssig, lægekyndig eller lignende Sag
kundskab, hvilket Ministeren imidlertid i sit Forslag ændrede
til, at der ikke kan forhandles om Spørgsmaal, der væsentlig
beror paa videnskabelig Sagkundskab. Kommissionens For
slag om Voldgiftsret optoges i det fremsatte Lovforslag.
Under Udvalgsbehandlingen i Folketinget drøftedes de af
Mindretallet indenfor Kommissionen stillede Ændringsforslag,
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og man enedes om paa forskellige Punkter at ændre Kom
missionens Forslag angaaende Forhandlingsretten. Det fra
enkelte Medlemmer af Udvalget udtalte Ønske om som
Betingelse for Anerkendelse af en Organisation at kræve, at
denne ikke er tilsluttet nogen Organisation, der bestaar af
andre end nuværende og tidligere Tjenestemænd, blev efter
Udtalelse i Betænkningen frafaldet, bl. a. under Hensyn til,
at de samvirkende Fagforbund, som enkelte Tjenestemands
organisationer har tilsluttet sig, ikke kan paabyde sine
Underorganisationer Arbejdsstandsning.
§ 21 fik derefter følgende Affattelse:
Tjenestemandsorganisationer kan opnaa Anerkendelse
som forhandlingsberettigede overfor paagældende Styrelse,
for saa vidt de efter de for vedkommende Ministerium fore
liggende Oplysninger enkeltvis eller i Forbund:
a) giver Adgang til alle i paagældende Styrelsesgren ansatte
uden Undtagelse fordelte i højst 2 Afdelinger,
b) ikke giver Adgang til andre end nuværende og forhen
værende ansatte i paagældende Styrelsesgren,
c) følger saadanne Regler ved Valg, at der sikres de for
skellige Hovedgrupper en passende Repræsentation ved
Forhandlinger med Styrelsen,
d) tilsammen overvejende repræsenterer de i paagældende
Styrelsesgren ansatte.

Der anerkendes ikke samtidig mere end een Organisation
for hver Afdeling af en Styrelsesgren, og de anerkendte Orga
nisationer maa aarlig ved Indsendelse af de nødvendige Op
lysninger godtgøre deres Ret til vedvarende at nyde Aner
kendelse.
Samme Anerkendelse kan af Finansministeren gives Cen
tralorganisationer, hvori anerkendte Etatsorganisationer har
samlet sig.
Den almindelige Ret, som enhver Forening eller Enkelt
mand har til at henvende sig til Styrelsen, berøres ikke af
disse Regler, og Forhandlinger mellem Styrelsen og For
eninger, der ikke har opnaaet Anerkendelse efter Stykke 1,
om de for saadanne Foreninger særlige Forhold føres efter
nærmere Bestemmelse af paagældende Minister.
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§ 22 svarer i det væsentlige til § 23 i Loven af 1927,
§ 23, hvori anføres de Spørgsmaal, hvorom der kan for
handles, svarer til den tidligere § 21 i saa Henseende, med den
ovenfor angivne Tilføjelse af, i hvilken Grad der kan forhand
les om tekniske Spørgsmaal, og § 24 svarer væsentligt til de
tidligere §§ 24—25. — Efter de Ændringer, der i Folketinget
vedtoges i § 25, Voldgiftsretten, lyder denne Paragraf saa
ledes:
Til Afgørelse af Tvistigheder mellem Styrelsen og Tjenestemændenes Centralorganisationer (jfr. dog Stykke 3) om
Forstaaelse af Bestemmelser af den i § 22 nævnte Art, der
efter § 19 ikke kan indbringes for Domstolene, oprettes en
Voldgiftsret. Afgørelser, der hviler paa et stedligt Skøn,
kan ikke bringes for Voldgiftsretten.
Voldgiftsretten bestaar af en af Højesterets Præsident
blandt Bettens Dommere udpeget Formand, 2 af Østre
Landsrets Præsident blandt Rettens Dommere udpegede
Medlemmer samt 2 af Finansministeren udpegede Medlemmer,
af hvilke det ene repræsenterer Styrelsen; det andet Medlem
repræsenterer Tjenestemændenes Centralorganisationer og
udpeges efter forudgaaende Indstilling fra disse Organisa
tioner. Formanden og de nævnte faste Medlemmer samt
Suppleanter for dem udpeges for 3 Aar ad Gangen. For den
enkelte Sag tiltrædes Voldgiftsretten af et Medlem, udpeget
af vedkommende Styrelse, og et Medlem, udpeget af vedkom
mende Centralorganisation efter nærmere Bestemmelse af
Finansministeren. De nærmere Regler om Rettens Virkemaade fastsættes af Finansministeren.
Sagernes Indbringelse for Voldgiftsretten sker paa For
langende af en af de i § 21, Stykke 2, nævnte Centralorganisa
tioner eller af en Tjenestemand, der anser sig forurettet.
Voldgiftsretten kan paalægge Parterne at udrede Sags
omkostninger, derunder hel eller delvis Dækning for Udgiften
ved Voldgiftsrettens Behandling af paagældende Sag. Saafremt Voldgiftsrettens Kendelse omstøder Styrelsens Op
fattelse af den paagældende Bestemmelse, kan den paalægge
Styrelsen at afbøde Virkningerne af den hidtidige Fortolk
ning overfor det paaklagede og andre tilsvarende Tilfælde,
dog ikke fra noget Tidspunkt forud for Organisationens Be
sværing til Centralstyrelsen over Forholdet. Kendelsen er
6
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afgørende for den fremtidige Fortolkning af paagældende
Bestemmelse, men udelukker ikke vedkommende Ministerium
fra efter indhentet Udtalelse fra Finansministeriet at ændre
Reglerne under Iagttagelse af Bestemmelserne i § 22.
Afgørelser trufne før nærværende Lovs Ikrafttræden kan
alene indbringes for Voldgiftsretten, for saa vidt de er trufne
i Henhold til Bestemmelser, der omfatter flere Styrelsesgrene.
I de almindelige Lonningsregler opretholdes den tidligere
Lovs Tredeling af Lønningen: Grundlønnen med Alders
tillæg, Stedtillæg og de bevægelige Tillæg, tidligere Dyrtidsog Konjunkturtillæg, der nu i Loven slaas sammen i et
Reguleringstillæg.
Stedtillæget nedsættes i Loven noget, 12—18 Kr. paa
de forskellige Satser, hvilket vil medføre en samlet Besparelse
af 470 000 Kr.
Det nye ’Reguleringstillæg, som afløser Dyrtids- og Konjunkturtillæget, skal ligesom disse være bevægeligt efter de
fremtidige Konjunkturer og er beregnet paa at give størst
mulig Sikkerhed for, at de Bevægelser, som vilde være kom
met i de to tidligere Tillæg, naar Prisniveauet ændrede sig,
giver sig samme Udslag i Reguleringstillæget. Der frem
kommer saaledes ikke nogen økonomisk Forskel, hverken
for Staten eller for Tjenestemændene, men den nye Ordning
formenes at være mere rationel end den tidligere. Der gives
i Loven følgende Regler om Tillægets Beregning.
Efter Foranstaltning af Indenrigsministeren indhentes
der til Brug for Det statistiske Departement af Kommunal
bestyrelserne i København, Frederiksberg og Gentofte Kom
muner, samtlige Købstadkommuner og mindst 100 Land
kommuner med større bymæssige Bebyggelser for den første
Uge i hver af Maanederne Januar, April, Juli og Oktober
Oplysninger om de i Kommunen gældende Detailpriser paa
de almindeligste Fødevarer, Beklædningsgenstande, Brænd
sels- og Belysningsmidler. Oplysningerne afgives af Kom
munalbestyrelserne paa dertil indrettede Formularer til Det
statistiske Departement senest den 15. i hver af de fornævnte
Maaneder. Desuden indhentes Oplysninger vedrørende Hus
lejen for Beboelseslejligheder.
De indhentede Oplysninger om Varepriserne i de enkelte
Kommuner offentliggøres af Det statistiske Departement.
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For et Familieregnskab, der med Hensyn til Størrelse
og Forbrugets Fordeling saa nær som muligt falder sammen
med det af Det statistiske Departement hidtil ved Regu
lering af Tjenestemændenes Dyrtidstillæg benyttede Normal
regnskab, udregnes hvert Aar paa Grundlag af Varepriserne
for Januar og de senest opgjorte Priser for Husleje et Udgifts
tal, der omfatter Udgiften til Fødevarer, Beklædning, Brænd
sel og Belysning samt Husleje. Dette Udgiftstal benyttes
ved Fastsættelse af Reguleringstillæget for det følgende
Finansaar. Beregningen af Udgiftstallet skal være tilende
bragt senest den 20. Februar.
For gifte Mænd, for saadanne Enkemænd, Enker, fra
skilte og fraseparerede Mænd og Kvinder, som har egen Hus
stand, eller hvem der paahviler Forsørgerpligt overfor Børn
under 18 Aar, samt for saadanne ugifte, hvem saadan For
sørgerpligt paahviler, og som har egen Husstand, udgør Regu
leringstillæget i Forhold til den samlede aarlige Lønning
(Grundløn, Alderstillæg og pensionsgivende Tillæg) ved neden
nævnte Udgiftstal (jfr. § 90) følgende aarlige Beløb:

6*

oo

Regul er i ngstill æg
Aarlig Lønning
Kr.

Udgifts tal Udgiftstal Udgiftstal Ud gifts tal Udgiftstal Udgifts tal 1 Udgiftstal
2114 —
2010 — ; under
284222182322—
242G2427 Kr. 2323 Kr. 2219 Kr. 2115 Kr. 2011 Kr. 1907 Kr. 1907 Kr.

i
22 pCt.

16 pCt,

11 pCt.

5 pCt.

0

Under 1 500 ..........................

33 pCt.

1 500— 1 799 .....................

528 Kr.

444 Kr. 360 Kr. 276 Kr. 180 Kr.

84 Kr.

0

1 800— 2 999 .....................

564 —

468 —

276 —

180 —

84 —

0

3 000— 4 499.....................

600 —

504 —

408 —

312 —

216 —

108 —

0

4 500— 5 999 .....................

648 —

540 —

432 —

324 —

216 —

108 —

0

6 000— 7 499 .....................

696 —

588 —

480 —

372 —

252 —

132 —

0

264 —

132 —

0

27 pCt.

372 —

7 500— 8 999 .....................

744 —

624 —

504 —

384 —

9 000—30 499 .....................

804 —

672 —

540 —

408 —

276 —

144 —

0

10 500 og derover..............

876 —

732 —

588 —

444 —

300 —

156 —

0
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Saafremt Udgiftstallet stiger til 2 843 Kr. samt for hver
yderligere Stigning med 104 Kr., forhøjes de i Stykke 1 under
Udgiftstal 2 842—2 427 Kr. nævnte Tillæg med Beløb sva
rende til Forskellen mellem nævnte Tillæg og de i Tabellens
næstfølgende Kolonne anførte; Procentsatsen for Lønninger
under 1 500 Kr. forhøjes afvekslende med 6 og 5. Naar der
ved Udgiftstallets Beregning fremkommer Ørebeløb, afrundes
50 0. og derover opad, medens mindre Ørebeløb bortkastes.
For andre end de i Stykke 1 nævnte Tjenestemænd udgør
Tillæget, naar de paagældende er over 40 Aar, 2/3 af Beløbet
efter Stykke 1 og 2.
For alle øvrige Tjenestemænd udgør Tillæget 1/3 af Belø
bet efter Stykke 1. og 2.
Reguleringstillæge t udbetales efter den højere Sats, for
saa vidt Tjenestemanden opfylder Betingelserne hørfor senest
Dagen, før Tillæget forfalder til Betaling.
Naar samlevende Ægtefæller begge er berettigede til
Reguleringstillæg, udbetales der hver af Ægtefællerne Halv
delen af det største Tillæg, som en af dem kan opnaa, saaledes
at Ægtefællerne altid tilsammen oppebærer nævnte største
Tillæg.
Naar den ene af to samlevende Ægtefæller oppebærer
Reguleringstillæg til Lønning eller Pension fra Staten, og
den anden oppebærer tilsvarende Tillæg som Tjenestemand
eller Pensionist fra en Kommune, en anden offentlig’Institu
tion eller et koncessioneret Selskab, beregnes Reguleringstil
læget fra Staten, som om Ægtefællen var Statstjenestemand.
Administrationen er bemyndiget til at forlange de til
Reguleringstillægets Beregning nødvendige Oplysninger af
givet af de paagældende paa Tro og Love. I Vægringstilfælde
fortabes Retten til Ti Hæget.
Til enhver, der oppebærer Pension eller Ventepenge i
Henhold til denne Lov, Lov Nr. 489 af 12. September 1919,
Lov Nr. 126 af 27. Juni 1927, Lov Nr. 145 af 12. Marts 1918
eller Lov Nr. 351 af 7. August 1922, ydes der et Regulerings
tillæg efter Bestemmelserne i § 91, idet Pensionen (Vente
pengene) med eventuelt personligt Tillæg træder i Stedet
for Grundløn, Alderstillæg og personligt Tillæg ved Bestem
melsen af Tillægets Størrelse. De i § 69 nævnte forældreløse
Børn oppebærer dog Reguleringstillæg efter § 91, Stykke 1 og 2.
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For de i Lov Nr. 173 af 1. Maj 1923 omhandlede Pen
sionister og understøttede træder Reguleringstillæg i Stedet
for Dyrtidstillæg og Konjunkturtillæg.
I de Tilfælde, hvor der ved denne Lovs Ikrafttræden
oppebæres Tillæg til. Honorarer m. v. i Henhold til § 93 i
Lov Nr. 126 af 27. Juni 1927, ydes der, indtil andet ved Lov
fastsættes, et Tillæg, der udgor 12 pCt. af Honorarbeløbet,
saa længe Reguleringstillæget beregnes efter Udgiftstal
2 842—2 427 Kr., og forhøjes eller nedsættes med 3 pCt. for
hvert Trin, Reguleringstillæget henholdsvis forhøjes eller
nedsættes.
Endelig en Overgangsbestemmelse:
Saafremt Udgiftstallet uden at have været nede paa
Beløb under 2 219 Kr. fastsættes til Beløb mellem 2 426 og
2 323 Kr., udgør Reguleringstillæget paa alle Satser 18 Kr.
mindre end de i § 91, Stykke 1, nævnte Beløb, og Procent
satsen for Lønninger under 1 500 Kr. udgør 26 pCt.; saafremt
Udgiftstallet paa samme Maade fastsættes til et Beløb mellem
2 322 og 2 219 Kr., udgør Reguleringstillæget paa alle Satser
18 Kr. mere end de i Stykke 1 nævnte Beløb, og Procent
satsen for Lønninger under 1 500 Kr. udgør 23 pCt.
Tjenestemænd, der ikke har Ret til Reguleringstillæg
efter § 91, Stykke 1, og som ved nærværende Lovs Ikraft
træden er fyldt 35 Aar, oppebærer, indtil de fylder 40 Aar,
i Reguleringstillæg Halvdelen af de i Stykke 1 nævnte Satser.
Paa en Række andre Punkter af mindre Betydning
indenfor dette xAfsnit af Loven fore toges der Ændringer,
for hvilke der i Kommissionens Betænkning redegøres.
Ved Ændringerne i Lønningsreglerne for de enkelle
Styrelsesgrene var det Kommissionens og Lovens Opgave at
søge Avancementsspørgsmaalet løst, at forbedre Forholdet
mellem Begyndelses- og Slutlønningerne og at simplificere
Antallet af Lønningsgrupper. Det sidste er sket i vidt
Omfang, idet den tidligere Lovs 137 Grupper paa Loven er
reduceret til 76. Ønsket om bedre Avancementsforhold er
fremsat særlig fra de store Etater, baade fra »Guldsnorene«
og fra »Sølvsnorene«, og der er ogsaa taget Hensyn dertil ved
paa en Række Poster at skaffe bedre Betingelser. Et særligt
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Spørgsmaal, som igennem Aarene har været stærkt fremme,
at skabe bedre Avancementsforhold for Assistenterne, og
som tidligere søgtes løst ved at oprette »Overassistenter«,
en Mellemstilling mellem Assistenter og Kontrolører, er nu
ordnet ved nye Regler for denne Klasse af Guldsnorene,
hvorved man vel indfører Betegnelsen Overassistent, men
i Virkeligheden i Stedet for den tidligere Betegnelse Kon
trolør af 2. Grad, saa der ikke bliver Tale om at oprette nogen
ny Lønklasse. Assistenter, der rykker op, bliver Over
assistenter. Tidligere blev de Kontrolører af 2. Grad, derefter
kunde de eventuelt senere blive Kontrolører af 1. Grad.
Kontrolører af 2. Grad afskaffes og erstattes med Over
assistenter. Overassistenter vil altsaa fremtidig avancere til
Kontrolører af 1. Grad, som i Fremtiden kun kaldes Kontrolorer. Der gives herved en væsentlig Udvidelse af Avance
mentsstillingerne i Assistentklassen, idet der vil blive betyde
lig flere Overassistentstillinger i Fremtiden, end der nu er
Kontrolørstillinger af 2. Grad. Denne Lønklasse, 7. Løn
klasse, forøges med noget over 250 Tjenestemandsstillinger,
som altsaa bliver Avancementsstillinger for Assistenter.
De samme Avancementsvanskeligheder fandtes indenfor
Funktionærklasserne i de store Etater, og der skabes ved
Loven Avancement af Portører til Overportører og de andre
Grupper, som svarer dertil, og af Overportører til andre
Stillinger, praktisk talt Avancement fra 16. op til 13. Løn
ningsklasse for de vedkommende Tjenestemænd. Ogsaa her
er der ved Forøgelse af Avancementsstillingerne skabt
betydeligt forbedrede Forhold. — Ministeren nævnte, at
alene for Statsbanernes Vedkommende i 15. Lønningsklasse
— 1. Oprykningsklasse — vil der blive op mod 350 nye
Stillinger. Indenfor Centraladministrationen oprettes en ny
Løngruppe, Kontorfuldmægtige, hvorved skabes Avance
mentsstillinger for særlig dygtige Kontorassistenter, og lige
ledes oprettes der 48 Stillinger som Ekspeditionssekretærer,
Avancementsstillinger for Fuldmægtige, med forøget Lønning.
Hvad angaar Forandringer i selve Lønsatserne, er som
Hovedregel fulgt det Princip, at man ikke forhøj er Begyndel
seslønnen, men Slutlønnen for Tjenestemændene, derved at
man forøger Alderstillægenes Antal, for derved at give de
ældre Tjenestemænd en højere Løn. Som Eksempel paa
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Forandringer, der foretages, kan nævnes, at Kontorister
— hvis Begyndelsesløn forøges fra 1 320 Kr. til 1 500 Kr.,
fordi de fremtidig ikke ansættes før 24 Aars Alderen — faar
som Slutløn 2 200 Kr. i Stedet for 2 040 Kr. Indenfor Sølv
snorenes Kreds faar 16. Lønningsklasse, Portører, Postbude,
Toldbetjente, et yderligere Alderstillæg paa 150 Kr., og det
samme gælder for 15. Lønningsklasse, der omfatter Over
portører af anden Grad, Pakmestre, Toldbetjente af anden
Grad o. s. v. For 14. Lønningsklasse forhøjes Lønnen paa
alle Lønningstrin med 150 Kr., hvilket har sin særlige Grund
i, at der her er en Række haandværkeruddannede Arbejdere.
Togførere og Lokomotivførere faar Forhøjelse af Begyndelses
lønnen med 60 Kr. og af Slutlønnen med 180 Kr., Assisten
terne, hvis Avancementsforhold som nævnt forbedres, faar
ogsaa en hurtigere Stigning og højere Slutløn, 3 810 Kr. i
Stedet for 3 660 Kr. Blandt de højere Lønklasser kan nævnes
7. Lønningsklasse, hvor i Fremtiden findes Overassistenterne,
og hvor lavere lønnede Stationsforstandere, Postmestre,
Toldforvalterne o. lign, ogsaa findes. For denne Gruppes
Vedkommende foresloges en Forøgelse af Slutlønnen paa
240 Kr. For 6. Lønningsklasse, hvor de lidt højere Tjeneste
mænd i de forskellige Etater staar, sker der en Forhøjelse
af. 240 Kr. paa alle Løntrin, og for 5. Lønningsklasse 300 Kr.
for alle Løntrin. For 3. Lønningsklasse, der omfatter Kontor
chefer i Centraladministrationen, Trafikinspektører, Bane
ingeniører o. lign., foretages der en Forhøjelse for sidste
Lønningstrin paa 600 Kr., ligesom de fleste Dommer- og
Politimesterstillinger og andre tilsvarende juridiske Stillinger
ydes et Alderstillæg paa 600 Kr., medens der tidligere ikke
har været noget Alderstillæg. Der tillægges Statsadvokater
og Landsdommere to Alderstillæg paa 600 Kr.; der har heller
ikke været noget Alderstillæg for disse Stillinger tidligere.
For Professorer ved Universitetet, Polyteknisk Læreanstalt
o. s. v. forhøjes Begyndelseslønnen med 300 Kr. og hvert af
Alderstillægene med 300 Kr., saaledes at Slutlønnen stiger
med 1 200 Kr. For Stillingerne som Departementschefer,
Amtmænd, Højesteretsdommere, Rigsadvokat, Retspræsiden
ter o. s. v., de egentlige Topstillinger i Administrationen, fore
tages Forhøjelse med 600 Kr. for Grundlønnen og tillige et
Alderstillæg paa 1 200 Kr., saaledes at der for disse Stillinger
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kan opnaas en Lønforhøjelse paa 1 800 Kr. Den højeste Løn
ningsklasse er 15 000 Kr.— Direktøren i Udenrigsministeriet,
Gesandter af 1. Grad, Højesterets Præsident og de 3 General
direktører —, og den foresloges der ingen Forhøjelse for;
derimod rykker enkelte Tjenestemænd op i den, og enkelte
rykker ned i den, som paa Grund af særlige Forhold har
staaet udenfor Lønningsklasserne.

I Afsnittet om Ydelser til Tjenestemændene udenfor den
fasle Lønning foretoges ved Loven forskellige Forandringer
i de gældende Regler om Dag- og Natpenge, Kørepenge, Syge
pleje, Kommandotillæg og andre militære Tillæg for at gøre
dem klarere og mere praktiske og ogsaa paa anden Maade
fordelagtigere for Tjenestemændene.
Angaaende den samlede økonomiske Virkning af Loven
udtalte Finansministeren, at Forhøjelsen af de pensionsgivende
Lønninger til egentlige Statstjenestemænd andrager i alt
5 400 000 Kr., Forhøjelsen af de særlige Ydelser, Natpenge.
Kørepenge, Time- og Dagpenge m. m., vil betyde 450 000 Kr.,
Ændringer i de almindelige Regler og Pensionsreglerne en
Forhøjelse af 150 000 Kr., de personlige Tillæg, der maa
ydes paa Grund af Pensionsfradragets Forhøjelse fra 3 til
5 pCt., vil gennemsnitlig andrage 250 000 Kr., og endelig
vil den fremtidige Forhøjelse af Pensionsbyrden, som frem
kommer, naar man forhøj er Slutlønningerne for de allerfleste
Lønningsgruppers Vedkommende, andrage ca. 1 Mill. Kr.,
men denne Forhøjelse vil først indtræde senere. Det bliver
en samlet beregnet Forhøjelse paa 7 250 000 Kr. Af de Be
sparelser, som er forudsat, er der først og fremmest Pensions
bidragets Forhøjelse fra 3 til 5 pCt., der regnes at give en
Besparelse paa godt 2,6 Mill. Kr. Stedtillægets Nedsættelse
andrager en Besparelse paa 470 000 Kr., og den fremtidige
Aspirantordning, der giver lavere Lønninger for de to første
Aar, vil, naar den træder helt i Kraft, give en Besparelse paa
1,6 Mill. Kr. Dette giver samlede Besparelser paa 4 700 000
Kr., saaledes at den samlede Merudgift for Statens Tjeneste
mænd bliver godt 2,5 Mill. Kr.
Nettoforbedringen for Tjenestemændene paa de pensions
givende Lønninger bliver ca. 2,8 Mill. Kr., der fordeler sig
saaledes: at de Tjenestemandsgrupper, som man plejer at
kalde Sølvsnorene, faar ca. 2 Mill. Kr., de Tjenestemands
grupper, som man plejer at kalde Guldsnorene og Samraadet,
faar ca. 700 000 Kr., og Kontoristklasserne faar ca. 150 000 Kr.
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Ved 1. Behandling i Folketinget anbefalede Socialdemo
kraternes Ordfører, N. P. Nielsen, Lovforslaget, idet han
udtalte, at hans Parti billiger, at Ministeren har forelagt
Forslaget i Kommissionens Affattelse, men ogsaa forstaar
hans Udtalelse om, at han, hvis han havde været frit stillet,
vilde have forelagt et andet Forslag; Socialdemokraterne
var stillet paa samme Maade, idet Forslaget ikke er Udtryk
for, hvorledes de ønsker Lovforslaget, der er fremkommet
som et Kompromis. Han gennemgik dets Bestemmelser i
Hovedtrækkene og sluttede med at sige, at hans Parti var
villigt til at bidrage til Forbedring af det for de lavere Løn
ningsklassers Vedkommende, for saa vidt det maatte lykkes
at opnaa Tilslutning dertil fra anden Side. — Venstres
Ordfører, Hans Jacob Sørensen, udtalte, at det har været
Venstre »en Tilfredsstillelse, at de Sikringsbestemmelser for
Statens Økonomi, der blev indsat i 1927-Loven, ikke blot er
blevet bibeholdt, men at man har faaet føjet visse vigtige
Bestemmelser ind, som der var Tale om i 1927, men som da
ikke kunde gennemføres.« Han omtalte Spørgsmaalet om
Forhandlingsretten, hvor Venstre i Kommissionen havde
Særstandpunkt, og sagde, at de stiller sig imødekommende
overfor en Forhandling herom, idet de ikke kan tiltræde
Lovforslagets Bestemmelser. — Venstre er gaaet med til
den i Lovforslaget foreslaaede Nyordning, fordi den medfører
betydelige Forbedringer i Lovens Organisation, paa Grund
af de nye Pensionsbestemmelser, som vil give væsentlige
Besparelser, og den forbedrede Avancementsordning, foreli
den nye Lov byder sundere og bedre Lønningsforhold end
den gamle, og fordi Kommissionsforslaget fremkom med
Enstemmighed. Til sidst vendte han sig mod Finansministe
rens Udtalelse om, at han ikke mente at have Ansvaret for
Lovforslaget. Ogsaa Vesterager, de Konservatives Ordfører,
berørte disse Udtalelser af Ministeren og udtalte derefter,
at hans Parti kan gaa med til Lovforslaget, fordi det mener,
at dette gennemfører Ændringer af Betydning ikke blot for
Staten, men ogsaa for Tjenestemændene. Ogsaa han omtalte
Spørgsmaalet om Forhandlingsretten. — A. M. Hansen,
de Radikales Ordfører, bemærkede, at Lovforslaget som et
Kompromis ikke tilfredsstiller til alle Sider, og ogsaa han var
utilfreds med forskellige Ting i det, men er gaaet med til det,
fordi det paa andre Punkter byder Forbedringer, og paa
Grund af Enigheden om det. Han fremhævede de ogsaa af de
andre Talere nævnte Fordele ved Lovforslaget og sluttede
med at sige, at skønt der, som sagt, er Punkter, som han og
hans Parti ikke er tilfreds med, var han ikke i Tvivl om, at
det Arbejde, der er udført for Lovforslagets Udarbejdelse,
»i egentligste Forstand er — i Statens Interesse«, hvorfor
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han anbefalede Lovforslaget. — Retsforbundets Ordfører,
Hans Hansen, kunde ikke paa sin Gruppes Vegne anbefale
Lovforslaget, som den maa stemme imod, fordi Tiden efter
dens Mening ikke er til at foretage den foreslaaede Regulering
og Forhøjelse af Tjenestemændenes, navnlig de højeres, Løn.
I Betænkningen fra Folketingsudvalget udtaltes, at dette
havde modtaget ca. 200 Henvendelser, dels fra Tjeneste
mandsorganisationer, dels fra Enkeltpersoner.
Overfor adskillige af de indkomne Henvendelser var der
indenfor Udvalget eller Dele af dette Ønske om i hvert Fald
i nogen Udstrækning at imødekomme disse, men da de For
udsætninger, hvorunder Lovforslaget er kommet i Stand, og
som betinger dets Gennemførelse, udelukker enhver Ændring
af principiel eller økonomisk Betydning, var Udvalget
enigt i kun at stille de i Betænkningen opførte Ændrings
forslag, som bortset fra de foran omtalte Forslag vedrørende
Forhandlingsretten og Voldgiftsretten var uden større Be
tydning, for en Del saadanne, som ellers vilde være frem
kommet paa Normeringsloven.
Det udtaltes i Betænkningen, at der af det socialdemokra
tiske Partis Repræsentanter med principiel Tilslutning af
det radikale Venstres Repræsentant har været forelagt et Ud
kast til visse Ændringer i den lønningsmæssige Placering,
gaaende ud paa at reducere den Lønstigning, der ved Lov
forslaget er tillagt de højere placerede Tjenestemænd, i et
saadant Omfang, at der derved vilde kunne indvindes en
Besparelse i Forhold til Lovforslagets Merudgift paa ca.
410 000 Kr., endvidere at der ved visse yderligere Ompla
ceringer og Bortfald af det midlertidige Tillæg paa 5 pCt.
til Honorarer fremskaffes en Besparelse paa 310 000 Kr.
Hensigten var, at den saaledes indvundne Besparelse, i alt
720 000 Kr. (Brutto), skulde anvendes dels til at føre Stedtillæget tilbage til de nugældende Beløb, dels til at supplere
Bestemmelsen i Forslagets § 832, Stykke 2 — om Tiistaaelse
ved Lovens Ikrafttræden af personlige Tillæg til Dækning af
Nedgang i Løn som Følge af Pensionsbidragets Forhøjelse —,
med en Bestemmelse om, at Tjenestemænd, som i Tiden indtil
1 Aar efter Lovens Ikrafttræden af den anførte Grund faar
udbetalt et mindre Beløb, end de vilde have opnaaet efter
den nugældende Lov, faar Differencen dækket ved et person
ligt Tillæg.
Repræsentanterne for Venstre og det konservative Folke
parti har dog modsat sig, at der foretoges Ændringer i denne
Retning i det af Lønningskommissionen udarbejdede og
enstemmigt vedtagne Forslag og har udtalt, at Følgen af
saadanne Ændringer vilde blive, at man maatte betragte sig
som løst fra det Tilsagn, som disse Partiers Repræsentanter
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i Lønningskommissionen havde givet om at søge Forslaget
gennemført. Da Fremsættelsen af Ændringsforslag herefter
med Sikkerhed vilde have til Følge, at Tjenestemandslov
forslaget ikke kunde gennemføres i indeværende Rigsdags
samling, har man frafaldet at fremsætte egentlige Ændrings
forslag.«
Repræsentanterne for Venstre og det konservative Folke
parti knyttede i Betænkningen nogle Bemærkninger til ovenstaaende: Først gjorde de opmærksom paa, at det omtalte
Udkast ikke fremsattes som Ændringsforslag, men til Over
vejelse vedrørende eventuelle Ændringer, og kun efter de
paagældendes Udtalelser vilde fremkomme som Ændrings
forslag, hvis hele Udvalget kunde tiltræde de skitserede
Planer. Fra Mindretallets Side erklærede man da, at man,
som ved Sagens hidtidige Behandling, stadig følte sig for
pligtet til at søge Tjenestemandsloven gennemført paa
Grundlag af den Overenskomst, der i Lønningskommissionen
var tilvejebragt mellem Administrationens, Tjenestemands
organisationernes og de politiske Partiers Repræsentanter,
og som Finansministeren havde taget Ansvaret for ved Lov
forslagets Fremsættelse. Dersom Finansministeren og Rege
ringspartierne derimod havde anset det for nødvendigt paa
Grund af den finansielle Situation, at Statens Lønningskonto
maatte væsentlig nedbringes, da vilde man have været villig
til at tage disse Forhold i Betragtning og medvirke til en Ord
ning svarende til, hvad Forholdene krævede, dog under
Forudsætning af, at alle Lønninger, baade højere og lavere,
da undergik en forholdsvis Nedsættelse. Da Flertallet bestemt
afviste disse Betragtninger, erklærede Mindretallet, at det
ganske overlod til Flertallet, om det føromtalte Forslag skulde
føres videre gennem Udvalget til Afgørelse i Folketinget, men
i saa Tilfælde maatte Mindretallet betragte Lønningskom
missionens Overenskomst som sprængt og Mindretallets
Partier som frit stillet overfor den videre Forhandling om
Tjenestemandsloven. — Mindretallet ønsker endvidere at
udtale, at det har den bestemte Opfattelse, at »Forslaget til
Overvejelse vedrørende eventuelle Ændringer i Forslag til
Tjenestemandslov« alene maa betragtes fremsat af rent parti
politiske Hensyn. Mindretallet mener, at dette er stærkt
understreget ved, at Forslaget ikke senere blev forelagt Ud
valget, hverken som foreløbige eller endelige Ændringsforslag.
Dette Forhold var Genstand for en Del Forhandling ved
3. Behandling. Under denne udtalte Svend Nielsen (V.)
og Nissen (K.), at de vilde stemme imod Lovforslaget, der
vedtoges med 107 Stemmer mod 5.
Under 1. Behandling i Landstinget, hvor Ordførerne var:
StenFballe (V.), Ch. Petersen (S.), Ellinger (K.) og Veistrup (R.),
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beskæftigede man sig med den i Folketingsudvalgets Betænk
ning berørte Episode. Af kvindelige Medlemmer, Marie
Hjelmer, Elisa Petersen og Henriette Crone, omtaltes en
Bestemmelse i Lovforslaget: »Hvor Tjenestens Art eller
andre særlige Forhold gør det paakrævet, vil Styrelse# kunne
beordre en kvindelig Tjenestemand fra Tjeneste i indtil
3 Maaneder, før Fødselen ventes; den paagældende betragtes
da som sygemeldt med halv Lønning«. De 2 førstnævnte
Medlemmer udtalte sig mod den (Marie Hjelmer vilde af
Hensyn til den ikke stemme for Lovforslaget), medens den
sidstnævnte forsvarede den. Loven vedtoges ved 3. Behand
ling enstemmigt med 71 Stemmer.

4. Normeringslov for Finansaaret 1931—32. (Fi
nansminister Bramsnæs). [A. Sp. 8524—C. Sp. 1681, 2269].
Fremsat i Folketinget 21/3 (F. Sp. 5810). 1. Beh. 23/3
(F. Sp. 5944). Henvist til Lønningsudvalget (se Side 24).
Betænkning (B. Sp. 6471) afgiven 26/3. (Ordfører: N. P.
Nielsen). 2. Beh. 28/3 (F. Sp. 6471). 3. Beh. 28/3 (F. Sp. 6519).
Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 30/3 (L. Sp. 1679). 2. Beh.
3% (L. Sp. 1686). 3. Beh. 3% (L. Sp. 1688). Loven stadfæstet
31. Marts 1931. (Lov-Tid. Nr. 86).
Loven indeholder i Forhold til tidligere Aars Normerings
love kun forholdsvis faa Poster, fordi der i det forelagte
Forslag til Lov om Statens Tjenestemænd er optaget alle de
Forslag til Ændringer i Tjenestemandslovens 2. Del, som
normalt vilde høre hjemme paa Normeringsloven, men som
forinden Tjenestemandslovforslagets Fremsættelse har kunnet
behandles og er fundet egnede til Optagelse paa dette, hvor
hos senere tilkomne Normeringsforslag er indsat i Tjeneste
mandsloven ved Ændringsforslag under dennes Behandling.
Loven indeholder en Del Forslag om Lønnings- og Pensionsanciennetet og dermed ligestillede Spørgsmaal. Samtlige
Forslag har som sædvanlig været forelagt Lønningsraadet
og er tiltraadt af dette.
Under § 2, Andre Bestemmelser, bemyndiges Finansmini
steren til at lade den i Normeringsloven for Finansaaret
1921—22 indførte Ordning med Hensyn til de 2 fungerende
Amtsforvaltere ved Amtstuerne i Aabenraa og Sonderborg
fortsætte indtil videre. Ved sidste Normeringslov var den
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forlænget til 1. April 1931. De paagældende Honorarer fast
sættes paa Finansloven.

I Folketingsudvalgets Betænkning udtaltes, at under et
Samraad med Ministeren kom man ind paa en nærmere Drøf
telse af de paa Finansloven og andre særlige Love opførte
Honorarer. Det var Udvalgets Opfattelse, at disse Honorarer
i nogen Grad kan berøres af den nye Tjenestemandslovs Ved
tagelse, og Udvalget var derfor enigt om at henstille til
Finansministeren, at der — ligesom efter Vedtagelsen af
Tjenestemandsloven af 1919 — under Lønningsraadets Med
virkning nu foretages en Gennemgang af disse Honorarbeløb,
og at der derefter i det Omfang, det skønnes paakrævet, sker
en Regulering paa Finansloven for Finansaaret 1932—33,
ligesom der bør træffes Bestemmelse om, hvorledes der i
Fremtiden bør forholdes med Ydelse af midlertidigt Tillæg
til Honorarer. Ministeren lovede at tage denne Henstilling
til Følge.

5. Lov om Stempelfrihed for Kommune-Obliga
tioner. (Finansminister Bramsnæs}. [A. Sp. 375—C. Sp.
15, 23].
Fremsat i Landstinget 12/n (L. Sp. 212). 1. Beh. 19/n
(L. Sp. 236). 2. Beh. 21/n (L.‘Sp. 246). 3. Beh. 26/n (L. Sp.
250). Oversendt til Folketinget. 1. Beh. 2/12 (F. Sp. 2478).
2. Beh. 9/12 (F. Sp. 2741). 3. Beh. 1X/I2 (F. Sp. 2860). Loven
stadfæstet 12. December 1930. (Lov-Tid. Nr. 330).
Ved Loven gives Stempelfrihed for Obligationer, der
er eller bliver udstedt af danske Kommuner til Konvertering
af deres Andel i det i Henhold til § 5 i Lov Nr. 694 af 22. De
cember 1920 statsgaranterede, hos National City Company
af New York i 1921 optagne 8 pCt. Laan, oprindelig 15 Mill.
Dollars; de da udstedte Obligationer var ligeledes stempel
fri. Obligationerne kan udstedes til Ihændehaveren, lige
som de kan transporteres uden Stempel. Laanekontrakter
eller andre Laanedokumener, der er eller bliver oprettet i
Anledning af denne Konvertering, kan udfærdiges paa
ustemplet Papir.

Det oplystes, at det oprindelige Laan nu er nedbragt til
omtrent 9 Mill. Dollars.
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6. Lov om Ændring i Lov Nr. 126 af 27. Juni
1927 om Statens Tjenestemænd (Grænsegendarmeriet).
(Finansminister Bramsnæs}. [A. Sp. 2613—C. Sp. 45, 51].
Fremsat i Folketinget 9/10 (F. Sp. 40). 1. Beh. 4/n (F. Sp.
1323). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (J. P. Nielsen,
N. P. Nielsen [Form.], Kammersgaard, A. C. Mortensen,
Einer Jensen [Sekr.], M. K. Sørensen, Knud Hansen, A. M.
Hansen, Nørskov, Chr. Ernst Christensen, I. A. Hansen,
Olav Olsen, A. Chr. Christensen, Viggo Hansen og Nissen)
Betænkning (B. Sp. 39) afgiven 16/i2- (Ordfører: J. P. Niel
sen). 2. Beh. 18/12 (F. Sp. 3229). 3. Beh. 18/12 (F. Sp. 3262).
Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 19/12 (L. Sp. 358). 2. Beh.
19/j2 (L. Sp. 364). 3. Beh. 19/12 (L. Sp. 365). Loven stadfæstet
23. December 1930. (Lov-Tid. Nr. 348).
Ved Loven foretages en Lempelse i den Reduktion af
Grænseoveigendarmer og Grænsegendarmer, som efter Loven
af 30. Juni 1927, se Aarbog 1926—27 Side 147, skulde være
tilendebragt inden 31. Marts 1931, idet det fastsættes, at
Antallet nedbringes saaledes, at 10 af de paagældende Tjene
stemænd afskediges inden 31. Marts 1931, hvorefter Antallet
i øvrigt nedbringes ved, at ledigblivende Numre ikke besættes.

Efter Loven af 1927 skulde det daværende Antal af
Grænseo ve rgendarmei’ af ]. og 2. Grad samt af Grænsegendar
mer, i alt 354, nedbringes saaledes, at 35 af disse afskedigedes
pr. 31. August 1927, medens Antallet i øvrigt skulde ned
bringes til 245 ved en gradvis Reduktion i Løbet af 4 Aar
fra 1. April 1927 at regne. Ved Lovforslagets Forelæggelse
var Antallet nedbragt til 305. Herefter skulde der følgelig
inden 31. Marts 1931 yderligere afskediges 60 med Vente
penge og Pension efter de gældende Regler. Det oplyses i
Bemærkningerne til Lovforslaget, at som Forholdene ved
Landtoldgrænsen har udviklet sig, udkræves der nu en stær
kere Bevogtning af denne, saaledes at det for Tiden ikke vil
være forsvarligt at foretage en saa forholdsvis stor Ind
skrænkning af Bevogtningsstyrken. Siden Vedtagelsen af
Loven af 30. Juni 1927 er der sket en Afvanding af Engene
mod Vest, hvor de udstrakte Oversvømmelser, der tidligere
har virket som en Hindring for Færdsel over Grænsen, i
det væsentlige er afløst af fast Land, hvorfor Bevogningen
dér har maattet forstærkes.
Regeringen ansaa det efter alt foreliggende for forsvarligt
at afskedige 10 Mand inden 31. Marts 1931, men saa lade
yderligere Reduktion foregaa ved, at der ikke sker Besæt-
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telse af ledigblivende Stillinger. Det tilføjes, at der i Løbet
af 5 Aar fra ovennævnte Tidspunkt kan regnes med at ville
afgaa yderligere 10 å 15 Mand, hvorved Korpsets Styrke af
Overgendarmer og Gendarmer kommer ned paa et i For
hold til de Korpset for Tiden paalagte bevogtningsmæssige
Opgaver passende Antal.
I Folketingsudvalgets Betænkning udtaltes, at Udvalget
havde anmodet Justitsministeren og Finansministeren om
en Redegørelse for Forhandlingerne angaaende den Simpli
ficering af vor Grænsebevogtning, som der udtaltes Ønske
om i Folketingsudvalgets Betænkning, der blev afgivet den
20. Maj 1927 (Tillæg B. 1926—27 Sp. 1741), nemlig en
Sammendragning af Grænsegendarmeriets og Statspolitiets
Forretninger. Udvalget ansaa det, efter at have gennemgaaet en fra Finansministeriet modtagen Beretning om disse
Forhandlinger, for nødvendigt ved Selvsyn at sætte sig ind
i Forholdene ved Grænsen. Ved denne Besigtigelse af Grænse
forhold og Grænsebevogtning samt ved Drøftelser paa Stedet
med lokale Myndigheder fik Udvalget den Opfattelse, at en
Forenkling i Grænsebevogtning og Grænsetjeneste vil være
i højeste Grad ønskelig og ogsaa vil kunne bidrage til at
skabe en større Ensartethed og Effektivitet i Grænsebevogt
ningen.
Ved et derpaa afholdt Samraad med Finansministeren
og Justitsministeren rettede Udvalget en indtrængende Hen
stilling til de to Ministre om at foranledige en Simplificering
af Personalet ved Grænsen, f. Eks. til en Begyndelse at lade
Grænsegendarmeriet helt overtage Kontrollen ved de mindre
befærdede Overgangssteder, derunder Pebersmark, Rudbøl
samt Anløbsstederne ved Flensborg Fjord.
I Henhold til ovenstaaende indstillede Udvalget Lov
forslaget uforandret til Vedtagelse, og ved 2. Behandling
udtalte Finansministeren, at han og Justitsministeren skulde
tage Henstillingerne under velvillig Overvejelse. Paa yder
ligere Foranledning udtalte Ministeren i Landstinget, at
Ministrene vilde søge at gennemføre Ordningen, som den var
antydet, ved Overførelse af noget af Statspolitiets Arbejde til
Gendarmeriet.
Loven vedtoges enstemmigt i begge Ting.

7. Lov om Ændringer i Vilkaarene for Statens
Udlaan. (Finansminister Bramsnæs). [A. Sp. 563—C. Sp.
143, 329].
Fremsat i Folketinget 23/r (F. Sp. 3989). 1. Beh. 29
(F. Sp. 4125). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Fisker,
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Larsen [Bjerre], Lundberg [Form.], Fr. Andersen [Holbæk A.]
[Sekr.], Einer Jensen, Schrøder, Holdgaard, Mads Larsen,
Pinholt, Kr. Kristensen, Chr. Ernst Christensen, Sevelsted,
Johannes Hansen, A. C. D. Petersen og Viggo Hansen).
Betænkning (B. Sp. 397) afgiven 12(Ordfører: Fisker).
2. Beh. 17/2 (F. Sp. 4741). 3. Beh. 18/2 (F. Sp. 4795). Over
sendt til Landstinget. 1. Beh. 2% (L. Sp. 731). 2. Beh. 25/2
(L. Sp. 773). 3. Beh. 27/., (L. Sp. 813). Loven stadfæstet
3. Marts 1931. (Lov- Tid. Nr. 41).
Ved Loven bemyndiges Finansministeren til at foretage
en Nedsættelse af den ved Lov, Kontrakt eller paa anden
Maade fastsatte Rente af de Midler, som er udlaant eller
fremtidig udia anes direkte af Statskassen eller af de paa
Statsregnskabets Status opførte Fonds eller af de af Staten
oprettede eller, under denne hørende Institutioner. Renten
kan ved Nedsættelsen ikke sættes lavere end 4J4 pCt. p. a.
For saa vidt det almindelige Renteniveau senere stiger, kan
Finansministeren helt eller delvis ophæve de indrømmede
Lempelser.
Renten af de af de nævnte Fonds og Institutioner udlaante
Midler kan ikke sættes lavere end den effektive Rente af de
til Midlernes Tilvejebringelse optagne Laan.
Den indrømmede Rentenedsættelse træder i Kraft fra
og med førstkommende Forfaldstermin, gældende for det
forudgaaende Halvaar.
For saa vidt angaar Laan, der er ydet Driftslaaneforeninger, oprettede i Henhold til Lov Nr. 97 af 31. Marts 1928,
Lov Nr. 62 af 18. Marts 1925 eller Lov Nr. 106 af 4. April
1928, er Finansministeren bemyndiget til at tilstaa Afdrags
frihed i de 4 Terminer i Aarene 1931 og 1932 samt af Stats
kassen at yde Erhvervenes Laanefond midlertidige Laan til
Dækning af den ved den tilstaaede Afdragsfrihed formindskede
Kassebeholdning.
I Bemærkningerne til det fremsatte Lovforslag nævnes,
at Ministeriet har paa forskellige Omraader søgt at medvirke
til, at Nedgangen i det almindelige Renteniveau paaVerdensmarkedet ogsaa gør sig gældende her i Danmark. Det nævnes,
at der er rettet Opfordringer til Nationalbanken og ført For
handlinger med denne Bank dels om Diskontosatsens alminde
lige Højde og dels om Mulighederne for at faa de lavere
Diskontosatser gennemført i det almindelige Renteniveau.
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Derhos har Staten ogsaa for sin egen Udlaansvirksomhed
taget Spørgsmaalet om Mulighed for en Rentenedsættelse
op, og da der paa adskillige Omraader kan foretages en
saadan uden speciel Lovgivning, er Skridt i den Retning
ogsaa allerede foretaget. Renten af Overformynderiets Mid
ler er nedsat fra 5 til 4% pCt. p. a., det samme gælder
Sorø Akademis og Kommunitetets Udlaansmidler.
Paa forskellige Omraader indenfor Statens Udlaans
virksomhed er Renten dog fastsat ved Lov, enten ved særlig
Lov eller paa Finansloven, og for disse Omraader faar Loven
Betydning. Som Tilfælde, hvor dette særlig vil gælde, nævnes:

1. Laan til Grundforbedringer.
I Henhold til Lov Nr. 299 af 22. December 1928 og tid
ligere Love er der for Tiden udlaant 2 237 000 Kr. til Grund
forbedringer, og den aarlige Rente er 5 pCt.

Laan til Mergelselskaber i Henhold til
Bevillinger paa Finansloven.
Laanesummen andrager ca. 3,7 Mill. Kr., og Rente
satserne er her fra 5 til 6 pCt. p. a.
2.

Laan af Arbejdsløshedsfonden ifølge Lov
Nr. 295 af 1. December 1925.
Disse Laan er i det væsentligste ydet til Kommuner og
andrager ca. 5,5 Mill. Kr. Rentefoden er 5% pCt. p. a.
3.

Hjælpeforanstaltninger for Sejlskibserhvervet ifølge
Lov Nr. 136 af 1. Juli 1927.
Udlaanssummen andrager ca. 633 000 Kr., og Renten
er 5 pCt. p. a.

4.

5. Udlaan gennem Sønderjydsk Laanekasse.
Den samlede Udlaanssum andrager for Tiden ca. 14 Mill.
Kr. Heraf er noget over 5 Mill. Kr. Udlaan til en Rente af
4 pCt. p. a., og for disses Vedkommende vil der saaledes ikke
være Grund til Nedsættelse, medens Resten, ca. 9 Mill. Kr.,
er udlaant til en Rente af 5 pCt. — Endelig nævnte Finans
ministeren under Forhandlingen, at Renten af de til Eksport
kredit ydede Laan nu er nedsat til ca. 4% pCt.
Ved Lovforslagets Fremsættelse gjorde Finansministeren
en Række Bemærkninger om Ønskeligheden af i det hele
at faa Rentesatserne her i Landet ned. Han nævnte National
bankens Diskonto, Obligationskurserne, Realkreditlaanene i
Sønderjylland og Ønskeligheden af, at Sparekasser og Banker
vil nedsætte Renten af Udlaan i fast Ejendom, samt Kredit
foreningsmidlerne, hvor Regeringen dog ikke kan gøre

’/ioai.

Vedtagne Love (Finansm.)

9Ö

andet end at forhandle med Kreditforeningernes Ledelse om
at standse Udstedelse af 5 pCt. Obligationer.
Lovforslaget blev modtaget med Velvillie fra alle Sider
og gennemførtes i det væsentlige uændret som forelagt, idet
der kun i Folketinget foretoges et Par mindre betydende
Ændringer, og Loven vedtoges enstemmigt i begge Ting.

8. Lov om Tillæg til Lov af 13. November 1926
om Foranstaltninger mod Smugleri m. v. (Finansminister
Bramsnæs). [A. Sp. 8437—0. Sp. 1545, 2269].
Fremsat i Landstinget 18/2 (L. Sp. 695). 1. Beh. 2 %
(L. Sp. 740). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Andrea
Brochmann, P. Christensen, Jobs. Clausen, Gisselbæk, Godskesen, Jefsen Christensen, Albert Jensen, Johannes Jensen,
Josiassen, N. K. Kristensen, Lange [Form.], Jørgen Møller,
Stensballe. C. F. Sørensen og Veistrup). Betænkning (B. Sp.
1927) afgiven 2%. (Ordfører: Lange). 2. Beh. 25/3 (L. Sp.
1388). 3. Beh. 26/3 (L. Sp. 1459). Oversendt til Folketinget.
1. Beh. 3% (F. Sp. 6520). 2. Beh. 3% (F. Sp. 6563). 3. Beh.
3% (F. Sp. 6641). Loven stadfæstet 31. Marts 1931. (Lov-Tid.
Nr. 85).

Loven, hvis Bestemmelser væsentlig er af teknisk Art —
og som fremkommer paa Foranledning fra den norske Rege
ring under Henvisning til Helsingfors-Konventionen af
3 9. August 1925 om Bekæmpelse af Smugleri —, fastsætter
i Hovedsagen følgende:
1. Anvendelse af dansk Fartøj til erhvervsmæssigt Smug
leri af alkoholholdige Varer til de fremmede Stater, som har
ratificeret den i Helsingfors den 19. August 1925 under
tegnede Konvention om Bekæmpelse af Smugleri af alkohol
holdige Varer, medfører Straf af Bøde eller Fængsel for saavel
Ejeren, eventuelt Rederen, som for Befragteren af Fartøjet
og dettes Fører. Som Smugleri anses ogsaa Overlosning af
Varerne udenfor de paagældende Staters Toldterritorier under
Omstændigheder, som gør det overvejende sandsynligt, at
Varerne agtes indsmuglet til et af disse.
2. Udleveres toldpligtige Varer fra Lagre i Frihavnen
under Tilsidesættelse af Regler, fastsatte af Finansministeren,
eller under Tilsidesættelse af andre for Frihavnen fastsatte
•7*
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reglementariske Bestemmelser, skal Lagerhaveren — foruden
den Straf, han maatte være ifalden for den begaaede Over
trædelse, eventuelt efter Forholdets Beskaffenhed som meddel
agtig i Indsmugling — være pligtig at tilsvare Told og andre
Afgifter af Varerne, som om disse var indført til Forbrug i
Toldindlandet, medmindre han med Sikkerhed kan godtgøre,
at ingen Told- eller Afgiftsbesvigelse har fundet Sted med
Hensyn til de paagældende Varer.
3. Brug af eflergjorte eller forfalskede Banderoler til
Spiritus, Vin og spirituøse Drikkevarer medfører den i Straffe
loven for Brug af eftergjorte eller forfalskede Mærker til
Berigtigelse af offentlige Afgifter fastsatte Straf.
4. Den, som uden Næringsadkomst eller Anmeldelse for
Toldvæsenet foretager Tilvirkning af Spiritus eller Indmæskning eller Gærsætning til saadan Tilvirkning, eller som
ved Destillation eller paa anden Maade udvinder Spiritus af
alkoholholdige Stoffer eller helt eller delvis fjerner Denatureringsmidlet i denatureret Spiritus, anses med samme Straf
som fastsat i § 48 i Lov Nr. 108 af 29. Marts 1924, jfr. Lov
Nr. 62 af 31. Marts 1928, for Indsmugling eller Forsøg paa
Indsmugling af Spiritus og spirituøse Vædsker. De dér fast
satte Bestemmelser om Frakendelse af Næringsret finder
tilsvarende Anvendelse.
5. Med samme Straf anses endvidere Personer, som
uberettiget forskaffer sig selv eller andre Spiritus, hvoraf de
pligtige Afgifter ikke er erlagt, eller som medvirker ved
Afsætning af eller selv køber eller modtager ikke afgiftsberigtiget Spiritus under Omstændigheder som de i oven
nævnte Lovs § 48 med Hensyn til indsmuglet Spiritus anførte.
Overtrædelse af foranstaaende Bestemmelser under 4.
og 5. medfører Konfiskation af den paagældende Spiritus med
tilhørende Emballage samt af Redskaberne. Er Spiritusen
ikke i Behold, tilsvares Konfiskations værdi en og de pligtige
Afgifter.

Loven vedtoges enstemmigt, i begge Ting.
I Landstingsudvalgets Betænkning udtales, at Finans
ministeren under et Samraad med Udvalget har bekræftet,
at Fremstillingen af Frugtvin ved Gæring til eget Forbrug ikke
berøres af ovennævnte Bestemmelser under 4. og 5.
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Ordførere i Landstinget: N. K. Kristensen (V.), C. F.
Sørensen (S.), Lange (K. F.) og Veistrup (R. V.). .
I Folketinget vedtoges Lovforslaget — bortset fra Finans
ministerens Forelæggelsestale — uden Omtale.

9. Lov om Ændring i Lov om Stempelafgift. (Finans
minister Bramsnæs}. [A. Sp. 8501—C. Sp. 1525, 1695].
Fremsat i Folketinget 17/3 (F. Sp. 5566). 1. Beh. 21/3
(F. Sp. 5873). 2. Beh. 23/3 (F. Sp. 5888). 3. Beh. 25/3 (F. Sp.
6184). Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 27/3 (L. Sp. 1502).
2. Beh. 3% (L. Sp. 1673). 3.'Beh. 3% (L. Sp. 1685). Loven
stadfæstet 31. Marts 1931. (Lov-Tid. Nr. 75).
Loven, der er foranlediget ved en Henvendelse fra Køb
stadforeningen, indeholder en Ændring af §§ 91 og 134 i
Stempelafgiftsloven af 1. April 1922, jfr. Bekendtgørelse
Nr. 92 af 23. April 1929, gaaende ud paa, ar Købstæderne
stilles paa samme Maade som Staten med Hensyn til Fri
tagelse for Stempelafgift ved Optagelse af Laan.

Der er tidligere hyppigt vedtaget specielle Love om
Fritagelse for Stempelafgift ved saadanne Laanetransaktioner for enkelte store Kommuner eller Kommune
sammenslutninger, men der er sikkert en Række Tilfælde,
navnlig i mindre Kommuner, hvor man ikke hidtil har
opnaaet Stempelfrihed ved Udstedelse af Obligationer, og
det er i den Anledning, Købstadforeningen har henvendt
sig til Regeringen.
Man har fundet det rimeligt, at alle Kommuner stilles ens
paa dette Omraade, saa at der i alle Tilfælde ydes Kommunerne
Fritagelse for Stempelafgift ved Optagelse af Laan, og det
gaar Loven, der vedtoges enstemmigt, altsaa ud paa.

10. Lov om Ændring i Lov af 20. December 1924
om Omsætningsafgift af Motorkøretøjer. (Finansmini
ster Bramsnæs). [A. Sp. 6263—0. Sp. 1671, 2619, 2737].
Fremsat i Folketinget 12/» (F. Sp. 2938). 1. Beh. 9/,
(F. Sp. 3423). Henvist til Udvalget under Nr. 35. Betænk
ning (B Sp. 1987) afgiven 23/3. (Ordfører: N. P. Nielsen).
2. Beh. 26/3 (F. Sp. 6295). 3. Beh. 27/, (F. Sp. 6468). Over
sendt til Landstinget. 1. Beh. 30-31/3 (L. Sp. 1631 og 1747).
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Henvist til Udvalget under Nr. 35. Betænkning (B. Sp. 3015)
afgiven 24/4. (Ordfører: Stensballe). 2. Beh. 24/4 (L. Sp.
2047). 3. Beh. 24/4 (L. Sp. 2075). Tilbagesendt til Folketinget.
Udvalgets Erklæring (B. Sp. 3023) afgiven 25/4. Eneste Beh.
25/4 (F. Sp. 7505). Loven stadfæstet 28. April 1931. (Lov-Tid.
Nr. 134).

Forslag til Loven fremsattes samtidig med nedenstaaende
(Nr., 35) Forslag til Lov om Afgift af Motorkøretøjer og blev
forelagt i Henhold til den i § 7 i Lov Nr. 176 af 14. Juli 1927
indsatte Revisionsbestemmelse.
Loven om Omsætningsafgift af Motorkøretøjer har i det
hele i øvrigt — oplyses det — virket tilfredsstillende. Imid
lertid havde man paa Grundlag af de indvundne Erfaringer
ment at kunne foreslaa forskellige Lempelser og Ændringer
i Loven.

Det bestemmes i saa Henseende, at i Stedet for den
gældende højere Afgiftssats i § 1, svares Afgiften for Auto
mobiler, der er indrettet til Befordring af mere end 10 Per
soner, med 15 pCt. af de første 2 000 Kr. og 20 pCt. af Resten,
(samme Afgift som af Motorkøretøjer til Værdi 5 000 Kr.).
— Endvidere nedsættes Afgiften fra 10 pCt. af Omsætnings
afgiftsbeløbet til 5 pCt. for saadanne Motorkøretøjer, der
omhandles i samme Paragrafs næstsidste Stykke, nemlig
indregistrerede Køretøjer, som gennemgaar saadanne Repara
tioner eller Nydannelser, at de har Karakteren af et nyt
Køretøj og samtidig indregistreres i andet Navn. — Til
Opnaaelse af større Sikkerhed og Hurtighed i Ekspeditionen
søger man yderligere at fremme Anvendelsen af den i Lovens
§ 3, 1. Stykke, omtalte »Standardpris« derved, at Afgiften
ikke som nu svares »mindst af denne Pris«, men af denne Pris
med Fradrag af 5 pCt. Lempelsen vil medføre en Mindre
indtægt paa 100 000 å 200 000 Kr. — I Lovens § 3 foretages
en lille Ændring, til Lovfæstelse af Praksis paa et enkelt
Omraade. — Endelig indsattes i Loven — efter Indstilling
af Folketingsudvalget — en Bestemmelse i § 8, 2. Stykke,
hvorefter Fritagelse for Omsætningsafgift udstrækkes til
ogsaa at gælde de af Statsbanerne eller private Jernbane
selskaber i Tilfælde af Trafikforstyrrelser anvendte Rutebiler
til Befordring af Jernbanepassagerer. — Den af Ministeren
foreslaaede Bestemmelse om Revision inden Udgangen af
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1940 udgik (ligesom den tilsvarende i Loven om Afgift af
Motorkøretøjer — se nedenfor Nr. 35).
I Folketinget foreslog Retspartiet, at Loven om Omsæt
ningsafgift skulde helt bortfalde den 1. April 1932. Forman
den afviste imidlertid Ændringsforslaget, da dette maatte
anses som et selvstændigt Lovforslag, og det kom saaledes
ikke til Behandling.
I Landstinget vedtoges efter Indstilling af Udvalget det
i Folketinget vedtagne Lovforslag uforandret.

11. Lov om Bemyndigelse til at konvertere Sta
tens Dollarslaan. (Finansminister Bramsnæs). [A. Sp.
8647—0. Sp. 2735, 2741].
Fremsat i Folketinget 25/4 (F. Sp. 7484). 1. Beh. 25/4
(F. Sp. 7492). 2. Beh. 2'5/4 (F. Sp. 7495). 3. Beh. 25/4 (F. Sp.
7496). Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 25/i (L. Sp. 2159).
2. Beh. 25/4 (L. Sp. 2162). 3. Beh. 25/4 (L. Sp. 2164). Loven
stadfæstet 28. April 1931. (Lov-Tid. Nr. 132).
Loven, der traadte i Kraft straks, bemyndiger Finans
ministeren til at foretage en Konvertering af Statens 6 pCt.
Dollarslaan af 1921, stort 30 Mill. Dollars, og Statens §y2 P^t.
Dollarslaan af 1925, stort 30 Mill. Dollars, ved Optagelsen
af et eller flere udenlandske Laan til en nominel Rente af
ikke over 4% pCt. og bortfalder med Udgangen af September
1931. Den er ganske enslydende med den i Fjor vedtagne
Lov om samme Emne (se Aarbog 1929—30, Side 96).
Den i Fjor vedtagne Lov bortfaldt uden at være benyttet,
idet det viste sig at være umuligt at gennemføre den paa
tænkte Konvertering paa nogenlunde rimelige Vilkaar,
men det ansaas for ønskeligt, om Finansministeren ligesom
forrige Aar gennem en ved Lov given Bemyndigelse til at
optage et eller flere nye Laan kunde være rede til at benytte
det gunstige Tidspunkt, for saa vidt dette maatte indtræffe,
før Rigsdagen træder sammen til ordinær Samling i Oktober
1931.
Forinden den omhandlede Bemyndigelse anvendes, vil
Finansministeren ligesom ved den i Fjor vedtagne Lov
forhandle med Medlemmer af begge Tings Finansudvalg
for Rigsdagssamlingen 1930—31 om Laanets Optagelse, og
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det er en Forudsætning, udtales det, at Rigsdagen skal ind
kaldes til Behandling af Sagen, hvis et af Partiernes Repræ
sentanter under Forhandlingerne kræver dette.
Loven vedtoges enstemmigt i begge Ting.

12. Lov angaaende Udførsel af levende Husdyr
m. m. (Landbrugsminister Bordinq). [A. Sp. 5615—C. Sp.
89, 93].
Fremsat i Landstinget 12/n (L. Sp. 214). 1. Beh. 19/n
(L. Sp. 238). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Jobs.
Clausen, Frøkjær [Sekr.], A. P. Hansen, Hauch, Jens Høyer,
Jefsen Christensen, Jensen [Aale], Kr. Johansen, Lehwald,
Jørgen Møller, Rs. Nielsen [Form.], Johannes Pedersen,
P. C. Petersen, Rasmus Rasmussen og Rasmussen [Flemløse]). Betænkning (B. Sp. 323) afgiven 2 %. (Ordfører: Rs.
Nielsen). 2. Beh. 3% (L. Sp. 548). 3. Beh. 3% (L. Sp.
550). Oversendt til Folketinget. 1. Beh. 30/1 (F. Sp. 4170).
2. Beh. 30/1 (F. Sp. 4173). 3. Beh. 30/1 (F. Sp. 4174). Loven
stadfæstet 31. Januar 1931. (Lov-Tid. Nr. 15).
Lovens Formaal er nærmest at sætte Landbrugsministeren
i Stand til at straffe Overtrædelser af Forbud eller Paabud,
trufne for at forebygge Udførsel her fra Landet af levende
Husdyr, som er eller kan mistænkes for at være befængt
med smitsom Sygdom. Saadanne Straffebestemmelser findes
nemlig ikke i de Love, Lov Nr. 25 af 25.. Februar 1876 og
Lov Nr. 78 af 12. April 1911, som gav Ministeren Bemyndigelse
til at træffe Foranstaltninger herimod, og navnlig som For
holdene nu stiller sig, hvor Tyskland stiller vidtgaaende
Krav — og overvaager deres Overholdelse — som Betingelse
for Modtagelse af levende Husdyr herfra, er en Straffemyn
dighed paakrævet. Desuden udvides ved Loven Ministerens
Bemyndigelse til ogsaa at omfatte Vildt, og endelig indeholder
Loven nogle nye Bestemmelser med Hensyn til Udførsel
af levende Svin, nemlig Hjemmelen til at paabyde, at den
kun maa foregaa efter Autorisation.

Lovens Indhold er i det væsentlige følgende:
Landbrugsministeren kan træffe saadanne Foranstalt
ninger, som han maa anse for paakrævede til Forebyggelse
af, at der her fra Landet udføres levende Husdyr og Vildt,
som er eller kan mistænkes for at være befængt med nogen
smitsom Sygdom, eller som kan antages at have været udsat
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for Smittepaavirkning, saavel som til Sikring af, at de til
Transporten benyttede Banevogne og Skibsrum er velrensede
og desinficerede, og at Dyrene under Transporten behandles
paa forsvarlig Maade.
Endvidere kan Ministeren træffe tilsvarende Foranstalt
ninger, for saa vidt angaar ugarvede Huder og Skind, uvasket
Uld, upræparerede Fæhaar og Svinebørster, Knogler, Ben
mel, Horn og Klove samt Hø, Halm, Gødning og andre Gen
stande, hvormed smitsomme Husdyrsygdomme kan spredes.
Ministeren bemyndiges fremdeles til efter Forhandling
med Organisationerne for Andels- og Privatsvineslagterierne
at paabyde, at Udførsel her fra Landet af levende Svin, med
Undtagelse af Søer og Orner, kun maa foregaa, naar dertil
af Ministeren meddelt Autorisation foreligger, samt til at
træffe de til Gennemførelsen heraf fornødne Foranstaltninger.
Overtrædelse af de i Medfør af denne Lov paabudte
Bestemmelser straffes med Bøde ikke under 20 Kr., i Gen
tagelsestilfælde ikke under 40 Kr. Ved ulovlig Udførsel af
levende Husdyr er Bøden dog mindst 200 Kr. pr. Dyr.
Bøderne tilfalder Statskassen. Betales en Bøde ikke, ind
drives den ved Udpantning, medmindre Politiet skønner,
at Inddrivelse ikke er mulig eller vilde gøre føleligt Skaar i
den bødefældtes Livsvilkaar. Indgaar en Bøde ikke, afsones den.
Bøderne kan forelægges af Landbrugsministeren indenfor
et Beløb af 2 000 Kr. Det staar den paagældende frit for
inden 14 Dage at forlange Sagen undergivet Domstolenes
Afgørelse, hvilket da foranlediges af Ministeren. En af Land
brugsministeren truffen Afgørelse har Gentagelsesvirkning
i samme Grad som en Retsafgørelse.
Loven, der ikke gælder for Færøerne, træder straks i
Kraft, og dens Gyldighed ophører med Udgangen af Aaret
1931. De tidligere gældende Love ophæves.
Det af Ministeren fremsatte Lovforslag undergik i Lands
tinget nogle Ændringer, væsentlig sigtende til Klargørelse,
hvorhos Bestemmelsen om Autorisation for Udførsel af levende
Svin indsattes, foranlediget ved eri. Henvendelse fra samtlige
Svineslagterier, ogsaa Begrænsningen af Lovens Gyldighed
til Aaret 1931 indsattes i Landstinet.
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13. Lov angaaende Indførsel af forskellige Dyre
arter. (Landbrugsminister Bording). [A. Sp. 8245—C. Sp.
231, 329].
Fremsat i Folketinget 12/., (F. Sp. 4668). 1. Beh. 17/>
(F. Sp. 4743). 2. Beh. 18/2 (F. Sp. 4795). 3. Beh. 19/2 (F. Sp"
4850). Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 25/-> (L. Sp. 775).
2. Beh. 27/2 (L. Sp. 814). 3. Beh. 27/2 (L. Sp. 815). Loven
stadfæstet 28. Februar 1981. (Lov-Tid. Nr. 40).

Loven giver i § 1 Landbrugsministeren Ret til at udstede
Forbud mod Indførsel af Dyr, som kan befrygtes at ville
forvolde Skade for Landbrug, Skovbrug, Fiskeri eller andre
Næringsbrug, hvorhos han, hvis saadanne Dyr allerede
maatte være indført her til Landet, kan forbyde deres Videre
salg samt træffe andre Foranstaltninger til at hindre deres
Udbredelse.
Efter § 2 kan Ministeren, naar der er Grund til at antage,
at Sygdomme, der kan angribe Mennesker eller Husdyr, vil
blive indslæbt her til Landet ved Dyr, forbyde Indførsel her
til Landet af saadanne Dyr.
Overtrædelse af de givne Bestemmelser straffes med
Bøder paa mindst 20 Kr. Bøderne tilfalder Statskassen. —
Loven har Gyldighed indtil Udgangen af Aaret 1935.
Det af Ministeren forelagte Lovforslag — som vedtoges
uforandret, bortset fra Bestemmelsen om Begrænsningen
af Tiden for dens Gyldighed, hvilket indsattes i Folke
tinget — var efter hans Udtalelser foraarsaget ved den
ogsaa her i Landet drevne Agitation for Oprettelse af »Pels
farme« og den Fare, der kan ligge i, at de Dyr, som saaledes
opdrættes, eller eventuelt andre, der indføres, kan faa en
saa stor Udbredelse, at de forvolder Skade, hvilket navnlig
kendes fra andre Lande, Graaspurven i Amerika, Vildkaninen
i Australien, Mungoen i de vestindiske Øer, Bisamrotten i
Bøhmen. Navnlig den sidste og den større Bæverrotte,
der begge afgiver meget benyttet Pelsværk, kan, hvis de
slipper ud af Farmene og formerer sig, volde stor Skade, og
de i § 1 indeholdte Bestemmelser sigter da til at kunne
afværge dette. Ogsaa ved § 2 haves saadanne Dyr for Øje,
idet de ogsaa kan indslæbe smitsomme Sygdomme, hvilket
desuden kan tænkes med Hensyn til andre (»Papegøjesygen«).
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14. Lov om Foranstaltninger til Udryddelse af
Oksebremselar ven. (Landbrugsminister Bording). [A. Sp.
5413—C. Sp. 339, 347].
Fremsat i 'Landstinget 5/12 (L. Sp. 293). 1. Beh. 12/i-2
(L. Sp. 315). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Bækgaard
Degnbol [Form.], Ellinger, Frøkjær, Gregersen, A. P. Hansen,
I. A. Hansen, Johs. Hansen, Jens Høyer, Jefsen Christensen,
H. P. Jensen, Jensen [Aale], Kr. Johansen, Hans Nielsen
og P. C. Petersen). Betænkning (B. Sp. 309) afgiven 28/P
(Ordforer: Degnbol). 2. Beh. 3% (L. Sp. 547). 3. Beh. 4/2
(L. Sp. 561). Oversendt til Folketinget. 1. Beh. 12/, (F. Sp.
4675). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Jensen [Lille
ring], J. P. Jensen, Vilhelm Pasmussen [Form.], Marinus
Sørensen, M. F. Mortensen, Jens Sørensen [Smørum], Jens
Sørensen [Sejlflod], Jens Jensen [Sekr.], Svend Nielsen, Hede
lund, A. Chr. Christensen, Sevelsted, Edvard Sørensen, Viggo
Hansen og A. C. D. Petersen). Betænkning (B. Sp. 723)
afgiven 27/2. (Ordfører: Jensen [Lillering]). 2. Beh. 3/3
(F. Sp. 5130). 3. Beh. 5/s (F. Sp. 5220). Tilbagesendt til Lands
tinget. Udvalgets Erklæring (B. Sp. 845) afgiven 5/3. Eneste
Beh. 6/3 (L. Sp. 968). Loven stadfæstet 14. Marts 1931.
(Lov-Tid. Nr. 50).

Lovens Indhold er følgende:
Landbrugsministeren kan i det Omfang, han skønner
det paakrævet, paabyde, at enhver Kreaturholder sørger for
Udryddelse af de i hans Besætning forekommende Oksebremselarver.
Ministeren kan paalægge Kommunalraadene ved dertil
beskikkede Mænd i ca. 14 Dage, forinden Kreaturerne i
Almindelighed udbindes, at foretage Eftersyn af alle Horn
kvægsbesætninger i Kommunen. En Kreatur holder kan dog
frigøre sig for Eftersynet ved at tilsende Kommunalraadet
en Attest fra en Dyrlæge om, at der ikke i den paagældende
Besætning kan paavises Oksebremselarver, der maa antages
at være levende. Attesten maa ikke være ældre end 8 Dage.
For saa vidt det ved Eftersynet godtgøres, at en Kreaturholder har undladt at udrydde de i hans Besætning forekom
mende Oksebremselarver, skal Udryddelsen ved det paa
gældende Kommunalraads Foranstaltning foretages i Over-

108

Vedtagne Love (Landbrugsm.)

1930/w3i

ensstenimelse med en af Landbrugsministeren fastsat Fremgangsmaade. Udgifterne til saavel Eftersynet som den af
Kommun alraadet foranstaltede Udryddelse af Oksebremselarven paahviler de paagældende Kreaturholdere og paalignes hver enkelt efter hans Antal Kreaturer paa over 1 Aar.
Saafremt et Kommunalraad maatte anse det for formaalstj enligt, er det dog berettiget til at paaligne Udgifterne
saaledes, at der betales indtil det firedobbelte pr. Dyr. af de
Kreaturholdere, i hvis Besætning der ved det nævnte Efter
syn maatte forefindes Dyr med Oksebremselarver. De paa
lignede Beløb kan inddrives ved Udpantning.
Saafremt den foretagne Behandling af et Kreatur maatte
medføre Dyrets Død som Umiddelbar Følge, og dette er godt
gjort ved en af Veterinærfysikus godkendt Syge- og Obduktionserklæring, kan Landbrugsministeren yde Erstatning i
Overensstemmelse med de Regler, der gælder ved Nedslag
ning af Husdyr, der er angrebet af ondartede smitsomme
Sygdomme. Erstatning kan dog ikke ydes, for saa vidt Ejeren
selv ved Uforsigtighed eller ved Anvendelse af en uheldig
Fremgangsmaade er Skyld i Dyrets Død, eller han, saafremt
der indtræder faretruende Sygdomstegn, har undladt at til
kalde en Dyrlæge. For forbigaaende Sygdomstilfælde, der
maatte indtræde i Tilslutning til Behandlingen, ydes der ikke
Ejeren nogen Erstatning.
Landbrugsministeren kan afholde de Udgifter, der medgaar til Bekendtgørelse i lokale Blade om de Foranstaltnin
ger, der skal træffes i Anledning af de i denne Lov indeholdte
Bestemmelser.
En Kreaturholder, der nægter at give de af Kommunalraadet udsendte Mænd Adgang til at foretage Eftersyn af
sine Kreaturer eller til at foretage Udryddelse af Oksebremselarven, hvor Udryddelsen skal ske ved Kommunens Foran
staltning, straffes med Bøder ikke under 100 Kr. Sagerne
behandles som Politisager. Bøderne tilfalder Kommunens
Kasse.
Loven gælder ikke for Færøerne.
Den sidste Lov om dette Emne er Loven af 9. Februar
1926 (se Aarbog 1925—26, Side 211), hvis Gyldighed udlob
med Udgangen af Aaret 1930. Loven har i de forløbne Aar
vist sig at have en god Virkning, de fleste Steder i Landet
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er der ikke mange tilbage af Larverne, men der er dog nogle
Steder, hvor de endnu optræder i ikke ringe Omfang, navnlig
i de nord- og vestjydske Amter, Thisted, Viborg, Ringkøbing
og Tønder Amter. Derfor indsendte de jydske Landbofor
eninger i Fjor Andragende til Landbrugsministeriet om, at
Lovens Gyldighed maatte blive forlænget. Det fremsatte
Lovforslag sluttede sig nær til Loven af 1926, med enkelte
Ændringer, nemlig med Hensyn til Paaligningen af Udgif
terne ved Eftersynet af Besætningerne og Udryddelse af
derværende Bremselarver. Det foresloges, at de ikke som
hidtil paalignes de paagældende Kreaturejere ligeligt efter
Antallet af Kreaturer paa over 1 Aar, men at et Kommunalraad skulde være berettiget til at paaligne 2/3 af Udgifterne
paa de Kreaturejere, hos hvilke der ved Eftersynet fore
findes Kreaturer med Oksebremselarver. Derhos foresloges
det, at Loven ikke som de tidligere tidsbegrænsedes.
Det i Landstinget nedsatte Udvalg indhentede Oplysning
bl. a. om de mest virkningsfulde Midler til Larvens Udryd
delse, hvilke Oplysninger gaves i et Bilag til Betænkningen,
og foreslog derhos en Omredaktion af Bestemmelsen om
Udgifternes Paaligning, nemlig med Ret for Kommunalraadene til at ligne dobbelt pr. Dyr af de Kreaturholdere, i hvis
Besætning der forefindes Dyr med Larver, og dette udvidedes
atter i Folketinget efter Forslag af Udvalgets Flertal (hele
Udvalget undtagen de Konservative) til, at der kan lignes
indtil det firedobbelte pr. Dyr i saadanne Tilfælde.
Det konservative Mindretal udtalte i Betænkningen, at
Udryddelsen af Larven nu paa Øerne maatte anses for at
være naaet saa langt, at man ikke kan naa videre, saafremt
Ministeren ikke vil gaa til Kontrol med indkøbte Kreaturer
fra befængte Egne. Hvis man ikke vil det, mente Mindre
tallet, at den enkelte Kreaturholder maa kunne frigøre sig
for Eftersyn ved en paa Tro og Love afgiven og med Navn
underskreven Erklæring om, at han i ovennævnte Tidsrum
har efterset alle i sin Besætning værende Kreaturer over
1 Aar og ikke fundet Tegn til Oksebremselarver, eller at de
fundne er fjernet ved Udstrækning med Pincet. Herom
stillede Mindretallet Ændringsforslag, som Ministeren mod
satte sig, og som forkastedes med 61 Stemmer mod 15, medens
27 Medlemmer afholdt sig fra at stemme. Venstre-Mindre
tallet henstillede til Landbrugsministeren at drage Omsorg
for, at det indskærpes Kommunalbestyrelserne, at der til
at foretage Eftersyn og Bekæmpelse vælges Mænd, som er
interesserede i Arbejdet, og som vil og kan foretage Bekæm
pelsen paa effektiv Maade, hvilket det ansaa som en Betingelse
for, at Loven i Løbet af faa Aar kan sættes ud af Virksomhed.
Loven vedtoges enstemmigt i begge Ting.
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15. Lov om Tillæg til Lov Nr. 194 af 15. Juli
1927 om Oprettelse af mindre Jordbrug paa Færøerne.
(Landbrugsminister Bording). [A. Sp. 6485—C. Sp. 53, 107].
Fremsat i Landstinget 9/i (L. Sp. 403). 1. Beh. 14/j
(L. Sp. 431). 2. Beh. 16/i (L. Sp. 440). 3. Beh. % (L. Sp.
483). Oversendt til Folketinget. 1. Beh. 3 % (F. Sp. 4167).
2. Beh. 3/2 (F. Sp. 4182). 3. Beh. 6/2 (F. Sp. 4441). Loven
stadfæstet 11. Februar 1931. (Lov-Tid. Nr. 22).
Ved Loven udsættes den i Lov om Oprettelse af mindre
Jordbrug paa Færøerne af 15. Juli 1927 § 21 foreskrevne
Revision af nævnte Lov, der ved Lov af 21. Februar 1930
blev udsat til Lagtingssamlingen 1930 og Rigsdagssamlingen
1930—31, yderligere til Lagtingssamlingen 1935 og Rigs
dagssamlingen 1935—36, hvorhos det bestemmes, at der til
Udlaan til Oprettelse af nye mindre Jordbrug paa Færøerne
i Henhold til Loven af 1927 og til Tillægslaan i Henhold til
Lovens § 10 i hvert af Finansaarene 1931—32 til 1935—36
kan anvendes et Beløb af indtil 30 000 Kr.
Spørgsmaalet om Revision af Loven af 15. Juli 1927
blev forelagt Lagtinget i Samlingen 1930, og Lagtinget
indstillede, at Loven fornyes uændret. Ved nævnte Lov
blev der til Udlaan overensstemmende med Lovens Bestem
melser stillet til Raadighed et Beløb af 85 000 Kr. i hvert af
Finansaarene 1927—28, 1928—29 og 1929—30, og ved Loven
af 21. Februar 1930 blev et Beløb af samme Størrelse stillet
til Raadighed i Finansaaret 1930—31. Ved Afgivelsen af
Betænkning af 28. August 1930 fra et af Lagtinget nedsat
Udvalg var der i Henhold til Loven af 15. Juli 1927 endeligt
oprettet i alt 3 Brug, 4 Andragere havde erholdt Tilsagn om
Laan, 3 Andragender var ikke endeligt afgjort og 9 Andra
gender var afslaaet. I de 2 første Finansaar er intet Laan
endeligt berigtiget. I Finansaarene 1929—30 er der berigtiget
Laan til Beløb af i alt 6 175 Kr., og i Finansaarene 1930—31
er der indtil 1. December 1930 kun berigtiget Laan til i alt
1 850 Kr. Regeringen antog derfor, at et Beløb af 30 000 Kr.
aarlig vil være tilstrækkeligt til, at Andragender fra kvali
ficerede Andragere om Laan i de nærmest følgende Finansaar
kan imødekommes. Loven formentes i øvrigt passende at
kunne forlænges for et Tidsrum af 5 Aar for derefter at under
kastes Revision.
Loven vedtoges enstemmigt i begge Ting, uforandret
som forelagt af Ministeren, men i Landstinget udtalte Effersøe
dog BeUenkelighed ved, at Bevillingen var nedsat fra
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85 000 Kr. til 30 000 Kr. aarlig, da det, skønt der hidtil
kun er brugt saa lidt, dog kunde tænkes, at der et enkelt
Aar blev Brug for mere end 30 000 Kr., og han spurgte derfor
Ministeren, om der ikke f. Eks. gennem Forhandling med
Finansudvalget i saa Fald kunde skaffes en større Bevilling.
Ministeren erklærede sig villig til at tage under Overvejelse
at finde en Form, hvorunder det om fornødent kan ske.
Der stilledes ikke noget Ændringsforslag.

16. Lov for Færøerne om Foranstaltninger til
Husdyravlens og Husdyrbrugets Fremme m. m. (Land
brugsminister Bording}. [A. Sp. 6481—C. Sp. 57, 109].
Fremsat i Landstinget 9/i (L. Sp. 403). 1. Beh. 14/i
(L. Sp. 437). 2. Beh.
(L. Sp. 441). 3. Beh. 21/x (L. Sp. 484).
Oversendt til Folketinget. 1. Beh. 3 % (F. Sp. 4168). 2. Beh. 3/2
(F. Sp. 4182). 3. Beh. 6/2 (F. Sp. 4441). Loven stadfæstet
11. Februar 1931. (Lov-Tid. Nr. 20).
Denne Lov, der træder i Stedet for Loven af 31. Marts
1926 om det i dens Titel omhandlede Formaal, og som fyl
destgør den heri foreskrevne Revision af den, stemmer
med den tidligere Lov, bortset fra, at Statskassens aarlige
Tilskud forøges fra indtil 15 000 Kr. til indtil 20 000 Kr., og
at det er Landbrugsministeren, under hvem Landboforhol
dene paa Færøerne nu i Henhold til kgl. Resolution af 24.
Juni 1926 er henlagt, der fastsætter Reglerne for Tilskuddets
Ydelse — efter at Lagtingets Erklæring er indhentet •— og
ligeledes gennemgaar Regnskabet. Tilskud kan ydes til føl
gende Foranstaltninger:

A. Til Indkøb og Underhold af gode Tyre og Hingste.
B. Til Præmiering af Avlsdyr, udpegede ved Afholdelse
af Dyrskuer eller paa anden hensigtsmæssig Maade.
C. Til andre Foranstaltninger til Husdyrbrugets Fremme.
D. Til Foranstaltninger til Bevarelse eller Forøgelse af
Fuglebestanden i Udmark og paa Fuglebjerg.
Lovforslaget, der vedtoges uforandret som forelagt,
stemmede med Lagtingets Indstilling, der navnlig ogsaa gik
ud paa en Forøgelse af Statskassens aarlige Tilskud indtil
20 000 Kr.
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17. Lov om Tillæg til Lov Nr. 103 af 4. April
1928 om Begunstigelser for Driftslaaneforeninger for
mindre Jordbrugere paa Færøerne. (Landbrugsmini
ster Bording). [A. Sp. 6489—C. Sp. 55. 109].
Fremsat i Landstinget 9/1 (L. Sp. 403). 1. Bell.
(L. Sp. 435). 2. Beh.
(L. Sp. 440). 3. Beh. 21/r (L. Sp. 483).
Oversendt til Folketinget. 1. Beh. 3 % (F. Sp. 4169). 2. Beh. 3/2
(F. Sp. 4183). 3. Beh. 6/2 (F. Sp. 4442). Loven stadfæstet
11. Februar 1931. (Lov-Tid. Nr7 21).
Loven gaar ud paa, at der til Udlaan til Driftslaanefor
eninger for mindre Jordbrugere paa Færøerne, der oprettes
i Henhold til Loven herom af 4. April 1928, i hvert af
Finansaarene i 1931—32 til 1934—35 kan anvendes et Belob
af indtil 10 000 Kr.

Spørgsmaalet om Revision af Loven af 4. April 1928,
der ved Lov af 21. Februar 1930 udskødes til indeværende
Rigsdagssamling, har været forelagt Lagtinget i Samlingen
1930. Lagtinget indstillede, at Loven vedblivende skal være
gældende uden Ændring.
Der er vel ikke til Landbrugsministeriet indkommet
noget Andragende om Stadfæstelse paa Vedtægter for Drifts
laaneforeninger for Jordbrugere paa Færøerne og om Laan
i Henhold til Loven af 4. April 1928, og der har saaledes
ikke hidtil været Anvendelse for de til Raadighed stillede
Midler. Regeringen har dog ment, at der endnu for Finans
aarene 1931—32 til 1934—35 — ligesom for det øvrige Land
— ogsaa bør stilles Midler til Raadighed til Udlaan paa Fær
oer ne.

18. Lov om Hesteavlens Fremme paa Færøerne.
(Landbrugsminister Bording [A. Sp. 8251—C. Sp. 285, 485].
Fremsat i Folketinget 12/o (F. Sp. 4670). 1. Beh. 2 %
(F. Sp. 4902). 2. Beh. 24/2 (F. Sp. 4958). 3. Beh. 26/2 (F. Sp.
5057). Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 4/3 (L. Sp. 903).
2. Beh. 6/3 (L. Sp. 967). 3. Beh. % (L. Sp. 1039). Loven stad
fæstet 14. Marts 1931. (Lov-Tid. Nr. 51).
Lovens Indhold er i det væsentlige følgende:
Færøerne deles med Hensyn til de i denne Lov omhand
lede Foranstaltninger til Fremme af Hesteavlen i indtil 10
Distrikter for Hingstebedommelse.
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I hvert Grandestævnedistrikt, hvor der drives Hesteavl,
bliver paa Grandestævne ved Stemmeflerhed efter Marketal
for 4 Aar ad Gangen at vælge 2 Personer — hver med 1
Stedfortræder —, der skal modtage Anmeldelse fra Heste
ejere om Grandestævnedistriktets Hingste. Foretages intet
Valg, udnævner Sysselmanden de paagældende. Hvervetudføres som et borgerligt Ombud. Valgets Resultat kundgøres i Distriktet af Sysselmanden og meddeles snarest muligt
den af Landbrugsministeriet ansatte Landbrugskonsulent.
Enhver Ejer af Hingste er pligtig til inden 1. Marts i
det Aar, Hingsten fylder 2 Aar, at anmelde den for en af de
ovenommeldte Personer i Distriktet samt at fremstille den
paa et af Distriktets Hingsteskuer. Umiddelbart efter Fri
stens Udløb fremsender de paagældende de modtagne An
meldelser til Landbrugskonsulenten. Hingste, som i det
Aar, i hvilket de fylder 2 Aar, er godkendte söm Avlsdyr,
skal atter det følgende Aar anmeldes og fremstilles paa Skue
til Bedømmelse.
Blandt de i hvert af Distrikterne udnævnte Personer
vælges aarlig af Færøernes Landboforening (Føroya bunadarfelag) 2 og af Landbrugskonsulenten 1. Disse 3 Personer
skal sammen med Landbrugskonsulenten og den af Land
brugsministeriet ansatte Dyrlæge udgøre Distriktets Hingste
bedømmelseskommission. De valgte Medlemmer af Kom
missionen skal fortrinsvis udtages, fra de Grandestævnedistrikter, hvorfra der det paagældende Aar er anmeldt flest
Hingste. Landbrugskonsulenten er Formand og Dyrlægen
Næstformand for Kommissionen.
Den ommeldte Kommission træffer Bestemmelse med
bindende Virkning om, hvor mange Hingste der skal holdes
i de paagældende Distrikter, samt om, hvornaar en godkendt
Avlshingst udenfor det ovenfor ommeldte Tilfælde paa ny
skal fremstilles til Bedømmelse.
Kommissionen skal hvert Aar saa vidt muligt inden Ud
gangen af April Maaned afholde Hingsteskue paa et eller flere
Steder i hvert Distrikt, hvor Hingste er anmeldt til Bedøm
melse, og ved dette afgøre, hvorvidt nogen af Hingstene skal
godkendes som Avlshingst i Distriktet og i bekræftende Fald
hvilke.
8
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Amtmanden kan tillade, at disse Regler lempes i fornødent
af ham bestemt Omfang.
Tid og Sted for Hingsteskuet bestemmes af Kommissio
nens Formand og kundgøres ved Opslag med 14 Dages Varsel
paa de Pladser i Distriktet, hvor der holdes Hingst.
Amtmanden kan fastsætte nærmere Regler for Kom
missionens Virksomhed.
De Hingste, der ikke er blevet godkendt som Avlsdyr,
skal kastreres eller holdes strengt afspærret i Tidsrummet
fra 1. April til 1. Oktober. De godkendte Avlshingste skal
kunne holdes frit i Bygden uden Hensyn til den fastsatte
Skiben.
Desuden findes der Straffebestemmelser for Overtrædelser
af Loven.

Lovforslaget blev fremsat, efter at Færøernes Landbo
forening i 1929 til Lagtinget havde indsendt et Forslag til
Revision af den tidligere gældende Lov af 30. Marts 1892.
Lagtinget omarbejdede Forslaget, og i Ministeriet udarbej
dedes atter et nyt Forslag, som i det væsentlige tiltraadtes af
Lagtinget. Loven adskiller sig navnlig fra den tidligere Lov
derved, at Færøerne fremtidig paa dette Omraade deles i
indtil 10 Distrikter, medens tidligere hvert Grandestævne distrikt, hvor der holdes Hingste, udgjorde et Distrikt for
Hingstebedømmelse, hvilket har ført til, at der ikke i alle
Distrikter tages saa nøje Hensyn til Udvælgelsen af Hing
stene som ønskeligt.

19. Lov om Begunstigelser ved Ejendomsoverdra 
gelser, der virker til Fremme af en hensigtsmæssig
Jordfordeling mellem Landbrugene i Dele af Ribe Amt.
(Landbrugsminister Bording). [A. Sp. 8477—C. Sp. 1075,
1695].
Fremsat i Folketinget 11/3 (F. Sp. 5358). 1. Beh. 17/3
(F. Sp. 5580). 2. Beh. 19/3 (F. Sp. 5644). 3. Beh. 21/3 (F. Sp.
5826). Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 26/3 (L. Sp. 1460).
2. Beh. 28/3 (L. Sp. 1574). 3. Beh. 3% (L. Sp. 1684). Loven,
stadfæstet 31. Marts 1931. (Lov-Tid. Nr. 82).
Loven tilsigter ved forskellige Begunstigelser at fremme
en bedre Jordfordeling i en Del af Ribe Amt, idet den bestem
mer, at naar et Jordstykke, beliggende indenfor det Omraade
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af Ribe Amt, som er beskyttet mod .Havet ved Christian
den X.s Dige, Ribe—Darum og Darum—Tjæreborg Digerne,
eller- paa Øerne Fanø og Mandø, overdrages til Anden
mand, og der foreligger Attest fra vedkommende Kommunalraad öm, at Overdragelsen vil virke til Fremme af en hensigts
mæssig Fordeling af Landbrugsjorderne, skal Overdragelses
dokumentet og de fornødne Pantsætnings- og Pantefrigørelsesdokumenter kunne udstedes uden Brug af Stempel, ligesom
Tinglysning af disse Dokumenter kan ske uden Afgift til
Statskassen. Vedkommende Dommerkontor skal være for
pligtet til at affatte de paagældendé Dokumenter med Gen
part for et af .Justitsministeren fastsat Vederlag.
Naar Landbrugsministeriets Approbation paa Udstyk
ning udkræves, og der i Udstykningssagen foreligger Attest
fra vedkommende Kommunalraad om, at Overdragelsen af
det Jordstykke, som ønskes fraskilt, falder ind under foranangivne Regler, kan Hartkornsansættelsen uden Hensyn til
Arealets Størrelse ske ved Landbrugsministeriets Foranstalt
ning efter Reglerne i §• 12 i Lov Nr. 108 af 3. April 1925, og
den i Lov Nr. 116 af 28. Marts 1923 foreskrevne Afgift for
Matrikulsvæsenets Ekspedition af Udstykningssagen bort
falder. Andragendet om Udstykningen kan i alle Tilfælde
udfærdiges uden Brug af Stempel, ligesom Matrikulsvæsenets
Attestation af Udstykningskortet sker uden Gebyr.
Saafremt det Jordstykke, der overdrages, ligger indenfor
det Omraade, der er beskyttet af Digerne, kan Kommunalraadet forlange en Erklæring herom fra vedkommende
Digebestyrelse som Grundlag for den forannævnte Attest.
Loven, der træder i Kraft den 1. April 1931, ophører at
gælde ved Udgangen af Aaret 1941.

Fælles for de paagældende Arealer er, at de til Ejendom
mene hørende Jorder best aar af et stort Antal Smaalodder, der
ligger meget spredt og i saa stor Afstand fra Bygningerne, at
dette Forhold virker meget uheldigt ved Ejendommenes
Drift og i væsentlig Grad forringer deres Rentabilitet.
I det førstnævnte Omraade, der har en Størrelse af godt
10 000 ha, skyldes den uheldige Jordfordeling dels mangel
fuld Udskiftning, dels, at der, før Havdigerne blev anlagt,
ikke kunde bygges i de lavtliggende Marskarealer, der henlaa
som Græsningsarealer udsat for Oversvømmelser af Havet.
Haydigernes Anlæg har imidlertid ændret disse Forhold, saa8*

116

Vedtagne Love (Landbrugsm.)

1930 /
/1931

ledes at Opdyrkning og Bebyggelse af Arealerne nu med
Fordel kan finde Sted, men den spredte og uheldige Belig
genhed af Jorderne er en alvorlig Hindring for Gennem
førelsen af en tidssvarende Drift.
Paa Fanø blev ved Matrikuleringsarbejdet i Begyndelsen
af forrige Aarhundrede Nordby og Sønderho Sogne hvert for
sig betragtet som et i Fællesskab liggende Hele, og der blev
derfor ikke foretaget nogen Kortlægning af de enkelte Ejen
dommes Jordtilliggende. Udstykning har kunnet ske uden
Kontrol, indtil der i 1929 ved Lov af 20. December blev sat
Bom derfor, men der henligger ikke helt ringe Arealer, der
overhovedet ikke udnyttes, fordi Ar vedelinger og Frasalg
har søndersplittet Jorderne.
Paa Mandø skyldes det nærmest en mangelfuld Udskift
ning i Forbindelse med Frygt for Oversvømmelser af Havet,
at Ejendommene har deres Tilliggende spredt i mange smaa
Lodder; men ogsaa her har Anlæget af et Havdige muliggjort
en Forbedring af Forholdene.
For at raade Bod paa Ulemperne ved den bestaaende
Jordfordeling tiltrænges en Omlægning af Jorderne, saaledes
at sammengrænsende Smaalodder samles til større Lodder,
og det søges opnaaet ved Loven. Denne gennemførtes
enstemmigt og uden anden Ændring end den, at dens Gyldighedsfrist, som var foreslaaet til 1936, efter Anmodning fra
enkelte Sider ændredes til 1941.

20. LOV Om Jagten. (Landbrugsminister Bording).
[A. Sp. 2697—0. Sp. 1603, 2695, 2739].
Fremsat i Folketinget 24/10 (F. Sp. 741). 1. Beh. 11/11
(F. Sp. 1579). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (J. P.
Jensen, J. I. Jørgensen [Form.], Lud vigsen, Hinrichsen,
Larsen [Bjerre], M. F. Mortensen, Mads Larsen, Jørgen Jor
gensen [Lejre] [Sekr.], J. 0. A. Larsen, Svend Nielsen, Raunkjær, Vejen, A. Chr. Christensen, Ulrich og A. C. D. Petersen).
Betænkning (B. Sp. 1989) afgiven 23/3. (Ordfører: J. P. Jen
sen). 2. Beh. 26/3 (F. Sp. 6297). 3. Beh. 27/3 (F. Sp. 6405).
Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 10/4 (L. Sp. 1812). Henvist
til Udvalg paa 15 Medlemmer (H. C. Andersen [Sekr.],
Døcker [Form.], Gunnar Fog-Petersen, A. P. Hansen, I. A.
Hansen, Hauch, Jens Høyer, M. C. Jensen, H. P. Johansen,
Kr. Johansen, Josiassen, Lehwald, Rasmussen [Flemløse],
Stumph og C. F. Sørensen). Betænkning (B. Sp. 2937)
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afgiven 23/3. (Ordfører: Døcker). 2. Beh. 24/4 (L. Sp. 2047).
3. Beh. 25/4 (L. Sp. 2101). Tilbagesendt til Folketinget. Udval
gets Erklæring (B. Sp. 2739) afgiven 25/4. Eneste Beh. 25/4
(F. Sp. 7505). Loven stadfæstet 28. April 1931. (Lov-Tid.
Nr. 145). I

Det af Ministeren fremsatte Lovforslag svarede ganske
til det i forrige Rigsdagssamling fremsatte (se Rigsdagsaarbog 1929—30, Side 319). Lovforslaget vedtoges dog i en
betydelig ændret Skikkelse, og Indholdet er i det væsentlige
følgende:
■

Lovens Kapitel I, Jagtretten, svarer med enkelte Ændrin
ger ganske til den nugældende Lovs Bestemmelser (§§ 1—13).
Bestemmelserne i den gældende Lov om »den kongelige
Vildtbane« er udgaaet, og i Stedet for bestemmes, at for
Jagten i Statsskove og Statens Søer forholdes efter de derom
gældende Regler.
Udgaaet er den tidligere Lovs § 2, Stykke e., om Pligten
til Afgivelse af visse Klapjagtsdage. — Endvidere er Bestem
melsen i § 6, 2. Stykke, udvidet til ogsaa at gælde Fangst paa
»Moddingsplads«, og den i § 7 fastsatte Pligt for den jagt
berettigede til at skaffe de ikke jagtberettigede Jordbrugere
i sit Jagtdistrikt Fred for Kronvildt, Daavildt, Sikavildt
og Raavildt, der i den Tid, dette ikke er fredet, gør Jord
brugeren Skade, har faaet følgende Udformning: Opfylder
den jagtberettigede ikke denne Forpligtelse og Brugeren ved
en af de i Henhold til § 13 i Lov om Mark- og Vej fred af
25. Marts 1872 beskikkede Vurderingsmænd foretagen Op
gørelse har godtgjort, at der er sket Vildtskade paa hans
Markafgrøder for følgende Mindstebeløb: 1. For Brug paa
under 5 ha 30 Kr. 2. For Brug paa 5—10 ha 50 Kr. 3. For
større Brug 100 Kr., kan Kommunalbestyrelsen, saafremt
den jagtberettigede ikke senest 6 Maaneder efter Synsforret
ningens Afholdelse har opsat betryggende Vildthegn, for et
Aar meddele Brugeren Tilladelse til at udøve Jagt paa Kron-,
Daa-, Raa- og Sikavildt paa den ham til Brug overladte
Grund, dog kun i Overensstemmelse med de i § 24, 2. Stykke,
(om Natjagt) fastsatte Regler. — Endelig er — som det
udtales i Folketingsudvalgets Betænkning — 50 Meter Bæltet
om alle Danmarks Kyster, der indførtes ved Loven af 1922
(dennes § 12, 1. Stykke), ophævet, saaledes at Fiskernes gamle
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Erhvervsomraade atter frigives. Den gældende Lovs Forbud
mod Færdsel med Skydevaaben ved Vadning paa Forstranden
langs med anden Mands Jagtgrund og mod Jagt fra Baad
eller paa Isen indenfor 50 Meter fra anden Mands Jagtgrund
er saaledes bortfaldet.
_ Kapitel II, Jagtrettens Udøvelse, har nu faaet en helt
ny Affattelse, idet der indføres forskellige Arter af Jagttegn.
Jagttegn er saaledes — ligesom tidligere — nødvendigt
til Udøvelse af Jagt (dog er, som ogsaa tidligere, undtaget
Indsamling af Æg og den i Lovens § 6 omhandlede Beføjelse).
Alle Jagttegn skal lyde paa Navn og Bopæl og har kun
Gyldighed i det Finansaar, for hvilket de er udstedt. — Jagt
tegn løses hos Politiet paa det Sted, hvor den paagældende
har Bopæl, for Jægere, som er bosatte i Udlandet, hos Politiet
paa det Sted, hvor de første Gang i det paagældende Finansaar
vil udøve Jagt her i Landet.
Af Jagttegn udstedes følgende:
1) Jagttegn, der tillige er Ansvarsforsikring og koster
2 Kr. Dette Jagttegn giver Adgang til at jage, hvor Jagten
er fri, paa egen Grund og for Medlemmer af Sognej agtforeninger til at deltage i Foreningens Pællesjagter, dog ikke
over 3 Gange aarlig. En Grundejer, der afgiver Erklæring
om, at han overhovedet ikke vil udøve Jagt, kan forlange
Jagttegnet udstedt til den hos ham boende Søn eller Sviger
søn, der da faar Adgang til at udøve Jagt paa vedkommende
Grund. 2) Jagttegn, der tillige er Ansvarsforsikring og koster
5 Kr. Dette Jagttegn giver samme Adgang til at udøve Jagt
som 2 Kr.-Tegnet samt til at jage paa lejet Jagtareal paa
ikke over 20 ha. 3) Jagttegn, der tillige er Ansvarsforsikring
og koster 10 Kr. Dette Jagttegn giver samme Adgang til
at udøve Jagt som 2 Kr.-Tegnet samt til at jage paa lejet
Jagtareal paa ikke over 100 ha. 4) Jagttegn, der tillige er
Ansvarsforsikring og koster 20 Kr. Dette Jagttegn giver
Adgang til at jage i al Almindelighed. — Paa Jagttegn til
5 og 10 Kr. skal lejet Jagtareal være opgivet.
Jagttegnet skal altid medføres under Jagten og paa
Forlangende forevises for Politi og Sognefogeden. — Jagt
tegnsafgiften indbetales til en Fond. Fonden administreres
af Landbrugsministeriet. — For Udfærdigelsen af Jagttegn
tilkommer der Politiet 1 Kr., der udredes af Jagtfonden. —
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Til at bistaa Landbrugsministeren ved Administration af
Jagtfonden nedsættes et raadgivende Udvalg paa 3 Med
lemmer. Formanden udnævnes af Landbrugsministeren.
De to andre Medlemmer udnævnes ligeledes af Ministeren,
men efter Indstilling henholdsvis af Dansk Jagtforening og
Landsjagtforeningen af 1923, hvilke Foreninger hver ind
stiller 3. Skulde nogen af de anførte Foreninger ikke ønske
at foretage Indstilling, udnævnes det paagældende Medlem
af Udvalget direkte af Ministeren. — Af Fondens Midler
afholdes først Udgiften til en Ansvarsforsikring for alle, der
har løst og betalt Jagttegn, samt Omkostningerne ved Fon
dens Administration og ved Jagttegnsordningens Gennem
førelse. — Over Resten af Midlerne disponeres af Land
brugsministeren til Vildtets Bevarelse og Ophjælpning i
Landet, til Udsættelse og Opdræt af Vildt, til Oplysning om
Vildtplejen gennem Konsulenter og Jagtblade, til Støtte for
Jagtforeninger og til Etablering af Reservater og Haandhævelse af Freden paa disse. — De nærmere Regler for
Fonden og for Jagttegnenes Udfærdigelse fastsættes af Land
brugsministeren. — Endelig gives Bestemmelser tilsvarende
den ældre Lov om Forbrydelse af Jagttegn for straffede Per
soner — herunder saadanne, der straffes 2 Gange i Løbet
af 5 Aar for ulovlig Jagt eller Dyrplageri —, der kræves dog
nu »forsætlig begaaet«. Endvidere bestemmes, at den, som
straffes for under Jagten ved forsætligt eller uagtsomt For
hold at have forvoldt Skade paa andre Menneskers Person,
tillige kan dømmes til at have sit Jagttegn forbrudt enten
for en bestemt fastsat Tid eller for bestandig. — Endelig
sættes Alderen for Opnaaelse af Jagttegn op fra 15 Aar til
16 Aar.
Kapitel III, Jagttider og Fredningsbestemmelser, er i For
hold til den tidligere Lovs Bestemmelser undergaaet væsent
lige Forandringer. — Medens Bestemmelsen om de i den
tidligere Lovs § 17 (nuværende Lovs § 15) Afsnit a. nævnte
Pattedyr (Kron- og Daahjorte m. fl.), der maa jages hele
Aaret, er uforandret, hvilket ogsaa gælder Afsnit c. (Pindsvin
og Flagermus), gælder for de i Afsnit b. omhandlede Pattedyr
følgende Regler: De maa kun jages eller dræbes i Tiden:
Fra 15. Maj til 14. Juli og fra 1. Oktober til 31. December:
Raabukke og Sikahjorte. — Fra 1. Oktober til 31. December:
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Raaer og Sikahind. — Fra 1. Oktober til 18. December:
Harer. — Fra 1. Oktober til 28. Februar: Kronhind, Daahind og disses Kalve. — Fredning af Kronvildt, Daavildt,
Sikavildt, Raadyr og Harer gælder dog kun udenfor Gaard,
Gaardsplads og dermed i Forbindelse staaende forsvarlig
indhegnet Have og udenfor forsvarlig indhegnet Planteskole,
Dyrehave, Frugtplantning og Gartneri. Vildt nedlagt i Hen
hold til denne Bestemmelse maa forsendes, falbydes eller
købes, naar det er stemplet i Overensstemmelse med de derom
gældende Bestemmelser. — Fredningstiden for Fugle er
nu fastsat saaledes:
a) Graaspurve, Krager, Raager, Husskader og Vildgæs
med Undtagelse af Graagæs maa jages hele Aaret.
b) Efternævnte Fugle maa kun jages eller dræbes i Tiden:
Fra 1. Juli til 31. December: Fiskehejrer og Regnspover.
— Fra 1. August til 31. December: Svømmeænder (undtagen
Gravand), Graagæs, Vandhøns; Vadefugle (undtagen Fiske
hejre, Skovsneppe, Rørdrum, Skehejre, sort og hvid Stork,
Traner, Trapper, Præstekraver, Stenvendere og Klyder),
Ringdue og Huldue, Skovskade. — Fra 1. August til 31.
Januar: Taffelænder og Maager (undtagen Havmaagen). —
Fra 1. August til 31. Marts: Vandrefalk, Duehøg, Spurvehøg,
Kærhøge. — Fra 1. August til 30. April: Skarver og Hav
maagen. — Fra 1. September til 28. Februar: Dykænder
(undtagen Taffeland og Skalleslugere). I strenge Isvintre
kan Landbrugsministeriet fastsætte en tidligere Fredningstid.
— Fra 18. September til 1. November: Agerhøns, Grouse
og Vagtel. — Fra 15. Juli til 31. Juli og fra 18. September
til 31. December: Urhaner. — Fra 18. September til 31. De
cember: Tjurhaner. — Fra 18. September til 31. Januar:
Skalleslugere, Alkefugle, Lappedykkere, Lommer, Kjover,
Stormfugle, Musvaage og Hvepsevaage, Alliker, Solsort,
Sjægger og andre Drosler. — Fra 24. September til 7. April:
Skovsneppe. — Fra 1. Oktober til 31. December: Fasaner.
— Det er dog ligesom tidligere tilladt i Frugthaver at bort
skyde Solsorter og Maager udenfor den nævnte Jagttid, naar
de gør Skade paa Frugten. — De hele Aaret fredede Fugle
er væsentlig de samme, som var fredede efter den gældende
Lov og senere Bekendtgørelse fra Ministeriet. En lang Række
særlig i den gældende Lov nævnte fredede Fugle er udeladt,
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men omfattes af den almindelige Regel, at alle ikke særlig
nævnte Rugle er fredet hele Aaret.
Det er dog, naar de paagældende Fugle bevisligt gør
væsentlig Skade, tilladt at bortskyde: I Frugthaver: Stære,
Kærnebidere og Dompapper. I Fiskekulturer: Terner og
Hejrer. I Skovkulturer: Ringduer, Alliker og Skovskader.
Ved Fasanerier og Hønsegaarde: Spurvehøge og Duehøge.
Endvidere er det tilladt at bortskyde Ringduer, Irisker og
andre i store Flokke optrædende Fugle, naar de gør Skade
paa Prøkulturer. — Bestemmelserne om Fredning af de
paagældende Fugles Yngel og Æg svarer til tidligere, dog
er Indsamling af Vibeæg forbudt. — Endelig indeholder
Lovens §§ 18—20 Bestemmelser ganske svarende til den
tidligere Lovs §§ 20—22 (om Landbrugsministerens Dispen
sationsret fra Fredningsbestemmelserne, Paabud angaaende
fuldstændig Fredning af en Række Dyrearter m. v.), dog er
Bestemmelsen om Forbud mod Jagt ved Fuglekøjerne paa
Fanø udgaaet, da disse forbydes ved § 28.
Kapitel IV. Indførelse, Forsendelse, Falbydélse samt Køb
og Salg af Vildt. — Bestemmelserne her svarer med enkelte
Ændringer til de nugældende. Det i Lovens øvrige Bestem
melser indsatte Sikavildt underkastes nu de samme Stemp
lingsbestemmelser som Raavildt, og Forpligtelsen for Vildt
handlere til, naar de erhverver Vildt af dem ubekendte Per
soner, er skærpet til, at de skal forlange, at vedkommende
foreviser sit Jagttegn, og de er forpligtede til at opnotere
vedkommendes Navn og Adresse.
Kapitel V. Jagtmaader og Jagtredskaber. — Bestem
melserne i §§ 24—28 svarer ganske til det i Fjor forelagte
Lovforslags tilsvarende Paragraffer (se Aarbog for 1929—30,
Side 320—321), dog er der i § 24, 2. Stykke, foran Mark
afgrøder indføjet Haveafgrøder. — I øvrigt opretholdes
den tidligere Lovs (i §§ 27—32 optagne) Bestemmelser
(om Forbud mod kunstigt Lys, Mynder, Sakse og Fælder,
Udsættelse af Gift, Nedstikning af Fasaner), dog med mindre
Ændringer. Oddersakse skal efterses tre Gange (tidligere
to Gange) i Døgnet. Fælder kan ogsaa opstilles for Væseler,
og Landbrugsministeren kan tillade, at der paa eget Jagt
distrikt saavel som paa fredede Arealer eller fredede Dele
af Søterritoriet anvendes Fangstredskaber til Indfangning
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af levende Vildt til Udsætning andet Sted. — Endelig er
det forbudt at anvende Salongeværer til Jagt paa Harer
og Haarvildt større end disse og paa Fasaner.
Kapitel VI, Straf og Paatale, svarer til de tidligere
Bestemmelser, dog er Bødebestemmelserne skærpet, ligesom
ogsaa Befordringsmidler (herved er navnlig tænkt paa Motor
køretøjer, der anvendes til Jagtudflugter) vil kunne kon
fiskeres; endvidere er indsat den nye Bestemmelse, at hvis
den, der driver ulovlig Jagt, har tilføjet den jagtberettigede
eller den, der med Legitimation optræder paa dennes Vegne,
Vold eller Legemsbeskadigelse, der falder ind under almindelig
borgerlig Straffelov, kommer dennes § 98, jfr. § 100, til An
vendelse, for saa vidt Forholdet ikke falder ind under strengere
Bestemmelser i Straffeloven.
I Kapitel VII, Almindelige Bestemmelser, er indsat en
Bemyndigelse for Regeringen til med andre Lande at afslutte
Overenskomster om Iværksættelse af fælles Foranstaltninger
til Beskyttelse af Trækfugle. — De nærmere Bestemmelser
til Gennemførelse af saadanne Foranstaltninger kan om for
nødent træffes ved kongelig Anordning.
Kapitel VIII indeholder endelig Lovens Ikrafttræden
og Overgangsbestemmelser. Den træder i Kraft den 1. Juli
1931. Bestemmelserne i § 26 (jfr. ovenfor Kapitel V) og
Lovens Bestemmelser om Jagttegn træder dog først i Kraft
den 1. April 1932. De i Lov om Jagten af 30. Juni 1922
foreskrevne Bestemmelser om Jagttegn vedbliver at gælde
indtil sidstnævnte Tidspunkt, saaledes at det for Aaret 1931
løste Jagttegn ogsaa gælder for Januar Kvartal 1932.
Hovedspørgsmaalene ved Lovforslagets Behandling var:
Forening af Jagtret og Brugsret, Fjernelse af den i Loven
fastsatte 50 Meter-Grænse ved Kysterne og Jagtkortets Afskaf
felse. Det af Landbrugsministeren fremsatte Lovforslag
tilsigtede — ligesom de i tidligere Rigsdagssamlinger frem
satte Forslag — at gennemføre dette. — Medens 50 Meter Grænsen (jfr. ovenfor Kapitel I) slettedes derved, at de tre
Partier, der gennemførte Loven (Socialdemokrater, Konser
vative og Radikale), stemte for Bestemmelsen i Landbrugs
ministerens Affattelse — Venstre foreslog Grænsen opret
holdt med visse Modifikationer —, udgik de i Lovforslaget
indsatte Bestemmelser om Jagtrettens og Brugsrettens
Forening, og i Stedet indførtes de (foran i § 7 omtalte) Erstat
ningsbestemmelser for den Skade, Vildtet har paaført Bru-
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geren i Forbindelse med den ham under visse Betingelser
meddelte Ret til Jagt paa den ham overladte Grund. —
J Stedet for Jagtkort indførtes nu Jagttegn, i Forbindelse
med Ansvarsforsikring — et i saa Henseende nyt Princip.
Ogsaa disse nye Bestemmelser indsattes efter Indstilling af
ovennævnte tre Partier i Folketingsudvalget. Venstre gik
imidlertid imod de foreslaaede nye Bestemmelser og kunde
navnlig grundet paa disse ikke tiltræde Lovforslaget. Partiet
stillede i Folketinget Forslag til en helt ny Affattelse af
Loven — dog saaledes, at Forslaget indeholdt mange med
Flertallets Forslag enslydende Bestemmelser, Bestemmelser,
der, efter hvad Partiets Ordfører i Folketinget (J. C. A.
Larsen) udtalte, oprindelig var foreslaaet af Venstre, bl. a.
den nye Affattelse af § 7. Medens der saaledes var Enighed
bl. a. om Fredningsbestemmelser, skærpede Straffebestem
melser m. v., fandt Venstre det med Hensyn til den pligtige
Ansvarsforsikring — som det bl. a. oplyses i Landstings udvalgets Betænkning, hvori Partiet ogsaa stillede Ændrings
forslag i saa Henseende — ganske urimeligt at paabyrde
Jægere Udgiften til en Dobbeltforsikring til ingen Nytte og
derved i meget væsentlig Grad formindske det Beløb, der
ellers vilde være til Raadighed til Vildtpleje m. v., ligesom
man mente, at dette Beløb fandt sin bedste Anvendelse ved
i Hovedsagen at anvendes lokalt. — Endelig foreslog man
Taksten for almindelige Jagtkort sat til 15 Kr. og gratis
Udstedelse af Jagtkort til Brugeren selv paa een Ejendom
eller eventuelt hans Søn. — De nye Bestemmelser om Jagt
tegn vedtoges imidlertid — efter et af Venstre begæret
Navneopraab — i Folketinget med 89 Stemmer mod 41
(Venstre), 3 Medlemmer stemte ikke, medens Venstres
ovenfor omtalte Ændringsforslag i Forvejen var forkastet
med 87 Stemmer imod 36. — I øvrigt stilledes saavel i Folke
ting som i Landsting en Række Ændringsforslag, hvoraf
største Delen af redaktionel Karakter. Af Ændringsforslag
i øvrigt, der ikke vedtoges, kan nævnes et af M. C. Jensen
i Landstinget stillet Forslag om at indskrænke Fredningstiden for en Række Svømme- og Vadefugle med en Maaned
til den hidtil gældende samt om at gennemføre den tidligere
Jagtperiode for Svaner, der nu var foreslaaet fredede. End
videre foreslog samme Forslagsstiller, at § 25 om Forbud mod
Nets Anvendelse ved Fangst af Søfugle skulde udgaa, og da
dette forkastedes, foreslog han Bestemmelsen indskrænket
til kun at gælde Net, der var konstrueret i dette Fangst
øjemed. — Endvidere foresloges (af Venstre i Landstinget),
at Salg af de i § 26 omhandlede Geværer skulde være tilladt
i indtil 1 Aar efter Lovens Ikrafttræden. Endelig foresloges
(af samme Mindretal), at Forslaget om Nedlæggelse af
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Fuglekøjerne paa Fanø bortfaldt, ligesom man foreslog
undtaget »Fartøjer af almindelig Fiskerbaadstype« fra det i
§ 27 omhandlede Forbud mod Jagt fra Motorbaad eller andet
maskindrevet Fartøj. Da dette forkastedes, foreslog M. C.
Jensen, at Forbud efter § 27 kun skulde gælde Jagt fra
Motorbaad eller andet maskindrevet Fartøj, hvis Hastig
hedsevne overstiger 7 Knob. Ogsaa dette forkastedes.
Loven vedtoges i Folketinget med 79 Stemmer imod 39
og i Landstinget med 37 Stemmer mod 25. Endelig vedtoges
den ved eneste Behandling i Folketinget — efter at Venstre
i Udvalgets Erklæring over Lovforslaget havde anbefalet at
stemme imod — med 82 Stemmer imod 29.

21. Lev om Tillæg til Lov Nr. 100 af 31. Marts
1928 om Udførsel, Indførsel og Forhandling af Æg.
(Landbrugsminister Bording). [A. Sp. 5909—C. Sp. 1539,
2693].
Fremsat i Landstinget 5/12 (L. Sp. 292). 1. Beh. 17/i>
(L. Sp. 329). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (H. C.
Andersen, Bækgaard, Marie Christensen, Degnbol [Form.],
Frøkjær, A. P. Hansen, Johs. Hansen, H. P. Jensen, Jensen
[Aale], Kr. Johansen, Lange [Sekr.], Hans Nielsen, Rs. Nielsen,
Stegger Nielsen og P. C. Petersen). Betænkning (B. Sp. 1931)
afgiven 2%. (Ordfører: Lange). 2. Beh. 25/3 (L. Sp. 1387).
3. Beh. 26/3 (L. Sp. 1459). Oversendt til Folketinget. 1. Beh.
30/3 (F. Sp. 6537). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer
(Jensen [Lillering], A. C. Mortensen [Form.], J. P. Jensen,
M. F. Mortensen, Jens Sørensen [Sejlflod], M. K. Sørensen,
Jens Jensen [Sekr.], Mads Larsen, Kyed, Nørskov, Svend
Nielsen, Hans Jacob Sørensen, Johannes Hansen, Viggo
Hansen og A. C. D. Petersen). Betænkning (B. Sp. 2919)
afgiven 17/4. (Ordfører: Jensen [Lillering]). 2. Beh. 22/4
(F. Sp. 7293). 3. Beh. 24/4 (F. Sp. 7430). Loven stadfæstet
28. April 1931. (Lov-Tid. Nr. 140).
Ved Loven foretages en Udvidelse af Bestemmelsen i
Lov af 31. Marts 1928 § 3; efter denne kan det paalægges
Eksportørerne at afholde alle Udgifter til den fornødne Kon
trol med Overholdelsen af de i Loven givne Bestemmelser
vedrørende Udførsel m. v. af Æg. Nu fastsættes det ved
nærværende Lovs § 1 yderligere, at Landbrugsministeren
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kan endvidere med Tilslutning af Foreningen af danske
Ægeksportører og Dansk Andels Ægeksport paaligne de
autoriserede Eksportører en Afgift til Bestridelse af Udgif
terne ved Oplysnings- og Agitationsarbejde til Fremme af
Ægproduktionen og Hønseavlen her i Landet og ved hermed
forbunden Forsøgsvirksomhed. Indenfor et Beløb af 15 000
Kr., der bevilges paa de aarlige Finanslove, kan Landbrugs
ministeren udrede Halvdelen af de heromhandlede Udgifter.
Ved Lovens § 2 gives Straffebestemmelserne i § 4 i
Loven af 1928 en ny Affattelse, hvorved der gives Landbrugs
ministeren en begrænset Myndighed til at ikende Bøder
— i Lighed med, hvad der er Tilfældet efter Lovene om Handel
med Smør og Margarine. § 4, Stykke 1, i Loven af 1928
kommer nu til at lyde:
»Overtrædelse af de i denne Lov indeholdte eller i Medfør
af samme fastsatte Bestemmelser straffes med Bøde ikke
under 20 Kr., i Gentagelsestilfælde ikke under 40 Kr. Bøderne
tilfalder Statskassen. Betales en Bøde ikke, kan den inddrives
ved Udpantning, medmindre Politiet skønner, at Inddrivelse
ikke er mulig eller vilde gøre føleligt Skaar i den bødefældtes
Livsvilkaar. Indgaar en Bøde ikke, kan den forlanges
afsonet. Bøderne kan paalægges af Landbrugsministeren
indenfor et Beløb af 2 000 Kr. Det staar den paagældende
frit for inden 14 Dage, efter at Landbrugsministerens Af
gørelse er tilgaaet ham, at forlange Sagen undergivet Dom
stolenes Afgørelse, hvilket da foranlediges af Landbrugs
ministeren. En indledet Sag bortfalder dog, naar enten
Landbrugsministeren tager sin Paastand om Bøde eller Sags
anlæg tilbage, eller naar den tiltalte, som har begæret Dom
stolenes Afgørelse, frafalder samme. En af Landbrugsmini
steren truffen Afgørelse har Gentagelsesvirkning i samme
Grad som en Retsafgørelse. Saafremt de heromhandlede
Sager indbringes for Domstolene, behandles de som Politi
sager.«
Lovforslaget fremsattes, fordi Ministeriet var blevet op
mærksom paa det formaalstj enlige i, at der her i Landet i
Lighed med, hvad Tilfældet er i flere af de Lande, der optræder
som Danmarks Konkurrenter paa de udenlandske Markeder
for Æg, iværksættes et forøget Oplysnings- og Agitationsarbejde paa Ægproduktionens Omraade. Landbrugsmini
steriet nedsatte i 1930 et Udvalg til at forestaa dette Arbejde
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og stillede til Raadighed for Udvalget med Tilslutning af
Æg-Eksportørerne m. fl. et Beløb af ca. 10 000 Kr., der var
i Behold fra afvigte Finansaar af det Afgiftsbeløb, som Land
brugsministeren i Medfør af Loven af 1928 havde paalignet
de autoriserede Eksportører. Da det imidlertid blev klart,
at der i det nævnte Øjemed skulde bruges adskilligt større
Midler, foreslog Ministeren, at ogsaa Udgifterne til det
nævnte Oplysnings- og Agitationsarbejde skulde ligesom
Kontrol-Udgifterne kunne paalignes Ægeksportørerne. Under
1. Behandling i Landstinget fremsattes Betænkelighed herved,
og i Udvalget ændredes Lovens § 1 til at lyde som ovenfor
anført, hvad alle var enige om.
I Folketinget fremkom under 1. Behandling Ønske om,
at Ægproducenterne ogsaa blev repræsenteret ved Administra
tionen af de i Lovforslaget nævnte Beløb. Flertallet (hele
Udvalget undtagen Venstre) indstillede imidlertid Lov
forslaget til Vedtagelse uforandret, idet det gjorde gæl
dende, at de, der skal stille de nævnte Midler til Raadighed,
ogsaa bør have Indflydelse paa Beløbets Anvendelse, saa
meget mere som det naturligt vil blive det en Gang nedsatte
Udvalg, der vil faa den egentlige Administration af nævnte
Beløb.
Venstremindretallet udtalte, at det »har Betænkeligheder
overfor Lovforslaget, fordi der heri er undladt at følge det
Princip, der i øvrigt anvendes i Lovgivningen vedrørende vor
Landbrugseksport, nemlig at lade Producenternes Organi
sationer være dem, der bemyndiges til at være medbestem
mende, hvor en saadan Bemyndigelse ifølge Lovbestem
melser gives.« Mindretallet stillede derfor Ændringsforslag
om, at ogsaa de samvirkende danske Landbo- og Husmands
foreninger skulde være medbestemmende, men Ændrings
forslaget forkastedes med 70 Stemmer mod 23. Ved 3. Behand
ling vedtoges Loven enstemmigt med 88 Stemmer.

22. Lov angaaende Lejemaal om visse Boliger og
Forretningslokaler m. V. (Indenrigsminister DcMgaard).
[A. Sp. 5665—0. Sp. 319, 2595, 2733].
Fremsat i Folketinget 25/n (F. Sp. 2052). 1. Beh. 1G-17/12
(F. Sp. 3086 og 3133). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer
(Simonsen [Aarhus], O. Andersen, Fr. Andersen [Kh.-Frb. ø.
Stkr.], J. Chr. Jensen [Sekr.], Einer Jensen [Form.], J. P.
Larsen, N. P. Nielsen, Rager Slebsager, Jensen [Broby],
Elgaard, Himmelstrup, Hans Jacob Sørensen, Carlsen-Skiødt
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og C. J. F. Sven). Betænkning (B. Sp. 481) afgiven 20/2.
(Ordfører: Simonsen [Aarhus]). 2. Beh. 25/2 (F. Sp. 4994).
3. Beh. 27/2 (F. Sp. 5124). Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 6/3
(L. Sp. 978). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Andrea
Brochmann, J. V. Christensen, Ludvig Christensen, P. Chri
stensen, Henriette Crone, Gunnar Fog-Petersen, Godskesen,
Gregersen, Johannes Jensen, Jensen-SteVns, Laurits Knudsen,
Stensballe [Form.], C. F. Sørensen, Fritze Teisen og Villemoes).
Betænkning (B. Sp. 2945) afgiven 22/4. (Ordfører: Stensballe).
2. Beh. 23/4 (L. Sp. 2001). 3. Beh. 24/4 (L. Sp. 2012). Tilbagesendt til Folketinget. Udvalgets Erklæring (B. Sp. 2979)
afgiven 24/4. Eneste Beh. 25/4 (F. Sp. 7484). Loven stadfæstet
28. April 1931. (Lov-Tid. Nr. 133).
Nærværende Lov, der afløser Lov om Boligforholdene
af 1. April 1925 (se Aarbog 1924—25, Side 117), hvis Gyldig
hed udløb i Maj 1931, indeholder i dens §§ 1—3 permanente
Bestemmelser vedrørende Huslejeaager og omfattende hele
Landet, medens §§ 4—8 indeholder Bestemmelser af midler
tidig Karakter vedrørende Lejeforholdene i København,
Frederiksberg, Gentofte og Taarnby Kommuner.
§ 1. Saafremt en Udlejer betinger sig eller oppebærer en
Leje af Lejlighed (eller Del deraf) eller Lokale eller et Veder
lag for en i Forbindelse med et Lejemaal staaende Ydelse,
der staar i Misforhold til det udlejedes eller Ydelsens Værdi,
kan Lejeren kræve det for meget erlagte Beløb tilbagebetalt
og er berettiget til at fortsætte Lejemaalet for den Lejebeta
ling m. v., som under en af ham rejst Retssag af Retten
skønnes rimelig under Hensyntagen til det udlejedes Belig
genhed, Art, hidtidige Leje og Vedligeholdelsestilstand sam
menholdt med den i Kommunen for Boliger og Lokaler af
tilsvarende Beskaffenhed almindelige Leje.
Den paagældende Lejer kan i Tilfælde af saadan Ned
sættelse af Lejen m. v. i for Forretningslokalers Vedkom
mende 8 Aar, for øvrige Lejemaal 4 Aar, efter den endelige
Retsafgørelse i Sagen kun opsiges med Rettens Samtykke.
Giver Retten ikke Lejeren Medhold, kan den dog bestem
me, at han ikke kan opsiges til Fraflytning førend til 3
Maaneder efter det Tidspunkt) hvortil han kontraktmæssigt
kunde opsiges.
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Den i Lov Nr. 274 af 22. December 1908 hjemlede
5-aarige Forældelsesfrist forkortes med Hensyn til Lejerens
Krav paa Tilbagebetaling ifølge nærværende Paragraf til
1 Aar.
Naar en Overenskomst om Ændring i et bestaaende Lejemaal er gyldigt indgaaet inden den 1. Januar 1931 i Medfør
af § 7 i Lov Nr. 83 af 1. April 1925 om Boligforholdene, kan
den ikke anfægtes efter nærværende Lov.
Retssag i Henhold til nærværende Paragraf maa rejses
inden, for Forretningslokalers Vedkommende 2 Aar, for
øvrige Lejemaal 1 Aar, efter at Lejekontrakten eller, for saa
vidt det drejer sig om Lejeforhøjelse i bestaaende Lejemaal,
Aftalen om Lejeforhøjelse er indgaaet.
§ 2. Saafremt en Lejer opsiges af Udlejeren til Fra
flytning, og Opsigelsen under en af Lejeren rejst Retssag af
Retten skønnes at være foranlediget ved eller at staa i For
bindelse med Forsøg fra Udlejerens Side paa at opnaa en
Leje eller andet Vederlag, der staar i Misforhold til det
udlejedes eller ydedes Værdi, jfr. § 1, kan Retten forkaste
Opsigelsens Gyldighed, og Lejeren har da Ret til at fortsætte
Lejemaalet for den Lejesum m. v., som fastsættes af Retten,
og kan i, for Forretningslokalers Vedkommende 8 Aar, for
øvrige Lejemaal 4 Aar, efter den endelige Retsafgørelse i
Sagen kun med Rettens Samtykke opsiges. — Dersom en
Lejer i Tilfælde af fornævnte Art har maattet fraflytte Lejlig
heden, paahviler det Udlejeren at yde ham fuld Erstatning
for alt herved forvoldt Tab.
Retssag i Henhold til nærværende Paragraf maa rejses
inden 2 Maaneder efter Opsigelsen.
§ 3. Bestemmelserne i de to foranstaaende Paragraffer
kommer til Anvendelse i enhver Kommune og paa alle Leje
maal, herunder Fremlejemaal, saavel om Boliger — herunder
dog ikke Lejemaal med fuld Kost og Hotelvirksomhed —
som om Forretningslokaler (Butikker, Kontorer, Lagre etc.)
og Beboelseslejligheder, der benyttes helt eller delvis til
erhvervsmæssig Virksomhed (Sagfører-, Læge-, Tandlæge
virksomhed o. lign.).
Lejligheder og Lokaler i Ejendomme, hvis Opførelse er
paabegyndt efter 31. Maj 1918, og Lejligheder (Lokaler),
der efter samme Tidspunkt er fremkommet ved Oprettelse
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af nye Lejligheder i gamle Ejendomme, falder udenfor Lovens
Bestemmelser.
I Retssager, som af Lejeren rejses i Henhold til §§ 1 og 2,
er begge Parter i første Instans fritaget for Retsgebyr og for
Brugen af stemplet Papir. I øvrigt kan fri Proces meddeles
Parterne efter Reglerne i Retsplejelovens Kapitel 31.
§ 4. For København, Frederiksberg, Gentofte og Taarnby
Kommuner gælder derhos for de den 1. Maj 1931 bestaaende
Lejemaal om de nedenfor i § 5, 1. og 2. Stykke, nævnte Lejlig
heder og Lokaler og Dele deraf de i §§ 5—7 indeholdte Over
gangsbestemmelser.
§ 5. Lejere af 5 Værelsers Lejligheder og derunder — deri
ikke indbefattet Pigeværelse — har Ret til, under Overhol
delse af de kontraktlige Forpligtelser, at fortsætte Lej ema alet
uforandret indtil Oktober Flyttedag 1934.
Lejere af Lokaler med tilliggende Beboelse samt, selv om
Lokalet ikke har tilliggende Beboelse, af Butikslokaler (med
tilhørende Lagerrum og Kontorer) og de af Sagførere, Læger,
Tandlæger o. lign, benyttede Lokaler har Ret til, under Over
holdelse af de kontraktlige Forpligtelser, at fortsætte Lejemaalet uforandret indtil Oktober Flyttedag 1935.
Som gyldig Opsigelsesgrund med kontraktmæssigt Varsel
skal dog anses:
1. at en Ejer, som mindst 1 Aar, regnet fra Tinglysning af
(betinget eller ubetinget) Skøde, har ejet paagældende
Ejendom, ønsker at bebo en Lejlighed i denne, og en
Lejlighed i Ejendommen ikke bebos af nogen, der efter
1. November 1925 har ejet eller administreret Ejendom
men eller nu administrerer den. Af Samejere kan kun
een gøre denne Opsigelsesgrund gældende. En Ejer er
ikke berettiget til at opsige nogen, der i 10 Aar eller
længere uafbrudt har boet i Ejendommen, for saa vidt
der findes Lejere med kortere Lejetid end 10 Aar,
2. at det, selv om Ejeren bor i Ejendommen, er nødvendigt,
at en Lejlighed tages i Brug af en Vicevært eller anden
Funktionær ved Administrationen af Ejendommen, eller
at der i Ejendommen, hvis denne har mindst 6 Lejlig
heder, ansættes en Gaardmand, Trappe kone eller anden
til Ejendommens Pasning nødvendig Person.
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Ejeren er berettiget til at ombytte nævnte Funk
tionærer med andre, saaledes at Lejligheden overgaar
til dem.
I Arbejderboliger, der er opført til Beboelse for
Arbejdere eller Funktionærer i den paagældende Bedrift,
har Ejeren Ret til med sædvanligt Varsel at opsige Lejere,
der udtræder af Arbejdsforholdet til Bedriften,
at Ejeren, naar han ikke selv bor i Ejendommen, vil
overtage de en Vicevært paahvilende Funktioner, i
hvilket Tilfælde han er berettiget til selv at tage Vice
værtens Lejlighed i Brug,
naar det godtgøres, at Lejeren forsætlig eller ved en grov
Uagtsomhed har beskadiget Ejendommen eller Lejlig
heden i væsentlig Grad eller vægrer sig ved at efterkomme
rimelige Ønsker fra Ejerens Side om Adgang til at for
bedre Ejendommen eller foretage Istandsættelser. End
videre naar han ved sin Optræden overfor Ejeren, hans
Stedfortræder eller andre af Husets Beboere volder disse
alvorlig Ulempe, eller naar hans Erhverv eller Beskæf
tigelse i Ejendommen efter hele Ejendommens Beskaf
fenhed er til Skade for denne eller til alvorlig Ulempe
for Beboerne, eller naar han trods Paamindelse fra Ejerens
eller dennes Stedfortræders Side volder Uro og For
styrrelse i Ejendommen. Det samme gælder, hvis trods
Paamindelse nogen af hans Husstand eller logerende
gør sig skyldig i saadan Adfærd,
naar Lejeren uden Hjemmel i Kontrakten eller Ejerens
Samtykke fremlejer Dele af Lejligheden, som ikke hidtil
har været fremlejet,
at en Ejer ønsker at nedrive eller ombygge sin Ejendom;
saadan Opsigelse kan dog tidligst ske til Fraflytning
April Flyttedag 1932,
for velgørende Stiftelser, naar Lejligheden skal anvendes
som Fribolig efter Stiftelsens Formaal,
for Fremlejes Vedkommende, naar den fremlejede Del
af Lejligheden enten med rimelig Grund ønskes taget i
Brug af Lejeren selv sammen med den øvrige Del af
Lejligheden, eller naar den udlejes uden Lejeforhøjelse
til andre,
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9. at en Ejer af en Lejlighed i et Boligselskab, som har
erhvervet en Ejendom, selv ønsker at bebo den om
meldte Lejlighed, naar han stiller en tilsvarende Lejlig
hed til den opsagte Lejers Disposition. Ejeren maa
dog have ejet Lejligheden i mindst 3 Aar,
10. at en Ejer, der selv bebor Ejendommen, af erhvervs
mæssige Hensyn eller paa Grund af Husstandens Vækst
ønsker en større Lejlighed i Ejendommen, naar han
stiller sin egen Lejlighed til den opsagte Lejers Disposi
tion; Lejen kan dog ikke sættes til et højere Beløb, end
hvad der svares af tilsvarende Lejlighed i Ejendommen,
11. at der i Ejendommen kun findes 2 Lejligheder, hvoraf
Ejeren bebor den ene; dog kan Opsigelse til Fraflytning
først finde Sted til April Flyttedag 1932,
12. at en Ejer, som mindst 3 Aar, regnet fra Tinglysning af
(betinget eller ubetinget) Skøde, har ejet Ejendommen,
selv ønsker at raade over et i Ejendommen udlejet
Forretningslokale til for egen Regning at drive selvstæn
dig Forretningsvirksomhed deri; saadan Opsigelse kan
dog tidligst ske til Fraflytning Oktober Flyttedag 1932.
Dog kan Ejeren ikke opsige en Lejer for i den af
denne lejede Butik at drive en Forretning i samme
Branche som Lejerens, medmindre Ejeren selv har
drevet tilsvarende Forretning fra anden Butik i mindst
2 Aar.
Saafremt Ejeren efter at have opsagt Lejeren ikke
tager det opsagte i Brug paa den forudsatte Maade eller
inden 2 Aar efter det Tidspunkt, hvortil Lejeren er opsagt,
ophører med selv at drive den paagældende Forretnings
virksomhed, har den opsagte Lejer Ret til fuld Erstat
ning for alt ved Opsigelsen forvoldt Tab, medmindre
Ejeren godtgør, at Undladelsen eller Ophøret af Lokalets
Benyttelse var ham utilregnelig.
De under Nr. 1—3, Nr. 7 og Nr. 9—11 nævnte Bestem
melser kommer dog ikke til Anvendelse paa Forretningslokaler
med eller uden Beboelse.
Saafremt Udlejeren foretager Opsigelse efter nærværende
Paragraf, skal han i Opsigelsen angive Begrundelsen for denne.
Saafremt Lejeren vil gøre Indsigelse mod Opsigelsens Gyldig-
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hed i Henhold til nærværende Paragraf, skal han inden
5 Dage efter Opsigelsens Modtagelse skriftlig meddele Ud
lejeren sin Indsigelse. Dette gælder dog kun, hvis Opsigelsen
er skriftlig og indeholder Oplysning om, at Indsigelse maa
gøres til Udlejeren inden nævnte Frist.
Hvis Ejeren derefter vil fastholde Opsigelsen, maa han
inden 14 Dage efter Modtagelsen af Lejerens Indsigelse bringe
Spørgsmaalet om Opsigelsens Gyldighed for Domstolene.
§ 6. Naar en Ejer indenfor de i § 5, 1. og 2. Stykke,
nævnte Tidsrum udover sin almindelige Vedligeholdelses
pligt ønsker at gennemføre en saadan Hovedreparation eller
Modernisering af sin Ejendom, hvortil udkræves Autoriteter
nes Tilladelse, kan han lade saadan udføre. Saafremt saadant
Arbejdes Udførelse i Lejligheden ikke har Hjemmel i Leje
forholdet, kan det dog ikke imod Lejerens Ønske paabegyndes
før Oktober Flyttedag 1931 eller, hvad angaar Indlæg af
Centralvarme, varmt Vand og Bad, 1. August 1931. Ejeren
er berettiget til med kontraktmæssigt Varsel at kræve en
Forhøjelse af Lejen — dog tidligst fra April Flyttedag
1932 at regne — svarende til de Udgifter, som Forbedringen
medfører, saaledes at saavel de paa Grund af Forbedringen
forøgede Driftsudgifter som en passende Forrentning og Af
skrivning af Anlægsudgifterne*) fordeles forholdsmæssigt paa
de paagældende Lejligheder i Ejendommen.
Saafremt der indenfor de i § 5, 1. og 2. Stykke, nævnte
Tidsrum indføres Forhøjelse i Beskatningen af fast Ejendom,
eller der indenfor de nævnte Tidsrum paalægges Ejendom
men nye Vej-, Kloak- eller andre lignende Bidrag til det offent
lige, er Ejeren berettiget til med kontraktmæssigt Varsel at
kræve Skatteforhøjelsen eller Bidraget udlignet paa Lejerne
gennem en passende Lejeforhøjelse.
Saafremt Lejeren vil gøre Indsigelse mod den af Udlejeren
i Henhold til nærværende Paragraf krævede Lejeforhøjelse,
*) Ved Bedømmelsen af Størrelsen paa Afskrivningerne af
Anlægsudgifterne maa der lægges en saadan Afskrivning til
Grund, som der sædvanlig regnes med ved fornuftig Admi
nistration, saaledes som ordentlig og forsigtig Forretnings
brug tilsiger; de af Skattevæsenet tilladte Afskrivninger kan
i nogen Grad være vejledende. Jfr. Landstingets Udvalgs
betænkning.
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maa han inden 14 Dage efter Modtagelsen af Udlejerens
Krav skriftligt meddele denne sine Indsigelser. Ved Over
skridelse af denne Frist fortaber Lejeren Adgang til senere
at fremsætte Indsigelse mod Kravet, dog kun saafremt Ud
lejerens Krav er fremsat skriftligt og indeholder en Begrun
delse af Kravet, Angivelse af den krævede Lejeforhøjelses
Størrelse samt Oplysning om, at Indsigelse maa gøres til
Udlejeren inden 14 Dage.
§ 7. Ordet »Lejer« omfatter foruden Lejeren selv tillige
hans eventuelle Enke.
§ 8. Nærværende Lov træder i Kraft den 1. Maj 1931.
Samtidig bortfalder Lov Nr. 83 af 1. April 1925 om Bolig
forholdene. Sager, der inden 1. Maj 1931 i Henhold til Loven
af 1. April 1925 er forelagt Nævnsinstitutionen, færdig
behandles af denne inden 1. Juni 1931 og for Overnævnets
Vedkommende inden 15. Juli 1931.
Det fremsatte Lovforslag opretholdt i mildnet Form de
for Hovedstadskommunerne hidtil gældende Restriktioner,
derunder Tilflytningsbestemmelserne, dog i lempet Form,
men ophævede Huslejenævnene. Afgørelse af Stridsspørgsmaal var henlagt til en særlig Boligret med Appel til Lands
retten. Indskrænkningen i Adgangen til Nedrivning og
Ombygning og andre Restriktioner bortfaldt. Der fore
sloges mildere Bestemmelser med Hensyn til Lejeforhøjelser
og Opsigelser. Endvidere paabød Lovforslaget Revision af
Bestemmelserne i Samlingen 1932—33.
Under Behandlingen af dette Lovforslag i Folketinget
enedes et Flertal (Socialdemokrater, Venstre og Radikale) og
en ny paa Initiativ af Venstre fremkommen Affattelse, der paa
afgørende Punkter afveg fra Ministerens Forslag. Restrik
tionerne vedrørende Lejeforholdet og Opsigelserne begræn’sedes saaledes til 5 Værelsers Lejligheder og derunder og til kun
at have Gyldighed til for Boliger Oktober Flyttedag 1934, for
Forretningslokaler Oktober Flyttedag 1935. Endvidere
udgik Tilflytningsbestemmelserne og Reglerne om Boligret.
Socialdemokraterne og de Radikale udtalte i Betænkningen,
at de »maa beklage, at det ikke har været muligt at gennem
føre det fremsatte Lovforslag, idet dette efter vor Opfattelse
netop baade gav den fornødne Beskyttelse for Lejerne og den
fornødne Bevægelsesfrihed for Ejerne. Men da det under For
handlingerne viste sig umuligt at opnaa Tilslutning til Lov
forslaget fra hverken Venstre eller Konservative, har vi under
Hensyn til Styrkeforholdet mellem Partierne i Landstinget,
om end med store Betænkeligheder, fundet det nødvendigt
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at indgaa paa den Ordning, der har kunnet opnaas ved For
handling med Venstre, for overhovedet at bevare en Beskyt
telse for Lejerne saa længe som muligt for de Ejendomme,
som den nugældende Lov omfatter.«
Venstre i Udvalget udtalte som Indledning til sine
Bemærkninger om det nye Forslags enkelte Bestemmelser:
»Vi er nu som i 1925 Modstandere af en varig Boliglovgivning,
og det er vor Opfattelse, at hvis man fra de Partiers Side, der
den Gang gennemførte den nugældende Boliglov*), i Stedet
for vilde være gaaet ind i en Forhandling med Venstre om
passende Overgangsbestemmelser, saa havde man nu for
længst været færdig med alle Boligrestriktioner, og man havde
efter al Sandsynlighed tillige nu staaet med en betydelig
større Reserve af ledige Lejligheder, end Tilfældet er i Dag.«
Det konservative Mindretal udtalte i Betænkningen, at det
»kan ikke tiltræde det fremsatte Lovforslag. Mindretallet
ønsker at følge den Linie, som det konservative Folkeparti
har fulgt ved Behandlingen af Boliglovene efter 1920, nemlig
en gradvis Afvikling af de ved Krigstiden skabte abnorme
Forhold og en absolut Afstandtagen fra Bestemmelser, der
kan virke hemmende paa Boligbyggeriet, og en Tilbage
venden til den Ejeren forud for Huslejelovgivningens Ind
førelse tilkommende Ret til at raade over sin Ejendom uden
dog at prisgive Lejerne, hvorfor visse Bestemmelser til Mod
virkning af urimelig høje Lejer foreslaas. — Da Ophævelsen
af Boliglovgivningen for Provinsens Vedkommende i 1925
ikke skønnes at have medført væsentlige Ulemper, mener
Mindretallet, at det ogsaa kan tilraades nu — 6 Aar senere —
at komme bort fra samme Lovgivning for Storkøbenhavn, dog
med enkelte Overgangsbestemmelser indtil Oktober Flytte
dag 1932.
Angaaende Indflytning til København, Frederiksberg,
Gentofte og Taarnby Kommuner foreslaar Mindretallet, at
de enkelte Kommunalbestyrelser kan træffe Bestemmelser
herom, dog ikke udover 1. Maj 1935, efter hvilken Tid almin
delig Indflytning skal være tilladt.«
De Konservative fremsatte i Overensstemmelse hermed et
Ændringsforslag om en ny Affattelse af Lovforslaget. Æn
dringsforslaget forkastedes med 102 Stemmer mod 20, medens
Flertallets Forslag til ny Affattelse af Lovforslaget ved et paa
Begæring af de Konservative foretaget Navneopraab ved
toges med 110 Stemmer mod 22 (2 Medlemmer [Pinstr-up
og Vejen] svarede: Stemmer ikke, og 15 var fraværende)
Det af Folketinget vedtagne Forslag fik i Landstinget
gennem Udvalgsbehandling en tydeligere Affattelse paa for-

*) Socialdemokrater, Konservative og Radikale.
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skellige Punkter og gennemgik desuden Realitetsændringer,
der dog ikke rokkede ved Forslagets Hovedprincipper. Der
stilledes i alt 27 Ændringsforslag, dels af Indenrigsministeren,
dels af et Flertal (Venstre, Socialdemokrater og Radikale).
Lovforslaget fik herved den ovenfor gengivne Skikkelse,
der vedtoges i Landstinget af de førnævnte 3 Partier mod
de Konservative, der havde stillet Forslag af samme Indhold
som Partiet i Folketinget og gik imod de foreliggende Fler
talsforslag, som efter Mindretallets Mening ikke »vil byde
den gradvise Afvikling af Restriktionerne, som Mindretal let
maa kræve«.
Folketinget vedtog ved eneste Behandling Lovforslaget i
Landstingets Affattelse med 89 Stemmer mod 20 (Kon
servative).
Ordførere i Folketinget: Simonsen (Aarhus) (S.), Slebsager
(V.), Carlsen-Skiødt (K. F.) og Rager (R. V.).
Ordførere i Landstinget: Stensballe (V.), Ludvig Christen
sen (S.), Fritze Teisen (K. F.) og Gunnar Fog-Petersen (R. V.).

23. Lov om Gifte og andre for Sundheden far
lige Stoffer. (Indenrigsminister Dahlqaard). [A. Sp. 2397—
C. Sp. 61, 263, 333].
Fremsat i Landstinget 8/10 (L. Sp. 11). 1. Beh. 22/10
(L. Sp. 98). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Bækgaard, Marie Christensen [Form.], Henriette Crone, Ellinger
[Sekr.], Gunnar Fog-Petersen, I. A. Hansen, Hauch, Jens
Høyer, H. P. Jensen, H. P. Johansen, Lange, Lewinsky,
Carl F. Madsen, Stegger Nielsen og P. C. Petersen). Betænk
ning (B. Sp. 259) afgiven 1G/i- (Ordfører: Ellinger). 2. Beh.
27i (L. Sp. 479). 3. Beh. 23/i (L. Sp. 490). Oversendt til Folke
tinget. 1. Beh. 28/1 (F. Sp. 4110). Henvist til Udvalg paa
15 Medlemmer (Bjerring, Jens Sørensen [Smørum], J. P.
Jensen, Vilhelm Rasmussen, Jensen [Lillering], Marinus
Sørensen [Sekr.], Hauberg [Form.], Steen, Svend Nielsen,
Raunkjær, A. Chr. Christensen, Se velsted, Kjærgaard-Jensen,
Pürschel og Carlsen-Skiødt). Betænkning (B. Sp. 527)
afgiven 2%. (Ordfører: Bjerring). 2. Beh. 25/2 (F. Sp. 4989).
3. Beh. 25/2 (F. Sp. 4991). Tilbagesendt til Landstinget. Ud
valgets Erklæring (B. Sp. 727) afgiven 26/2. Eneste Beh. 27/2
(L. Sp. 816). Loven stadfæstet 28. Februar 1931. (Lov-Tid.
Nr. 34).
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Forslag til nærværende Lov er — ligesom det i Rigsdags
samlingen 1927—28 fremsatte Forslag (se Aarbog 1927—28,
Side 337) — i Hovedsagen udarbejdet paa Grundlag af en
Kommissionsbetænkning af 1925. Lovforslaget, der ændredes
paa nogle Punkter under dets Gang gennem Tingene (se herom
nedenfor), vedtoges enstemmigt i begge Ting.
Loven har følgende Ordlyd:

1. Bestemmelser vedrørende Gifte.
§ 1. Til Gifte henregnes i denne Lovs §§ 2—15 de Stoffer, der
er opført paa de Loven vedføjede Lister I og II, samt Forbin
delser og Præparater af dsse, der er i Besiddelse af Stoffets
giftige Egenskaber.
Indenrigsministeren kan efter Indstilling fra Sundheds
styrelsen foretage Ændringer i og Tilføjelser til de nævnte
Lister.
Sprængstoffer berøres ikke af denne Lovs Regler.
Det har sit Forblivende ved Reglerne i Lov Nr. 95 af
31. Marts 1930 om Fremstilling af og Handel med Opium m. m.
samt ved de i § 1, Nr. 9, i Lov Nr. 273 af 28. Juni 1920 om
Udvidelse af Sundhedslovgivningens Gyldighed til de sønderjydske Landsdele givne Regler om Udøvelse af Nærings
virksomhed som Droguist i de nævnte Landsdele.
§ 2. Berettigede til at fremstille Gifte er:
1. Apotekere. — 2. De i Henhold til § 14 i Lov om
Apotekervæsenet af 29. April 1913 godkendte Laboratorier. —
3. Personer eller Firmaer, som har Næringsadkomst, der
berettiger til at fremstille Gifte (i nærværende Lov benævnt
Giftfabrikanter). — 4. Statens naturvidenskabelige, læge
videnskabelige og tekniske Laboratorier og Institutioner
samt de af Staten autoriserede Laboratorier. — 5. Und
tagelsesvis andre Personer eller Virksomheder, til hvem
Indenrigsministeren maatte meddele saadan Tilladelse.
§ 3. Berettigede til at indføre Gifte er:
1. Apotekere. — 2. De i Henhold til Apotekerloven god
kendte Laboratorier. — 3. Giftfabrikanter. — 4. De i § 2,
Nr. 4, nævnte Institutioner og Laboratorier. — 5. Gros
serere. — 6. Industridrivende (Fabrikanter og Haandværkere), der anvender Gifte i deres Næringsvirksomhed,
dog kun til Brug i denne. — 7. De i § 6 nævnte handels-
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berettigede Personer, der har faaet Tilladelse til at handle
med Gifte, dog kun for saa vidt angaar Indførsel af saadanne
Gifte, som denne Tilladelse omfatter. — 8. Undtagelsesvis
andre Personer eller Virksomheder, derunder Afsvampningsanstalter, som Indenrigsministeren maatte meddele saadan
Tilladelse.
Indenrigsministeren kan derhos efter Ansøgning i hvert
enkelt Tilfælde give Personer, som erhvervsmæssigt driver
Landbrug, Gartneri, Havebrug eller Skovbrug, Tilladelse
til at indføre de i § 5 omhandlede, af Indenrigsministeren
tilladte Gifte til Anvendelse i egen Virksomhed paa Betin
gelse af:

a) at vedkommende gennemgaar et af Statens plante
patologiske Station afholdt og af Sundhedsstyrelsen
godkendt Kursus i Anvendelse og Omgang med saadanne
Gifte,
b) at vedkommende fører Bog over Indførsel eller Indkøb
(jfr. § 4, sidste Stykke) samt Borbruget af disse Gifte,
c) at Giftstofferne opbevares i et dertil bestemt og aflaaset
Rum, som ikke staar i umiddelbar Borbindelse med
Beboelsesrum eller Rum, hvori der opbevares Spise
varer. I dette Rum, der mærkes »Giftrum«, skal alle
Afvejninger, foregaa og de dér anvendte Vægte og Red
skaber skal være mærket »Gift« og maa ikke bruges
andetsteds.
§ 4. Apotekere og de i Henhold til Apotekerloven godkendte
Laboratorier samt Giftfabrikanter og Grosserere er beret
tigede til at udveje, sælge og udlevere Gifte til:
1. Apotekere. — 2. De i Henhold til Apotekerloven god
kendte Laboratorier. — 3. Giftfabrikanter. — 4. De i
§ 2, Nr. 4, nævnte Institutioner og Laboratorier. — 5. De i
§ 2, Nr. 5, nævnte Personer eller Virksomheder. — 6. Gros
serere. — 7. Industridrivende (Babrikanter og Haandværkere), der anvender Gifte i deres Næringsvirksomhed,
dog kun til Brug i denne. — 8. De i § 6 nævnte handels
berettigede Personer, der har faaet Tilladelse til at handle
med Gifte, dog kun for saa vidt angaar saadanne Gifte, som
denne Tilladelse omfatter. — 9. De i § 5 nævnte handlende,
Borbrugsforeninger og Organisationer, dog kun for saa vidt
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angaar saadanne Gifte, som disse er berettigede til at for
handle eller uddele.
Indenrigsministeren kan derhos efter Ansøgning i hvert
enkelt Tilfælde give Personer, som erhvervsmæssigt driver
Landbrug, Gartneri, Havebrug eller Skovbrug, Tilladelse til
hos de i nærværende Paragrafs 1. Stykke nævnte Forhand
lere, Laboratorier og Fabrikanter til Anvendelse i egen Virk
somhed at indkøbe de i § 5 omhandlede af Indenrigsmini
steren tilladte Gifte, dog paa de i § 3, sidste Stykke, under
Punkt a—c) angivne Betingelser.
§ 5. Købmænd, Detailhandlere, Materialister og Forbrugsforeninger kan til Forbrugere sælge og udlevere Gifte, der anven
des til Bekæmpelse af Plantesygdomme og Insekter samt
andre Dyr, som er skadelige for Have- og Landbruget, og
til hvis Udlevering Indenrigsministeren efter Forhandling
med Landbrugsministeren har meddelt Tilladelse. Have- og
Landbrugsorganisationer kan udlevere de samme Gifte til
deres Medlemmer.
De nævnte Købmænd, Detailhandlere, Materialister,
Forbrugsforeninger og Organisationer maa aldrig udveje,
ompakke eller omhælde Giften, men skal udlevere den i
den originale Pakning, i hvilken de har modtaget den. Inden
rigsministeren kan fastsætte, at enkelte Gifte kun maa
sælges i Pakninger af bestemte Vægtmængder eller Rum
fang, samt paabyde Farvning af Giftstoffer.
Pakningen, hvori disse Gifte udleveres, skal være hel
og stærk, forsvarligt tillukket eller tilproppet samt forseglet,
plomberet eller forsynet med Oblat. Pakningen skal endvidere
forsynes med en tydelig Angivelse af Giftens Navn (dens
danske Navn, om et saadant findes), Forretningens, For
brugsforeningens eller Organisationens Navn og Adresse
samt en særlig Etikette med Ordet »Gift« i hvide Bogstaver
paa sort Grund. Hver Pakning skal derhos være forsynet
med en paa Dansk affattet Brugsanvisning, der er godkendt
af Indenrigsministeren, og Pakningen skal i øvrigt opfylde
de Krav, der maatte blive stillet af Indenrigsministeren.
Ved Udleveringen skal Pakningen forsynes med Datum.
De ovenfor nævnte Købmænd, Detaillister, Materialister,
Forbrugsforeninger og Organisationer skal opbevare Pak
ningerne med Gift i et aflaaset Skab eller Rum, der ikke maa
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indeholde Varer af anden Art og ikke maa anbringes over
Varer af anden Art.
§6. Handelsberettigede Personer, der ved en Afgangseksa
men fra Universitetet eller en anden af Statens højere Lærean
stalter eller paa anden fyldestgørende Maade har godtgjort
at have Kendskab til Gift samt til Faren ved at omgaas den,
kan faa Tilladelse til at udveje, sælge og udlevere til Forbrugere
til teknisk Brug, herunder til Bekæmpelse af Plantesygdomme,
Skadedyr o. lign., de paa Liste I B. og II B. opførte Gifte
eller enkelte af dem. Saadan Tilladelse meddeles i Køben
havn af Magistraten, udenfor København af Amtet, efter
at der er givet Politimesteren og den paagældende Kom
munalbestyrelse Lejlighed til at udtale sig i Sagen.
Tilladelsen meddeles for højst 5 Aar ad Gangen.
§ 7. Bortset fra Bestemmelserne i §§ 4—6 maa Gifte til
teknisk Brug kun af Apotekere udleveres til Forbrugere.
Som Lægemiddel maa Gifte kun udleveres af Apotekere,
af dispenserende og distribuerende Læger og Dyrlæger samt
af Tandlæger, alt i Overensstemmelse med de herom til enhver
Tid gældende Bestemmelser.
§ 8. Giftfabrikanter, Grosserere og de i Henhold til Apo
tekerloven godkendte Laboratorier skal opbevare deres Lager,
herunder Prøvelager, af de paa Liste I opførte Gifte i særskilte
og aflaasede Bum, i hvilke alle Afvejninger, Indpakninger
o. lign, skal ske. De paa Liste II opførte Gifte skal de opbevare
omhyggeligt adskilt fra Nærings- og Nydelsesmidler og i det
hele fra Stoffer, der kan finde Anvendelse til indvortes Brug.
§ 9. Indenrigsministeren fastsætter nærmereRegler for Apo
tekeres Udlevering af Gifte til teknisk Brug saavel som for,
hvorledes Personer, der i Medfør af § 6 har faaet Tilladelse
til at handle med Gifte til teknisk Brug, skal opbevare,
afveje og udlevere Giften.
§ 10. Udlevering af Gifte til teknisk Brug til Forbrugere, der
under til de i § 2, Nr. 4 og 5, nævnte institutioner og Virksom
heder, maa kun finde Sted efter en dateret egenhændig under
skreven Rekvisition paa en dertil bestemt, trykt Blanket,
som indeholder Oplysning om Giftens Navn, Mængde og
Anvendelse, Rekvirentens Stilling og Adresse samt Erklæring
om, at han vil opbevare Giften omhyggeligt og ikke overlade
noget af den til andre.
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Rekvisitionen skal af Politiet — paa Landet Sognefoge
den — være forsynet med Paategning om, at der intet vides
til Hinder for, at den ekspederes. Saadan Paategning er
dog unødvendig, naar Udlevering finder Sted til de i § 2,
Nr. 4, nævnte Institutioner og Virksomheder og ved Udleve
ring af de i § 5 omhandlede Gifte i de af Indenrigsministeren
godkendte Pakninger. Indenrigsministeren kan bestemme,
at Gift under visse Betingelser eller til visse Personer og
Virksomheder kan udleveres uden Politipaategning paa
Rekvisitionen, ligesom han for visse Arter af Gifte efter
stedfunden Rorhandling med Landbrugsministeren kan fra
falde Kravet om den skriftlige Rekvisition.
Udlevering maa kun finde Sted til Personer, der er
fyldt 18 Aar.
Den, der udleverer Gifte til Forbrugere, skal føre en
autoriseret Giftbog, i hvilken det indføres, hvilken*Gift der
er udleveret, de udleverede Partiers Vægt eller Rumfang,
samt til hvem og hvornaar Udleveringen har fundet Sted.
For de i §§ 5 og 6 nævnte handlendes, Forbrugsforeningers,
Foreningers og Organisationers Vedkommende skal Gift
bogen endvidere indeholde Oplysning om, hvilken Gift der
er indkøbt, Størrelsen af de indkøbte Partier, og hos hvem
og hvornaar Indkøbet har fundet Sted.
De nærmere Regler om Giftbogens Førelse og Opbevaring
af Rekvisitionerne samt om Kontrollen hermed fastsættes af
Indenrigsministeren.
§ 11. Gifte til teknisk Brug maa til Forbrugere kun udleve
res i hel og stærk Emballage, der er forsvarligt tillukket eller
tilproppet. Gifte maa aldrig af handlende udleveres i saa
danne Flasker, Krukker eller Kar, der kan give Anledning
til Forveksling af Indholdet med Nærings- eller Nydelses
midler, saaledes navnlig ikke i 01-, Mineralvands-, Mælke
eller Vinflasker, og maa heller ikke af handlende opbevares
i saadanne Beholdere.
I øvrigt kan Indenrigsministeren udfærdige nærmere
Regler angaaende Emballagens Forsyning med særlig Etikette
og Paaskrift og om dens Forsegling, Plombering eller For
syning med Oblat.
§ 12. Farver, som indeholder Arsenforbindelser i saadanne
Mængder, at 1 g tor Farve indeholder mere end 1 mg Arsen,
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maa ikke anvendes til Malerfarve eller til Fremstilling af
færdig tilberedte Malerfarver. Ved Undersøgelse af Arsenindholdet skal anvendes en af Indenrigsministeren godkendt
analytisk Metode.
§ 13. Færdig tilberedte Farver til kunstnerisk Brug, færdig
fremstillede Skibsbundfarver i lukkede Beholdere og færdig
fremstillede Vædsker til fotografisk Brug, der er forsynet
med Angivelse af at skulle benyttes hertil, skal, naar de inde
holder Gift, paa tydelig Maade mærkes med Fabrikantens
eller, for indførte Varers Vedkommende, Importørens Firma
navn samt Ordet »Giftig« i hvide Bogstaver paa sort Grund.
I øvrigt er de ikke undergivet denne Lovs Regler.
§ 14. Indenrigsministeren kan fastsætte Forsigtighedsreg
ler, der skal iagttages ved Anvendelse af Cyanbrinte og Arsen
forbindelser til Udryddelse af Insekter og andre skadelige Dyr
i Boliger, Arbejdsrum, Væksthuse, Magasiner, Skibe o. lign.,
og kan ligeledes bestemme, hvem der skal være berettiget
til at foretage saadan Udryddelse. Indenrigsministeren kan
endvidere fastsætte saadanne Regler for Anvendelse af andre
Gifte til Udryddelse af Insekter og andre skadelige Dyr i de
nævnte Rum.
§ 15. Landbrugsministeren kan fastsætte Forsigtigheds
regler, der skal iagttages ved Anvendelse af Arsenik til Krea
turvask.
II. Bestemmelser vedrørende andre for
Sundheden farlige Stoffer.

§ 16. Enhver, der sælger, og enhver Forbrugsforening,
Have- eller Landbrugsorganisation, der til sine Medlemmer
udleve rer:

Ammoniakvand (Salmiakspiritus).
Kalilud (Opløsning af Kaliumhydroksyd).
Methylalkohol.
Natronlud (Opløsning af Natriumhydroksyd).
Flussyre.
Salpetersyre over 10 pCt. holdig.
Saltsyre over 10 pCt. holdig.
Svovlsyre over 10 pCt. holdig.
Klorzinkopløsninger.
Raa Karbolsyre.
Kresoler.
Sapokresoler, f. Eks. Lysol.
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Kreolin.
Formaldehydopløsning over 10 pCt. holdig.
Nitrobenzol og
Eddikesyre over 25 pCt. holdig,
skal iagttage, at de nævnte Vædsker ikke sælges, udleveres
eller forefindes paafyldt til Udlevering i 01-, Mineralvands-,
Mælke- eller Vinflasker (Champagne-Helflasker undtaget), i
runde Medicinflasker af Rumfang 750 cm3 og derunder eller
i det hele taget i saadanne Flasker og Beholdere (Kogekar,
Krukker, Kopper, Drikkeglas eller lignende), der paa Grund
af Form eller sædvanlig Anvendelse kan give Anledning til
Fejltagelse.
I øvrigt fastsætter Indenrigsministeren nærmere Regler
for Vædskernes Opbevaring og Emballagens Forsyning med
særlige Etiketter og Paaskrift, ligesom Indenrigsministeren
efter Indstilling fra Sundhedsstyrelsen kan bestemme, at
de i denne Paragraf omhandlede Forsigtighedsregler ogsaa
skal finde Anvendelse paa andre Vædsker, der er i Besiddelse
af lignende farlige Egenskaber som de i nærværende Paragraf
nævnte Vædsker.
Sundhedsstyrelsen kan fastsætte Forsigtighedsregler, som
Apotekerne skal iagttage ved Opbevaring samt ved Udlevering
til medicinsk Brug af de i denne Paragraf nævnte Vædsker
og andre Vædsker, der kan fremkalde Ætsninger.
§ 17. Indenrigsministeren kan fastsætte nærmere Regler for
Opbevaring, Behandling, Afvejning og Udlevering i Detail
handelen af Sabadillefrø og Præparater deraf samt af neden
nævnte farlige Stoffer i tør Tilstand:

Antimontriklorid (Antimonsmør).
Baryumkarbonat (Witherit).
Baryumklorid.
Blyacetat (Blysukker).
Blyhvidt.
Blyilte (Sølverglød).
Blyoverilte.
Mønnie.
Hydroxylamin.
Kalium.
Kaliumklorat.
Kaliumhydroksyd (Ætskali).
Kaliumbikromat, tvekromsur Kali.
Kaliumkromat, kromsur Kali.
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Natrium.
Natriumhydroksyd (Ætsnatron).
Oksalsyre.
Syresalt.
Parafenylendiamin.
Sølvnitrat (Helvedessten).
Uranforbindelser samt
Kromfarver.

Indenrigsministeren kan efter Indstilling fra Sundheds
styrelsen fastsætte saadanne Regler med Hensyn til andre
Stoffer, der er i Besiddelse af lignende farlige Egenskaber
som de i nærværende Paragraf nævnte Stoffer.
Sundhedsstyrelsen kan fastsætte Forsigtighedsregler,
som Apotekerne skal iagttage ved Opbevaring samt ved
Udlevering til medicinsk Brug af de i denne Paragraf nævnte
Stoffer.
§ 18. Regler om Anvendelse af sundhedsfarlige Farver,
Klæbemidler eller Stoffer til henholdsvis teknisk Brug, Legetøj,
Fyrværkeri, Skorensningsmidler, Vaskemidler samt kosme
tiske Midler — herunder Afmagringsmidler — kan fastsættes
af Indenrigsministeren efter Forhandling med de interesserede
Erhvervsorganisationer.
111. Almindelige Bestemmelser.
§ 19. Overtrædelse af denne Lov eller af de i Medfør af
denne udfærdigede Bestemmelse straffes med Bøde; under skær
pende Omstændigheder og i Tilfælde af gentagen Overtræ
delse kan Straffen stige til simpelt Fængsel (Hæfte) eller til
Fængsel paa sædvanlig Fangekost (Fængsel i indtil 6
Maaneder).
Sagerne behandles som Politisager. Bøderne tilfalder
Statskassen.
§ 20. Denne Lovs §§ 3, sidste Stykke, 4, sidste Stykke, 5
og 11 samt de hertil i Loven knyttede Bestemmelser træder i
Kraft den 1. Marts 1931, Loven i sin Helhed den 1. Januar 1932.
Fra sidstnævnte Dato at regne ophæves Forordning
af 1. April 1796, som fastsætter de Forsigtighedsregler, der
bør iagttages og følges ved Handel med visse Giftsorter, og
Kancelliplakat af 19. April 1843, indeholdende nærmere
Bestemmelser i de gældende Anordninger angaaende Handel
med Gift.

144

Vedtagne Love (Indenrigsm.)

1930/
/1931

§ 21. Regeringen bemyndiges til ved kgl. Anordning at
sætte nærværende Lov i Kraft paa Færøerne med de Lem
pelser, som ifølge Færøernes særlige Forhold maatte findes
formaalsti enlige.
Liste 1.
A.
Akonitin. Apomorfin. Arekolin. Atropin og Derivater
deraf. Brucin. Colchicin. Delfinin. Digitoxin og Glykosider
med lignende Virkninger. Emetin. Ergotoxin og andre i
Meldrøje indeholdte giftige Substanser. Fysostigmin. Gelseminin. Homatropin. Hydrastin. Hydrastinin. Kantaridin.
Kokain*) og Derivater deraf. Koniin. Kurarin. Lobelin.
Opiumsalkaloider og deres Derivater*). Pikrotoxin. Pilo
karpin. Skopolamin. Spartein. Strofantin. Stryknin, jfr.
dog Liste B. Veratrin. Yohimbin.
B.
Arsen og Arsenforbindelser, herunder arsenholdige Far
ver**). Cyanbrinte og denne Syres Salte, f. Eks. Cyankalium
og Cyannatrium. Fosfor (gult). Kviksølvforbindelser und
tagen Kalomel og Cinnober. Nikotin og Nikotinpræparater.
Stryknin i Pulverblandinger med højst 5 pCt. Strykninnitrat og Strykninhvede eller anden med Strykninnitrat
behandlet Kornsort med højst %
Strykninnitrat.
Liste II.
A.
Acétanilid og Derivater deraf. Adrenalin. Agaricin.
Alypin. Amylenhydrat. Amylnitrit. Antipyrin og Derivater
deraf. Bakteriegifte. Barbitursyrederivater. Droguer***) (Bla
de, Frugter, Frø, Gummiharpiks, Knolde, Mælkesaft o. s. v.),
som indeholder de paa Liste I. A. nævnte Stoffer, undtagen
Sabadillefrø og Frø, Knolde, Løg o. 1. til Havebrug. Elaterin.
Eukain. Euphorbium. Indisk Hamp. Jalapeharpix. Kantarider. Kloralhydrat og Derivater deraf. Koffein. Krotonfrø og Krotonolie. Novokain. Organoterapeutiske Præpa
rater. Paraldehyd. Resorcin. Santonin. Sevenbom og
Sevenbomolie. Stovain. Sulfonal og Derivater deraf. Tropa
kokain. Alle Plantedele af Rhus toxicodendron og Primula
obconica.
*) For Udlevering af Morfin, Heroin og Kokain gælder særlige
Bestemmelser.
**) Ved arsenholdige Farver forstaas saadanne, som i 1 g tør
Farve indeholder mere end 1 mg Arsen.
***) For Udlevering af Opium gælder særlige Bestemmelser.
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B.
Brom. Brækvinsten. Fenol. Gummigut. Jod. Kalomel.
Kloroform. Kolokvinter. Kromsyre. Æterisk Sennepsolie.

Efter Ønsker fra forskellige Erhvervsorganisationer
ændredes Lovforslaget i 'Landstinget paa følgende Punkter:
1) De af Staten godkendte Laboratorier faar Ret til ligesom
Statens naturvidenskabelige, lægevidenskabelige og tekniske
Laboratorier at fremstille og indføre Gifte; men de faar ikke
Ret til at sælge dem. Jfr. § 2, Nr. 4, § 3, Nr. 4, og § 4, Nr. 4.
2) Afsvampningsanstalt er hører til de Virksomheder, som
Indenrigsministeren kan give Ret til at indføre visse Gifte.
Jfr. § 3.
3) Naar der er Tale om Udvejning, Salg og Udlevering
af Gifte til teknisk Brug, omfatter dette Begreb ogsaa Gifte,
der bruges til Bekæmpelse af Plantesygdomme, Skadedyr
o. lign. Jfr. § 6.
4) Indenrigsministeren bemyndiges til efter Forhandling
med Landbrugsministeren for visse Arter af Gifte at frafalde
det Krav om skriftlig Rekvisition, som Forbrugere af Gifte
ellers i Almindelighed skal møde op med for at faa Gifte
til teknisk Brug udleveret. Jfr. § 10.
5) De Bestemmelser, der skal iagttages ved Salg og
Udlevering af den Række for Sundheden farlige Stoffer, som
opregnes i § 16, skal følges ikke alene af enhver, der i Detail
handel sælger, men ogsaa af enhver Forbrugsforening, Haveeller Landbrugsorganisation, som til sine Medlemmer udleverer
disse Stoffer. Jfr. § 16.
6) Med Undtagelse af Sabadillefrø og Præparater deraf,
som kan forekomme i flydende Tilstand, omfatter de i § 17
opregnede Stoffer disse alene i tor Tilstand. Jfr. § 17,1. Stykke.
7) De interesserede Erhvervsorganisationer faar Ret til
at udtale sig for Indenrigsministeren, før denne fastsætter
de Regler, der maa gælde for Anvendelsen af sundhedsfarlige
Farver, Klæbemidler eller Stoffer til henholdsvis teknisk Brug,
Legetøj, Fyrværveri, Skorensningsmidler, Vaskemidler samt
kosmetiske Midler, herunder Afmagringsmidler. Jfr. § 18.
I Folketinget foretoges yderligere et Par Ændringer, idet
sidste Stykke i § 3 og sidste Stykke i § 4 indsattes her. Det
skete efter Ønske fra Udvalget for Gartneri og Havebrug.
I Folketingets Udvalgsbetænkning bemærkes:
»Udvalget var bl. a. inde paa Drøftelsen af Priserne paa
Fosforlevertran og enedes om at rette en Henstilling til Inden
rigsministeren om at søge Priserne for Fosforlevertran nedsat
til at andrage Engrospriserne paa Raastofferne med et Tillæg
af ca. 25 pCt. Ministeren har givet Tilsagn om at optage
Forhandlinger i saa Henseende.
Endvidere drøftede Udvalget i Henhold til § 15 Land10
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brugsministerens Stilling til Udlevering af Arsenik til Kreaturvask. Der forelaa Oplysninger om, at Cirkulæret angaaende
Kreaturvask med Arsenik skulde forandres saaledes, at det
fremtidig kunde udleveres til 25 Kreaturer i Stedet for som
hidtil til 10 Kreaturer. Udvalget henstiller til Landbrugs
ministeren at medvirke til, at der paa een Gang kan udleveres
til hele Ejendommens Besætning.«

24. Lov om Statens Bygningsvæsen. (Indenrigs
minister Daldgaard). [A. Sp. 2287—C. Sp. 85, 123].
Fremsat i Landstinget 8/10 (L. Sp. 10). 1. Beh. 15/10
(L. Sp. 22). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (J. V.
Christensen Ludvig Christensen, Ellinger, Gisselbæk, Hauch,
Jensen [Aale], Jensen-Stevns, Laurits Knudsen, Carl F. Mad
sen, Stegger Nielsen, Johannes Pedersen, Rasmus Rasmussen,
Stensballe [Sekr.], Stumph og Tvede [Form.]). Betænkning
(B. Sp. 301) afgiven 22/i- Ordfører: Stensballe). 2. Beh. 28/2
(L. Sp. 540). 3. Beh. 3% (L. Sp. 546). Oversendt til Folke
tinget. 1. Beh. 6/2 (F. Sp. 4442). 2. Beh. n/2 (F. Sp. 4642).
3. Beh. 13/2 (F. Sp. 4680). Loven stadfæstet id. Marts 1931.
(Lov-Tid. Nr. 52).
Lovens Indhold er i det væsentlige følgende:
Der oprettes et Statens Bygningsraad, der skal være
Raadgiver for Ministerierne i Spørgsmaal vedrørende Statens
Bygninger. I Sager, hvor Rigsdagens Finansudvalg ønsker
Bygningsraadets Udtalelser, sker dette gennem vedkommende
Ministerium.
Raadet bestaar af en kunstnerisk og praktisk uddannet
Arkitekt, der ikke er Bygningsinspektør i Statens Tjeneste,
en videnskabelig og praktisk uddannet Ingeniør, samt et
Medlem med særlig Erfaring i den økonomiske og praktiske
Side af Byggevirksomhed.
Bygningsraadets Medlemmer maa, saa længe de beklæder
dette Hverv, ikke udføre eller deltage i Udførelsen af Statens
Byggearbejder, herunder medregnet Arbejde for de Institutio
ner, hvis Økonomi helt eller delvis er baseret paa Tilskud
fra Staten.
Raadets Medlemmer udnævnes af Indenrigsministeren
for 4 Aar og oppebærer et aarligt Honorar. Indenrigsmini-
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steren udpeger et af Raadets Medlemmer til Formand. Raadet kan i særlige Tilfælde tilkalde specielt sagkyndige.
For dette Raad forelægges, forinden Bevilling søges,
ethvert Forslag til Opførelse af nye Statsbygninger samt
Om- og Tilbygninger, saafremt Udgifterne til Bygnings- og
Ingeniørarbejder anslaas til mindst 20 000 Kr. Endvidere
skal Forslag til selvstændige husbygningstekniske Nyanlæg,
hvortil Udgifterne er anslaaet at ville andrage mindst 5 000
Kr., forelægges Raadet. Disse Bestemmelser skal, for saa
vidt angaar Krigs- og Marineministeriets Bygninger, dog
kun gælde Beboelsesbygninger samt Kaserner, Sygehuse o. 1.
For Statsbanernes samt Post- og Telegrafvæsenets Byg
ninger gælder Bestemmelserne kun Beboelsesbygninger og
egentlige Stations-, Post- og Telegrafbygninger, og med
Hensyn til Forslagenes Forelæggelse for Raadet vil det for
disse Bygningers Vedkommende alene være at iagttage, at
Forelæggelsen sker i betimelig Tid, forinden Licitation eller
Udbydelse finder Sted.
Endelig kan et hvilket som helst Spørgsmaal vedrørende
en Statsbygning eller en Bygning, hvori Staten paa anden
Maade er interesseret, herunder ogsaa Krigs- og Marinemini
steriets, Statsbanernes og Post- og Telegrafvæsenets Byg
ninger, forelægges Bygningsraadet til Udtalelse, ogsaa for
saa vidt Udgiften ligger under de foran nævnte Grænser,
samt Vedligeholdelses- og Istandsættelsesarbejder.
Indenrigsministeren antager efter forudgaaende For
handling med Raadet den for Raadets Virksomhed fornødne
Medhjælp.
Inden Udløbet af 3 Aar efter Bygningsraadets Oprettelse
afgiver Raadet paa Grundlag af de ved dets Virksomhed ind
høstede Erfaringer til Indenrigsministeren en Betænkning
angaaende en endelig Ordning af de Statens Bygningsvæsen
vedrørende Forhold.
Indenrigsministeren udsteder en Instruks for de under
Indenrigsministeriet hørende Bygningsinspektører og kan
efter forudgaaende Forhandling med Bygningsraadet om
lægge Bygningsinspektørernes Virksomhedsomraade.
Saafremt det paalægges en Bygningsinspektør som
Arkitekt at lede Arbejdet ved en Nybygning, Ombygning,
Tilbygning eller Hovedistandsættelse, hvortil Udgiften er
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anslaaet til over 10 000 Kr., tilkommer der ham et Honorar,
der udgør et fast Beløb, hvis Størrelse fastsættes af vedkom
mende Minister efter Forhandling med Bygningsraadet.
Indtil en endelig Ordning i Henhold til foranstaaende
er traadt i Kraft, er de under Indenrigsministeriet hørende
Bygningsinspektører underkastet de i Lov Nr. 126 af 27. Juni
1927 om Statens Tjenestemænd §§ 3—5 fastsatte Regler,
og der kan ydes Bygningsinspektører, der afgaar paa Grund
af Alder, Svagelighed eller anden dem utilregnelig Aarsag,
samt Bygningsinspektørernes Enker en Aarsydelse efter
Bevilling paa Finansloven overensstemmende med den hidtil
fulgte Praksis.
Loven, der ikke gælder for Statens Bygninger paa
Færøerne eller i Grønland, træder i Kraft den 1. April 1931.

Det af Ministeren forelagte Lovforslag var enslydende
med det af Folketinget i forrige Rigsdagssamling vedtagne
Forslag, se Aarbog 1929—30, Side 340, hvis Behandling ikke
afsluttedes. Det i Landstinget i indeværende Samling ned
satte Udvalg udtalte i Betænkningen, at det vel var af
den Opfattelse, at en Lovgivning paa dette Omraade er paa
krævet, men mente det dog betænkeligt strakt at gaa til en
mere permanent Lovgivning angaaende Forhold, der er saa
omfattende og forbundet med saa store økonomiske Inter
esser som Statens Bygningsvæsen.
Udvalget ansaa det for tilstrækkeligt paa nærværende
Tidspunkt at søge lovfæstet et bygningskyndigt Organ, et
Bygningsraad, der skulde være dels til Støtte for Ministerierne
og Bevillingsmyndighederne, dels fremkomme med en Be
tænkning angaaende Ordningen af Statens Bygningsvæsen.
Et Underudvalg overvejede Forslag i denne Retning i 7 Møder
og formede sammen med Ministeren et nyt Lovforslag, der
tiltraadtes af hele Udvalget.
Med Hensyn til Sammensætningen af det ved Loven
oprettede Bygningsraad udtaltes det i Betænkningen:
»Under Hensyn til, at Bygningsraadet i særlig Grad skal
være et Organ, som Bevillingsmagten faar til sin Raadighed
som raadgivende, er det Udvalgets Forudsætning, at alle 3
Medlemmer vælges udenfor Rigsdagsmedlemmernes Kreds.«
Det oplystes i Betænkningen, at der fra Krigsministeriet
var modtaget Skrivelse fra Ingeniørkorpset, hvori fraraades,
at Krigsministeriets Bygningstjeneste knyttes til nye og
uprøvede Institutioner under et andet Ministerium. Udvalget
bemærkede hertil: »Som det fremgaar af Lovforslaget, bliver
dette ej heller Tilfældet i fuld Udstrækning, men Udvalget
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har sammen med Ministeren dog ment, at det er i Statens
Interesse, at Krigs- og Marineministeriets Beboelsesbygninger
samt Kaserner, Sygehuse o. 1. forelægges Bygningsraadet,
saaledes som det er foreslaaet.«
Loven vedtoges enstemmigt i begge Ting.

25. Lov om Vaccination mod Kopper. (Indenrigs
minister Dahlgaard). [A. Sp. 2627—C. Sp. 127, 2267].
Fremsat i Landstinget 17/10 (L. Sp. 53). 1. Beh. 29/19
(L. Sp. 178). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (H. C.
Andersen, Ludvig Christensen, Marie Christensen, Henriette
Crone, Gregersen, A. P. Hansen, Marie Hjelmer, Lehwald,
Lewinsky, Jørgen Møller, Nedergaard, Elisa Petersen, P. C.
Petersen, Rytter [Form.] og Fritze Teisen). Betænkning
(B. Sp. 327) afgiven 5/2. (Ordfører: Fritze Teisen). 2. Beh.
lx/2 (L. Sp. 613). 3. Beh. 13/2 (L. Sp. 671). Oversendt til Folke
tinget. 1. Beh. 2 % (F. Sp. 4907). Henvist til Udvalg paa
15 Medlemmer (J. I. Jørgensen, Trier, J. P. Jensen, F. K.
Madsen [Form.], Bjerring, Simonsen [Aarhus] [Sekr.], Hin
ri chsen, Elna Munch, Christensen [Høng], Hedelund, Svend
Nielsen, Inger Gautier Schmit, Arnth Jensen Fibiger og
Piirschel). Betænkning (B. Sp. 1857) afgiven 19/3. (Ordfører:
Elna Munch). 2. Beh. 27/3 (F. Sp. 6394). 3. Beh. 30/3 (F. Sp.
6521). Loven stadfæstet 31. Marts 1931. (Lov-Tid. Nr. 84).
Loven, der afløser Lov af 4. Februar 1871 om Indpodning
af Kokopper, fastholder det i denne Lov nedlagte Princip,
den almindelige tvungne Vaccinering i Barnealderen, men
aabner Mulighed for Undtagelse derfra i visse Tilfælde.
Lovens Indhold er følgende:
Ethvert Barn, der ikke har haft Kopper, skal, inden det
fylder 7 Aar, vaccineres mod Kopper, dog at Vaccination
skal have fundet Sted, forinden Barnet paabegynder Skole
gangen. Udsættelse med Vaccination kan for et Aar ad Gangen,
dog længst for et Tidsrum af 3 Aar, af Hensyn til vedkommen
des Helbredstilstand bevilges af Kredslægen, i København
af Stadslægen, i Henhold til Lægeerklæring, udstedt i Over
ensstemmelse med en af Sundhedsstyrelsen godkendt For
mular.
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Yderligere Udsættelse med eller eventuel Fritagelse for
Vaccination kan efter Ansøgning bevilges af Amtslægen, i
København af Stadslægen, i Tilfælde, hvor det paa Grund af
vedkommendes Helbredstilstand eller som Følge af Oplys
ninger om Sygelighed i Familien af legemlig eller sjælelig
Art kan befrygtes, at der vil kunne forvoldes betydelig Skade
ved Vaccination af den paagældende.
Ansøgning herom maa være bilagt Lægeerklæring, og
Ansøgeren (Barnets Fader eller den, der træder i Faderens
Sted) er pligtig til saavel at fremskaffe eventuelle nødvendige,
supplerende Oplysninger som — hvis det ønskes — at give
personligt Møde hos Amtslægen (Stadslægen).
Amtslægens (Stadslægens) Afgørelse kan — indenfor en
Frist af en Maaned — forelægges for Sundhedsstyrelsen, hvis
Afgørelse er endelig.
Enhver kan vederlagsfrit ved offentlig Foranstaltning
blive vaccineret og revaccineret imod Kopper og faa Attest
derfor meddelt. Den offentlige Vaccination udføres i Køben
havn af Statens Seruminstitut og af Stadslægen efter Inden
rigsministerens nærmere Bestemmelse, i Købstæderne og
paa Landet af vedkommende Embedslæge. Enhver, som
er blevet vaccineret ved offentlig Foranstaltning, skal under
kastes Eftersyn.
Barnets Forældre eller de, der træder i deres Sted, er
pligtige til at give den vaccinerende Læge alle Oplysninger
om Barnets hidtidige Sundhedstilstand. Desuden skal ved
kommende oplyse, om der har været Komplikationer i For
bindelse med Vaccination af eventuelle ældre Søskende, og
om der er smitsom Sygdom i Hjemmet paa det Tidspunkt,
da Barnet fremstilles for den vaccinerende Læge.
Saafremt den vaccinerende Læge skønner, at Vaccina
tionen af Hensyn til vedkommendes Helbredstilstand ikke
for Tiden bør finde Sted, er han pligtig til af egen Drift at
opsætte Vaccinationen samt, saafremt paagældende er fyldt
7 Aar eller skal paabegynde Skolegang, at foranledige, at
rette vedkommende indgiver Ansøgning til vedkommende
Embedslæge i Overensstemmelse med de foran angivne Regler.
Som Bevis for, at en Person er vaccineret mod Kopper,
gælder en af den Læge, som har foretaget Vaccinationen,
udfærdiget Koppeattest. I Stedet for en saadan Attest vil
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kunne træde en af en Læge afgiven Erklæring om, at ved
kommende bærer utvivlsomme Ar efter Kokopper eller de
naturlige Kopper. Kan heller ikke saadan Erklæring frem
skaffes, maa Vaccination finde Sted.
Saafremt der forekommer Tilfælde af Kopper, og Ud
bredelse af Sygdommen er at befrygte, kan Epidemikom
missionen paabyde, at alle Personer indenfor et nærmere
angivet Omraade, som ikke straks godtgør at have haft
Kopper, inden en fastsat Frist skal være vaccineret mod
Kopper under en Bøde af 2 Kr. for hver Dag, det givne
Paabud oversiddes. Paabudet sker, naar Foranstaltningen
indskrænker sig til enkelte Ejendomme, ved Paalæg til de
vedkommende eller, for saa vidt angaar Børn under 15 Aar,
deres Forældre eller dem, som træder i deres Sted. Skal
Foranstaltningen udstrækkes til en større Kreds, sker Paa
budet ved Bekendtgørelse. Ved udbrydende Koppeepidemi
træffes der derhos af Overepidemikommissionen Foranstalt
ning til, at enhver indenfor et nærmere angivet Omraade kan
blive revaccineret.
Statens Seruminstitut i København er forpligtet til
stadig at have Beholdning af Vaccine mod Kopper, som
uden Vederlag skal udleveres Landets Læger.
Enhver Skoleleder skal — ved at lade Lægeattest forevise —
forvisse sig om, at de Børn, der søger Skolen, er vaccinerede
mod Kopper. Er dette ikke Tilfældet, eller undlader Forældre
eller andre vedkommende paa Skolelederens Begæring at
forevise Koppeattest eller Bevis for Udsættelse med eller
Fritagelse for Vaccination, skal Skolelederen gøre Anmel
delse herom til Skolekommissionen, som har at sende Anmel
delsen til Stedets Politimester — i København til Politi
direktøren.
Saafremt det viser sig, at Barnet ikke er vaccineret,
eller at der ikke er meddelt Udsættelse eller Fritagelse i Hen
hold til § 1, skal det paalægges vedkommende under en Bøde
af 2 Kr. for hver Uge, Paalæget oversiddes, at lade Vacci
nation foretage, i København inden 12 Uger og i det øvrige
Land ved næste offentlige Vaccination. Ogsaa i saadanne
Tilfælde kan Udsættelse eller Fritagelse tilstaas.
I Skoleprotokollen skal indrettes en Rubrik, hvori ind
føres, om de foran omtalte Regler er iagttagne, og Skole-
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kommissionen skal een Gang aarlig gennemse denne Protokol
og med sin Underskrift bevidne, at dette er sket, eller even
tuelt anmelde Overtrædelse af denne Lovs Forskrifter for
Stedets Politimester.
Med Hensyn til de Børn, for hvem Forpligtelsen til Skole
gang bortfalder i Henhold til Anordningerne af 29. Juli 1814
for Købstæderne § 25, for Landet § 18, Lov af 2. Maj 1855
§ 1 og Lov om Borgerskole væsenet i København af 29. Decem
ber 1857 § 4, samt saadanne, i Henseende til hvilke Lov af
13. April 1851 § 11, sidste Punktum, kommer til Anvendelse,
paahviler det Skolekommissionen ved at lade sig forevise
Attest at forsikre sig om, at den ovenomhandlede Forplig
telse er efterkommet og, naar dette ikke er Tilfældet, at gøre
Anmeldelse derom til Politimesteren, som har at foretage
det fornødne i Overensstemmelse med foranstaaende Paragraf.
Enhver Skolekommission skal være forsynet med en
Protokol, hvori de i denne Paragraf omhandlede Børn ind
føres, og hvori skal være en Rubrik til Indførelse af Oplys
ninger om, hvorvidt Koppeattest eller Bevis for Udsættelse
eller Fritagelse for Vaccination er forevist. Protokollen, der
anskaffes for Kommunens Regning, føres af Skolekommissio
nens Formand, men maa aarlig forsynes med hele Skole
kommissionens Underskrift. Protokollen skal til enhver Tid
være til Overøvrighedens Eftersyn.
I København har Skoledirektøren efter Modtagelsen og
Gennemgangen af de i Anordningen af 20. Marts 1844 § 48
ommeldte Lister over skolepligtige Børn at tilstille Politi
direktøren en Fortegnelse over de Børn, som ikke er eller
bliver optaget i offentlige eller private Skoler eller bliver
indkaldt til Overhørelse af Skolekommissionerne, og som
ikke er anført paa tidligere Politidirektøren tilstillede For
tegnelser over saadanne Børn. Politidirektøren har derefter
at foranstalte undersøgt, om de saaledes opgivne Børn er
vaccineret eller har Udsættelse eller Fritagelse herfor, og i
andet Fald at foretage det fornødne i Medfør af § 5.
Bestyrerne af Barnehjem, Opdragelseshjem o. lign, er plig
tige at paase, at de Personer over 7 Aars Alderen, der optages
i disse, er vaccineret. Naar Forholdene ikke tillader Afvisning,
indtil Beviset for Vaccination er skaffet, bliver uopholdelig
efter Indlæggelsen nærmere Undersøgelse at anstille og, hvis
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behørigt Bevis for Vaccinationen ikke tilvejebringes, Vac
cination at foranstalte. Ogsaa i saadant Tilfælde kan der
tilstaas Udsættelse med Vaccination og eventuelt Fritagelse
derfor.
Udgifterne ved Fremstillingen af Vaccine mod Kopper
og Vaccinationen mod Kopper paa Statens Seruminstitut i
København afholdes af Statskassen.
I øvrigt afholdes samtlige Udgifter ved den offentlige
Vaccination, herunder Embedslægernes Udgifter til de ved
Vaccinationen fornødne Desinfektionsmidler o. lign., af Kom
munens Kasse, paa Landet af Amtsrepartitionsfonden og
paa Bornholm af den for Købstæder og Landet fælles Amts
fond.
Den, som ikke efterkommer Bestemmelserne i denne
Lov, straffes med Bøde. Selv om der paalægges vedkommende
den foran ommeldte Tvangsbøde, fritages han ikke for
Ansvar efter denne Paragraf.
Loven gælder ikke for Færøerne.
Ved Skrivelse af 30. August 1928 nedsatte Ministeriet for
Sundhedsvæsen et Udvalg til Undersøgelse af, hvorvidt der
maatte være Anledning til at ændre den her i Landet anvendte
Teknik ved Fremstilling af Lymfe og ved selve Vaccinationen
mod Kopper, og om den nugældende Lovgivning herom paa
Grund af de indvundne Erfaringer med Hensyn til Kompli
kationer ved Vaccination burde ændres, samt om Højnelsen
af den almindelige Hygiejne vil kunne virke saaledes, at den
tvungne Vaccination eventuelt vil kunne anbefales afskaffet.
Udvalget afgav den 7. November 1929 en Betænkning og
var enigt om, at man ikke kunde anbefale Ophævelse af den
almindelige Vaccination mod Kopper i Barnealderen. Udval
get var her i Overensstemmelse med en af den skandinaviske
Vaccinationskonference i September 1929 afgiven Fælles
udtalelse.
I Henhold til det saaledes foreliggende ansaa Ministeriet
det ikke for forsvarligt paa nærværende Tidspunkt at gaa
bort fra den almindelige Vaccinering i Barnealderen.
Der har imidlertid — særlig i de senere Aar — foreligget
Tilfælde, hvor Forældre har vægret sig ved at lade deres Børn
vaccinere. Som Grund for denne Vægring har de dels anført
deres Overbevisning, dels Frygt for Barnets Sundhed og Liv.
Under Hensyn hertil mente Ministeriet, at der bør kunne
meddeles Fritagelse for Vaccination, og udarbejdede et Lov
forslag, som tilsendtes Sundhedsstyrelsen til Erklæring, i
hvilken konkluderes til, at Sundhedsstyrelsen kan »i Prin-
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cippet tiltræde det tilsendte Udkast til Lovforslag som en
under de nuværende Forhold formentlig tilfredsstillende
Ordning.«
Det Lovforslag, som Ministeren forelagde i Landstinget,
mødte ved 1. Behandling Betænkeligheder overfor de af
Ministeren foreslaaede Regler om Udsættelse eller Fritagelse
for Vaccination, Betænkeligheder, som fremsattes af Venstres
og de Konservatives Ordførere, henholdsvis Rytter og Fritze
Teisen, medens Socialdemokraternes og de Radikales Ord
førere, henholdsvis Henriette Crone og Marie Hjelmer, trods
de Betænkeligheder, de havde haft, anbefalede Lovforslaget.
Landstingsudvalget, som forhandlede med forskellige
Sundhedsautoriteter, udtalte i Betænkningen, at det under
denne Forhandling »i høj Grad bestyrkedes i den almindelige
Opfattelse, at man principielt maatte blive staaende ved
den nugældende Ordning og kun aabne Mulighed for Fritagelse
for Vaccination i rene Undtagelsestilfælde. Udvalgets Opgave
maatte herefter blive at søge fastslaaet, af hvilken Karakter
disse Tilfælde maatte være, da man ikke kunde følge For
slagets Regler i saa Henseende, idet disse viste sig at frembyde
administrative Vanskeligheder.« Disse af Ministeren fore
slaaede Bestemmelser gik ud paa, at Udsættelse med Vacci
nationen i indtil 1 Aar af Hensyn til vedkommendes Helbreds
tilstand skulde kunne gives af Politimesteren og yderligere
Udsættelse under særlige Omstændigheder af Sundheds
styrelsen, der ligeledes under særlige Omstændigheder skulde
kunne give Fritagelse efter vedkommendes forudgaaende
personlige Fremmøde for Amtslægen. Dette ændredes til den
foran gengivne Bestemmelse. Desuden foretoges enkelte
andre Ændringer, hvoraf skal nævnes, at en Bestemmelse
udgik, gaaende ud paa, at »ingen kan dog ansættes i Statens,
Kommunens eller Folkekirkens Tjeneste, ved offentlige eller
private Sygehuse, Hospitaler, Klinikker, Skoler, Børnehjem,
Opdragelsesanstalter o. 1., ved de af det offentlige koncessio
nerede eller kontrolerede Transportvirksomheder, eller faa
udstedt Søfartsbog eller Flyvercertifikat, forinden den paa
gældende har forevist Koppeattest eller den i § 2, 3. Stykke,
nævnte Lægeerklæring. Det samme gælder Personer, der
erhvervsmæssigt er beskæftigede ved syges Kur og Pleje eller
antages som Desinfektører.«
Derhos fremsatte Udvalget i Betænkningen forskellige
Henstillinger, som Ministeren lovede at forhandle med
Sundhedsstyrelsen. De gik ud paa, at Sundhedsstyrelsen
overfor de vaccinerende Læger vil henlede Opmærksomheden
paa de Forholdsregler af hygiejnisk Art, som maa iagttages
ved Vaccination og ved dennes Teknik for saa vidt muligt
at undgaa de i det af Vaccinationsudvalget bearbejdede Mate-
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riale meddelte Komplikationer, ligeledes at Sundhedsstyrelsen
under en eller anden Form vil søge at gøre Befolkningen
bekendt med, hvad det er for Forhold, der navnlig vil være
af Betydning for den vaccinerende Læge at faa oplyst af
Barnets paarørende, forinden Vaccinationen udføres, og i
hvilken Alder Barnet helst bør vaccineres.
Udvalget forudsatte som givet, at Sundhedsstyrelsen som
hidtil søger at gennemføre, at Personalet ved Sygehuse, som
er pligtige til i paakommende Tilfælde at modtage Koppe
patienter, holdes revaccineret i det Omfang, det maatte være
nødvendigt, og endelig ansaa det det for formaalstjenligt, om
der fra Sundhedsstyrelsen rettes Henvendelse til Virksom
heder, hvis Personale i særlig Grad maa antages at være udsat
for Koppesmitte, idet her navnlig tænkes paa Sømænd i Skibe,
der anløber Byer og Lande, hvor der jævnlig optræder
Koppeepidemier, og overfor disse Virksomheder paapeges det
ønskelige i Revaccination af det paagældende Personale med
passende Mellemrum.
I Folketinget anbefaledes Lovforslaget af Ordførerne for
de 4 Partier, J. I. Jørgensen (S.), Christensen (Høng) (V.),
Fibiger (K.) og Elna Munch (R.), medens Axel Dam udtalte
Betænkeligheder ved det, hvorhos Pürschel udtalte sig imod
det som Modstander af den tvungne Vaccination. Det
nævnte Medlem udtalte da ogsaa som Mindretal indenfor
Udvalget — hvis øvrige Medlemmer indstillede Lovforslaget
til Vedtagelse uforandret —, at han ikke ved Forhandlingen
i Udvalget var »blevet overbevist om, at det ikke skulde være
fuldt forsvarligt at begrænse Vaccinationst vangen saaledes,
at der under normale Forhold sikres Fritagelse for de Børn,
hvis Forældre af en eller anden Grund, Frygt for Børnenes
Helbred, mulig religiøse Grunde eller andre Samvittigheds
grunde, ikke ønsker Børnene vaccinerede.« Overfor en
aktuel Smittefare mente Mindretallet ikke at turde foreslaa Fritagelse. Han stillede derfor Ændringsforslag om
at affatte Fritagelsesbestemmelsen saaledes: »Fritagelse for
Vaccination skal af Amtslægen (i København Stadslægen)
tilstaas, naar Barnets Fader (eller den, der træder i Faderens
Sted) senest en Maaned, før Vaccinationen skal være fore
taget, ved personligt Fremmøde for vedkommende Embeds
læge afgiver Erklæring om, at han af Samvittighedsgrunde
ikke ønsker Barnet vaccineret. Saadan Fritagelse gælder ikke,
hvor Vaccination eller Revaccination af Hensyn til en truende
Epidemi er paabudt for det Omraade, hvor Barnet opholder
sig.« — Ændringsforslaget forkastedes med 96 Stemmer
mod 18. Ved 3. Behandling vedtoges Lovforslaget enstem
migt, men Pürschel havde forud anbefalet at undlade at
stemme.
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26. Lov om Indfødsrets Meddelelse. (Indenrigs
minister Dahlgaard). [A. Sp. 5377—C. Sp. 359, 503].
Fremsat i Landstinget 12/n (L. Sp. 215). 1. Beh. 14/n
(L. Sp. 225). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Blang,
Bækgaard, Marie Christensen [Form.], P. Christensen, Hen
riette Crone, Docker [Sekr.], Gregersen, Marie Hjelmer, Jefsen
Christensen, Albert Jensen, Lewinsky, Jørgen Møller, Nedergaard, Schaumann og C. F. Sørensen). Betænkning (B. Sp.
795) afgiven 4/3. (Ordfører: Marie Christensen). 2. Beh. 6/3
(L. Sp. 969). 3. Beh. 11 /3 (L. Sp. 1040). Oversendt til Folke
tinget. 1. Beh. 13/3 (F. Sp. 5534). 2. Beh. 17/3 (F. Sp. 5575).
3. Beh. 19/o (F. Sp. 5642). Loven stadfæstet 31. Marts 1931.
(Lov-Tid. Nr. 74).
Under Forhandlingen i sidste Samling om Indfødsretslovforslaget udtalte Ordføreren, at der var Grund til at
antage, at der fremtidig vilde ske Nedgang i Antallet af
Ansøgere om Indfødsret, og dette har ogsaa bekræftet sig i
Aar, idet Lovforslaget omfattede 813 Personer imod 922 i
Fjor, og selv om Loven — paa Grund af. Tilføjelser ved 2. Be
handling — omfatter 928, er der dog en Nedgang af 70 fra for
rige Aar. Ministeren bemærkede ved Fremsættelsen, at der
»i Aar er 71 færre Svenskere, og at Slesvigernes Tal er gaaet
ned fra 38 til 23. For Personer, fødte i Danmark, er der
derimod en Opgang: fra 158 i Fjor til 172 i Aar. For første
Gang i hvert Fald i adskillige Aar er der i Aar ingen Stigning
i Tallet paa Personer af polsk Nationalitet — Tallet er her
110 mod 115 i Fjor. Maaske er dette Udtryk for, at Virk
ningerne af den stærke Indvandring af Polakker i Aarene
forud for Verdenskrigen nu er ved at fortage sig, for saa vidt
angaar Spørgsmaalet om Indfødsrets Meddelelse.«
Til 2. Behandling stillede Indenrigsministeren et af Ud
valget tiltraadt Ændringsforslag om at optage yderligere
117 Personer paa Lovforslaget. Langt de fleste af disse
opfyldte de almindelige Naturalisationsbetingelser, men der
var ogsaa enkelte, som efter gældende Praksis ikke vilde
kunne komme i Betragtning, enten fordi de er blevet straffet
eller har faaet Fattighjælp eller paa Grund af begge disse
Forhold. Naar Udvalget gav sin Tilslutning til en Lempelse
af Reglerne, var i de fleste Tilfælde det samme Hensyn
afgorende, som i Fjor bestemte Udvalgets Stilling overfor
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nogle tilsvarende Andragender, nemlig at de paagældende
som Følge af deres Tilknytning til de sønderjydske Landsdele
reelt hører hjemme i Danmark. I et Par Tilfælde fandt man
dernæst i de foreliggende særlige Omstændigheder rimelig
Grund til at se bort fra Straffe, der er overgaaet vedkommende
i det gamle Kongerige besatte Ansøgere. Endelig gik Udval
get overfor 2 Ansøgerinder med til at fravige Kravet om
Bopæl her i Landet.

Som sædvanlig indeholdtes der i Landstingsudvalgets Be
tænkning udførlige Oplysninger om Ansøgernes Fødested,
Alder, Opholdssted, Varigheden af deres Ophold her i Landet,
Livsstilling, hvem der har faaet offentlig Hjælp eller været
straffet, ligesom om, i hvilke Tilfælde Ministeren har givet
Afslag, hvortil Udvalget ikke fandt noget at bemærke.

27. Lov om Ændring i Lov Nr. 87 af 21. April
1914 om Embedslægevæsenets Ordning, jfr. Lov Nr.
313 af 23. December 1925. (Indenrigsminister Dalilqaard}.
[A. Sp. 2395—C. Sp. 7, 9].
Fremsat i Landstinget 8/10 (L. Sp. 15). 1. Beh. 15/10
(L. Sp. 23). 2. Beh. 17/10 (L. Sp. 60). 3. Beh. 22/10 (L. Sp. 96).
Oversendt til Folketinget. 1. Beh. 6/n (E- Sp. 1457). 2. Beh. 12/n
(F. Sp. 1584). 3. Beh. 14/n (F. Sp. 1705). Loven stadfæstet
29. November 1930. (Lov-Tid. Nr. 317).
Ved Loven ændres den i Loven af 1914 om Embeds
lægevæsenets Ordning § 20, sammenholdt med Lov af 23. De
cember 1925, fastsatte Frist for Revision af Loven af 1914
— inden Udgangen af Aaret 1930 — derhen, at dens Gen
forelæggelse vil være at foretage senest i Rigsdagssamlingen
1933—34.
Udskydelsen af Revisionen er foranlediget ved, at Sund
hedsstyrelsen overfor Indenrigsministeriet fremsatte Henstil
ling derom under Hensyn til, at den af Ministeriet for Sund
hedsvæsen under 21. September 1928 nedsatte Kommission
angaaende Lægers Retsstilling, hvis Arbejde formentlig paa
flere Punkter kommer til at berøre Embedslægernes Stilling,
endnu ikke har afgivet sin Betænkning. Ogsaa Indenrigs
ministeriet formente, at Resultatet af bemeldte Kommissions
Arbejde bør afventes, forinden man skrider til Revisionen.
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28. Lov om Ændring i Lov Nr. 33 af 28. Februar
1927 om Oprettelse af Sønderjydsk Hypoteklaanefond.
(Indenrigsminister Dalilgaanl). [A. Sp. 6335—C. Sp. 77, 505,
1071].
Fremsat i Folketinget 16/-, (F. Sp. 3079). 1. Beh. 2%
(F. Sp. 3870). 2. Beh. % (F. Sp. 3968). 3. Beh. 27A (F. Sp.
4057). Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 4/2 (L. Sp. 567).
Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Johs. Clausen,
Degnbol, A. P. Hansen, Johs. Hansen, Hauch, Jens Høyer,
Jefsen Christensen, Jensen [Aale], Lange, Lausten, Lewinsky,
Jørgen Møller, Johannes Pedersen, Rytter [Form.] og Schau
mann). Betænkning (B. Sp. 1583) afgiven 13/3. (Ordfører:
Rytter). 2. Beh. 19/3 (L. Sp. 1190). 3. Beh. 19/3 (L. Sp. 1193).
Tilbagesendt til Folketinget. Eneste Beh. 21/3 (F. Sp. 5811).
Loven stadfæstet 31. Marts 1931. (Lov-Tid. Nr. 83).

Ved Loven bemyndiges Indenrigsministeren til efter
Samraad med Finansministeren og med Tilslutning af Rigs
dagens Finansudvalg at tilstaa Medlemmer af Sønderjydsk
Hypoteklaanefond en Forlængelse paa indtil 16 Aar af den
i § 5 i Lov Nr. 33 af 28. Februar 1927 fastsatte Afdragstid
for de af Fonden ydede Laan samt i Forbindelse hermed
at tilstaa en Nedsættelse af den i §§ 4 og 5 i fornævnte Lov
fastsatte aarlige Renteydelse. — De af Hypoteklaanefondens
Medlemmer, der opnaar Lempelser i Af drags vil kaarene efter
foranstaaende Bestemmelse, skal overfor Fonden forpligte
sig til at underkaste sig de privatretlige Retsvirkninger, der
maatte følge af den tilstaaede forlængede Afdragstid, jfr.
§ 40, 3. Stykke, i Lov Nr. 111 af 31. Marts 1926 om Ting
lysning. — Saafremt der som Følge af Forlængelsen af
Afdragstiden og dermed af Tiden for det solidariske Ansvars
Bestaaen skulde opstaa nogen Risiko for de efterstaaende
Panthavere, som de efter § 41, 3. Stykke, i Tinglysningsloven
ikke er forpligtede til at bære, bærer Hypoteklaanefonden
og dens Medlemmer efter de i Loven af 28. Februar 1927
givne Regler de af denne Risiko følgende Tab.
Saafremt Forholdene efter Indenrigsministerens Skøn
maatte gøre det ønskeligt, bemyndiges Ministeren til at træffe
Bestemmelse om en Ændring af Hjemstedet for Sønderjydsk
Hypoteklaanefond.
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Endvidere bemyndiges Indenrigsministeren til at med
dele Sønderjydsk Hypoteklaanefond Tilladelse til at gen
optage Udlaansvirksomheden i Tilfælde, hvor Ydelsen af
Laan af Fonden kan medvirke til, at der gennem Udstykning
eller Magelæg af Jord eller gennem de i § 7, sidste Stykke,
i Loven af 28. Februar 1927 omhandlede Forhandlinger
opnaas en Ordning af de i Forbindelse hermed staaende
Prioriteringsforhold. Saadanne Laan kan dog kun ydes, saa
længe der dertil er Midler til Raadighed af det i nævnte Lovs
§ 4, 1. Stykke, omhandlede Beløb af 20 Mill. Kr., og Inden
rigsministeren er, ogsaa inden Fondens samlede Udlaan har
naaet dette Beløb, bemyndiget til at træffe Bestemmelse om
Udlaansvirksomhedens Ophør.

Ved Loven af 28. Februar 1927 oprettedes Sønderjydsk
Hypoteklaanefond med det Formaal paa rimelige Vilkaar at
imødekomme Trangen til sekundære Prioriteter i Landejen
domme i de sønderjydske Landsdele, dog indenfor et samlet
Laanebeløb af 20 Mill. Kr. Hypoteklaanefondens Midler
tilvejebragtes ved Optagelse af Parilaan hos »Kongeriget
Danmarks Hypotekbank«, der atter laante Pengene hos en
Række Forsikringsselskaber. Fondens Udlaansvirksomhed
ophørte med Udgangen af Maj Maaned i Aar, og det kan
regnes, at Fondens Udlaan herefter udgør ca. 18% Mill. Kr.
Efter Loven skal Hypoteklaanefonden hos Hypotekbanken
tillige optage et Laan, der svarer til 10 pCt. af Fondens
Udlaan, altsaa 1 850 000 Kr., som skulde udgøre en saakaldt
Risikoudligningsfond.
Hypotekfondens Laanevirksomhed har været til stor
Hjælp for mange ved Ordningen af deres Gældsforhold. Men
den Rente, 5% pCt., der for 3 Aar siden var Udtryk for
særdeles gunstige Laanevilkaar, er nu efter de store Foran
dringer paa Pengemarkedet ikke længere dette. Derhos vil
Risikoudligningsfonden paa Grund af Forandringerne i Rente
foden ikke ved Anbringelsen af sine Midler kunne opnaa saa
stor en Renteindtægt, som dens Opretholdelse vil koste
Fonden i Rente til Hypotekbanken, saa at der med den
fastsatte Rentefod vil opstaa et aarligt Tab.
Indenrigsministeren indledede da Forhandlinger med de
Forsikringsselskaber, der har stillet Laanebeløbene til Dispo
sition, saavel som med »Kongeriget Danmarks Hypotekbank«
om Muligheden for en Ændring i de gældende Laanevilkaar,
ikke blot Spørgsmaalet om Rentens Højde, men ogsaa om Af
dragstidens Længde, der kun er 30 Aar. Baade hos Forsikrings
selskaberne og hos Hypotekbanken viste der sig Forstaaelse af,
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at Forholdenes Udvikling kunde gøre Ændringer i den oprin
delige Ordning ønskelige. Ministeren ansaa det da rigtigst,
inden han gik videre med disse Forhandlinger, at faa den i
Lovens 1. Punktum omhandlede Bemyndigelse og forelagde
et Lovforslag, der kun gik ud herpaa, og som gik uændret
igennem Folketinget.
I Landstingsudvalget blev rejst Spørgsmaal angaaende
Lovforslagets privatretlige Retsvirkninger, navnlig Forholdet
til Tinglysningslovens herhenhørende Bestemmelser, hvorom
Udvalget konfererede med Professor Vinding Kruse, hvis
skriftlige Udtalelser fulgte som Bilag til Udvalgsbetænknin
gen, og Udvalget stillede derefter med Tilslutning af Mini
steren Forslag om Tilføjelse af de to følgende Punktum’er i
Loven, som omhandler disse Forhold.
Derhos enedes man i Udvalget, da det Beløb paa 20 Mill.
Kr., som Hypoteklaanefonden kunde udlaane, ikke fuldt ud
kom til Udlaan indenfor den i Loven fastsatte Udlaansperiode, om, at Restbeløbet, ca. 1% Mill. Kr., stilles til
Raadighed i Overensstemmelse med de i § 4 i Loven af 1927
nævnte Regler, idet der derved bl. a. kan medvirkes til at
lette en Udstykning af en Ejendom. Samtidig foreslog Ud
valget at stille Indenrigsministeren frit med Hensyn til Fast
sættelsen af Hjemstedet for Hypoteklaanefonden, saafremt
Forholdene maatte gøre en Flytning af Fonden (der er
navnlig tænkt paa en Flytning til Tønder) ønskelig. Et enkelt
Medlem af Udvalget (Schaumann) nærede dog nogen Betænke
lighed med Hensyn hertil.
I Folketinget vedtoges Loven enstemmigt i Landstingets
Affattelse.

29. Lov om Ændring i Lov Nr. 101 af 29. April
1913 om Hjælpekasser. (Socialminister Steincke). [A. Sp.
2431—0. Sp. 59, 485].
Fremsat i Folketinget 9/10 (F. Sp. 41). 1. Beh. 4/u (F. Sp.
1354). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Fr. Andersen
[Holbæk A.] [Form.], Helga Larsen, Bresemann, Fisker,
A. C. Mortensen, Hauberg [Sekr.], Ludvigsen, Mads Larsen,
Sevelsted, Elmquist, Koefoed, Edvard Sørensen, A. Chr.
Christensen, Carlsen-Skiødt og Bindslev). Betænkning (B. Sp.
257) afgiven 13/1. (Ordfører: Fr. Andersen [Holbæk A.]).
2. Beh. 2% (F. Sp. 3838). 3. Beh.
(F. Sp. 3955). Over
sendt til Landstinget. 1. Beh. 3% (L. Sp. 550). Henvist til
Udvalg paa 15 Medlemmer (Blang, Andrea Brochmann,
Bækgaard, Ludvig Christensen, Marie Christensen, Frokjær,
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Gisselbæk [Form.], Johs. Hansen, H. P. Jensen, JensenStevns, H. P. Johansen, Josiassen, Stegger Nielsen, Tvede
og Veistrup). Betænkning (B. Sp. 905) afgiven 11/3. (Ordforer:
Gisselbæk). 2. Beh. 13/3 (L. Sp. 1091). 3. Beh. 18/3 (L. Sp. 1147).
Loven stadfæstet 31. Marts 1931. (Lov-Tid. Nr. 150).

Ifølge Loven forhøjes det i § 13 i Lov Nr. 101 af 29. April
1913 om Hjælpekasser fastsatte Beløb af 250 000 Kr., som
aarlig stilles til Raadighed af Statskassen som Bidrag til
Kommunernes Tilskud ti! Hjælpekasserne, for Finansaaret
1929—30 til 1 500 000 Kr., hvilket Beløb bliver at fordele
i Overensstemmelse med de i ovennævnte Lovbestemmelse
fastsatte Regler. — Loven traadte i Kraft straks.
Ved Lov af 7. August 1922 blev det i Hjælpekasselovens
§ 13 fastsatte Beløb af 250 000 Kr., Statskassens Bidrag til
Kommunernes Tilskud til Hjælpekasserne, for Finansaaret
1922—23 forhøjet til 1 Mill. Kr.
Ved senere Love blev Statskassens Tilskud for Finans aarene 1923—24 til 1927—28 fastsat til 750 000 Kr. og ved
Lov 14. Januar 1930 for Finansaaret 1928—29 til 1 500 009
Kr.
Da Kommunernes Udgifter til Hjælpekasserne i Regnskabsaaret 1929—30 havde udgjort lidt over 16 Mill. Kr. —
i 1927—28 var det tilsvarende Beløb ca. 14 Mill. Kr. og i
1928—29 ca. 17 900 000 Kr. —, foreslog man nu Statstil
skuddet for 1929—30 fastsat til 1 500 000 Kr.
Medens Socialdemokrater og Radikale anbefalede Lov
forslaget til Vedtagelse uændret, gjorde Venstres Ordfører
(Sevelsted) Partiets Tilslutning afhængig af, at der fremkom
Oplysninger — der allerede var ønsket fra Partiets Side under
Behandlingen af det tilsvarende Lovforslag i forrige Rigs
dagssamling (se Rigsdagsaarbog 1929—30, Side 130) —, der
kunde godtgøre, at der var rimeiigt Grundlag for Forhøjelsen
af Statstilskuddet. — I Folketingsudvalgets Betænkning op
lystes, at der paa Begæring af Venstres Medlemmer var rettet
Henvendelse til Socialministeren om Besvarelse af forskellige
Spørgsmaal vedrørende Aarsagerne til de af Hjælpekasserne
afholdte Udgifter. — Efter Besvarelsen heraf indstillede et
Flertal, Socialdemokrater, Venstre og Radikale, Lovforslaget
til Vedtagelse, idet Venstres Medlemmer dog bemærkede, at
»det af de for Udvalget forelagte Oplysninger fremgaar, at der
ogsaa er ydet Hjælp til Betaling af Fagforeningskontingent,
hvilken Opgave Mindretallet mener maa ligge udenfor de
Omraader, det offentliges Midler kan anvendes til.« I Betragt
ning af det ringe Beløb, dette udgjorde i Forhold til det hele
11
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Udgiftsbeløb, modsatte man sig dog ikke Lovforslagets Gen
nemførelse. — De Konservative udtaler i samme Betænkning,
at man vel kunde tænke sig Spørgsmaalet om Statens og
Kommunernes indbyrdes Forhold i Sociallovgivningen taget
op til Drøftelse. Derimod fandt man — under Hensyn til
den af Socialministeren forelagte samlede Revision af Social
lovgivningen — ikke Tidspunktet egnet til at forhøje Beløbet
750 000 Kr., der i de senere Aar har været Statens Tilskud til
Kommunernes Hjælpekasseudgifter. Mindretallet stillede
derfor Ændringsforslag om, at man blev staaende ved sidst
nævnte Tal. — Ændringsforslaget forkastedes, og Loven ved
toges enstemmigt i Folketinget (de Konservative undlod at
stemme). — I Landstingsudvalgets Betænkning udtales, at
man fra Ministeriet har modtaget Oplysninger om, til hvilke
Kategorier af Personer (Enker, Enkemænd, andre Forsørgere,
enlige Personer) Hjælpekasseunderstøttelser er udbetalt i
1929—-30, samt om Understøttelsernes Størrelse i samme
Finansaar. Det fremgaar af disse Oplysninger, at Hjælpe
kasseudgifterne har været noget mindre end det foregaaende
Aar; for Københavns Vedkommende synes det dog at være et
betydeligt Beløb, der er medgaaet alene til Administration,
naar det opgives at være over 600 000 Kr. eller ca. 10 pCt.
af det samlede Udgiftsbeløb. Medens et Flertal (Venstre,
Socialdemokrater og Radikale) — som i Folketinget — indstil
lede Lovforslaget uforandret til Vedtagelse, sluttede det konser
vative Mindretal sig til det af Partiet i Folketinget indtagne
Standpunkt og anbefalede ikke at stemme for Lovforslaget.
Dette vedtoges enstemmigt (uden de Konservative), efter
at Statsministeren — paa den sygemeldte Socialministers
Vegne — overfor den i Betænkningen og under Forhand
lingen fremkomne Kritik havde fremsat en Række Bemærk
ninger til Godtgørelse af, at Hjælpekasseudgifterne i Køben
havn maatte være procentvis større overfor Udgiftsbeløbet
end andetsteds.

30. Lov om Bemyndigelse til Foretagelse af visse
Ekspropriationer rn. V. (Minister for offentlige Arbejder
Friis-Skotte). [A. Sp. 8495—C. Sp. 1675, 2277].
Fremsat i Folketinget 17/3 (F. Sp. 5568). 1. Beh. 21 /a
(F. Sp. 5874). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Gerhard
Nielsen, Bjerring [Form.], Fr. Andersen [Kh.-Frb. ø. Stkr.],
O. Andersen, Jønson, N. P. Nielsen, Jens Sørensen [Smørum]
[Sekr.], Jesper Simonsen, J. C. A. Larsen. Slebsager, A. Chr.
Christensen, Fuglsang, Arnth Jensen, Korsgaard og Piirschel).
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Betænkning (B. Sp. 2029) afgiven 25/3. (Ordfører: Gerhard
Nielsen). 2. Beh. 27/3 (F. Sp. 6392). 3. Beh. 28/3 (F. Sp. 6469).
Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 3 % (L Sp 1630). 2. Beh.
31/3 (L. Sp. 1733). 3. Beh. 31/3 (L. Sp. 1748). Loven stadfæstet
28. April 1931. (Lov-Tid. Nr. 136).

Loven svarer til tidligere lignende Love, senest Lov af
26. April 1930, Aarbog 1929—30, Side 159, og giver Ekspropriationsbemyndigelse paa 3 Punkter, nemlig for Ministeren
for offentlige Arbejder med Hensyn til de Arealer m. v., der
udkræves til saadanne Ændringer ved Statsbanernes Stationsanlæg m. v., som vil være at foretage i Forbindelse med de
Sporforstærkningsarbejder, hvortil Bevilling er givet eller
gives ved Finansloven eller Tillægsbevillingsloven for 1931
—32, og de fornødne Arealer m. v. i Anledning af Tilveje
bringelsen af et 2det Spor Vanløse—Ballerup, hvorhos Mini
steren bemyndiges til at meddele Roskilde Amtskommune Til
ladelse til — om fornødent ved Ekspropriation efter Reglerne
i gældende Vejlove — at erhverve et ca. 2 ha stort Areal
af Ejendommene Matr.-Nr. 1 g af Mosede By, Greve Sogn,
og 9 1 af Mosede By, Karlslunde Sogn, beliggende mellem
Stranden og den projekterede nye Landevej langs Køge
Bugt, for derved at sikre Offentligheden Adgang fra Vejen
til Stranden.

Arealerhvervelsen til et 2det Spor Vanløse—Ballerup
ønskes, fordi det maa ventes, at man i Løbet af forholdsvis faa
Aar maa imødekomme de allerede nu rejste Krav om for
bedret Toggang paa Frederikssundsbanen, i hvert Fald til
Ballerup. En virkelig Forbedring af Forholdene paa denne
Strækning vil imidlertid kun kunne opnaas ved Tilvejebringel
sen af et 2det Spor. Da Statsbanerne allerede tidligere har
erhvervet de nødvendige Arealer paa Strækningen Hovedbanegaarden — Vanløse, og da de Arealer, der vil medgaa til
An læget paa Strækningen Vanløse—Ballerup, for den væsent
ligste Dels Vedkommende endnu er ubebyggede, er det anset
for rigtigst allerede paa nærværende Tidspunkt at erhverve
de manglende Arealer, idet det maa befrygtes, at der, saafremt
man venter nogle Aar hermed, vil ske en betydelig Bebyggelse
paa Arealerne, hvorved Udgifterne til Ekspropriation vil stige
meget væsentligt. Udgiften til denne Arealerhvervelse er
anslaaet til % Mill. Kr.
Med Hensyn til den 3die Ekspropriationsbemyndigelse
oplystes det, at Ministeriet har tilsagt Københavns og Ros-
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kilde Amtsraad et Bidrag af Vejfonden til Udvidelse og
Omprofilering af Køge Landevej paa Strækningen gennem
Københavns Amtsraadskreds og til Gennemførelse af Vejens
Anlæg i Roskilde Amtsraadskreds bl. a. paa den Betingelse,
at der enten paa den Maade, Vejen føres, eller derved, af
passende Arealer reserveres i dette Øjemed, sikres Befolk
ningen Adgang til Stranden. Som saadanne Arealer har man
udset sig 5—6 Grundstykker, af hvilke nogle er i Statens Eje,
og for andres Vedkommende kan Adgang til Stranden sikres,
uden at man behøver at erhverve dem, men det i Loven om
handlede Area1 anses det nødvendigt at erhverve.
I Folketinget, hvor Ordførerne var Gerhard Nielsen (S.),
J. C. A. Larsen (V.), Korsgaard (K.) og Jesper Simonsen (R.),
indstillede Udvalget det forelagte Lovforslag uforandret til
Vedtagelse, men Mindretallet (Venstre og Konservative)
bemærkede med Hensyn til den sidste Ekspropriations
bemyndigelse, at det under Hensyn til, at denne er rettet
mod Erhvervelsen af et eneste, en Enkeltmand tilhørende
Areal, og at Forudsætningen maa være, åt denne Mand har
forlangt en urimelig Pris for Afstaaelsen af Arealet, vilde
have fundet det rimeligt, at man til Brug for Udvalget havde
under en eller anden Form fremskaffet Oplysning om, hvilken
den paagældende Mands Begrundelse er for den af ham
forlangte Pris. Flertallet afviste imidlertid denne Betragt
ning, og under de foreliggende Forhold, som nærmere udvik
ledes i Betænkningen, mente Mindretallet ikke at burde sinke
Sagen i Tinget ved at stille noget Ændringsforslag til Para
graffen, men henstillede, at Ministeriet, inden Loven kommer
til Behandling i Landstinget, tilvejebragte de af Mindretallet
ønskede Oplysninger. Ministeren udtalte imidlertid ved 2.
Behandling, at han ikke kunde følge denne Henstilling, fordi
han mente, at Spørgsmaalet, om den af Ejeren forlangte
Pris, 25 000 Kr., er urimelig, maa undersøges under den
eventuelle Ekspropriationsforretning.
I Landstinget havde ikke andre end Ministeren Ordet om
Loven, der vedtoges enstemmigt i begge Ting.

31. Lov om Foranstaltninger mod Forstyrrelser af
Radiomodtagning. (Minister for offentlige Arbejder FriisSkotte). A. Sp. 6375—0. Sp. 477, 1693].
Fremsat i Folketinget 16/12 (F. Sp. 3068). 1. Beh. 22/i
(F. Sp. 3970). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (P. An
dersen, Fr. Andersen [Holbæk A.], Sneum [Form.], Hartvig
Frisch, Bornholt [Sekr.], Hans Jørgen Hansen, Steen, Rager,
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1. A. Hansen, Slebsager, Tange, Hedelund, Hans Jacob
Sorensen, Bindslev og Grathwohl). Betænkning (B. Sp. 871)
afgiven 10/3. (Ordfører: P. Andersen). 2. Beh. 12/3 (F. Sp.
5477). 3. Beh. 13/3 (F. Sp. 5533). Oversendt til Landstinget.
1. Beh. 18/3 (L. Sp. 1157). Henvist til Udvalg paa 15 Medlem
mer (H. C. Andersen, Ludvig Christensen, Henriette Crone,
Ellinger [Form.], A. P. Hansen, H. P. Jensen, Jensen-Stevns,
Josiassen, Laurits Knudsen, Thomas Larsen, Laursen, Nedergaard, Stegger Nielsen, Elisa Petersen og Veistrup). Betænk
ning (B. Sp. 2553) afgiven 26/3. (Ordfører: Ellinger). 2. Beh.
28/3 (L. Sp. 1575). 3. Beh. 3% (L- Sp. 1680). Loven stadfæstet
31. Marts 1931. (Lov-Tid. Nr. 90).
Lovens væsentligste Indhold er følgende:
§ 1. Ved elektriske Anlæg, Maskiner og Apparater, der
tages i Brug efter denne Lovs Ikrafttræden, og som virker
forstyrrende for Modtagning af Radioudsendelser fra nær
meste danske Udsendestation, jfr. dog ogsaa 2. Stykke i
nærværende Paragraf, eller som virker forstyrrende for de af
Staten drevne eller tilladte Modtageanlæg for Radiotelegrafi
og Radiotelefoni, jfr. §§ 7 og 8, skal der — saafremt disse
Forstyrrelser ikke efter Skøn af Statstilsynet med de kon
cessionerede Telefonselskaber med rimelig Bekostning kan
afhjælpes eller dæmpes ved Foranstaltninger ved de paagæl
dende Modtageanlæg — af Ejeren, henholdsvis Brugeren og
paa sammes Bekostning træffes de til Afværgelse eller For
mindskelse af saadanne Forstyrrelser virksomme Foranstalt
ninger (f. Eks. Anbringelse af Kondensatorer, Spoler og Mod
stande, Afskærmning eller Omlægning af Installationsled
ninger m. m.) i Overensstemmelse med herom truffen Bestem
melse af Elektricitetskommissionen, saafremt Forstyrrelserne
hidrører fra Stærkstrømsanlæg m. v., og af fornævnte Statstilsyn, hvis Forstyrrelserne skyldes Svagstrømsanlæg m. v.
Endvidere skal Radiofoniudsendelser fra den danske
Hovedstation være beskyttet paa samme Maade, saaledes
at disse Udsendelser, hvor Forholdene tillader det, skal kunne
modtages uden væsentlige Forstyrrelser fra ovennævnte
elektriske Anlæg, Maskiner og Apparater af Radiolyttere i
Nærheden af en sekundær dansk Radiofonistation.
For saa vidt der ikke med rimelig Bekostning kan træffes
virksomme Foranstaltninger af ovennævnte Art, eller An-
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vendeisen af saadanne i væsentlig Grad vil nedsætte Anlægets
eller Apparatets Nytteværdi, kan der dog, saafremt Anlæget
skal benyttes i Samfunds- eller Velfærdsøjemed eller er af
væsentlig økonomisk Betydning for den paagældende Virk
somhed, efter indhentet Erklæring fra Elektricitetskommis
sionen henholdsvis Statstilsynet samt Radioraadet af Mini
steren for offentlige Arbejder gives den fornødne Dis
pensation.
§ 2. Ved elektriske Anlæg, Maskiner og Apparater, der
allerede er taget i Brug inden denne Lovs Ikrafttræden, og
som virker forstyrrende paa tilsvarende Maade som omhandlet
i § 1, uden at disse Forstyrrelser kan afhjælpes eller dæmpes
ved Foranstaltninger ved de paagældende Modtageanlæg,
men kun ved, at der træffes de andre i § 1 nævnte Foranstalt
ninger, skal der under Forudsætning af, at der stilles Sikkerhed
for Betaling af de dermed forbundne nødvendige Omkostnin
ger af Ejeren henholdsvis Brugeren, kunne forlanges truffet
saadanne Foranstaltninger, for saa vidt dette kan gores,
uden at det paagældende Anlægs Nytteværdi efter Elektricitetskommissionens henholdsvis Statstilsynets Skøn der
ved i væsentlig Grad forringes.
Saafremt Ejeren eller Brugeren mener, at hans Anlægs
Nytteværdi i væsentlig Grad forringes ved ovennævnte For
anstaltninger, kan han inden en Frist af 3 Maaneder indanke
Sagen for Ministeren, som endeligt afgør Sagen.
§ 3. Elektriske Maskiner og Apparater, hvis Konstruk
tion og Virkemaade er en saadan, at der ikke, selv naar de i
§ 1 angivne Foranstaltninger træffes, kan undgaas væsentlige
Forstyrrelser, maa paa Søgnedage ikke benyttes i de i § 4
i Lov af 30. Juni 1922 om Lukketid for Butikker og Lagre
m. v. angivne Tider og paa Søn- og Helligdage ikke i Tiden
efter Kl. 12 Middag. Undtagne fra disse Bestemmelser er dog
elektriske Maskiner og Apparater, der bruges paa Hospitaler
og lignende Institutioner. Efter indhentet Erklæring fra
Elektricitetskommissionen henholdsvis Statstilsynet samt
Radioraadet kan Ministeren dog i saadanne Tilfælde, hvor
Benyttelse i det nævnte Tidsrum er nødvendig i Velfærdseller Samfundsøjemed eller er af afgorende okonomisk Betyd
ning for den paagældende Virksomhed, meddele den fornødne
Dispensation.
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§ 4. Saafremt Forstyrrelsen hidrører fra Fejl eller
Mangler ved et elektrisk Anlæg, Maskine eller Apparat, her
under de ved samme trufne Foranstaltninger, skal vedkom
mende Ejer eller Bruger, selv om Udgifterne ved de trufne
Foranstaltninger er afholdt af andre, snarest muligt og paa
egen Bekostning lade Fejlen udbedre eller bringe Anlæget m. v.
i Orden.
§ 5. For Forstyrrelser, der er foranlediget ved, at paa
gældende Modtageanlæg er sat i Forbindelse med et Stærkstromsanlæg, kan der ikke gøres Ansvar gældende mod
Indehaveren af Stærkstrømsanlæget.
§ 6. Det er forbudt at benytte et Modtageanlæg paa
en Maade, som maa forudsættes at ville medføre Forstyrrelser
for andre Lyttere.
§ 7. Tilsynet med Varetagelsen af de i nærværende
Lovs §§ 1—5 indeholdte Bestemmelser overdrages til Elektricitetskommissionen, for saa vidt angaar Stærkstrømsanlæg
m. v., og. til Statstilsynet, hvis det drejer sig om Svagstrøms
anlæg m. v., medens Tilsyn med Overholdelsen af Bestem
melsen i § 6 fores af Radioraadet. De nævnte Myndigheder
udfærdiger Regler, der skal være gældende indenfor de dem
overdragne Omraader, og som efter Forhandling med Radio
raadet skal approberes af Ministeren. Samtlige Udgifter
herved afholdes af Radiospredningsfonden.
§ 8. Ejere og Brugere af elektriske Anlæg, herunder
Radiomodtageanlæg, skal være pligtige til at lade de af Radio
raadet eller af Elektricitetskommissionen henholdsvis Stats
tilsynet antagne tilsynsførende foretage Undersøgelse af
Anlæget til Konstatering af, hvorvidt Anlæget foraarsager
Forstyrrelser, og i bekræftende Fald til Undersøgelse af,
hvilke Foranstaltninger der skal træffes til deres Afhjælpning.
Den, som begærer disse Undersøgelser, der maa foretages
med saa ringe Ulemper og Omkostninger for de paagældende
Ejere eller Brugere som muligt, skal, for saa vidt det drejer
sig om et ved denne Lovs Ikrafttræden forhaandenværende
Anlæg, eller det viser sig, at Forstyrrelserne skyldes Fejl i
selve Modtageanlæget, bære alle med Undersøgelserne for
bundne Omkostninger, heri indbefattet de Ejeren eller
Brugeren ved Undersøgelserne forvoldte og af ham dokumen
terede økonomiske Tab. Radioraadet kan dog, hvor For-
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holdene maatte tale derfor, bestemme, at Omkostningerne
udredes af Radiospredningsfonden. Sker derimod Under
søgelserne ved et Anlæg, der er taget i Brug efter denne Lovs
Ikrafttræden, og ved hvilket Ejeren eller Brugeren har und
ladt at træffe de i § 1, jfr. § 7, foreskrevne Foranstaltninger,
maa Ejeren eller Brugeren selv bære samtlige Omkostninger.
§ 9. Elektricitetskommissionen henholdsvis Statstilsynet
samt Radioraadet kan forlange Sikkerhedsstillelse for de
Omkostninger, der er forbundet med de i foranstaaende
Paragraffer omhandlede Undersøgelser.
I de sidste Paragraffer fastsættes Bøder for Overtrædelse
af de trufne Bestemmelser. Paatale finder kun Sted efter
Begæring af Ministeren. — Loven gælder ikke for Radio
sendeanlæg, der er underkastet de i Henhold til internationale
Konventioner og Aftaler fastsatte Bestemmelser.
Loven gælder ikke for Færøerne, og dens Gyldighed
udløber den 1. Maj 1933.

Lovforslagets Fremkomst var foranlediget ved talrige
Besværinger til Administrationen i Anledning af Forstyr
relser-af Radiomodtagning, hidrørende dels fra Motorer eller
andre elektriske Maskiner og Apparater, dels fra Radiolytteres
Misbrug af Tilbagekoblingen.
Forholdet er det, at blot en enkelt forstyrrende Motor eller
en enkelt Lytter, der benytter Tilbagekoblingen paa hen
synsløs Maade, er i Stand til i vid Omkreds at ødelægge
Radiomodtagningen, og i Virkeligheden er i Øjeblikket
neppe nogen Lytter, i hvert Fald ikke i Byerne, fri for slige
Forstyrrelser. Under Hensyn hertil og til den stærke Vækst,
der har været i Anledning af Lyttere — fra ca. 28 000 i 1925
—26 til ca. 350 000 i 1929—30 —, mente Ministeriet, at
Spørgsmaalet om Foranstaltninger til Beskyttelse af Radio
lytningen imod de ommeldtc Forstyrrelser burde optages til
Undersøgelse, og overdrog Overvejelsen af dette Spørgsmaal
til et af Ministeriet i anden Anlediiing — angaaende Radio
antenners Anbringelse og Konstruktion m. m. — nedsat
Udvalg. Dette foretog en Række omfattende Forsøg, dels
for at søge Aarsagerne til Forstyrrelserne nærmere oplyst og
begrundet, dels for at finde Midler til at undgaa disse For
styrrelser, og Resultatet af disse Undersøgelser sammen
fattede Udvalget derhen, at det gennem Apparater, der vil
være lidet bekostelige, og som ikke vil medføre nævneværdige
Ulemper for de Anlæg, paa hvilke de anbringes, i de aller
fleste Tilfælde vil være muligt at fjerne eller dog stærkt
begrænse disse Forstyrrelser.
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Udvalget udarbejdede da et Lovforslag, som var ganske
kortfattet, og Udkast til de nærmere Bestemmelser, som
derefter kunde træffes af Ministeriet. Ministeren optog
imidlertid disse i Lovforslaget og foretog ogsaa andre Ændrin
ger, sigtende til at lade Loven omfatte samtlige elektriske
Anlæg.
I det i Folketinget nedsatte Udvalg ændredes det forelagte
Lovforslag paa forskellige Punkter, foranlediget ved Betæn
keligheder, der kom frem under 1. Behandling, og Forhand
linger, som førtes i Udvalget, og Henvendelser til dette.
Af disse Ændringer skal nævnes:
Medens Lovforslaget henlagde Tilsynet med disse Forhold
til Elektrieitetskommissionen, ændredes dette ti], at Tilsynet
henlægges til Statstilsynet med de koncessionerede Telefon
selskaber, for saa vidt angaar Forstyrrelser fra Svagstrøms
anlæg, til nævnte Kommission, for saa vidt angaar Stærk
strømsanlægs Forstyrrelser. Endvidere indførtes i § 1 en
afgrænset Beskyttelse mod Forstyrrelser, saaledes at denne
kun omfatter Radiofoniudsendelser fra nærmeste danske
Udsendestation, dog at Hovedstationens (Kalundborg)
Udsendelser skal være saaledes beskyttede, at disse kan
modtages af Radiolyttere i Nærhed af en sekundær dansk
Station (for Tiden København).
I § 2 forlængedes i 2. Stykke Ankefristen for Ejere eller
Brugere af elektriske Anlæg, hvis Nytteværdi formenes for
ringet, fra 14 Dage til 3 Maaneder.
Lovforslaget bestemte i § 3, at Maskiner, der virker for
styrrende, ikke maa benyttes paa Søn- og Helligdage samt
paa Hverdage i Tiden Kl. 18—24. Dette ændredes som
ovenfor angivet. Derhos udtaltes det i Betænkningen, at
Bestemmelserne i § 3 faar ingen Anvendelse paa Støvsugere,
Haartørringsapparater og lignende transportable Smaamotorer, for saa vidt de er paasat Kondensatorer, idet deres
Benyttelse i saa Fald er tilladt, jfr. § 3, 1. Punktum, og dette
tiltraadte Ministeren ved en Udtalelse under 2. Behandling.
— Begrænsningen af Lovens Gyldighedstid indsattes ogsaa
i Folketinget.
Ordførerne i Folketinget var: P. Andersen (S.), I. A.
Hansen (V.), Bindslev (K.) og Steen (R.). I Landstinget tiltraadtes det af Folketinget vedtagne Forslag uændret.
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32. Lov om Statshjælp til Privatbanerne. (Mini
ster for offentlige Arbejder Friis-Skotte). [A. Sp. 6337—C.
Sp. 137, 347].
Fremsat i Folketinget 16/12 (F. Sp. 3074). 1. Beh. 2 %
(F. Sp. 3839). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Gerhard
Nielsen [Form.], Knud Hansen, Bjerring, Simonsen [Aarhus],
P. Mortensen, J. I. Jørgensen, Andreasen [Forsinge] [Sekr.],
Jens Jensen, Vanggaard, Slebsager, Tange, Fuglsang, Kjærgaard-Jensen, Korsgaard og Fibiger). Betænkning (B. Sp.
361) afgiven 10/2. (Ordfører: Gerhard Nielsen). 2. Beh. 12/2
(F. Sp. 4671). 3. Beh. 17/2 (F. Sp. 4728). Oversendt til Lands
tinget. 1. Beh. 25/2 (L. Sp. 776). 2. Beh. 27/2 (L. Sp. 816).
3. Beh. 4/3 (L. Sp. 856). Loven stadfæstet 14. Marts 1931.
(Lov-Tid. Nr. 53).
Nærværende Lov hviler paa en Betænkning af 21. Novem
ber 1930 fra det af Ministeriet for offentlige Arbejder nedsatte
Udvalg angaaende Privatbanernes Modernisering, se Aarbog
1929—30, Side 153, under Forsæde af Ministeriets Departe
mentschef og i øvrigt bestaaende af Repræsentanter for
Rigsdagens 4 store Partier samt Formanden for Danske
Privatbaners Fællesrepræsentation og Direktøren ved Til
synet med Privatbanerne.
Loven gaar ud paa, at der til Hjælp til de danske Privat
baner ved Gennemførelsen af saadanne Foranstaltninger ved
Sporet og det rullende Materiel m. m., som maa anses for
nødvendige for de paagældende Baners fortsatte Eksistens,
eller som vil kunne sikre Banerne en mere økonomisk Drift,
kan anvendes et Beløb af indtil 11,5 Mill. Kr. dels som
Laan, dels som Tilskud i Overensstemmelse med nedenstaaende Regler.
Af Beløbet vil indtil 2,5 Mill. Kr. kunne anvendes som
Laan til Baner, som maatte ønske derigennem at skaffe sig
den til de foran omhandlede Foranstaltninger fornødne
Kapital. De ommeldte Laan, for hvilke der vil være at give
Pant i det anskaffede Materiel eller at stille anden af Mini
steren for offentlige Arbejder godkendt Sikkerhed, vil være
at forrente med 41/$ pCt. aarlig og at tilbagebetale indenfor
et Tidsrum af 25 Åar, i Almindelighed med lige store aarlige
Ydelser.
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Af Restbeløbet vil indtil 5 Mill. Kr. kunne ydes som
Tilskud fra Staten til Gennemførelsen af de omhandlede
Foranstaltninger. Tilskuddet til den enkelte Bane, for hvilket
der vil være at give Staten Aktier, skal dog højst kunne udgøre
50 pCt. — i ganske enkelte Tilfælde indtil 75 pCt. — af de
medgaaede Udgifter og skal være betinget af, at det resterende
Beløb tilvejebringes fra anden Side.
Ministeren skal dog ogsaa være bemyndiget til at yde
hele det til de enkelte Baner fornødne Beløb som Laan, saaledes
at Statens Tilskud ydes som rente- og afdragsfrit Laan, paa
Betingelse af, at der tilvejebringes fornøden — bankmæssig
eller kommunal — Garanti for Restbeløbets Forrentning og
Tilbagebetaling overensstemmende med det i foranstaaende
2. Stykke anførte. For Statens Andel vil der være at stille
tilsvarende Sikkerhed som i sidstnævnte Stykke angivet.
For saa vidt Kommuner i Henhold til det foran anførte
har paataget sig Garanti for Restbeløbs Forrentning og Tilbage
betaling, kan der gives dem Pant i det anskaffede Materiel
efter Statens Panteret.
De Dokumenter, i Henhold til hvilke der i Medfør af
nærværende Paragraf gives Staten eller Kommunerne Panteret
i det anskaffede Materiel, kan udfærdiges uden Brug af Stem
pel, ligesom Tingslysningsgebyr samt andre offentlige Afgifter
bortfalder.
Det er en Betingelse for Støtte fra Staten, at der af ved
kommende Banes aarlige Overskud af Driftsindtægter over
Driftsudgifter, under disse sidste indbefattet Renter og Afdrag
af Laan ifølge fornævnte Paragraf, saa vidt Overskuddet til
strækker, henlægges til en Afskrivningsfond et Beløb af
400 Kr. pr. km af Banens Driftslængde. Over Fondens Midler,
hvortil overføres de Reservefondsbeholdninger, som Banen
maatte ligge inde med, kan kun disponeres med Samtykke
af Ministeren for offentlige Arbejder, der ligeledes i hvert
enkelt Tilfælde kan bestemme, at Henlæggelser til Fonden
under Hensyn til dennes Størrelse indtil videre kan ophøre.
Yderligere skal det være en Betingelse for Statens Støtte, at
Udbetaling af Udbytte for det enkelte Aar først kan ske,
naar Betaling af Renter og Afdrag samt Henlæggelse til
Afskrivningsfonden i Overensstemmelse med foranstaaende
har fundet Sted.
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Fornævnte Regler om Afskrivningsfonden træder for de
paagældende Baner i Stedet for de hidtil gældende Reserve
fondsbestemmelser.
Der nedsættes et Udvalg paa 7 Medlemmer med en af
Ministeren for offentlige Arbejder udnævnt Formand og
i ovrigt bestaaende af fire Repræsentanter for Rigsdagen,
valgte i Overensstemmelse med Grundlovens § 45, Formanden
for Danske Privatbaners Fællesrepræsentation samt Direk
tøren ved Tilsynet med Privatbanerne.*) Udvalget gør
Indstilling til Ministeren om, hvilke Baner der vil kunne
komme i Betragtning, samt til hvilke Foranstaltninger Hjæl
pen skal kunne ydes, og hvorvidt denne skal ydes som Laan
eller som Tilskud, samt hvilke Vilkaar der i ovrigt fra Statens
Side bør stilles for den omhandlede Støtte.
Andragender om Støtte fra Staten i Henhold til nærværende
Lov maa for at kunne komme i Betragtning indgives til Ud
valget inden 4 Maaneder efter Lovens Ikrafttræden.
De nødvendige Beløb til de nævnte Foranstaltningers
Gennemførelse bevilges paa de aarlige Finanslove. Til Dæk
ning af Statskassens Udgifter til disse Foranstaltninger
bemyndiges Finansministeren til, efterhaanden som der
bliver Anvendelse derfor, at tilvejebringe de fornødne Beløb
ved Udstedelse af Statsobligationer til en Rente af ikke over
5 pCt. p. a.
Lovforslaget vedtoges med to Tilføjelser (Panteret for
Kommunegaranti og Stempelfrihed m. v.) enstemmigt i
begge Ting.
1 Folketingsudvalgets Betænkning meddeles, at »Udvalget
har modtaget Deputationer, repræsenterende følgende Baner:
Varde—Grindsted, Varde—Nørre Nebel, Nørre Nebel—Tarm,
Vejle—Vandel—Grindsted, Troldhede—Kolding—Vejen. Vestsalling-Banen, Silkeborg—Kjellerup—Rødkærsbro, Mariager
—Faarup—Viborg og Køge—Ringsted.
Udvalget har drøftet det fra flere Sider rejste Spørgsmaal
om Tilslutningsafgifterne til Statsbanerne og har fra Mini
steriet modtaget detaillerede Oplysninger om dette Forhold.
Man er dog enedes om at udtale, at dette Spørgsmaal ingen
Forbindelse har med nærværende Lovforslag, og at de paagældende Baner herom maa henvises til nærmere Forhandling
*) Det bliver det ovennævnte Udvalg, der forberedte Lov
forslaget.
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med Ministeren for offentlige Arbejder, som saavel i Fjor
som ved dette Lovforslags 1. Behandling har udtalt sin Villig
hed til at lade Afgifterne gennemprøve i saadanne Tilfælde,
hvor Privatbanerne mener, at de betaler for meget, og Mini
steren har gentaget dette Tilsagn overfor Udvalget.«
Ordførere i Folketinget: Gerhard Nielsen (S.), Vanggaard
(V.), Korsgaard (K. F.) og Andreasen (Forsinge) (R. V.). Ord
førere i Landstinget: Stensballe (V.), Laurits Knudsen (S.),
Lange (K. F.) og Lausten (R. V.).

33. Lov om Tillæg til Lov Nr. 44 af 31. Marts
1891 om Anlæg af en Frihavn ved København samt
om Nedsættélse af Havneafgiften til Københavns Havn
m. V. (Minister for offentlige Arbejder Friis-Skotte). [A. Sp.
6555—0. Sp. 81, 229].
Fremsat i Landstinget 14/i (L. Sp. 430). 1. Beh. 21/t
(L. Sp. 486). 2. Beh.
(L. Sp. 491). 3. Beh. 28/l (L. Sp.
539). Oversendt til Folketinget. 1. Beh. 12/, (F. Sp. 4673).
2. Beh.
(F. Sp. 4735). 3. Beh. 19/2 (F. Sp 4848). Loven
stadfæstet 14. Marts 1931. (Lov-Tid. Nr. 54).
Loven giver ved Ændringer* i Frihavnsloven Hjemmel
for at kunne straffe Overtrædelser af visse Bestemmelser,
en Hjemmel, som hidtil har været savnet. Det drejer sig
først om det Tilfælde, at Lejere af Lokaler i Frihavnen ikke
overholder de af Ministeren udfærdigede reglementariske
Bestemmelser vedrørende Udlevering og Salg af Varer i
Frihavnen, som de paagældende Lejetagere ved Lejemaalets
Indgaaelse udtrykkelig har underkastet sig. Det eneste
praktiske Retshaandhævelsesmiddel, man hidtil har haft,
var at formaa Frihavnsselskabet til at bringe Lej ema alet
til Ophør, og dette har ikke været heldigt. Nu bestemmes
det, at saadanne Overtrædelser kan straffes med Bøder.
Dernæst fastsættes det, at Fortæring i Frihavnen af ufortoldede, toldpligtige Varer — bortset fra tilladt Forbrug af
Proviant i Skibe — medfører Straf efter § 47, 2. Stykke, i
Lov Nr. 108 af 29. Marts 1924 om Toldafgifterne m. m.,
jfr. Lov Nr. 62 af 31. Marts 1928 om Ændringer i og Til
føjelser til Toldloven af 29. Marts 1924, hvorhos Told- og
andre Afgifter af de fortærede Varer skal tilsvares, som om
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Varerne var indfort til Forbrug i Toldindlandet. Bestem
melsen kommer til Anvendelse saavel overfor den, som for
tærer eller modtager Varer til Fortæring, som overfor den
eller de Personer, der sælger eller leverer saadanne Varer
til Fortæring i Frihavnen.

34. Lov om Ændring i Lov Nr. 156 af 27. Maj
1908 om nye Jernbaneanlæg m. v. (Minister for offentlige
Arbejder Friis-Skotte). [A. Sp. 4549—C. S];. 343, 489].
Fremsat i Folketinget 12/2 (F. Sp. 4665). 1. Beh. 2,)/2
(F. Sp. 4903). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Ludvigsen [Form.], Gerhard Nielsen, Bjerring, N. P. Nielsen,
Marinus Sørensen, Knud Hansen, M. F. Mortensen, Holger
Kristiansen [Sekr.], Vanggaard, Slebsager, Tange, Fuglsang,
Kjærgaard-Jensen, Korsgaard og Fibiger). Betænkning
(B. Sp. 531) afgiven 26/2. (Ordfører: Ludvigsen). 2. Beh. 3/3
(F. Sp. 5134). 3. Beh. 5/3 (F. Sp. 5220). Oversendt til Lands
tinget, 1. Beh. “A (L. Sp. 1044). 2. Beh. 13/3 (L. Sp. 1090).
3. Beh. 18/3 (L. Sp. 1146). Loven, stadfæstet 31. Marts 1931.
(Lov-Tid. Nr. 89).

Loven fastsætter følgende:
I § 9 i Lov Nr. 156 af 27. Maj 1908 om nye Jernbaneanlæg m. v., saaledes som denne Paragraf er ændret ved Lov
Nr. 143 af 13. April 1923, foretages følgende Ændring:
2. Stykke affattes saaledes: »Til de under Nr. 23 nævnte
Baneanlæg ydes af Statskassen til Banestrækningen fra
Hjørring til Hirsthals tre Fjerdedele og til den øvrige Del af
Banen Halvdelen af den hele til de paagældende Banestræk
ninger bevislig anvendte Anlægskapital, indbefattet Eks
propriationsudgifter og Driftsmateriel.«
Ved Jernbaneloven af 27. Maj 1908 var der til en Jern
bane fra Aalbæk over Tværsted til Hjørring, eventuelt med en
Sidebane til Hirtshals, bevilget et Tilskud af Statskassen, der
skulde udgøre Halvdelen af den hele til Anlæget bevisligt
anvendte Anlægskapital, indbefattet Ekspropriationsudgifter
og Driftsmateriel. Under Hensyn til den Interesse, Staten
havde i, at Hirtshals Havn kom i Forbindelse med Landets
Jernbanenet, forhøjede man ved Lov af 13. April 1923 Stats
tilskuddet til Banestrækningen Hjørring-Hirtshals til tre
Femtedele af Anlægskapitalen.
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Banestrækningen Hjørring—Hirtshals blev aabnet for
Drift i December 1925, medens Bygningen af Strækningen fra
Vellingshøj paa Hjørring—Hirtshals-Banen til Aalbæk nu er
endeligt opgivet af de interesserede Kommuner.
Udgifterne til Hjørring—Hirtshals-Banen er af Bevillings
haverne i Sommeren 1930 opgjort til 2'997 743 Kr., medens
der til Aalbækstrækningen til Ekspropriationer og Forarbej
der, inden Arbejdet stilledes i Bero, er medgaaet 204 104 Kr.,
altsaa i alt 3 201 847 Kr. Desuden har Hjørring—HirtshalsBanen i de siden dens Aabning forløbne Aar givet Drifts
underskud, der ved Udgangen af Driftsaaret 1930—31
antages at ville udgøre ca. 115 000 Kr.
Da Statens Bidrag udgør tre Femtedele til Hirtshalsstrækningen og Halvdelen til Aalbækstrækningen, og Staten efter
den sædvanlige Praksis ikke deltager i Dækning af Privat
banernes Underskud, vil Staten herefter komme til at udrede
1 900 698 Kr., medens der paa Kommunerne falder 1 301 149
Kr., hvortil kommer det anførte Driftsunderskud, 115 000
Kr^ saaledes at Kommunerne i alt skal udrede 1 416 149 Kr.
Efter Aalbækstrækningens definitive Opgivelse har Bevil
lingshaverne forhandlet med Kommunerne om Fordelingen
af den sidst anførte Sum mellem disse. Under Forudsætning
af, at Staten forhøjer sit Bidrag til Hirtshalsstrækningen til
75 pCt., er der opnaaet Enighed mellem samtlige interesserede
Kommuner om en Ordning, hvorefter de i Aalbæk—Tvær
sted—Vellingshøj-Banen interesserede Kommuner, som ingen
Bane faar, kommer nogenlunde rimeligt ud af denne Affære.
Under Hensyn til, at det formentlig i det væsentlige maa
siges at skyldes Statens Interesse i Jernbaneforbindelsen til
Hirtshals Havn, at Hjørring—Hirtshals-Banen er blevet
anlagt, og at det synes rimeligt, at de Kommuner paa Aalbæk
strækningen, som under bristende Forudsætninger har bidra
get til Hirtshals-Banen, i nogen Grad bliver lettet med Hensyn
til deres Forpligtelser, har man fundet det stemmende med
Billighed, at Bevillingshavernes Andragende imødekommes.
Der gives derfor ved denne Lov den fornødne Lovhjemmel til,
at Statsbidraget til Hjørring—Hirtshals-Strækningen for
højes fra tre Femtedele til tre Fjerdedele.
Statens Anpart i samtlige Udgifter forhøjes herved med
449 662 Kr. fra 1 900 698 Kr. til 2 350 360 Kr., medens
Kommunernes Anpart nedsættes med samme Beløb fra
1 416 149 Kr. til 966 487 Kr.

Ordførere i Folketinget: Ludvigsen (S.), Vanggaard (V.),
Korsgaard (K. F.) og Bager (R. V.) i Holger Kristiansens
Forfald.
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Efter Ønske af Korsgaard gik Sagen i Udvalg, og dette
indstillede efter et Samraad med Ministeren Lovforslaget til
Vedtagelse uændret, hvilket Folketinget enstemmigt tiltraadte.
I Landstinget vedtoges Lovforslaget ligeledes enstemmigt.

35. Lov om Afgift af Motorkøretøjer m. v. (Mi
nister for offentlige Arbejder Friis-Skotte). [A. Sp. 6269—
C. Sp. 1657, 2605, 2737].
Fremsat i Folketinget 12/2 (F. Sp. 2931). 1. Beh. 9/1
(F. Sp. 3423). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (N. P.
Nielsen, Knud Hansen, Fr. Andersen [Holbæk A.] [Form.],
F. K. Madsen [Sekr.], Bjerring, J. P. Jensen, Fisker, Steen,
Hedelund, Vanggaard, J. C. A. Larsen, Kyed, Duborg,
Ulrich og C. J. F. Sven). Betænkning (B. Sp. 1961) afgiven
23/3. (Ordfører: N. P. Nielsen). 2. Beh. 26/:j (F. Sp. 6280).
3. Beh. 27/3 (F. Sp. 6430). Oversendt til Landstinget. 1. Beh.
30-31/3 (L. Sp. 1631 og 1746). Henvist til Udvalg paa 15 Med
lemmer (Bækgaard. Gunnar Fog-Petersen, Godskesen, A. P.
Hansen, Johs. Hansen, H. P. Jensen, Jensen [Aale], JensenStevns, Kr. Johansen, N. K. Kristensen, Laursen [Sekr.],
Carl F. Madsen, Rs. Nielsen, Rasmussen [Flemløse] og Stens
balle [Form.]). Betænkning (B. Sp. 3015) afgiven 24/4. (Ord
forer: Stensballe). 2. Beh. 24/4 (L. Sp. 2036). 3. Beh. 24/4
(L. Sp. 2075). Tilbagesendt til Folketinget. Udvalgets Erklæ
ring (B. Sp. 3023) afgiven 25/4. Eneste Beh. 25/4 (F. Sp. 7497).
Loven stadfæstet 28. April 1931. (Lov-Tid. Nr. 135).
Loven træder i Stedet for Lov af 1. Juli 1927 om Afgift
af Motorkøretøjer m. v., jfr. Lov af 1. Februar 1930 om
Ændringer i samme, samt Lov af 15. April 1930 om Tilveje
bringelse af Midler til Gennemførelse af særlige Vejarbejder.
Forslag til Loven fremsattes i Henhold til Revisionsbestem
melsen i Loven af 1927, og Indholdet er i det væsentlige
følgende:
§ 1 indeholder almindelige Bestemmelser — svarende til
§ 1 i den tidligere gældende Lov (Aarbog 1926—27, Side 310) —
om afgiftspligtige Motorkøretøjer samt om Køretøjer fritagne
for Afgiften. Kun er »fremmede Fyrstehuse« af toldlov
tekniske Grunde ændret til: »fremmede regerende Fyrste
huse«, ligesom man har strøget Ordene »det kommunale«
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foran »Brandvæsen« for derigennem at kunne fritage Automo
biler, der er indregistreret som tilhørende det af private
etablerede Zonebrandvæsen, for Vægtafgift.
(I. øvrigt har man — oplyses det — »bibeholdt Affattelsen ai
Bestemmelsen om Fritagelse for Afgift af Automobiler, der ude
lukkende benyttes til Sygetransport, men agter dog fremtidigt,
hvor Omstændighederne taler derfor, gennem en udvidet For
tolkning af Ordet »Sygetransport« at medtage Vogne, der er
særlig indrettet, saaledes at Invalider kan køre dem.«)
§ 2 er saalydende: Afgiften paahviler den, i hvis Navn
Køretøjet paa Afgiftens Forfaldstid er indregistreret. Er
Køretøjet paa Afgiftens Forfaldstid overgaaet til en anden
Ejer (Bruger), uden at dette er anmeldt for Politiet, paahviler
Afgiften tillige den nye Ejer (Bruger). Er Køretøjet ikke
indregistreret, paahviler Afgiften den, der er pligtig til at
lade det indregistrere. — For Afgiften haves samme For
trinsret som for Stats- og Kommuneskatter, og Staten er
berettiget til med Panteret fremfor al anden Gæld at søge
Fyldestgørelse i Køretøjet eller eventuelle Assurancesummer
for skyldige Afgiftsbeløb med paaløbne Omkostninger, dog
kun i et Aar efter Forfaldstiden. — Hvis Afgiften ikke ret
tidig erlægges, maa Køretøjet ikke benyttes. Nummerpla
derne skal straks fjernes ved Politiets Foranstaltning og kan
ikke udleveres, før alle paaløbne Afgifter er betalt. — Saa
fremt et Køretøj benyttes, uden at Afgift er betalt, ifalder
den afgiftspligtige en Bøde, dog ikke under 10 Kr.
(Ny er Bestemmelsen om, at de paagældende Myndig
heder paa Afgiftens Forfaldstid kan opkræve Vægtafgiften
enten hos den virkelige Ejer af et Motorkøretøj eller hos den,
der er indregistreret som Ejer, naar Ejerskiftet ikke er
anmeldt for Politiet, ligesom Bestemmelsen om, at Staten
har samme Fortrinsret for Afgiften som for Stats- og Kom
muneskatter, samt at Staten tillige har Pant i et Motorkøre
tøjs eventuelle Assurancesum. — Den i sidste Stykke fast
satte Bøde var oprindelig foreslaaet sat til 20 Kr., men dette
ændredes efter Forslag af Folketingsudvalget.)
Medens Lovens § 3 (Bestemmelser angaaende Fastsæt
telse af Regler til Konstatering af Motorkøretøjers m. v.
Egenvægt og Vægt med fuld Last) ganske svarer til den
tidligere Lovs § 3, er § 4 undergaaet en Del Ændringer. Der
er saaledes fastsat den Lempelse i Afgiftserlæggelsen, at de
afgiftspligtige Vogne (herunder Motorcykler, Side- og Paa12
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hængsvogne) kun skal betale Afgift for de resterende Maaneder
i Finansaaret (tidligere Kvartaler). Finder Indregistrering
Sted efter den 15. i en Maaned, skal Afgift endvidere først
tørlægges fra den 1. i den paafølgende Maaned at regne. —
Strafrenten, 10 pCt., er nedsat til % P^t. maanedlig. — Den
skattepligtiges Flytning skal nu meldes til Politiet (tidligere
til den Myndighed, hvortil Afgift skulde erlægges). — Kvit
tering for betalt Afgift skal nu kun medfølge Køretøjet ved
Ejerskifte (tidligere ubetinget). — Endelig er der tilføjet
Paragraffen følgende nye Bestemmelser: Ministeren for
offentlige Arbejder bemyndiges til, naar Omstændighederne
taler derfor, at fritage for eller tilbagebetale Afgiften af Motor
køretøjer, der ikke er benyttet i en Afgiftsperiode (Bestem
melsen er en Lovfæstelse af tidligere Praksis). Endvidere,
saafremt et Motorkøretøj, der er benyttet i en Afgiftsperiode,
bliver ødelagt ved Ildebrand, Færdselsuheld eller andre lig
nende Aarsager eller kasseres af den af Justitsministeren
beskikkede sagkyndige, bemyndiges Ministeren ligeledes til
at tilbagebetale den erlagte Afgift for den resterende Del af
Perioden, regnet fra den 1. i den følgende Maaned, efter at
Motorkøretøjet er blevet ubrugeligt.
Medens § 5 (Anmeldelse om, hvorvidt Benzin benyttes
som Drivkraft) ikke er ændret, fik Afgiftsbestemmelserne i
Lovens § 6 følgende Affattelse:
Afgiften betales efter følgende Regler:
Af Motorkøretøjer, der benytter Benzin o. lign, som Driv
kraft.
a) Af Motorcykler samt af Side- eller Paahængsvogne til
Motorcykler 6 Kr. pr. 50 kg Egenvægt.
b) Af Personautomobiler, herunder Ruteautomobiler, der
er forsynet med Luftgummiringe, samt af Paahængs
vogne med Luftgummiringe til saadanne Køretøjer:
pr. 100 kg
Egenvægt.
Egenvægt indtil 1 250 kg...................... 10 Kr.
—
fra 1 251 kg til 1 500 kg . 12 —
—
- 1 501 - - 1 750
- .
15 —
—
- 1 751 - - 2 000
- .
17 —
—
- 2 001 - - 2 500
- .
20 —
og derefter 1 Kr. mere pr. 100 kg Egenvægt, dog ikke
over 25 Kr. pr. 100 kg Egenvægt.
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c) Af Vare- og Lastautomobiler med Luftgummiringe, af
indregistreringspligtige Traktorer med Luftgummiringe
samt af Paahængsvogne med Luftgummiringe til saa
danne Køretøjer:
pr jqq
Egenvægt.
Egenvægt indtil 1 450 kg...................... 13 Kr.
—
fra 1 451 kg til 1 700 kg . 16 —
—
- 1 701 - - 2 000 - . 18 —
—
- 2 001 - - 2 500 - . 20 —
og derefter 1 Kr. mere pr. 100 kg Egenvægt, dog ikke
over 30 Kr. pr. 100 kg Egenvægt.
d) For Køretøjer med Iialvmassive Ringe af godkendte
Typer forhøjes Afgiften 25 pCt., med andre halvmassive
eller med massive Ringe 50 pCt.
Af Køretøjer, der ikke benytter Benzin o. lign, som
Drivkraft:
Den dobbelte Afgift af den foran fastsatte; dog betaler
Koretøjer, der benytter Træ eller Trækul som Drivkraft,
som foran angivet (sidstnævnte Bestemmelse indsat af Hensyn
til Hedeselskabet, der foretager Forsøg med trækulsdrevne
Automobiler).
(Bestemmelserne om Forhøjelse af Vægttal,
ikke delelige med hundrede, og om Afgiftsfastsættelse for
Motorkøretøj, der baade benyttes som Person-, Vare- eller
Lastvogn, ændredes ikke).
Lovforslaget indeholdt, da det blev fremsat, ingen Ændrin
ger i de hidtil gældende Afgiftssatser, men disse ændredes i
Folketinget efter Indstilling af et Flertal (Socialdemokrater
og Radikale) i Udvalget. Ændringerne tilsigter ved en For
højelse af Vægtsatserne at faa de samme Afgiftsbeløb som
ved Lovens Vedtagelse i 1927 for en Række bestemte Vogn
typer, hvis Vægt er steget bl. a. som Følge af Anvendelsen af
4 Hjuls Bremser og 6-cylindrede Motorer. Det formentes, at
denne Ændring vil formindske den samlede Vægtafgift med
iy2 Mill. Kr. Et Mindretal af Folketingsudvalget (Kon
servative og Venstre) stillede — da man ansaa »Tiden for at
være inde til at foretage principielle Ændringer i Motor
afgiftsloven«, jfr. nærmere nedenfor — en Række Ændrings
forslag gaaende ud paa en Forhøjelse af Benzinafgiften (se
nedenfor under § 8) og en Nedsættelse af Vægtafgiften. Man
foreslog i Afsnit a (Motorcykler m. v.) 5 Kr. pr. 50 kg Egen
vægt i Stedet for som i Lovforslaget 6 Kr. og følgende Satser
for Afsnit b.
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Egenvægt indtil 1 250 kg 7 Kr. pr. 100 kg Egenvægt,
Egenvægt indtil 1 251—1 550 kg 9 Kr. pr. 100 kg Egen
vægt,
Egenvægt indtil 1 551—2 000 kg 11 Kr. pr. 100 kg Egen
vægt,
Egenvægt indtil 2 001—2 500 kg 14 Kr. pr. 100 kg Egen
vægt,
og derefter 1 Kr. mere pr. 100 kg Egenvægt, dog ikke over
20 Kr. pr. 100 kg Egenvægt,
og for Afsnit c.
Egenvægt indtil 1 450 kg 13 Kr. pr. 100 kg Egenvægt,
Egenvægt fra 1 451 kg til 1 700 kg 16 Kr. pr. 100 kg
Egenvægt,
Egenvægt fra 1 701 kg til 2 000 kg 18 Kr. pr. 100 kg
Egenvægt,
Egenvægt fra 2 001 kg til 2 500 kg 20 Kr. pr. 100 kg
Egenvægt,
og derefter 1 Kr. mere pr. 100 kg Egenvægt, dog ikke over 30
Kr. pr. 100 kg Egenvægt.
— Endelig foreslog man Afgiften for ikke-benzinbenyttende Køretøjer forhøjet fra det dobbelte til det tredobbelte.
—• Ændringsforslagene forkastedes alle med 70 Stemmer
mod 52.

§ 7, der omhandler fremmede Motorkøretøjers Afgifts
pligt ved Kørsel her i Landet, er undergaaet nogle redak
tionelle Ændringer, og Afgiftssatserne er — efter Ønske fra
Motororganisationerne — nedsat og lempede. Afgiftspligten
er herefter for Personautomobiler, der ikke er indrettede til
at befordre flere end 7 Personer, 1 Kr. pr. Dag (tidligere 5 Kr.
for indtil 2 Dages Kørsel, 15 Kr. for 8 Dage og 50 Kr. for
indtil en Maaned). Af større Personautomobiler, Traktorer,
Vare- og Lastautomobiler er derimod fastsat 4 Kr. pr. Dag
(tidligere 8 Kr. for indtil 2 Dage, 25 Kr. for 8 Dage og 80 Kr.
for indtil en Maaned). — Afgiften erlægges fremtidig kun
til Udgangen af den Maaned, hvori Udkørsel finder Sted.
Endelig udstrækkes — ifølge Indstilling fra Folketingsudval
get — Bestemmelsen om Afgiftsfritagelse for Automobiler
fra Lande, der indrømmer lignende Afgiftsfrihed for her
hjemmehørende Automobiler, til at gælde alle Motorkøretøjer
(tidligere kun Personautomobiler).
§ 8 fik efter Ændringsforslag, stillet i Folketinget af Mini
steren og tiltraadt af et Flertal i Folketingsudvalget (Social
demokrater og Radikale), følgende Affattelse:
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Af Benzin, som indføres til eller fremstilles her i Landet,
svares der overensstemmende med Reglerne i Lov Nr. 132 af
29. Juni 1927 om Afgift af Benzin en særlig Afgift af 7 0. pr.
Liter. — Der indrømmes Fritagelse for eller Tilbagebetaling
af Afgiften af Benzin, som anvendes til Jernbanemotorkørsel,
til Motorer i Flyvemaskiner, i Fartøjer, der tilhører Staten,
Kommunerne eller offentlige Institutioner, i Fiskefartøjer og
i andre Fartøjer, som benyttes i erhvervsmæssigt Øjemed,
samt for Benzin, der anvendes til anden teknisk Brug end
Motordrift — alt i det Omfang og paa de Betingelser, som
nærmere er fastsat i fornævnte Lov om Afgilt af Benzin. —
Finansministeren skal efter Forhandling med Ministeren for
offentlige Arbejder være bemyndiget til, naar fornøden Kon
trol kan føres, at tilstaa industrielle Virksomheder, der anven
der Benzin til Drift af motordrevne Transportindretninger
indenfor den paagældende Virksomhed og til Kørsel paa
Sporanlæg, som staar i Forbindelse med Virksomheden, Fri
tagelse for eller Tilbagebetaling af erlagt Afgift for den til
nævnte Formaal anvendte Benzin. Finansministeren fast
sætter de nærmere Vilkaar, hvorunder saadan Fritagelse eller
Tilbagebetaling kan indrømmes, og i øvrigt finder Bestem
melserne i fornævnte Lov af 29. Juni 1927 om Afgift af Benzin
tilsvarende Anvendelse i det omhandlede Forhold.

Ved denne Affattelse af Paragraffen tilsiger Staten —
efter hvad Ministeren under Forhandlingerne oplyste — alle
større Virksomheder, som Staten kan føre Kontrol med,
Refusion af Afgiften for Benzin til stationære Motorer m. v.,
medens for de øvrige Virksomheder med stationære Motorer
Kommunerne — jfr. det nedenfor i § 9 indsatte nye sidste
Stykke — bemyndiges til af deres Vej udgifter at yde en
saadan imod senere Refusion. Mindretallet i Folketings
udvalget (Venstre og Konservative) foreslog her — foruden
en Forhøjelse af Benzinafgiften fra 7 til 9 Øre (jfr. det ovenfor
under § 6 bemærkede) —, at Tilbagebetaling af erlagt Benzin
afgift skulde kunne finde Sted til »Brugere, der anvender
Benzin-Motorer, uden at saadanne Motorer kan benyttes til
Kørsel paa Gader og Veje, naar Forbruget efter Finansmini
steriets Skøn paa betryggende Maade kan kontroleres.«
Ministeren betegnede Ændringsforslaget bl. a. som udfly
dende, og det forkastedes med 68 Stemmer mod 54. Et af
samme Mindretal stillet Ændringsforslag om en Tilføjelse
til den i § 9 omhandlede, foran omtalte, nye Tilføjelse om
Kommunernes Refusionsret med Hensyn til Tilbagebetaling

182

Vedtagne Love (M. f. offentl. Arb.)

1930/
/1931

af Benzinafgift, gaaende ud paa Refusion til Sammenslut
ninger af Lystbaadeejere, forkastedes med 71 Stemmer mod
54. — Under Forhandlingerne oplystes det bl. a. ved Udtalel
ser af Folketingsudvalgets Ordfører (N. P. Nielsen), at der
fra alle Sider havde været Sympati for en Refusion som den
omtalte, men af Landstingsudvalgets Betænkning fremgaar,
at Finansministeriet overfor Ministeriet for offentlige Arbejder
paa Forespørgsel desangaaende havde udtalt, at der ikke
ved Toldvæsenets Foranstaltning vil kunne føres en betryg
gende Kontrol med Lystfartøjernes Benzinforbrug, idet Lyst
fartøjerne er fritaget for alle Toldklareringsformaliteter og
kun er underkastet et ganske generelt Tilsyn fra Toldvæsenets
Side, saaledes at der ikke for Lystfartøjernes Vedkommende
findes det samme Grundlag for en Kontrol som for de Far
tøjer, der benyttes i erhvervsmæssigt Øjemed. — I øvrigt
indsattes i Landstinget Bestemmelsen om Afgiftstilbage
betaling for de »Kommunerne eller offentlige Institutioner«
tilhørende Fartøjer.
§ 9 har na faaet følgende nye Affattelse:
Til Udførelse af særlige Vejarbejder (Gadearbejder)
stilles til Raadiglied for Ministeren for offentlige Arbejder
fire Niendedele af det Beløb, hvormed de samlede Afgifts
beløb efter denne Lov, efter Lov Nr. 132 af 29. Juni 1927 om
Afgift af Benzin samt efter Loven om Omsætningsafgift af
Motorkøretøjer maatte overskride 33 Mill. Kr.
Af det i Henhold til Stykke 1 indkomne Beløb udbetales
Vejfonden en Trediedel. Den Vejfonden tilfaldende Del af
Afgifterne administreres af Ministeren for offentlige Arbejder
og anvendes efter dennes nærmere Bestemmelse som Tilskud
til særlige Vejarbejder, fortrinsvis saadanne, der er af Betyd
ning for Vejnettet som Helhed, men ikke i samme Grad for
den lokale Trafik. Der kan ligeledes af Vejfonden gives Til
skud til Arbejder vedrørende Veje, der ejes af Staten og er
aabnet for almindelig Færdsel med Motorkøretøjer.
De to Trediedele af det i Henhold til Stykke 1 indkomne
Beløb fordeles af Ministeren for offentlige Arbejder efter Ind
stilling fra de paagældende Amtsraad, Byraad samt fra
Københavns og Frederiksberg Kommuner til Udførelse af
særlige Vejarbejder, nemlig til Ombygning og Regulering af
Landeveje og Biveje, navnlig Veje, som er Forbindelsesveje
mellem eller Adgangsveje til Landeveje, til Anlæg og Ombyg
ning af Broer, til Anlæg af nye Veje og til Anlæg af Cykle-
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stier eller Gangstier i Forbindelse med Ombygning og Ny
anlæg af Veje. Ved Fordelingen af disse Beløb skal der tages
særligt Hensyn til økonomisk mindre heldigt stillede Kom
muner med udstrakt Vejnet. — Det heromhandlede Beløb
skal indenfor hvert Finansaar komme henholdsvis Amts
kommunerne, Sognekommunerne, Købstæderne samt Køben
havns og Frederiksberg Kommuner til gode i et Forhold, der
for hver enkelt Gruppe svarer til de i nedenstaaende Stykke 4
angivne Procentsatser, for saa vidt der foreligger Henvendel
ser om Udnyttelse af de paagældende Beløb. Eventuelle
ved Finansaarets Slutning ikke anvendte Beløb overføres til
Vejfonden.
De i Henhold til nærværende Lovs §§ 6—8 erlagte Afgifter
med paaløbne Renter fordeles derefter ved Finansministerens
Foranstaltning paa følgende Maade:
Af Afgifterne stilles forlods til Raadighed for Ministeren
for offentlige Arbejder et Beløb af 100 000 Kr. aarlig til Drift
af et Vejlaboratorium og Forsøg med Vejbaner, Vejmaterialer
m. m., 500 000 Kr. aarlig i det fornødne Antal Aar til Dæk
ning af Udgifterne ved Bygning af Færdselsbroen over Lille
Bælt, indtil 2 Mill. Kr. aarlig i 'det fornødne Antal Aar til
Afholdelse af Udgifterne til Gennemførelse af Lov Nr. 28
af 1. Februar 1930 om Sikring af Færdselen ved Vejkryds
ninger samt Krydsninger mellem Veje og Jernbaner in. v. og
et Beløb af 100 000 Kr. aarlig til Vedligeholdelse af Veje,
der ejes af Staten og er aabnet for almindelig Færdsel med
Motorkøretøjer. Endvidere stilles forlods et Beløb af 200 000
Kr. aarlig til Raadighed for Finansministeren som Bidrag
til Dækning af de med Opkrævningen af Afgifterne i Henhold
til §§ 6 og 7 forbundne Udgifter.

Derefter faar:
Vejfonden............................................ 1 pCt.
Københavns Kommune................. 5 —
Frederiksberg Kommune.............. 1,5 —
Købstæderne...................................... 8 —
Samtlige Sognekommuner.............34,5 —
Samtlige Amtskommuner..............50 —

Den Købstæderne i Henhold til Stykke 4 tilkommende
Del af Afgifterne fordeles med 2/3 i Forhold til den i hver Køb-

184

Vedtagne Love (M. f. offentl. Arb.)

1930/
/1931

stad indbetalte Afgift af Motorkøretøjer i det Tidsrum, for
hvilket Afgiften skal fordeles, og med 1/3 efter Længden af de
Veje og Gader, der er eller har været Landeveje og Landevej sgader eller efter Ministeren for offentlige Arbejders Bestem
melse ganske maa sidestilles disse.
Den samtlige Amtskommuner i Henhold til Stykke 4
tilkommende Del af Afgifterne fordeles af Finansministeren
til disse i Forhold til hvert Amts regnskabsmæssige Udgifter
til Vejvæsenet for et Gennemsnit af de sidste 6 Aar, første
Gang for Gennemsnittet af Aarene 1924-25—1929-30, heri
dog ikke indbefattet de af Statsbidrag afholdte Udgifter.
Saafremt Amts- og Sognekommuner yder Bidrag til Anlæg
af en ny offentlig Vej eller til særlige Vejarbejder vedrørende
bestaaende Veje, hvortil der er ydet Tilskud efter foranstaaende
Stykke 2 og 3, kan hver Kommune medregne sit Bidrag i
sine regnskabsmæssige Udgifter, medmindre der maatte være
truffet særlig Overenskomst mellem Kommunerne om en
anden Ordning, der i saa Tilfælde vil være at approbere af
Ministeren for offentlige Arbejder.
Den Sognekommunerne i Henhold til Stykke 4 tilkom
mende Del af Afgifterne fordeles af Finansministeren til
Sognekommunerne i Forhold til hver enkelts gennemsnitlige
regnskabsmæssige Udgifter til Vejvæsenet ifølge de tre sidste
aflagte Aarsregnskaber, første Gang for Gennemsnittet af
Aarene 1927-28—1929-30. Ministeren for offentlige Arbejder
er bemyndiget til at fastsætte Regler for Beregningen af
Værdien af ydet Naturalarbejde.
Saafremt en Amtskommune i 8 paa hinanden følgende
Aar eller en Sognekommune i 5 paa hinanden følgende Aar
— første Gang henholdsvis for Aarene 1922-23—1929-30 og
for Aarene 1925-26—1929-30 — sammenlagt har faaet mere
end 80 pCt. af sine Vejudgifter dækket af Vægt-, Benzinog Omsætningsafgifterne, vil eventuelle overskydende Beløb
være at fradrage i vedkommende Kommunes Andel i Motorafgifterne ved Fordelingen for det følgende Aar. Naar Afgif
terne er naaet til en saadan Størrelse, at samtlige Amts- og
Sognekommuner efter foranstaaende Regler kan faa mere
end 80 pCt. af deres Vej udgifter dækket, vil der være at frem
sætte Lovforslag om Revision af Afgiftsbestemmelserne.
Den hver enkelt Amts- og Købstadkommune, Københavns
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og Frederiksberg Kommuner i Henhold til Stykke 4 tilfaldende
Del af Afgifterne skal i sin Helhed anvendes til Kommunens
Vejarbejder og saaledes, at mindst Halvdelen anvendes til
Korebanernes Forstærkning med Brolægning, Chaussébrolægning, Arbejde med Asfalt- eller Tjærepræparater eller
andre lignende Bindemidler, til Anskaffelse af Vejbygnings
maskiner, Snerydnings- og Grusningsmaskiner samt til Ny
anlæg eller Regulering af Veje, herunder Tilvejebringelse af
Oversigt ved disses Krydsninger og Sving, Forstærkning af
Broer og Sikring af ubevogtede Jernbaneoverkørsler. — Den
direkte til Sogneko ni mimerne udbetalte Del af Afgifterne skal
i sin Helhed anvendes til Kommunernes Vejarbejder, fortrins
vis til Arbejder af ovennævnte Arter eller til Forstærkning
af Vejbaner med tromlet Dæklag. — Afgifterne kan dog
ogsaa anvendes til Forrentning og Afdrag af Laan, der er
optaget efter den 1. Juli 1921 til større samlede Udførelser
af ovennævnte Vejforbedringer samt til Anskaffelse af Vej
bygningsmaskiner. — Endvidere bemyndiges Kommunerne
til af den dem tilfaldende Del af Afgifterne at yde Virksom
heder indenfor Kommunen Refusion af erlagt Afgift af Benzin,
der i saadanne Virksomheder anvendes til Drift af stationære
Motorer, ikke-indregistreringspligtige Traktorer og andre Ma
skiner, til hvilke der kun kan anvendes Benzin som Brændstof.
I nærværende Paragraf er sammenarbejdet den tidligere
gældende Motorafgiftslovs § 9 og de ved Lov Nr. 133 af 15.
April 1930 givne Bestemmelser om Tilvejebringelse af Midler
til Gennemførelsen af særlige Vejarbejder (se Aarbog 1929—30,
Side 156). Paragraffen gennemgik dog en Række Ændringer,
og de i den indeholdte Bestemmelser gav Anledning til —
navnlig i Folketinget — en skarp Meningsudveksling mellem
Partierne og Ministeren, jfr. nærmere nedenfor.
Stk. 1 svarer til Loven af 1930 med den Ændring, der
foretoges i Landstinget — til Imødekommen af en overfor
Landstingsudvalget fra de samvirkende Sogneraadsforeninger
fremsat Henstilling —, at man ændrede »Halvdelen« til »fire
Niendedele« og i Slutningen 30 Mill. Kr. til 33 Mill. Kr. Der
vil herved blive stillet yderligere 4—5 Mill. Kr. til Raadighed
til almindelige Vejarbejder og Vedligeholdelse. — Stk. 2. Be
stemmelserne her er ogsaa de tidligere gældende, dog er
Bestemmelserne i sidste Punktum nye (der tænkes her
navnlig paa Statsskovvæsenets og Klitvæsenets Veje). Der
er dog sket den Ændring, at Bestemmelsen om, at man ved
Fordelingen skal tage særligt Hensyn til de økonomisk
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mindre heldigt stillede Kommuner, er flyttet herfra ned til
Stk. 3, der i alt væsentligt ellers intet nyt indeholder. —
Stk. 4 svarer til Motorafgiftslovens § 9, Stk. 1; ny er Bestem
melsen om de 100 000 Kr. til et Vej laboratorium samt om,
at der stilles et lignende Beløb til Raadighed til Vedlige
holdelse af visse Statsveje. De til Dækning af Opkrævnings
udgifterne fastsatte 100 000 Kr. ændredes — af Flertallet i
Folketinget — til 200 000 Kr. Endelig har man overført
10 pCt. af Vægt- og Benzinafgiften fra Amtskommunerne til
Sognekommunerne under Hensyn til, at Amternes Forbedring
af Landevejene er skredet hurtigere frem end Sognekommu
nernes. — Stk. 5 svarer til tidligere $ 9, Stk. 3. — Stk. 6. Sidste
Punktum indsattes af Folketingsflertallet og refererer sig —
efter hvad Ordføreren udtalte —■ væsentligst til særlige sønderjydske Forhold. — Stk. 7. Oprindelig havde Ministeren
foreslaaet, at 1/9 af den Sognekommunerne tilkommende
Andel skulde administreres af Amtsraadene. Efter Folke
tingsudvalgets Henstilling frafaldt Ministeren dette Krav. —
Stk. 8 er nyt, og der er herved — som man udtalte det
under Forhandlingerne — »sat Loft over Afgifterne«. —
Stk. 9 svarer til tidligere Lovs § 9, Stk. 6, med Tilføjelse af
det nye sidste Stykke, som er omtalt foran under Lovens § 8.
Det ovenfor nævnte Mindretal i Folketingsudvalget
(Venstre og Konservative) stillede i Henhold til den af
Mindretallet hævdede Betragtning, at man ansaa Tidspunktet
for inde til principielle Ændringer i Loven, Ændringsforslag
om en helt ny Affattelse af § 9.
Motorafgiften og Omsætningsafgiften fordeles ved Finans
ministeriets Foranstaltning paa følgende Maade:
Af Afgifterne stilles forlods til Raadighed for Ministeren
for offentlige Arbejder 100 000 Kr. aarlig til Drift af et Vejlaboratorium og Forsøg med Vejbaner, Vejmaterialer m. m.,
500 000 Kr. til Bygning af Færdsels broen over Lille Bælt,
indtil 2 Mill. Mr. aarlig til Sikring af Færdselen ved Vej kryds
ninger samt Krydsninger mellem Veje og Jernbaner m. v. og
et Beløb af 200 000 Kr. aarlig til Vedligeholdelse og Omlægning
af Veje, der ejes af Staten og er eller vil blive aabnet for almin
delig Færdsel med Motorkøretøjer, samt 8 Mill. Kr. til Vej
fonden. Endvidere stilles forlods et Beløb af 150 000 Kr. til
Dækning af Opkrævningsudgifterne.
Derefter faar:
Københavns Kommune............................................... 5 pCt.
Frederiksberg Kommune............................................. 1,5 —
Købstæderne................................................................... 8,5 —
De 85 pCt. fordeles til Amts- og Sognekommunerne, saa
ledes at hver enkelt Amts- og Sognekommune faar indtil 80
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pCt. af Kommunens Udgift til Vejvæsenet dækket. Bereg
ningen finder Sted i Forhold til regnskabsmæssig Udgift til
Vejvæsenet for et Gennemsnit af de sidste 3 Aar. De Penge
midler, der af Vejfonden tildeles de enkelte Kommuner,
maa ikke medregnes i de samlede kommunale Udgifter, der
ligger til Grund for den enkelte Kommunes Andel i de samlede
Motorafgifter. Beløbet skal indenfor hvert Finansaar komme
henholdsvis Amtskommunerne, Sognekommunerne, Købstæ
derne samt Københavns og Frederiksberg Kommuner til gode
i et Forhold, der for hver enkelt Gruppe svarer til de i Motor
afgiftslovens § 9, Stk. 1, angivne Procentsatser, for saa vidt
der foreligger Andragender om Udnyttelse af de paagældende
Beløb. Overføring af Beløb fra den ene Gruppe til den anden
kan finde Sted, naar det ved Finansaarets Slutning har vist
sig, at der ikke foreligger Andragender fra de paagældende
Kommuner om Udnyttelse i det fulde Omfang af det for hver
Gruppe bestemte Beløb. Det efter denne Fordeling resterende
Beløb indgaar i Vejfonden, af hvilken der til de særlige neden
for angivne Formaal maa anvendes indtil 9 Mill. Kr. aarlig.
Naar Vejfondens Midler herudover har naaet et Beløb af
5 Mill. Kr., skal Ministeren for offentlige Arbejder efter For
handling med Tingenes Finansudvalg stille Forslag om Ned
sættelse af Afgifterne i §§ 6 eller 8. Den Købstæderne i Hen
hold til denne Fordeling tilkommende Del af Afgifterne
fordeles som foran i § 9, Stk. 5, angivet. — Vejfondens Midler
fordeles af Ministeren for offentlige Arbejder til Udførelse af
særlige Vejarbejder, baade til saadanne Vejarbejder, der har
Betydning for Vejnettet som Helhed, og til saadanne Vej
arbejder, der har særlig Interesse for den lokale Trafik.
Pengene kan bevilges til:
1. Anlæg af nye Veje.
2. Ombygning af gamle Veje.
3. Anlæg af Cyklestier og Gangstier langs særlig stærkt
befærdede Veje.
4. Anlæg af eller Ombygning af Broer i Forbindelse med
offentlige Veje.
5. Regulering af Landeveje og Biveje, navnlig Veje, som er
Forbindelsesveje mellem eller Adgangsveje til Landeveje.
Hvor det drejer sig om Sognekommuners Veje, sker Ind
stilling gennem Amtsraadet. — Ved Fordeling af disse Beløb
bør der tages særligt Hensyn til økonomisk mindre heldigt
stillede Kommuner med udstrakt Vejnet.
— Man tilsigtede med Ændringsforslaget ændrede Fordelingsregler, saaledes at der fordeles ligeligt i Forhold til
Kommunernes egne virkelige Udgifter til Vejvæsen, og saa
ledes, at der skaffes Mulighed for at opnaa Dækning for indtil
80 pCt.
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Endvidere ønskede man en Ændring »af den admini
strativt trufne ganske forkastelige Bestemmelse, at de
Midler, der i Henhold til Loven af 15. April 1930 tildeles
enkelte Kommuner, af disse maa medregnes i deres regn
skabsmæssige Vej udgifter, hvorefter Andelen i Motorafgiften
beregnes«, samt »en Begrænsning af Tilskuddet til særlige
Vejarbejder og en nøjagtig Angivelse af Reglerne for For
delingen af dette.«
— Navnlig disse Punkter gjordes bl. a. af Hedelund og
Ulrich til et Hovedangrebspunkt mod Ministeren for dennes
Administration af Loven. Man hævdede, at Ministeren ved
et udsendt Cirkulære animerede Kommunerne til et Kaplob
om disse Vej millioner, og ved den af Ministeren fastslaaede
Fortolkning af Refusionsbestemmclsen i Forbindelse med, at
der kunde gives i Tilskud et lignende Beløb, som vedkom
mende Kommune selv udredede, vilde hele Beløbet over de
30 Mill. Kr. medgaa alene til særlige Vejarbejder. Endvidere
anførtes, at Administrationen ikke — som paabudt i Loven —
ved Fordelingen af den i Vejlovens § 1 nævnte Trediedel, der
indgaar i Vejfonden, har taget det i Loven paabudte Hensyn
til de økonomisk mindre heldigt stillede Kommuner. Ulrich
opfordrede bl. a. Ministeren til selv at medvirke til, at Rigs
retsanklage imod ham blev rejst, idet Ministeren — efter
Ulrichs Mening — »vilde blive dømt« her. — Ministeren
hævdede heroverfor, at den af ham fulgte Praksis var lov
medholdelig, og henholdt sig bl. a. til Forhandlingerne om
Loven af 1930. — Mindretallets Ændringsforslag forkastedes
med 68 Stemmer mod 59.
§ 10 svarer til den gældende Afgiftslov § 10, og § 11 ændrer
Bodebestemmelserne for Overtrædelser til: »dog ikke under
10 Kr.«
§ 12 giver Ophævelsesbestemmelser angaaende de ældre
Love og fastsætter Ikrafttrædelsesdatoen til 1. April 1931.
dog med Undtagelse af § 6, der først træder i Kraft 1. April
1932.
Endelig indeholdt Lovforslaget en Revisionsbestemmelse,
hvorefter Loven skulde forelægges Rigsdagen til Revision
inden Udgangen af Aaret 1940. — Mindretallet (Venstre og
Konservative) foreslog, at Revision under de foreliggende
Omstændigheder skete snarest, og foreslog derfor Aaret 1934.
Ændringsforslaget forkastedes, og efter Indstilling af Mini
steren med Flertallets Tilslutning forkastedes hele Revisionsparagraffen.
Lovforslaget vedtoges i Folketinget enstemmigt med 62
Stemmer, medens 40 undlod at stemme, og i Landstinget

1923—24...............................
1924—25...............................
1925—26...............................
1926—27...............................
1927—28...............................
1928—29...............................
1929—30...............................
1930—31 ...............................

1
Kr.
'
20 551 730
25 789 446
27 343 495
25 771 953
26 122 639 i
27 012 558 '

SogneAmternes
Del af
] kommunernes
af MolorMotorafgiflerne | Delafgifterne

Sogne
kommunernes
Vej ud gifler
Kr.
11 686 952
19 041 267
20 834 414
19 475 662
18 868 214
21 147 550

11
i
i

Kr.
6 718 621
8 209 020
9 927 896 :
1
11 982 308
20 631 079
11 738 366
19 918 539
20 174 991

Kr.

5 979 866
10 022 215
10 292 097
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enstemmigt med 55 Stemmer. I Folketinget vedtoges det
ved eneste Behandling enstemmigt med 115 Stemmer, idet
Ordførerne for samtlige Partier erklærede sig i mere eller
mindre Grad tilfreds med den Affattelse, Lovforslaget nu
havde faaet.
I Bemærkninger til Lovforslaget medfulgte foranstaaende
(Side 189) Oversigt over A miernes og Sognekommunernes samlede
Udgifter til Vejvæsenet i Finansaarene 1923-24—1928-29 og de
samlede Beløl), der af Motorafgifterne er udbetalt Amter og
Sognekommuner i. de samme Finansaar og i Finansaarene
1929—30 og 1930—31.

De i Finansaaret 1927—28 udbetalte Motorafgifter er de
Afgifter, der vedrører Tiden 1. Januar 1926—30. Juni 1927,
altsaa 6 Kvartaler, og de i Finansaaret 1928—29 udbetalte
Afgifter er de Afgifter, der vedrører Tiden 1. Juli 1927—
31. Marts 1928, altsaa 3 Kvartaler; det var ikke muligt paa
daværende Tidspunkt at opgive Amternes og Sognekommu
nernes Udgifter til Vejvæsenet i Finansaaret 1929—30, og
Sognekommunerne havde indtil Finansaaret 1928—29, bortset
fra Gentofte Kommune, kun faaet udbetalt af Motorafgif
terne, hvad vedkommende Amtsraad bevilgede dem.

36. Næringslov. (Minister for Handel og Industri
Hauge). [A. Sp. 2465—0. Sp. 1549, 2279].
Fremsat i Folketinget, <J/io (F. Sp. 43). 1. Beh. 12-13/n
(F. Sp. 1585, 1649). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer
(J. P. Larsen, M. K. Sørensen, Trier, O. Andersen, Jens Søren
sen [Sejlflod] [Sekr.], A. C. Mortensen [Form.], Rasmussen
[Gylling], Rager, J. C. A. Larsen, Pinstrup, Slebsager, Himmel
strup, Christensen [Hong], Hendriksen og Koch). Betænkning
(B. Sp. 1861) afgiven 21/3. (Ordfører: J. P. Larsen). 2. Beh.
25/3 (F. Sp. 6185). 3. Beh. 2G/3 (F. Sp. 6271). Oversendt til
Landstinget. 1. Beh. 28/3 (L. Sp. 1594). 2. Beh. 3% (L. Sp.
1680). 3. Beh. 8/j (L. Sp. 1751). Loven stadfæstet 28. April
1931. (Lov-Tid. Nr. 138).
Det af Ministeren i Aar fremsatte Lovforslag var, bortset
fra nogle formelle Ændringer, enslydende med det i de 3 fore
gaaende Rigsdagssamlinger foreliggende, se Aarbog 1927—28,
Side 349, hvor Indholdet er gengivet. Der var dog foretaget
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den Forandring, at Lov Nr. 124 af 15. April 1930 om stats
autoriserede Revisorer, se Aarbog 1929—30, Side 194, var
indarbejdet i Stedet for det Afsnit om Revisorer, som Lovfor
slaget tidligere liar indeholdt.

Ministeren gennemgik ved Lovforslagets Fremsættelse
dets tidligere Historie: at det i 3 Rigsdagssamlinger har været
fremsat i Landstinget uden at komme videre end til 1. Be
handling og i Udvalg, og sagde, at han havde overvejet,
om der overhovedet var Rimelighed i at forelægge Forslaget
paa ny, og han havde da besluttet sig til som et sidste For
søg at forelægge Forslaget i Folketinget, idet han erklærede
sig villig til at forhandle om dets Enkeltheder.
Ved 1. Behandling i Folketinget var Socialdemokraternes
Ordfører J. P. Larsen, der fremhævede Nødvendigheden af
en Revision af den gældende Næringslov og gennemgik
Lovforslaget i Hovedpunkterne, idet han i øvrigt henviste
til den detaillerede Gennemgang i et Udvalg og haabede paa
et godt Resultat deraf. — Venstres Ordfører J. C. A. Larsen
beskæftigede sig ligeledes med en Række af Lovforslagets
Bestemmelser og kritiserede flere, men udtalte dog sit Partis
Tilslutning til at søge Lovforslaget gennemført saa hurtigt
som muligt. Ogsaa de .Konservatives Ordfører Hendriksen
stillede sig paa samme Maade og tilsagde ligeledes sit Partis
Medvirken til at naa en for de mange i Sagen interesserede
Parter tilfredsstillende Løsning. De Radikales Ordfører
Rasmussen (Gylling) anbefalede Lovforslaget, medens Rets
forbundets Ordfører Geert-Jørgensen ud fra hans Partis
Standpunkt, »Frihedens Standpunkt, Frihed ud til dens
yderste Konsekvenser, men altid Frihed under det per
sonlige Ansvar«, var imod flere af Lovforslagets Bestemmelser,
der gaar i modsat Retning.
Til Lovforslagets 2. Behandling stilledes en lang Række
Ændringsforslag, de fleste af Ministeren med hele Udvalgets
Tilslutning, men adskillige ogsaa af Mindretal indenfor
Udvalget. Dette modtog Repræsentanter for mange In
stitutioner og Organisationer, som fremsatte deres Ønsker,
samt desuden en Række skriftlige Henvendelser, og man
bestræbte sig for saa vidt muligt at imødekomme de saaledes
fremførte Ønsker, »idet det herved — i Overensstemmelse
med, hvad der er tilkendegivet fra de paagældende Er
hvervs Side — har været en Forudsætning, at de Bestemmel
ser angaaende Regulering af Adgang til at drive Næring og
af de Former, hvorunder dette kan ske, som opretholdes ved
de stillede Ændringsforslag, ikke fra Erhvervslivets Side vil
blive benyttet paa en Maade, der strider mod Forbrugernes
og det øvrige Samfunds Interesser.«
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De væsentligste af de Ændringer, som vedtoges i det fore
lagte Lovforslag, der, som ovenfor omtalt, findes gengivet i
Aarbog 1927—28, Side 349, havde følgende Indhold:
I § 3 indsattes en Bestemmelse, som opretholder den ifølge
Næringslovens § 2 gældende Betingelse for at erholde Nærings
adkomst udstedt, at man ikke er ude af Raadighed over sit Bö.
Medens efter den gældende Næringslov Næringsadkomst
ikke meddeles Kvinder, der lever i Ægteskab, og medens
efter Lovforslaget Mænd og Kvinder i saa Henseende vilde
blive ligestillede, indsattes nu en Bestemmelse om, at Personer,
der lever i Ægteskab, kun kan erholde Næringsbrev i Henhold
til Næringsloven, for saa vidt den anden Ægtefælle ikke
allerede maatte være i Besiddelse af en i Henhold til nævnte
Lov udstedt Næringsadkomst, saa at det kommer an paa,
hvem af dem der kommer først.
Ligeledes indsattes en Bestemmelse — der ikke tiltraadtes af Venstremindretallet — gaaende ud paa at opret
holde den ifølge Næringslovens § 24 gældende Regel, hvorefter
Næringsbreve paa Handel og Haand værk indenfor samme
Kommune kun kan forenes, dersom Ministeriet for Handel og
Industri meddeler Tilladelse hertil.
I § 4 forhøjes Betalingen for Næringsbrev for Enkelt
personer fra 20 Kr. til 40 Kr. og for Selskaber fra 100 Kr. til
200 Kr., for ikke i højere Grad end nødvendigt at formindske
Kommunernes Indtægter paa dette Omraade.
Et andet Ændringsforslag til samme Paragraf ophævede
den Adgang, der ved Lovforslaget tænktes tillagt Kommunalraad og Amtsraad til at fritage for Erlæggelse af Betaling
ved Næringsbreves Udstedelse.
I § 8 tilføjedes efter Ændringsforslag, som ikke tiltraadtes
af Venstremindretallet, en Bestemmelse, der stod i Forbindelse
med en Ændring af § 26, som nedenfor omtales, og hvorefter
handlende alene maa have eet fast Udsalgssted i den Kom
mune, i hvilken de har løst Næringsbrev paa Handel.
Ændringen i § 8 foreskriver, at intet Medlem af Direk
tion eller Bestyrelse i Selskaber, der i Henhold til Nærings
brev paa Handel driver Detailhandel fra Butik, i samme
Kommune selv maa drive saadan Næring i Henhold til
Næringsbrev paa Handel, ligesom det foreskrives, at de paa
gældende ej heller maa være Medlem af Direktion eller Besty-
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reise i andre Selskaber, der i samme Kommune driver saadan
Handelsnæring.
Til § 10, der omhandler Andelsforeninger, stilledes nogle
Mindretalsforslag, som nedenfor omtales, og i § 11, der lige
ledes omhandler disse Foreninger, nemlig deres Anmeldelse,
ændredes Lovforslagets Bestemmelse om, at Legitimations
bevis til dem skulde udstedes uden Betaling, til, at de for Legi
timationsbevis skal erlægge en Afgift paa 40 Kr. samt for
Duplikateksemplarer 2 Kr., idet der dog aabnes Adgang for
allerede nu bestaaende Foreninger til at faa Legitimations
beviser udstedt uden Betaling.
Medens Lovforslagets § 12 indeholdt ret udførlige Regler
om offentlige Institutioners Ret til Næringsvirksomhed,
ændredes dette — dog uden Tilslutning fra Venstre — til, at
»Spørgsmaalet om offentlige Institutioners Næringsvirksom
hed berøres ikke af denne Lov«, saa at Spørgsmaalet lades
aabent, og man holder sig paa det bestaaende.
I § 17 vedtoges en Ændring vedrørende Automater.
I § 26 foretoges, som ovenfor omtalt, den Ændring i
Lovforslaget — som i Modsætning til den gældende Lov tillod
en handlende at have flere Butikker i samme Kommune
—, at en handlende ikke er berettiget til at have mere end
eet fast Udsalgssted i vedkommende Kommune. Derhos
indsattes en Bestemmelse om, at handlende kun er berettiget
til at afsætte Varer fra Automater, naar disse er opstillet i
umiddelbar Forbindelse med de paagældende handlendes
Udsalgssteder. Undtagelse herfra — saavel som fra Forbudet
imod, at handlende har mere end eet fast Udsalgssted i samme
Kommune — gøres dog med Hensyn til Salg fra Automater
paa Jernbanestationer og Skibsekspeditioner, i Jernbanetog
og Passagerskibe, Hoteller og Restaurationer samt Forenings
lokaler og lignende. — Endelig indsattes — hvad Venstremindretallet ikke havde tiltraadt —, at Næringsbrev paa
Handel altid, uanset Varens Art, skal udkræves til saadan
Handel, som omfatter Import eller Eksport — under Hensyn
til saadan Handels i Regelen omfattende Karakter.
I § 29, der handler om Optagelse af Bestillinger ved per
sonlig Henvendelse, gjordes en Tilføjelse, der giver Adgang
til at tillade personlige Henvendelser til Publikum for at
optage Bestillinger paa industrielle Frembringelser til Anven-
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delse i Hjemmene, naar de paagældende Frembringelsers
Virkninger cg Ydeevne bedst kan belyses ved direkte Demon
stration. — Venstremindretallet stillede Forslag om en ny
Affattelse af hele Paragraffen, hvorom nedenfor.
Til Bestemmelserne i §§ 36—40 om »Vandrebreve«
o: »Beviset for Retten til Omførsel af Varer«, føjedes nogle,
ikke af Venstre tiltraadte, Bestemmelser, hvorefter Vandre
breve kun kan erhverves i og kun giver Adgang til Udøvelse
af Virksomhed i det Amt, i hvilket Vandrebrevets Indehaver
har sit Hjemsted, og i Forbindelse hermed foreskrives det,
hvor Vandrebrev skal løses. — Uanset den ovenfor omtalte
Ændring i § 3 opretholdtes Lovforslagets Regel, hvorefter
det ikke er nogen Betingelse for at kunne erholde Vandrebrev,
at man har Raadighed over sit Bo. — Afgiften for Vandre
breve forhøjedes fra 2 Kr. til 10 Kr. under Hensyn til, at
Vandrebreve efter de foresiaaede Ændringer faar Gyldighed
for hele vedkommende Amt. Samtidig ophævedes Adgangen
til at fritage for Erlæggelse af den foreskrevne Afgift, idet
saadan Fritagelse ikke skønnedes at kunne være nødvendig.
— Der indsattes en Definition af, hvad der forstaas ved
»Husflidsproduktion«, nemlig »saadan Produktion, der ikke
fordrer haandværksmæssig eller industriel Uddannelse, og
som drives uden Benyttelse af hertil antagen Medhjælp og
sædvanlig som Bierhverv«.
Ved et Ændringsforslag til § 81 tillagdes der de stedlige
Handelsstandsforeningers Bestyrelse en Ret til at gøre Ind
stilling til Ministeriet angaaende Beskikkelse af statsautori
serede Mæglere, og samtidig fastsattes, at Ministeriet efter
indhentet Erklæring fra de nævnte Foreninger kan begrænse
Autorisationen af nye Mæglere, naar Mæglerantallet paa ved
kommende Sted maa antages at være fuldt ud tilstrækkeligt.
Ogsaa efter den i Øjeblikket fulgte Fremgangsmaade lægges
der Vægt paa de af de paagældende Foreninger angivne Erklæ
ringer, ligesom der ved Beskikkelsen af Mæglere tages Hensyn
til, om der maa antages at være Trang til Beskikkelse af nye
Mæglere.
I § 83, Skibsklarering, tilføjedes en til den i Øjeblikket
fulgte Praksis ret nøje svarende Bestemmelse, hvorefter
Skibsmæglere i det Omfang, de er beskikkede, er eneberet
tigede til at besørge Ind- og Udklarering af Skibe, dog at det
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staar Skibets Rederi frit for at besørge Klareringen eller lade
den besørge ved behørigt befuldmægtigede Personer, der
staar i fast Tjenesteforhold til Rederiet eller Skibsføreren.
I Kapitlet om Vejere og Maalere foretoges forskellige
Ændringer sigtende til at indarbejde Bestemmelser fra det
af Ministeren særligt forelagte Lovforslag om statsautoriserede
Vejere og Maalere, se nedenfor B. Nr. 21, i Næringsloven. Æn
dringerne gik dels ud paa i Købstæderne og dermed ligestillede
Byer at tillægge de stedlige Handelsstandsforeningers Besty
relse en Indstillingsret med Hensyn til Beskikkelse af stats
autoriserede Vejere og Maalere — for saa vidt et tilstrækkeligt
Antal kvalificerede Ansøgere har meldt sig, skal Indstilling
mindst omfatte 3 af disse —, dels at fastsætte for Vejere og
Maalere nogle for statsautoriserede Revisorer samt Mæglere
m. fl. foreslaaede Bestemmelser, idet det dog udtrykkeligt
fastslaas, at de paagældende Vejere og Maalere ikke maa kræve
højere Betaling end fastsat i de af Ministeriet udfærdigede
Takster, dels endelig at paalægge Vejerne og Maalerne en
Afgift til en Fond, se nærmere under det ovenanførte Lov
forslag.
Ved en Ændring i § 91 ophævedes den Ministeriet efter
Lovforslaget tillagte Adgang til at fritage københavnske
en gros handlende for at indtræde som Medlemmer af Gros
serer-Societetet, idet en saadan Dispensationsadgang skøn
nedes ufornøden, naar Medlemmernes Kontingent godkendes
af Ministeriet. Derhos føjedes til den nævnte Paragraf en
Bestemmelse, der giver saadanne en gros handlende udenfor
København, der maatte ønske at betegne sig som Grosserere,
Adgang hertil mod Foretagelse af en Anmeldelse til vedkom
mende Politimester og Erlæggelse af et Beløb, der svarer til
den sædvanlige Afgift for Næringsbreves Udstedelse.
I Overgangsbestemmelsen, § 95, foretoges en Tilføjelse,
der tilsigtede at tydeliggøre, at Personer, der lovligt driver
Næring i Henhold til Hammerum-Privilegiet, nyder godt af
de i Paragraffen indeholdte Overgangsbestemmelser. Forhol
det med Hensyn til de Personer, der udnytter dette Privi
legium, ifølge et Reskript af 14. Februar 1741, og som var
Genstand for en Del Omtale ved Lovforslagets 1. Behandling,
bliver herefter, at Folk, som driver Handel ved Omførsel af
Husflidsprodukter — hvilket Begreb som ovenfor anført
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nærmere defineredes —, kan fortsætte dermed, naar de erhver
ver Vandrebrev. Efterhaanden som de, der nu. driver denne
Virksomhed, ophører dermed, vil Privilegiet forsvinde, idet
det ophæves ved Lovforslagets Ophævelsesbestemmelse.
I Betænkningen udtales, at Udvalget havde drøftet
Spørgsmaalet om Tjenesteinænds Adgang til at drive Næring,
et Spørgsmaal, som man dog sluttelig enedes om at henskyde
til Behandling i Forbindelse med Lønningslov og Lønnings
vedtægter.
I Betænkningen udtalte de konservative Udvalgsmed
lemmer, som stillede en Række Ændringsforslag i Forening
med Regeringspartierne, at de havde medvirket til Forslagets
Fremme, idet Mindretallet ansaa det for et absolut Gode,
at der ved Gennemførelsen af en ny Næringslov kan opnaas
Ro om dette Spørgsmaal, saaledes at de næringsdrivende
ved, hvilke Retsregler • der vil gælde for en forhaabentlig
længere Fremtid.
Mindretallet nævnte, at det har paa en Række Omraader
opnaaet at gennemføre de Krav, som dets Ordfører ved
Lovforslagets 1. Behandling krævede, særlig at ved denne
Næringslov fastslaas paa ny Princippet: 1 Mand 1 Butik.
Paa et enkelt Omraade, nemlig med Hensyn til Lovfor
slagets § 12, kunde Mindretallet have ønsket, at det blev
fastslaaet, at offentlige Institutioner overhovedet ikke har
Ret til at drive Næring. Mindretallet foretrak dog absolut
den Affattelse, som Loven fik — hvorefter Spørgsmaalet er
aabent bortset fra de Næringsomraader, hvor Stat og navnlig
Kommune kan siges ved Hævd at have vundet Ret til at drive
Næring (Elektricitets-, Gas- og Vandværker etc.) —, for det,
der var foreslaaet i Lovforslaget. Kun paa et enkelt Punkt
udskilte de Konservative sig fra Flertallet, idet de til § 10
stillede et Ændringsforslag, som gik ud paa at ophæve den
privilegerede Stilling, Andelsbevægelsen og Brugsforenin
gerne hidtil har haft, idet de foreslog at affatte 1. og 2. Stykke
i § 10 saaledes: »Brugsforeninger og andre Andelsforeninger
er i næringsretlig Henseende og med Hensyn til Erhvervelse
af Næringsbrev underkastet de samme Regler som selvstæn
dige erhvervsdrivende og Aktieselskaber«. Mindretallet
udtalte, at det »anser det for urimeligt ikke at give al Næ
ringsdrift en ensartet Behandling fra det offentliges Side,
og har stillet nævnte Ændringsforslag i Overensstemmelse
med den Anskuelse, som altid har været Mindretallets Partis«.
Under Forhandlingen tog Mindretallet imidlertid Forslaget
tilbage, da det ikke fandt Tilslutning.
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V enstreniindretallet udtalte, at det »har sluttet sig til en
Del af de af Ministeren stillede Ændringer, idet man erkender
Betydningen af, at en Lovgivning som denne, der omfatter
hele Erhvervslivet, kan faa saa stor Tilslutning som muligt.
Mindretallet maatte dog formene, at det af Ministeren
og Flertallet stillede Ændringsforslag til § 12 er i Modstrid
med de Synspunkter, som var vejledende for Næringslovs kommissionen vedrørende dette Forhold — og hvortil Min
dretallet sluttede sig —, og foreslog derfor, at Paragraffen
opretholdes, idet Mindretallet dog stillede Forslag om at
udstemme 2. Stykke af § 12, hvorefter Stats- og kommunale
Institutioner kan faa Tilladelse til Næringsdrift udover,
hvad der omhandles i 1. Stykke. Ogsaa andre Ændrings
forslag, stillede af Flertallet, var ikke tiltraadt af Venstre,
saaledes som det ovenfor er oplyst. — Til § 13, som giver
Reglerne om Dødsboers Næringsret, foreslog det nævnte
Mindretal føjet, at disse Bestemmelser kommer dog ikke til
Anvendelse, hvis den næringsberettigede efterlader sig Enke,
der fyldestgør Betingelserne for at kunne sidde i uskiftet Bo,
— Ligeledes stillede det Forslag om en ny Affattelse af § 29
Optagelse af Bestillinger ved personlig Henvendelse, Æn
dringsforslag om Forstaaelse af Ordet »Husflidsprodukter«
for at sikre Indehaverne af »Hammerum-Privilegierne« og
Ændringsforslag til § 75 om Translatører. Samtlige Mindre
tallets Ændringsforslag forkastedes.
Et særligt Mindretal (Himmelstrup og Pinstrup) stillede
et Ændringsforslag til § 10 om de kooperative Virksomheder,
idet det var Mindretallets Opfattelse, at den af Flertallet
opretholdte Formulering af § 10 ikke tilfredsstiller berettigede
Ønsker, navnlig fra Andelsproduktionsforeningernes Side,
med Hensyn til disse Foreningers fremtidige næringsretlige
Stilling. Ændringsforslaget gik ud paa at fastslaa, at de
Andelsforeninger, som omtales i § 10, og som bearbejder,
forædler eller sælger Medlemmernes Produkter, ikke skal
løse Næringsbrev, selv om Foreningen af Hensyn til sin
Virksomhed i uvæsentligt Omfang gør Indkøb hos Personer,
der ikke har Medlemsret i Foreningen. Andelsproduktions
foreninger, der fra Butik kun sælger Medlemmernes Pro
dukter, skal ikke løse Næringsbrev. Ændringsforslaget toges
imidlertid tilbage, efter at Ministeren havde udtalt, at § 10
ikke ændrer de hidtidige Betingelser for Andels- og Produk
tionsforeninger, hvilket faldt sammen med Forslagsstillernes
Opfattelse.
Ved 3. Behandling udtalte Venstres Ordfører, at Par
tiet vilde afholde sig fra at stemme, fordi det ansaa Bestem
melserne i Lovforslaget om offentlige Institutioners Ret
til at drive Næring for uklare. Ogsaa Retsforbundets Ordfører
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erklærede, at hans Parti vilde afholde sig fra at stemme,
fordi det ønsker fri Næring. Lovforslaget vedtoges med
86 Stemmer mod 1.
I Landstinget anbefaledes Lovforslaget af alle Ordførerne:
Johannes Jensen (V.), C. F. Sørensen (S.), Lange (K.) og
Jeppesen (Drusebjerg) (R.). Ved 3. Behandling vedtoges
Lovforslaget med 34 Stemmer (24 Medlemmer afholdt sig
fra at stemme).

37. Lov om Indløseligheden af Nationalbankens
Sedler. (Minister for Handel og Industri Hauge). [A. Sp.
5807—C. Sp. 35, 51].
Fremsat i Folketinget 2/12 (F. Sp. 2450). 1. Beh. 12/12
(F. Sp. 2946). Henvist til Udvrlg paa 15 Medlemmer (Trier
[Form.], Hans Nielsen, Fr. Andersen [Kh.-Frb. ø. Stkr.],
Bresemann, P. Andersen, Lundberg [Sekr.], J. Chr. Jensen,
A. M. Hansen, N. Neergaard, C. O. Pedersen, Duborg, Koefoed,
Himmelstrup, Christmas Møller og Pitzner). Betænkning
(B. Sp. 37) afgiven 16/i2- (Ordfører: Trier). 2. Beh. 16/r>
(F. Sp. 3081). 3. Beh. 17/12 (F. Sp. 3127). Oversendt til Lands
tinget. 1. Beh. 19/12 (L. Sp. 353). 2. Beh. 19/12 (L. Sp. 358).
3. Beh. 19/12 (L. Sp. 363). Loven stadfæstet 23. December
1930. (Lov-Tid. Nr. 342).
Loven forlænger indtil Udgangen af Aaret 1931 den
Ordning, der indførtes ved Lov af 27. December 1926 og
fornyedes indtil Udgangen af Aaret 1930 ved Lov Nr. 235
af 23. December 1929, se Aarbog 1929—30, Side 178, hvor
efter Ministeren for Handel og Industri bemyndiges til at
bestemme, at Nationalbanken, uanset den Banken paahvi
lende Forpligtelse i Henhold til Oktrojen til paa Anfordring
at indløse sine Sedler med Guld, kun er pligtig til at foretage
saadan Indløsning, naar Sedler indleveres i Poster paa 28 000
Kr. eller Beløb, der er delelige hermed, og at Indløsningen
efter Bankens Valg kan ske ved Udlevering af dansk Guld
mønt efter Paalydende eller af Guldbarrer eller Guld i anden
Form, beregnet efter en Værdi af 2 480 Kr. pr. kg fint Guld.

Lovforslaget fremkom paa Foranledning af Nationalban
ken, der henstillede, at de gældende Bestemmelser lov
fæstes »indtil videre«, saa at der ikke sattes nogen Tids
begrænsning for Lovens Gyldighed, idet Banken under
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' Henvisning til den herskende »Guldmangel« bemærkede, at
man »neppe kan regne med, at der skulde opstaa saadanne
internationale Forhold paa Guldmarkedet, at Guldmøntindløsningen igen kunde blive den almindelige Form rundt
om i Landene, som Danmark saa kunde slutte sig til.« Mini
steren mente det imidlertid rigtigst kun at foreslaa Loven
forlænget et Aar. Under Forhandlingerne, der bl. a. ogsaa
ligesom i Fjor drejede sig om Muligheden af at retablere den
skandinaviske Møntunion, udtalte Christmas Møller, at det
konservative Parti ligesom tidligere ønsker Guldmøntfoden
indført snarest, men at det erkender, »at de Grunde, som i
Fjor talte for at blive staaende ved Guldbarrefoden, i stærkere
Grad taler for det i Dag«, og derfor kunde gaa med til Lov
forslaget. — Under Udvalgsforhandlingen i Folketinget
udtaltes »det formaalstjenlige i, at der blev søgt udarbejdet
en uhildet og klar Fremstilling af hele Guldspørgsmaalet«,
og Ministeren lovede at drage Omsorg derfor.
Loven vedtoges enstemmigt i begge Ting.

38. Lov om Prisaftaler. (Minister for Handel og
Industri Hauge). [A. Sp. 5817—C. Sp. 1535, 2721, 2739].
Fremsat i Folketinget 2/12 (F. Sp. 2445). 1. Beh. 7-8/i
(F. Sp. 3302, 3369). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer
(Nygaard, P. Andersen, Fr. Andersen [Holbæk A.] [Sekr.],
Sneum, Trier, Schrøder, Rasmussen [Gylling], Jesper Simon
sen [Form.], Olav Olsen, Slebsager, Krag J. C. A. Larsen,
Himmelstrup, Christmas Møller og Hendriksen). (Betænk
ning (B. Sp. 1889) afgiven 2%. (Ordfører: Jesper Simonsen).
2. Beh. 24/3 (F. Sp. 6058). 3. Beh. 25/3 (F. Sp. 6240). Over
sendt til Landstinget. 1. Beh. 27/3 (L. Sp. 1524). [Henvist til
Udvalg paa 15 Medlemmer (J. V. Christensen, Ludvig Chri
stensen, P. Christensen, Johs. Clausen, Henriette Crone,
Gunnar Fog-Petersen, Gisselbæk, Albert Jensen, N. K. Kri
stensen, Lange, Lewinsky, Carl F. Madsen, Schovelin [Sekr.].
Stensballe [Form.] og Villemoes). Betænkning (B. Sp. 2981)
afgiven 24/4. (Ordfører: Stensballe). 2. Beh. 25/4 (L. Sp. 2106).
3. Beh. 25/4 (L. Sp. 2136). Tilbagesendt til Folketinget. Ud
valgets Erklæring (B. Sp. 3027) afgiven 25/4. Eneste Beh.
25/4 (F. Sp. 7508). Loven stadfæstet 28. April 1931. (Lov-Tid.
Nr. 139).
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Loven har følgende Indhold:
§ 1. Prisaftaler, som er truffet af Truster, Karteller
og lignende Sammenslutninger af monopolagtig Karakter,
og som har medført eller har til Hensigt at fastlægge aabenbart urimelig Pris paa Varer, som indgaar i det almindelige
Forbrug, eller søge saadan Pris hævdet ved utilbørlige For
anstaltninger, er underkastet Prøvelse i Henhold til denne Lov.
§ 2. Den nævnte Prøvelse udøves gennem et Udvalg
paa 3 Medlemmer, nemlig en Højesteretsdommer, udpeget af
Præsidenten i Højesteret, en Landsdommer, udpeget af Præsi
denten i Østre Landsret, og et Medlem, udpeget af Præsiden
ten i Sø- og Handelsretten. Højesteretsdommeren er Ud
valgets Formand.
§ 3. Det paahviler Udvalget at foretage en Under
søgelse, naar der til det fremkommer en skriftlig og motiveret
Begæring om Prøvelse af en Prisdannelse af den i § 1 nævnte
Art eller af en utilbørlig Foranstaltning til dennes Hævdelse.
Udvalget er da berettiget til at afkræve de paagældende
Sammenslutninger eller Virksomheder alle Oplysninger om
Aftalen og om Midler til dens Overholdelse, som Udvalget
skønner fornødne til den Udvalget paahvilende Undersøgelse,
jfr. dog § 6, 2. Stykke. Til den nævnte Undersøgelse kan
Udvalget, hvis det skønnes fornødent, tilkalde særlig sag
kyndig Bistand. Anonyme Begæringer og Henvendelser af
anden Art end de i Paragraflens 1. Stykke nævnte vil være
at afvise.
§ 4. Finder Udvalget efter foretagen Undersøgelse, at
Prisaftalen har medført eller tilsigter aabenbart urimelig
Prisdannelse eller Hævdelse af denne ved utilbørlige For
anstaltninger, skal Udvalget indbringe Spørgsmaalet herom
for Domstolene. Sagens Dokumenter forelægges disse. Sagen,
der behandles som offentlig Sag, anlægges for Landsretten
som første Instans i den Landsretskreds, hvor den paagælden
de Trust, Kartel eller Sammenslutning har sit Sæde. Er der
Tvivl herom, anlægges Sagen ved Østre Landsret.
§ 5. Finder Domstolene, at Aftalen har medført eller
tilsigter aabenbart urimelig Prisdannelse, eller at den søges
hævdet ved utilbørlige Foranstaltninger, skal Aftalen i
enhver Henseende erklæres ugyldig og uforbindende og Bøde
efter Omstændighederne kunne idømmes.
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§ 6. Afgivelse af de i § 3 omhandlede Oplysninger til
Udvalget kan i Vægri ngstilf ælde fremtvinges ved en af
Udvalget fastsat Tvangsbøde til Statskassen af mindst
25 Kr. pr. Dag. Bøderne kan inddrives ved Udpantning.
Dog kan en Sammenslutning eller Virksomhed nægte at give
Udvalget Oplysninger om tekniske Hemmeligheder. Spørgs
maalet herom kan da af Udvalget forelægges Direktøren for
polyteknisk Læreanstalt eller en af ham udpeget særlig
sagkyndig, der er berettiget til at faa alle ønskede Oplysninger.
Binder Direktøren eller nævnte sagkyndige Nægtelsen overfor
Udvalget berettiget, skal han, uden at røbe den tekniske
Side af de interesserede Parters eller den vedkommende
Virksomheds Forretningsforhold, give Udvalget den til Formaalet fornødne Vejledning.
§ 7. Intet af Udvalgets Medlemmer eller de tilkaldte
sagkyndige maa deltage i Undersøgelsen af nogen Udvalget
forelagt Sag, som angaar Virksomheder indenfor Produk
tion eller Omsætning, i hvilke han under nogen Form er
interesseret. Den vedkommende vil i paakommende Tilfælde
være at erstatte med en Suppleant, udpeget som det Medlem,
han erstatter.
§ 8. Udvalgets Medlemmer, dets Personale og de til
Sagens Undersøgelse eventuelt tilkaldte sagkyndige er under
Ansvar efter den almindelige borgerlige Straffelovs Bestem
melser om Forbrydelser i Embedsforhold forpligtede til at
bevare fuldstændig Tavshed udadtil om Sager, der er til
Behandling i Udvalget, saavel som om alle dertil knyttede
Forhold, hvorom de i deres Hvervs Medfør er kommet til
Kundskab.
§ 9. De med Udvalgets Virksomhed forbundne Om
kostninger, herunder Honorarer til Udvalgets Medlemmer og
tilkaldte sagkyndige, Lønninger til Personale m. m. bevilges
paa de aarlige Finanslove. Udvalget antager selv fornøden
Medhjælp.
§ 10 Nærværende Lov træder i Kraft den 1. Januar
1932 og har Gyldighed til 31. December 1936.

I sidste Rigsdagssamling fremsatte Regeringen et
forslag om offentligt Tilsyn med visse Virksomheder
om Prisaftaler, udarbejdet paa Grundlag af tidligere
forslag om samme Emne, se Aarbog 1929—30, Side

Lov
samt
Lov
415.
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Lovforslaget kom imidlertid ikke længere end til Udvalg i
Folketinget. Det i indeværende Samling af Handelsmini
steren fremsatte Forslag afveg paa flere Punkter fra det i
Fjor fremsatte og var udarbejdet paa Grundlag af en i Som
meren 1930 paa den interparlamentariske Unions 26. Kon
ference i London enstemmigt vedtagen Resolution. Lov
forslaget fastsatte Pligt til Anmeldelse for et i Forslaget
omtalt Raad af de af Truster o. lign, indgaaede Aftaler og
foreslog Regler om, hvad der derefter vilde være at foretage.
I saa Henseende bestemtes det i § 1, at Truster, Karteller og
lignende Sammenslutninger, der øver en bestemmende Ind
flydelse paa Priserne overfor den danske Befolkning, er
pligtige at anmelde til det nedenlor nævnte Raad de Pris
aftaler og Aftaler om Produktions- og Omsætningsforhold,
som de træffer indbyrdes eller med andre Erhvervsvirksom
heder, uanset om den eller de, med hvem Aftalen indgaas,
driver Virksomhed her i Landet eller ej. Det samme gælder
tilsvarende Aftaler truffet mellem andre erhvervsdrivende
Virksomheder indenfor Erhvervsomraader, hvor det samlede
Antal ensartede Virksomheder i hele Landet ikke overstiger
50. Anmeldelsen, der skal tilstilles Raadet inden 8 Dage
efter Aftalens Indgaaelse, skal indeholde en nøjagtig skriftlig
Gengivelse af den paagældende Aftale.
Aftaler, der i Henhold til foranstaaende skal anmeldes,
har ingen Gyldighed og kan ikke gøre Krav paa Beskyttelse
ved Domstolene, medmindre de i deres fulde Ordlyd er
anmeldt skriftligt.
Efter § 2 nedsættes der et Raad bestaaende af 5 Medlem
mer. Formanden, der skal være i Besiddelse af de for Dom
mere nødvendige Egenskaber, udnævnes af Kongen; de 4 øvrige
Medlemmer udnævnes af Ministeren for Handel og Industri.
Ved Udnævnelsen af de 4 sidstnævnte Medlemmer skal der
tages Hensyn til saavel Erhvervsleder- som Forbruger
interesser samt til, at den økonomiske og tekniske Sag
kundskab bliver repræsenteret. Intet af Raadets Medlemmer
maa være Indehaver eller Leder af en Virksomhed, der kan
blive berørt af denne Lov eller de i Henhold til denne trufne
Bestemmelser, og maa ej heller være Direktør, Bestyrelses
eller Repræsentantskabsmedlem i en Bank.
Det paahviler efter § 3 Raadet at føre et Register over de
anmeldte Aftaler og at undersøge, om disse maa antages at
medføre urimelige Priser eller Takster. Navnene paa de
Virksomheder, der omfattes af de anmeldte Aftaler, offentlig
gøres i Statstidende.
I § 4 bestemmes, at hvis Raadet skønner det fornødent
— for at skaffe sig tilstrækkeligt Kendskab til Prisdannelser
for de af en Aftale omfattende Varer eller andre Ydelser —
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at indhente yderligere Oplysninger til Fremme af en Under
søgelse i nævnte Øjemed hos vedkommende Virksomheder,
gør Raadet Indstilling herom til Ministeren. Tiltræder
Ministeren Raadets Indstilling, vil Undersøgelsen snarest
være at foretage. I det Omfang, det maatte findes paakrævet,
kan Raadet tilkalde særlige sagkyndige til Bistand ved sine
Undersøgelser.
Fremkommer der for Raadet Oplysning om, at der fore
ligger en af de foran omhandlede Aftaler, som ikke er anmeldt,
undersøger Raadet efter § 5 Sagen i Overensstemmelse med
den foran angivne Fremgangsmaade.
I § 6 siges, at hvis Raadet finder, at der ved en foreliggende
Aftale er hidført en urimelig og skadelig Indskrænkning i den
frie Erhvervsudøvelse, paalægger Raadet de paagældende
Virksomheder enten at opgive Aftalen eller at ændre denne
efter Raadets nærmere Anvisning. Om de foretagne Under
søgelser og deres Resultat afgiver Raadet snarest muligt
Indberetning til Ministeren. Med Indberetningen skal følge
det fornødne Oplysningsmateriale. Det ene Eksemplar af
Indberetningen videresendes snarest til det nedenfor om
meldte Rigsdagsudvalg.
Har Virksomhederne siddet Raadets Paalæg overhørig,
skal der i Indberetningen afgives Indstilling til Ministeren
om, hvorvidt Aftalen vil være at offentliggøre, eller hvorvidt
Sag vil være at rejse ved Domstolene til fuldstændig eller delvis
Stadfæstelse af det givne Paalæg og til Idømmelse af Straf.
Ministeren træffer herefter Bestemmelse om, hvorvidt Raadets
Indstilling vil være at følge. Dersom Indstillingen er tiltraadt
af mindst 4 af Raadets Medlemmer, skal Ministeren følge
Indstillingen.
§ 7 bestemmer:
Saafremt der for Raadet fremkommer en efter dets Skøn
begrundet Klage over, at Virksomheder paa anden Maade
end ved de omhandlede Aftaler, saasom ved uforsvarlig
Konkurrence, ved Trustdannelse eller ved Misbrug af økono
miske Magtmidler m. v. hidfører en urimelig og skadelig
Indskrænkning i de frie Omsætningsforhold, indgiver Raadet
efter en foreløbig Undersøgelse af Klagen en Indberetning
til Ministeren om, hvorvidt Raadet finder Klagen berettiget.
Paa Grundlag af Indberetningen træffer Ministeren Bestem
melse om, hvorvidt det paaklagede Forhold vil være at under
søge nærmere af Raadet. Om Undersøgelsens Resultat afgiver
Raadet derefter en Redegørelse i to Eksemplarer bilagt det
fornødne Oplysningsmateriale til Ministeren, og Sagen
behandles derefter efter samme Regler som umiddelbart
foran angivet.
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I hver offentlig Rigsdagssamling skal der, efter § 8, saa
snart Tingene er sat, nedsættes et Udvalg, der ogsaa fungerer,
naar Rigsdagen ikke er samlet. Udvalgets Opgave er paa
Grundlag af de ommcldte Indberetninger og Redegørelser
at følge Raadets Arbejde. Udvalget bestaar af 15 Medlem
mer. der vælges blandt Rigsdagens Medlemmer efter de i
Grundlovens § 45 gældende Regler. Udvalget vælger selv
sin Formand.
I § 9 fastsættes, at enhver Virksomhed eller Sammenslut
ning af Virksomheder er pligtig til at afgive alle saadanne
Oplysninger til Raadet, som dette i Medfør af Bestemmelserne
i denne Lov maatte kræve. Dog kan en Virksomhed (Sam
menslutning) nægte at give Raadet Oplysning om tekniske
Hemmeligheder. Fremkommer en paa denne Bestemmelse
støttet Indsigelse, kan Sagen af Raadet forelægges for Direk
tøren for Statsprøveanstalten, hvem Virksomheden (Sammen
slutningen) er forpligtet til at meddele alle de Oplysninger,
han ønsker. Finder Direktøren, at de ønskede Oplysninger
er tekniske Hemmeligheder, skal han, uden at blotlægge
den tekniske Side af Virksomhedens (Sammenslutningens)
Forretningsforhold, give Raadet den til dets Formaal for
nødne Vejledning.
I § 10 paalægges Tavshedspligt for alle vedkommende, og
§ 11 foreskriver Bødestraf for uretmæssige Aftaler m. v.,
ligesom § 12 giver Hjemmel for Tvangsbøder i Vægrings
tilfælde med Hensyn til Meddelelse af Oplysninger og sætter
Bødestraf for Undladelse af Anmeldelse m. v.
Ved 1. Behandling i Folketinget mindede Socialdemo
kraternes Ordfører Nygaard om, at alle de politiske Partiers
Repræsentanter ved den interparlamentariske Unionskon
ference havde tiltraadt Resolutionen, hvorfor han gik ud
fra, at Lovforslaget maatte kunne vedtages. Paa sit Partis
Vegne anbefalede han det. Venstres Ordfører Olav Olsen
anerkendte, at hans Parti havde tiltraadt Resolutionen, og
at det vilde tage velvilligt mod Lovforslaget, selv om det
ikke kunde erkende, at dette i et og alt stemte med Resolu
tionen, men herom kunde der forhandles, og Venstre maa
kræve, at Loven formes saaledes, at den ikke skader Erhvervs
livets gode og sunde Udvikling. Han gennemgik Lovforslagets
Paragraffer og fremsatte forskellige Indvendinger. —
Christmas Møller, der var de Konservatives Ordfører, ankede
over, at der ikke er ført nogen Begrundelse for en Lov
givning som den foreliggende. Han bestred, at en Trustlov
her i Landet er nødvendig, fremhævede, at Lovforslaget ikke
har en saadan Karakter, at det alene rammer Truster og
Monopoler, idet Lovforslagets § 7 omhandler hele Erhvervs-
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livet, som derefter kan blive Genstand for en Undersøgelse
som den deri omhandlede. Overfor Spørgsmaalet, om Par
tiernes delegerede ved London-Konferencen ved at stemme
for Resolutionen havde bundet deres eget Parti, udtalte han,
at det konservative Partis Repræsentant (Fraenkel) sikkert
ikke mente at have bundet Partiet, og desuden er der efter
Talerens Opfattelse stor Forskel mellem Resolutionens Ind
hold, som han gennemgik, og Lovforslaget. Han sluttede
med at udtale, at de Konservative er villige til, naar bestemte
Tilfælde af Truster og deres Misbrug forelægges, da at over
veje Foranstaltninger til at hindre disse, men de benægter, at
der er fremkommet noget, som begrunder en Trustlovgivning
heri Landet. — De Radikales Ordfører, Rasmussen (Gylling),
anbefalede Lovforslaget og fremsatte Betænkelighed ved
enkelte af dets Bestemmelser, men ønskede Sagen gennem
ført. — Retsforbundets Ordfører, Axel Dam, udtalte sig
imod Lovforslaget, som han ansaa for unødvendigt.
Det i Folketinget nedsatte Udvalg, som modtog Hen
vendelser fra Fællesrepræsentationen for Haandværk og
Industri og fra Industriraadet — begge gaaende ud paa
Modstand mod Lovforslaget og Udvalgets Ændringsforslag —,
delte sig i et Flertal (Socialdemokrater, Radikale og Venstre)
og et konservativt Mindretal. Flertallet foreslog en ny Af
fattelse af Lovforslaget, medens Mindretallet indstillede
Lovforslaget og ligeledes Flertallets Ændringsforslag til
Forkastelse. Indenfor Flertallet udtalte Regeringspartierne,
at »Ændringsforslaget i Modsætning til Regeringsforslaget
afviger ret væsentligt fra de i London-Resolutionen nedlagte
Principper, og at det paa flere Punkter skønnes i mindre Grad
end Lovforslaget at fyldestgøre de praktiske Krav, som dette
Lovgivningsomraade stiller. Paa den anden Side maa man
imidlertid anse det for særdeles ønskeligt at bringe de mange
Aars Forhandlinger om Sagen til en foreløbig Afslutning og
faa paabegyndt denne fra saa mange Sider krævede Lov
givning, og da det ændrede Forslag skønnes brugeligt, og
der ikke har foreligget Mulighed for at opnaa en mere tilfreds
stillende Løsning, har man ment at kunne anbefale Ændrings
forslaget til Vedtagelse.« — Venstres Medlemmer var »af
den Opfattelse, at man ved en Lovgivning som den heromhandlede bevæger sig ind paa Omraader, hvor krydsende
Hensyn af juridisk, økonomisk, erhvervsmæssig og social
Karakter paalægger stor Varsomhed. Medlemmer af Mindre
tallet erkender, at Varsomhed vil kunne udvises ved at søge
Lovgivningen mod skadelige Aftaler fremmet efter det
Anmeldelses-, Registrerings- og Offentliggørelsesprincip, der
er nævnt i den paa den 26. interparlamentariske Konference
vedtagne Resolution. Disse Medlemmer er af den Opfattelse.
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at Publicitetsprincippet, hvis en hensigtsmæssig Udformning
kunde findes, neppe kan krænke nogen berettiget Interesse,
idet — efter disse Medlemmers Opfattelse — paa den ene
Side naturlige og rimelige Prisaftaler, af hvilke der findes
mange, særdeles vel kan taale en Anmeldelse og en Regi
strering, medens paa den anden Side de utilbørlige og urime
lige Prisaftaler under Offentlighedens Kontrol neppe vilde
kunne bestaa.« Mindretallet kunde midlertid ikke støtte
Regeringsforslagets Forsøg paa Opgavens Løsning, hvilket
nærmere motiveredes, væsentlig ved, at det vilde medføre
et meget omfattende administrativt Apparat, at det ikke
kan anses forsvarligt at undergive Erhvervslivet i Almindelig
hed en saa omfattende Anmeldelses- og Oplysningspligt, og
at det maa være tilstrækkeligt, da Misbrug kun forekommer
i et Mindretal af Tilfælde, at give et Udvalg Bemyndigelse
til at bringe Misbrug frem for Domstolene. Ud fra disse
Betragtninger havde Mindretallet udarbejdet sit Ændrings
forslag, for hvis Indhold der gøres Rede i Betænkningen.
Under Hensyn til Problemets Vanskelighed foresloges en
treaarig Gyldighedsperiode for at indhente Erfaringer, og
som Bidrag hertil henstillede Mindretallet til Ministeren at
forelægge nedenstaaende Spørgsmaal til Besvarelse og Ud
talelse for Universitetets juridiske Fakultet, for Organisatio
ner, der repræsenterer almindelige Forbrugerinteresser, og
for betydende Erhvervsorganisationer indenfor Handel,
Industri, Haand værk, Landbrug, Skibsfart og Fiskeri:
»Kan der gives Tilslutning til eller rejses Indvendinger
imod en Retsregel, der fastsætter, at Leverance af Varer fra
Producent, Importør eller Grossist ikke overfor nogen hand
lende, der har løst selvstændigt Næringsbrev, kan gøres betin
get af, til hvilken Pris den handlende videresælger Varen,
saaledes at det er forbudt ved Salget at træffe Aftaler om
Mindstepriser eller Minds teavane er for den handlende ved
Videresalg af de paagældende Varer, hvorimod der skal være
forbeholdt Adgang til i Salgsbetingelserne at fastsætte
Højestepriser for Videresalg af solgte Varer?«
Det Lovforslag, som Flertallet foreslog, var i dets Kon
struktion og væsentlige Indhold enslydende med den foran
gengivne endelige Lov, men afveg derfra ved, at der i § 1
taltes om »Prisaftaler, som er truffet eller træffes af Truster,
Karteller og lignende Sammenslutninger af monopolagtig
Karakter, og som har til Hensigt at fastlægge utilbørlig Pris
paa Varer« o. s. v., ligesom der i § 4 brugtes Udtrykkene »at
Prisaftalen tilsigter utilbørlig Prisdannelse« o. s. v. § 4 sluttede
derhos med et saalydende Stykke: »I særlige Tilfælde, navnlig
hvor Prisaftalen ikke kan antages at have tilføjet den for
brugende Almenhed større Skade eller kun har virket i kor-
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tere Tid, kan Udvalget dog indskrænke sig til at foranledige
Prisaftalen ændret eller offentliggjort, dersom vedkommende
Trust, Kartel eller Sammenslutning indvilliger i saadan
Ændring eller Offentliggørelse.« Tvangsbøden i § 6 var sat
til 50 Kr. pr. Dag og Lovens Gyldighed i § 10 til 31. Decem
ber 1934.
Det konservative Mindretal fremhævede i Betænkningen,
at Lovforslaget var i høj Grad mangelfuldt oplyst, og at
de Forsøg, som Mindretallet i Udvalget havde gjort for at
fremskaffe et dokumenteret Materiale angaaende Lovforsla
gets Virkninger, bl. a. ved en Række Spørgsmaal — aftrykt
som Bilag — til Handelsministeren, ikke havde ført til noget
Resultat. Mindretallet fremhævede dernæst med Hensyn til
det forelagte Lovforslags Bestemmelser, at »disse er vage og
ubestemte, at Lovforslagets § 7 er affattet i en saadan Almin
delighed, at der ikke kan være nogen som helst Tvivl om, at
Lovforslaget gennemført betyder, at der gives Regeringen
og det af den fuldkomment afhængige Raad absolut Ret til
en hvilken som helst Indblanding i Erhvervslivets Forhold.«
— Mindretallet bestred, at der i Danmark finder Misbrug
Sted paa det økonomiske Livs Omraade, i hvert Fald i nævne
værdig Udstrækning, og gjorde opmærksom paa, at Forslaget
vil være virkningsløst overfor udenlandske Truster, som
maatte gøre Forsøg paa at udbytte det danske Samfund.
»Forslaget har da efter Mindretallets Opfattelse intet reelt Formaal, og det maa derfor misbilliges, at Regeringen, navnlig
i en vanskelig økonomisk Tid, hvor hver enkelt erhvervs
drivende har nok at gøre med at søge egne Vanskeligheder
overvundet, søger et Forslag gennemført, som yderligere vil
lægge en stærk Byrde paa Erhvervslivet.«
Mindretallet indstillede derfor Forslaget til Forkastelse.
— Efter at Mindretallet havde afgivet sin Betænkning, blev
det ovenomtalte Ændringsforslag stillet, og Mindretallet
stillede da i Udvalget Forslag om, at der »blev givet Lejlighed
til dels at indhente Oplysninger om Ændringsforslaget, dels
at spørge Erhvervsorganisationerne og andre Organisationer
om deres Syn paa dette Forslag, men Udvalgets Flertal stemte
dette naturlige Ønske ned.« I Betænkningen nævnes derefter
forskellige Spørgsmaal, som Mindretallet ønskede besvaret
for at klarlægge Ændringsforslaget, og Mindretallets Betænk
ning sluttede med følgende Udtalelse: »I Stedet for en saglig
Forhandling har Flertallet foretrukket at benytte sin Magt
til Gennemførelse af et Forslag, som er slet udarbejdet, som
ikke klart angiver, hvad der er strafbart, og hvis Konsekvenser
hverken Forslagsstillerne eller Udvalgets Flertal kan overskue.«
Mindretallet indstillede Ændringsforslag til Forkastelse.
Ændringsforslaget vedtoges med 91 Stemmer mod 19.
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Ved 3. Behandling vedtoges Lovforslaget i den ændrede
Skikkelse ved Navneopraab med 103 Stemmer (Socialdemo
krater, Radikale og Venstre undtagen J. C. A. Larsen,
A. Chr. Christensen og Elmquist) mod 20 (Konservative und
tagen Fraenkel). De nævnte 3 Venstremænd og Fraenkel
svarede Stemmer ikke, 22 var fraværende.
I Landstinget udtalte Venstres Ordfører, Stensballe, ved
1. Behandling, efter at have gennemgaaet saavel det oprinde
lig forelagte Lovforslag som det i Folketinget vedtagne,
»at det gennem Folketingets Vedtagelse er fastslaaet, at der
vil blive søgt gennemført en Lovgivning i denne Retning
og af denne Struktur« og anbefalede Lovforslaget til velvillig
Overvejelse, idet han samtidig erklærede sig villig til i An
ledning af skete Henvendelser til Landstinget at forhandle
om »en fastere, en skarpere Afgrænsning af, hvad der er for
budt«, og herom at søge Oplysning hos Erhvervene. Han var
enig i, »at den Regulering fra det offentliges Side, der maa
til, ikke bør berettige til noget Indgreb i det økonomiske Liv,
der er egnet til at bringe dets frie Udvikling i Fare«. —
Socialdemokraternes Ordfører, Carl F. Madsen, anbefalede
Lovforslaget, idet han udtalte sin Forbavselse over, at Venstre
i Landstinget syntes at indtage et andet Standpunkt end
Partiet i Folketinget. Schovelin, de Konservatives Ordfører,
krævede en omhyggelig Drøftelse af Lovforslaget, hvis enkelte
Bestemmelser han paa flere Punkter kritiserede. De Radikales
Ordfører, Gibnnar Fog-Petersen, opfattede Lovforslaget som
et Forsøg paa dette Omraade og ønskede det gennemført.
Udvalget modtog Deputationer fra forskellige Erhvervs
organisationer og indhentede en Redegørelse fra Professor,
Dr. juris Vinding Kruse om Forstaaelsen af Begrebet »Truster,
Karteller og lignende Sammenslutninger af monopolagtig
Karakter«. Udvalget delte sig i et Flertal (Venstre, Social
demokrater og Radikale) og Mindretal (Konservative).
Flertallet stillede forskellige Ændringsforslag til Folketingets
Lovforslag. Udtrykket »utilbørlig« som Karakteristik af
Prisen ændredes til »aabenbart urimelig«. § 3 omredigeredes
og fik den foran i Loven gengivne Form, navnlig ogsaa Til
føjelsen i Slutningen om, at der ikke skal tages Hensyn til
anonyme Henvendelser. Det foran omtalte sidste Stykke
i § 4: »I særlige Tilfælde« o. s. v. udgik som Følge af Henven
delser fra Erhvervenes Side, idet man frygtede for, at Bestem
melsen skulde bevirke, at Udvalget angaaende Prisaftalerne
kunde komme til at arbejde som en Priskontrolkommission
med Ret til at godkende Priser og Aftaler; Bødebestemmel
serne ændredes noget, og endelig ændredes Lovens Gyldighedsperiode fra 31. December 1934 til 31. December 1936.
Indenfor Flertallet udtalte i Betænkningen Socialdemo-
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krater og Radikale, at de kunde have ønsket Lovforslaget
vedtaget, som det var fra Folketingets Haand. Naar man
fra Partiet Venstre i Landstinget har krævet Forslaget ændret,
kunde de nævnte Medlemmer have ønsket, at det ogsaa var
kommet til at omfatte »Tjenesteydelser af selvstændige
erhvervsdrivende og af væsentlig Betydning for Almenheden.«
Man vilde herved have imødekommet et Ønske fremført for
Udvalget af Industriraadet, og som desuden ofte er kommet
til Orde fra ledende Side i vort Landbrug. De beklagede
ogsaa, at det ovenfor omtalte Stykke af § 4 udgik, men de
ansaa det dog for saa vigtigt at faa et Lovforslag gennem
ført paa dette Omraade, at de var gaaet med til Ændringerne.
Venstres Medlemmer udtalte, at det for dem »har været af
afgørende Betydning at følge tre Hovedlinier: at værne For
bruget mod økonomiske Virkninger af usunde Prisaftaler,
at støtte det sunde Erhvervslivs frie Udvikling mod Tryk af
Truster o. lign, og at lægge Trust lovgivningen saaledes til
Rette, at ethvert Posekigersystems Indførelse modvirkes.«
De erklærede, at de havde givet Erhvervslivet Adgang til i
videst muligt Omfang at yde Medvirkning til Lovforslagets
Udarbejdelse, og at det ogsaa var lykkedes at gennemføre en
Del af Erhvervenes Ønsker. — Det konservative Mindretal
udtalte, at de vilde »ikke miskende, at de stillede Ændrings
forslag i enkelte Henseender gør Lovforslaget en Smule
mindre utaaleligt, en Smule mindre skadeligt — som de jo
ogsaa stemmer med enkelte af de fra Erhvervsorganisationer
nes Side fremsatte Henstillinger. Om samtlige disse gælder
det imidlertid, at de er fremsat under Situationens Tvang og
altsaa er af rent subsidiær Beskaffenhed. Principalt er man
fra hele Erhvervslivets Side gaaet afgjort imod enhver Lov
givning paa dette Omraade«, hvilket paapegedes. Det nævnes,
at det konservative Parti har i denne Sag til enhver Tid staaet
paa samme Standpunkt som Erhvervslivets Mænd, og Hoved
hensynet er: »at en saadan Lov er et Førsteskridt paa en for
Erhvervslivets frie og naturlige Udvikling skæbnesvanger
Bane, et Førsteskridt til Indførelse af offentlig Kontrol med
Næringslivet, Indledningen til en maskeret Tilbagevenden
til de utaalelige Tvangstilstande under Krigen, som ved den
lille August-Lov netop ogsaa begyndte tilsyneladende frede
ligt og uskyldigt.« Mindretallet tilraadede derfor at forkaste
Lovforslaget. Ændringsforslagene vedtoges enstemmigt, og
ved 3. Behandling vedtoges Lovforslaget med 56 Stemmer
mod 11.
I Folketinget indstillede Flertallet af Udvalget (de 3
Partier) Landstingets Lovforslag til Vedtagelse, medens det
konservative Mindretal — foruden at redegøre for forskellige
Ønsker, de havde fremsat i Udvalget, men som afvistes —
14
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udtalte, at de ansaa »Forslaget som paa det nærmeste lige
saa skadeligt som Regeringsforslaget«, og de indstillede her
efter Lovforslaget til Forkastelse. Ved eneste Behandling
udtalte Fraenkel, at han vilde undlade at stemme, da han
syntes, at der er betydelige Mangler i Lovforslaget, men paa
den anden Side erkendte, at Problemet nu »er modent til, at
Lovgivningsmagten beskæftiger sig med det«. — Loven
vedtoges med 86 Stemmer mod 20.

39. Lov om Saltvandsfiskeri. (Minister for Søfart og
Fiskeri Stauning). [A. Sp. 2305—C. Sp. 177, 511].
Fremsat i Landstinget 8/10 (L. Sp. 7). 1. Beh. 17/10 (L. Sp.
60). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Frøkjær [Sekr.],
Gisselbæk, A. P. Hansen, Johs. Hansen, Albert Jensen,
H. P. Jensen, M. C. Jensen [Form.], Josiassen, Laurits Knud
sen, Thomas Larsen, Hans Nielsen, Rs. Nielsen, Stegger
Nielsen, S. Rasmussen og Rasmussen [Flemløse]). Betænk
ning (B. Sp. 363) afgiven 10/.,. (Ordfører: M. C. Jensen).
2. Beh. 13/2,(L. Sp. 671). 3. Beh. 18/2 (L. Sp. 697). Oversendt
til Folketinget. 1. Beh. 5/3 (F. Sp 5226). Henvist til Udvalg
paa 15 Medlemmer (Ludvigsen, Fr. Andersen [Holbæk A.],
Lundberg, Bornholt, P. Andersen [Form.], Marinus Sørensen,
J. P. Nielsen, Holger Kristiansen [Sekr.], Kr. Kristensen,
Sevelsted, J. C. A. Larsen, A. Chr. Christensen, Vadgaard,
Fibiger og Hendriksen). Betænkning (B. Sp. 1579) afgiven 13/3.
(Ordfører: Ludvigsen). 2. Beh. 18/3 (F. Sp. 5614). 3. Beh. 20/3
(F. Sp. 5711). Loven stadfæstet 31. Marts 1931 (Lov-Tid.
Nr. 93).
Det af Ministeren i Landstinget forelagte Lovforslag
havde den Skikkelse, hvori det tilsvarende Lovforslag i
forrige Samling vedtoges i Folketinget, med nogle mindre
Ændringer for at bringe Forslagets Straffebestemmelser i
Overensstemmelse med den nye Straffelovgivning. Angaaende
det i Fjor forelagte Lovforslag og de Ændringer, det undergik
i Folketinget, henvises til Aarbog 1929—30, Side 423 fi.
Under Sagens Behandling i Landstinget i denne Samling
ændredes det forelagte Lovforslag paa enkelte Punkter,
væsentlig paa Foranledning af Fiskeriorganisationer, hvorom
skal oplyses:
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I § 5 ændredes den Frist, 14 Dage efter sket Opfordring,
inden hvilken Brugeren af en Bundgarnsplads skal afmærke
Pladsen, til 8 Dage.
I § 10 indsattes en ny Affattelse af den Bestemmelse,
hvori det fastslaas, hvad der forstaas ved et Snurrevaad,
nemlig følgende:
»Overalt paa Søterritoriet, hvor der ikke i særlig Lov
eller i Vedtægt findes Forbud derimod, jfr. dog § 11 og Kapitel 2,
er det tilladt at drive Snurrevaadsfiskeri, d. v. s. Fiskeri
med Vaad, der uden Konstruktion til Spiling (Skovle, Bom
o. lign.) under Brugen indhives til eet forankret Fartøj, samt
Fiskeri med bundsøgende ikke spilede Vaadredskaber, som
under Brugen indhives til eet ikke forankret Fartøj eller til
Land, og som ikke er belastet med større Vægt end 20 Kilo
gram. Til Indhivning af Sildevaad maa dog anvendes to
Fartøjer, og Bestemmelsen om Vægtbelastning finder ikke
Anvendelse paa Sildevaad og paa Vaad, der udelukkende er
bestemt til Aalefiskeri.«
I § 12, der handler om Fredningsbælter, det fredede
Bælte ved Aaers, Bækkes og Indvandes Indløb, indsattes et
nyt saalydende Stykke:
»Hvor det begæres af Dansk Fiskeriforening eller Fersk
vandsfiskeriforeningen, kan Fastsættelsen af Fredningsbæltet
og Gennemgangsarealet til Fredningsbæltet henvises til et
Nævn, hvori hver af Foreningerne har Ret til at lade sig
repræsentere ved to Medlemmer, medens Ministeren for
Søfart og Fiskeri udpeger et femte Medlem, der fungerer
som Nævnets Formand. Hvis Nævnets Afgørelse ikke inde
holder Bestemmelser, der strider mod gældende Love,
Bekendtgørelser m. m., vil den være at stadfæste af Ministeren
for Søfart og Fiskeri. Foreningerne afholder selv Udgifterne
ved deres Repræsentanters Deltagelse i Nævnets Arbejde.
Nævnets Afgørelse kan først ændres, naar der er forløbet
fem Aar efter Stadfæstelsen.«
I § 13, der giver Bestemmelserne om Afstanden mellem
Fiskeredskaber i Brug, foretoges et Par af praktiske Hensyn
motiverede Ændringer.
I § 15, der indeholder Reglerne om Mindstemaal, var
i det i forrige Samling forelagte Lovforslag foretaget den
Ændring, at i den gældende Lovs dobbelte Angivelse af Maal,
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Totallængden og »Fra Snudespids til Halerod«, var den sidste
Maaleregel strøget. Ved et Ændringsforslag indsattes den
igen i Aar, men som subsidiær, idet Totallængden »Fra Snude
spids til Halefinnes Spids« er det principale, og Bestemmelsen
er saaledes at forstaa, at hvis Fisken holder eet af disse Maal,
kan den ikke erklæres ulovlig til Salg. — I samme Paragraf
sattes Mindstemaalet for Aalekvabber, der i Fredningstiden
maa fanges til Agn, ned fra 180 Millimeter til 150 Millimeter.
— Den i Folketinget i forrige Samling indsatte Frednings
bestemmelse for Gedder udgik paa ny i Aar. — Endelig
føjedes til den i § 15 indeholdte Bestemmelse om, at det er
tilladt at ilandbringe Rødspætter under 8 Tommer paa Vester
havets Kyster, Syd for Tversted Baake, men kun til Eksport,
at det ogsaa er tilladt at ilandbringe dem i de paa disse
Kyster beliggende Havne.
En Bestemmelse i § 22 om, at Hegn af Pigtraad ikke maa
sættes længere ud end til »daglig Lavvande«, ændredes til
»daglig Vandstandslinie«. Hegn længere ud maa da være af
anden Beskaffenhed.
Til § 23 vedtoges et af Udvalget, undtagen M. C. Jensen,
stillet Ændringsforslag om Overlandvæsenskommissionens
Sammensætning ved Afgørelsen af Klage over, at der fra
Landbrug m. v. udledes Stoffer, der er skadelige for Fiskeriet.
I Lovforslaget bestemtes, at der skulde indsættes 2 fiskeri
sagkyndige i Overlandvæsenskommissionen, men det ændre
des i Aar til, at saavel Landvæsens- som Overlandvæsens
kommissionen skal »antage fiskerisagkyndig Medhjælp«.
I § 33 indsattes en Bestemmelse, hvorefter Fiskerne i
Limfjorden faar Lov til i Maanederne Marts—Maj at indsætte
Ruser i Bundgarn, samt en anden, hvorefter Belastning af
Vaad i Limfjorden ikke maa overstige 20 kg.
I § 39 indsattes et Forbud mod i Limfjorden at bruge
Agnvaad som Drivvaad eller Slæbevaad og imod at lade
Dragelinernes Længde overstige 300 Meter paa hver Arm.
I Vedtægtsparagraffen, § 43, tilføjedes, at de 4 Medlem
mer, som de omboende Fiskere vælger til at træde ind i
Udvalget til Affattelse af Vedtægtsforslag, vælges efter For
holdstal. — Endelig sattes Lovens Ikrafttræden til 4 Maane
der efter dens Kundgørelse.
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De to konservative Medlemmer af Udvalget stillede et
Ændringsforslag gaaende ud paa, at Nævns og Overnævns
Afgørelser i Aalegaardssager kan indbringes for Domstolene,
hvilket var udelukket efter Lovforslaget, men Ændrings
forslaget forkastedes med 38 Stemmer mod 9. De øvrige
Ændringsforslag vedtoges enstemmigt, det ovenfor omtalte,
som M. C. Jensen ikke havde tiltraadt, dog kun med 37
Stemmer mod 8.
Det udtaltes i Betænkningen, at der indenfor Udvalget
fra flere Medlemmers Side var stor Stemning for at forhøje
Mindstemaalet for Rødspætters Vedkommende, henholdsvis
fra 257 og 210 til 260 og 212 mm, dels af Hensyn til de store
Bevillinger, Staten agter at stille til Raadighed med Henblik
paa Omplantning af Rødspætter for at fremskaffe en god
Kvalitet, der ogsaa er velegnet til Eksport m. v., og dels af
Hensyn til de Forhandlinger, der fra dansk Side er deltaget
i med andre skandinaviske Lande for at opnaa en interskandinavisk Forhøjelse af Mindstemaal paa Rødspætter.
Men for at opnaa Enighed i andre vigtige Spørgsmaal ved
rørende Fiskerilovgivningen stilledes der ikke noget For
slag herom. — Ved 3. Behandling vedtoges Lovforslaget
enstemmigt. Partiernes Ordførere var M. C. Jensen (V.),
Josiassen (S.), S. Rasmussen (K.) og Hans Nielsen (R.).
I Folketinget anbefaledes det af Landstinget vedtagne
Lovforslag af Lud vigsen (S.), Kr. Kristensen (V.), Fibiger
(K.) og Holger Kristiansen (R.), ligesom Udvalget indtillede
det til Vedtagelse uforandret.

40. Lov om Ferskvandsfiskeri. (Minister for Søfart
og Fiskeri Stauning). [A. Sp. 2357—0. Sp. 513, 1679].
Fremsat i Landstinget 8/10 (L. Sp. 7). 1. Beh. 17/10 (L. Sp.
93 jfr. 60). Henvist til Udvalget angaaende Forslag til Lov
om Saltvandsfiskeri (se Side 210). Betænkning (B. Sp. 369)
afgiven 10/2. (Ordfører: Gisselbæk). 2. Beh. 13/.2 (L. Sp. 688).
3. Beh. 18/2 (L. Sp. 697). Oversendt til Folketinget. 1. Beh. 5/3
(F. Sp. 5226). Henvist til Udvalget angaaende Forslag til
Lov om Saltvandsfiskeri (se Side 210). Betænkning (B. Sp.
1581) afgiven 13/3. (Ordfører: Ludvigsen). 2. Beh. 18/3
(F. Sp. 5615). 3. Beh. 2% (F. Sp. 5711). Tilbagesendt til
Landstinget. Udvalgets Erklæring (B. Sp. 1929) afgiven 20/3.
Eneste Beh. 25/3 (L. Sp. 1386). Loven stadfæstet 31. Marts
1931. (Lov-Tid. Nr. 94).
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Det af Ministeren forelagte Lovforslag var enslydende
med det i forrige Samling foreliggende, se Aarbog 1929—30,
Side 418, bortset fra nogle mindre Ændringer for at bringe
Forslagets Straffebestemmelser i Overensstemmelse med den
nye Straffelovgivning. I Landstinget undergik det imidlertid
en Del Ændringer, af hvilke de væsentligste skal anføres.
I § 1 udgik, ligesom i Saltvandsfiskeriloven, se under
denne, Lovforslagets Bestemmelse om, at der i Overlandvæsenskommissionen foruden de ordinære Medlemmer skulde
være to fiskerisagkyndige Medlemmer, hvilket ændredes til,
at Overlandvæsenskommissionen ligesom Land væsenskom
missionen skal antage fiskerisagkyndig Medhjælp, der ikke
deltager i Afsigelse af Kendelser. Ogsaa her skilte M. C.
Jensen sig ud fra de øvrige Medlemmer.
I § 2, der træffer Bestemmelserne imod Foranstaltninger,
der kan liindre Fiskenes fri Gang, ændredes Lovforslagets
Afstandsbestemmelse, 12% Meter, for Indretninger, der
anbringes fra begge Bredder, til 35 Meter, men der indsattes
samtidig en Ret for Ministeren til, hvor Hensynet til Bestan
den af Laks, Ørred, Helt eller anden optrækkende Fisk ikke
gør det betænkeligt, at dispensere fra Bestemmelsen for et
helt Fiskevand, for enkelte Dele af det eller for enkelte Red
skaber og at fastsætte mindre Afstande, dog ikke under
12% Meter.
Bestemmelsen i § 9, hvorefter Fastsættelse af Frednings
bælter paa Begæring kan ske i et Nævn, omredigeredes, men
uden reelle Ændringer.
I § 11 indsattes en Bemyndigelse for Ministeren til paa
visse Vilkaar at dispensere fra Kravet om Gitterværk ved
Turbiner.
I § 14 ændredes Forslaget om, at ved Etablering af nyt
Afløb fra Anlæg eller Byer til ferske Vande skal Vandsynsmændene høres, til, at Spørgsmaalet skal forelægges en af
Ministeren udpeget fiskerikyndig — foruden et Medlem af
Ko mmun albestyrelsen.
Maalebestemmelserne (»Snudespids til Halerod«) i § 15
ændredes paa samme Maade som i Saltvandsfiskeriloven, se
under denne.
I § 16, der indeholder Fredningstider, ændredes Lovfor
slaget, som ikke havde Fredning for Gedder og Aborrer,
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saaledes, at disse Fisk fredes i samme Tid som Stallingen,
1. April—30. April, men samtidig indsattes en Bestemmelse
om, at det i Regulativerne kan fastsættes, at Fredningstiden
for Gedde, Aborre, Stalling og Sandart kan saavel forskydes
som helt bortfalde.
I § 18, der indeholder Forbudet imod Brugen af visse
Redskaber og Fangstmaader, foretoges flere Ændringer,
hvorfor Paragraffen i dens endelige Skikkelse her gengives.
I de i § 1, 1. Stykke, omhandlede Vande er de neden
nævnte Redskaber og Fangstmaader forbudt:

a. Fiskeri ved Dragning af Vaad, Net, Fletværk eller lig
nende Redskab, der under Brugen spænder ud over
Vandets halve Bredde. Under Dragningen maa de paa
gældende Redskaber ikke være hinanden nærmere end
200 Meter.
b. Giftige eller eksploderende Stoffer (giftig Mading,
døvende eller sprængende Midler o. s. v.), elektrisk Strøm
og Tørlægning.
c. Stangning eller Hugning ved Lygte eller Blus samt helt
eller delvis Spærring med Lys for Fiskenes frie Gang.
d. Al Slags Vaaddragning og Fiskeri med andet Redskab,
der som Net, Fletværk eller lignende bevæges gennem
Vandet eller langs Bunden, i Marts og April Maaneder.
e. Aalepryne, Aalekam, Piglyster, Huggekrog paa Skaft
og Skydevaaben til Fiskeribrug, herfra undtages Fangekrog til Landing af Fisk, fanget med andet Redskab.
Endvidere i Aaer og Bække:
f. Alt Fiskeri med Garnredskaber (jfr. § 24, 2. Stykke) fra
Solnedgang Lørdag Aften til Solopgang Mandag Morgen.
Undtaget herfra er i August, September og Oktober
Maaneder Ruser, der er bestemt til Fangst af Aal, og
hvis Munding og Fangarme vender imod Strømmen.
g. Garnredskaber — undtagen Ruser — i Tiden fra 1. No
vember til 31. December.
h. Glib og Toggergarn samt i øvrigt ethvert Redskab,
hvori Fiskene jages ved Pulsning.
i. Savlyster i Tiden fra 15. Oktober til 30. April. ’

Fra det i Litra c. nævnte Forbud kan Ministeren for
Søfart og Fiskeri indrømme Undtagelse, for saa vidt angaar
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Benyttelsen af faststaaende Lys ved Fiskeri efter Aal. De
under Litra a., b., d., e., f., g., li. og i. nævnte Forbud kan
ændres eller ophæves ved Regulativbestemmelser, ligesom
ogsaa Ministeren for Søfart og Fiskeri — hvor Fiskeriet i det
paagældende Vand er i Enkeltmands eller et Selskabs Eje
eller Brug, samt hvor Tilladelse til Fangst til Udklæknings
brug eller til Udryddelse af Rovfisk er givet — kan indrømme
Undtagelser herfra.

Ordførere i Landstinget var Gisselbæk (V.), Josiassen
(S.), S. Rasmussen (K.) og Hans Nielsen (R.). — I Udvalgets
Betænkning udtaltes, at der fra visse Sider indenfor Udvalget
var Betænkelighed ved Ferskvandsfiskeriinspektør-Stillingens Ophævelse, idet man frygtede, at FerskvandsfiskeriErhvervet, der i o ingenlunde er ubetydeligt, men tværtimod
i kraftig Udvikling, derved unddrages den sagkyndige og
vejledende Bistand, det i rimeligt og fornødent Omfang
maa siges at have Krav paa. Under Samraad med Ministeren,
senere bekræftet i Skrivelser fra Ministeriet, forstod man
imidlertid Ministeren saaledes, at Meningen er i Fremtiden
at yde denne konsulentmæssige Virksomhed fra Biologisk
Station, og at der skabes Sikkerhed for, at Biologisk Station
i Fremtiden virkelig bliver i Stand til at yde Erhvervet
denne Bistand og Vejledning. Under denne Forudsætning
undlod man at stille Ændringsforslag om Ferskvandsfiskeriinspektør-Stillingens Opretholdelse. Paa Ordførernes Op
fordring udtalte Ministeren under 2. Behandling sin Enighed i,
hvad der saaledes var fremsat i Betænkningen og af Ord
førerne.
I Folketinget stilledes to mindre betydende Ændrings
forslag, hvoraf det ene gik ud paa at ændre den ovenfor
omtalte Bestemmelse i § 11 om Ministerens Ret til at dispen
sere fra Forpligtelsen til Turbinegitter derhen, at Ministeren
kan tillade større Gitteraabninger end foran nævnt, dog
ikke over 80 Millimeter.

41. Lov om Tillæg til Lov om Navigationsunder
visningen af 28. Februar 1916 med senere Ændringer.
(Minister for Søfart og Fiskeri Slauning). [A. Sp. 2459—C. Sp.
95, 125].
Fremsat i Folketinget 9/10 (F. Sp. 37). 1. Beh. 1:l/n
(F. Sp. 1504). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (P. An
dersen. [Form.], Ludvigsen, F. K. Madsen, J. Chr. Jensen,
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N. P. Nielsen, Bornholt, E. Friis, Holger Kristiansen [Sekr.],
Tange, Elgaard, Julin, Elmquist, Duborg, Hendriksen og
Ole Bjørn Kraft). Betænkning (B. Sp. 307) afgiven 23/v
(Ordfører: P. Andersen). 2. Beh. 29/i (F. Sp. 4125). 3. Beh.
3/2 (F. Sp. 4183). Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 6/2 (L. Sp.
596). 2. Beh.
(L. Sp. 612). 3. Beh. 13/2 (L. Sp. 670).
Loven stadfæstet 14. Februar 1931. (Lov-Tid. Nr. 63).
Ved Loven bemyndiges Ministeren for Søfart og Fiskeri
til at nedlægge Aalborg Navigationsskole. Samtidig med
Skolens Nedlæggelse fastsætter Ministeren de fornødne Over
gangsbestemmelser vedrørende Eksamensafholdelse for de
paagældende Elever og disses Adgang til Undervisning og
Understøttelse udover Tidspunktet for Nedlæggelsen.
Aalborg Navigationsskole, der siden 1922 er drevet ude
lukkende som Styrmandsskole, har gennem adskillige Aar
haft en meget ringe Tilgang af Elever. Elevantallet paa
Skolen har været nede paa 9—10 i de senere Aar, af hvilke
et Aar kun 4—5, et andet Aar kun 8—9 har bestaaet Eksamen.
Det er altsaa et meget ringe Antal, som har søgt denne Skole
for at faa deres Uddannelse dér, og dette har medført, at
Skolen i 4 Aars-Perioden 1926—1930 har haft et gennem
snitligt Underskud pr. bestaaet Elev paa 1 407 Kr., medens
en anden Provins-Skole, nemlig den i Svendborg, har et
Underskud paa 191 Kr. og Skolen i København et Under
skud paa 210 Kr.
Det syntes heraf at maatte sluttes, at den ringe Tilgang
af Elever ikke kan skyldes forbigaaende Omstændigheder,
og da Skolen ej heller paa anden Maade udfylder nogen
særlig Opgave, som ikke kan udfyldes af de andre Skoler,
forekom det Regeringen berettiget at hævde, at Skolen har
mistet sin Eksistensberettigelse. Hertil kommer, at Under
skuddet pr. bestaaet Elev netop som Følge af Skolens ringe
Størrelse bliver saa uforholdsmæssigt stort eller med andre
Ord, at Skolens Drift er uforholdsmæssig dyr. Skolens Opret
holdelse er efter Ministerens Mening uden nogen Betydning
for Handelsfiaadens Forsyning med Navigatører.
Ud fra disse Betragtninger, der faldt sammen med dem,
der i forrige Samling førte til Nedlæggelse af Bogø Navigations
skole, foreslog Regeringen Aalborg Skole nedlagt.
Ved 1. Behandling i Folketinget anbefaledes Lovforslaget
af Socialdemokraternes og de Radikales Ordførere, henholds
vis P. Andersen og Holger Kristiansen, medens Venstres og
de Konservatives Ordførere, henholdsvis Tange og Hendrik
sen, fremsatte Betænkeligheder ved, at man ved den saaledes
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fortsatte Nedlæggelse af de smaa Skoler synes at stile imod
en Koncentration af Navigationsundervisningen, som efter
Talernes Mening bør tages op til en samlet Revision, ligesom
der fremsattes Beklagelse over, at Spørgsmaalet om Nedlæg
gelse af denne Skole ikke var taget med i sidste Samling,
da Forslaget om Bogø Skole var fremme.
I Folketingsudvalgets Betænkning udtaltes, at Udvalget
havde modtaget en Deputation fra Aalborg Byraad, som
henstillede at bevare Aalborg Navigationsskole og genoprette
den nedlagte Skibsførerklasse. Byraadet tilbød i saa Til
fælde at yde Halvdelen af det aar lige Underskud ved Skolens
Drift, dog ikke over 3 000 Kr. Da Underskuddet ved Driften
efter en fremkommen Beregning vilde udgøre 19 781 Kr.
aarlig, mente Udvalget ikke at kunne imødekomme Aalborg
Byraads Ønske og indstillede Lovforslaget til Vedtagelse
uforandret. Venstre og Konservative udtalte dog, at de
maa fremdeles være af den Opfattelse, at Spørgsmaalet om
Navigationsundervisningen burde være taget op til en samlet
Løsning. Da man ikke kunde faa Tilslutning hertil, og det
maatte anses for utilraadeligt at fortsætte Aalborg Naviga
tionsskole paa samme Maade som hidtil, havde Mindretallet
tænkt at ville stille Ændringsforslag om Oprettelse af en
Skibsførerafdeling ved Skolen, naar Aalborg By i et Tidsrum
af 5 Aar afholdt Halvdelen af de med Skolens Drift forbundne
Udgifter. Da Byen imidlertid ikke mente at kunne bringe
større Offer end de forannævnte 3 000 Kr., og da Mindre
tallet ikke mente at kunne forsvare at lægge en væsentlig
Del af de forøgede Udgifter, som Oprettelsen af en saadan
Skibsførerklasse — i hvert Fald i de første Aar — vilde med
føre, alene paa Statskassen, undlod man at stille Ændrings
forslaget.
Ved 3. Behandling vedtoges Lovforslaget enstemmigt,
men Elmquist og Ole Bjørn Kraft udtalte, at de ikke kunde
stemme for det. I Landstinget vedtoges Loven enstemmigt,
men Venstres og de Konservatives Ordførere beklagede
Nedlæggelsen.

42. Lov om Tillæg til Lov Nr. 74 af 31. Marts
1926 om Fiskerilaan. (Minister for Søfart og Fiskeri
Stauning). [A. Sp. 7567—0. Sp. 33], 487],
Fremsat i Folketinget 12/» (F. Sp. 4647). 1. Beh. 21/.,
(F. Sp. 4958). 2. Beh. 26/2 (F. Sp. 5057). 3. Beh. 3/3 (F. Sp.
5130). Oversendt til Landstinget. 1. Beh. ’/, (L. Sp. 1040).
2. Beh. 13/3 (L. Sp. 1090). 3. Beh. 13/3 L. Sp. 1146). Loven
stadfæstet 31. Marts 1931. (Lov-Tid. Nr. 91).
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Ved Loven bemyndiges Regeringen til af Stats-Laanefondens Midler i Finansaaret 1931—32 at anvende 1) til
direkte Udlaan til Fiskere indtil 500 000 Kr., hvoraf 400 000
Kr. til Anskaffelse af Fiskerfartøjer og 100 000 Kr. til Ind
sættelse eller Fornyelse af Motorer i ældre Fiskerfartøjer
i Forbindelse med Hovedistandsættelse af Fartøjerne, og
2) til Udlaan til Laaneforeninger for Fiskere indtil 150 000 Kr.
— Laanene ydes paa samme Betingelser som fastsat i Lov
Nr. 74 af 31. Marts 1926 om Fiskerilaan. (Se Aarbog for
1925—26, Side 212).
Ved Loven forlænges for Finansaaret 1931—32 de i sidst
nævnte Lov for Finansaarene 1926-27—1930-31 fastsatte
Bevillinger — der dog til direkte Udlaan er forøget med
100 000 Kr. —, idet der, efter hvad der oplyses i Bemærk
ningerne til Lovforslaget, er disponeret over det for Finans
aaret 1930—31 til Raadighed stillede Beløb — herunder et
efter Aftale med Rigsdagens Finansudvalg yderligere til
Raadighed stillet ekstraordinært Beløb af 350 000 Kr. til
Udlaan til Anskaffelse af Fiskerfartøjer. Da der stadig frem
kom Laanebegæringer, ønskede derfor Ministeriet — indtil
Finansiering ved Oprettelse af et selvstændigt Kreditinstitut
for Fiskerierhvervet kunde tilvejebringes (se Forslag til Lov
om Oprettelse af et Kreditinstitut for Fiskerierhvervet
nedenfor B. Nr. 24) —, at der kunde ydes Støtte til Fiskeri
erhvervet paa de hidtil gældende Vilkaar, hvorfor Forslag
til Loven fremsattes.
Loven vedtoges enstemmigt i begge Ting.

43. Lov om Oprettelse af et Fiskerinævn for
Færøerne. (Minister for Søfart og Fiskeri Slauning').
[A. Sp. 7441—C. Sp. 509, 1679].
Fremsat i Landstinget 28/i (L. Sp. 535). 1. Beh. 6/2
(L. Sp. 575). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Johs.
Clausen, Degnbol, Effersøe [Form.], Godskesen [Sekr.], A. P.
Hansen, I. A. Hansen, Johs. Hansen, Albert Jensen, H. P.
Jensen, M. C. Jensen, Josiassen, Laurits Knudsen, Hans
Nielsen og S. Rasmussen). Betænkning (B. Sp. 895) afgiven
1J/3. (Ordfører: Effersøe). 2. Beh. 18/3 (L. Sp. 1153). 3. Beh.
20/3 (L. Sp. 1240). Oversendt til Folketinget. 1. Beh. 24/3
(F. Sp. 6041). 2. Beh. 26/3 (F. Sp. 6271). 3. Beh. 28/3 (F. Sp.
6470). Loven stadfæstet 31. Marts 1931. (Lov-Tid. Nr. 92).
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Ved Loven oprettes et Fiskerinævn for Færøerne bestaaende af indtil 5 Medlemmer og en Sekretær. Medlemmerne
og Sekretæren ndnævnes af Ministeren for Søfart og Fiskeri
for et Tidsrum af 3 Aar ad Gangen, for de 3 Medlemmers
Vedkommende efter Indstilling af Lagtinget. Ministeren
bestemmer, hvem der skal være Formand for Nævnet.
Loven, der skal forelægges til Revision i Rigsdagssam
lingen 1936—37, svarer i øvrigt — bortset fra enkelte ved
Forholdene nødvendiggjorte Ændringer — til Lov af 19. Marts
1930 om Oprettelse af et Fiskeriraad. (Se Rigsdagsaarbog
1929—30, Side 204).
Forslag til Oprettelse af Fiskerinævnet blev fremsat i den
af Statsministeriets Udvalg for nye Markeder i November
Maaned 1929 afgivne Rapport angaaende Fiskerierhvervet.
Lovforslaget blev forelagt Lagtinget, der enstemmigt tiltraadte Forslaget, hvorhos det indstillede, at der oprettes en
Stilling som Fiskerikonsulent for Færøerne, hvilket Forslag
dog ikke optoges i Lovforslaget, hvorimod det — efter hvad
Bemærkningerne oplyste — indtil videre var »Genstand for
nærmere Overvejelse«.
I Henhold til Lov af 31. Marts 1930 om Foranstaltninger
til Fremme af Fiskerierhvervet er der foreløbig ansat en
Fiskerikonsulent med Tjenestested i København, hvis Opgave
er ved Rejser til de forskellige udenlandske Markeder at under
søge Udførselsforholdene, hvorhos man senere, naar man
har vundet de fornødne Erfaringer, vil ansætte yderligere en
Konsulent, der antagelig ogsaa kan varetage Færøernes
Interesser, i hvert Fald indtil videre. —- Under Forhand
lingerne om Lovforslaget anbefaledes Oprettelsen af nævnte
Konsulentstilling af de to færøske Rigsdagsrepræsentanter
(Effersøe og Samuelsen), og i Landstingsudvalgets Betænk
ning udtaltes, at man havde haft Samraad med Ministeren
derom. Ministeren opretholdt dog — hvad der fremgik af
de senere Forhandlinger — sit oprindelige Standpunkt, og
Lovforslaget vedtoges enstemmigt i begge Ting.

44. Lov om Adgang for danske Fiskerskibe til
Fiskeri i grønlandske Farvande. (Minister for Søfart og
Fiskeri Stauning). [A. Sp. 8621—C. Sp. 1689, 2223].
Fremsat i Folketinget 25/3 (F. Sp. 6182). 1. Beh. 2’/s
(F. Sp. 6386). 2. Beh. 28/3 (F. Sp. 6471). 3. Beh. 28/3 (F. Sp.
6518). Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 8“/3 (L. Sp. 1681).
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2. Beh. 3% (L. Sp. 1686). 3. Beh. 3% (L. Sp. 1688). Loven
stadfæstet 28. April 1931. (Lov-Tid. Nr. 148).

I Lighed med den Indenrigsministeren i § 2 i Lov Nr. 86
af 1. April 1925 givne Bemyndigelse til at indrømme Tilladelse
til Fangst, Fiskeri og Jagt i grønlandske Farvande bemyn
diges Ministeren for Søfart og Fiskeri til for Tiden fra 1. Juni
1931 til 15. Oktober 1931 efter herom for hvert enkelt Tilfælde
indgivet Andragende og paa nærmere af Ministeren fast
satte Vilkaar at meddele Tilladelse for danske Fiskerskibe
til at drive Fiskeri i de grønlandske Farvande langs Vest
kysten mellem 62° 40' og 65° 15' Nord-Bredde, udenfor den
Linie, der forbinder de yderste Øer, Holme, Skær og Rev,
saaledes som det nærmere fremgaar af et vedhæftet Kort.
De foran givne Regler svarer ganske til de Regler, der
har været gældende for Somrene 1927, 1928, 1929 og 1930,
dog med den Ændring, at den Strækning af Søterritoriet,
hvorpaa Fiskeri vil kunne tillades, nu er udvidet længere
mod Nord, nemlig indtil 65° 15' Nord-Bredde.
I Sommeren 1930 er der meddelt i alt 111 færøske og 8
danske Fiskerskibe Tilladelse til at drive Fiskeri paa det
paagældende Omraade af det grønlandske Søterritorium. Den
overvejende Del af disse Skibe har drevet Fiskeri under
Grønland. Skibenes Rejse har gennemgaaende varet ca. 3
Maaneder indenfor Tidsrummet 1. Juni—3O.September. Det
højeste Bruttoudbytte for et Skib har — efter hvad man har
kunnet erholde oplyst — været 60 365 Kr., det mindste
11 724 Kr. Det er dog antagelig kun en mindre Del af det
samlede Udbytte, der hidrører fra Fiskeri indenfor Søterri
toriets Grænser.
Loven vedtoges enstemmigt i begge Ting.
Ordførere i Folketinget: Ludvigsen (S.), Samuelsen (V.),
Hendriksen (K. F.) og Povlsen (R. V.). I Landstinget:
Effersøe (V.), Josiassen (S.), Ellinger (K. F.) og Hans Nielsen
(R. V.)._____________

45. Lov om Ligbrænding. (Justitsminister Zahle).
[A. Sp. 2287—0. Sp. 17, 317].
Fremsat i Landstinget 8/10 (L. Sp. 15). 1. Beh. 15/10
(L. Sp. 23). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (H. C.
Andersen, Blang, Ludvig Christensen, Jobs. Clausen, Hen
riette Crone, Godskesen [Sekr.], Albert Jensen, Lausten,
Lewinsky, Jørgen Møller, Rs. Nielsen, Johannes Pedersen,
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Elisa Petersen, Rytter [Form.] og Fritze Teisen). Betænk
ning (B. Sp. 21) afgiven 19/u. (Ordfører: Godskesen). 2. Beh.
26/n (L. Sp. 251). 3. Beh. 5/12 (L. Sp. 274). Oversendt til
Folketinget. 1. Beh. 3 % (F. Sp. 4175). Henvist til Udvalg
paa 15 Medlemmer (Simonsen [Aarhus] [Form.], Weygaard,
F. K. Madsen, Bjerring, Gerhard Nielsen, Einer Jensen,
Chr. Hansen, Elna Munch [Sekr.], Christensen [Høng], Inger
Gautier Schmit, Vagn Bro, A. Chr. Christensen, Julin,
Ole Bjørn Kraft og Grathwohl). Betænkning (B. Sp. 379)
afgiven 12/2. (Ordfører: Simonsen [Aarhus]). 2. Beh. 17/2
(F. Sp. 4736). 3. Beh. 19/2 (F. Sp. 4849). Loven stadfæstet
14. Marts 1931. (Lov-Tid. Nr. 60).
Lovens Hensigt er at udvide Kredsen af de Tilfælde,
hvor Ligbrænding kan finde Sted, ud fra den Betragtning,
at der paa Ligbrændingens Omraade i de senere Aar har
fundet en saadan Udvikling Sted, at det med skønsom Hensyn
tagen til den Del af Befolkningen, der endnu ikke har for
sonet sig med den, kan være berettiget at udvide Adgangen.

Lovens Indhold er følgende:

I § 1 udtales som i den gældende Lov, at Ligbrænding
er paa nedennævnte Betingelser tilladt i dertil indrettede,
af Justitsministeren godkendte Anstalter (Krematorier).
I § 2 nævnes de Tilfælde, hvor Ligbrænding kan finde
Sted:
1. Naar den afdøde har truffet Bestemmelse om, at
hans Lig skal brændes.
Saadan Bestemmelse kan træffes af enhver, der er fyldt
15 Aar og er ved sin Fornufts fulde Brug, enten ved skriftlig
eller mundtlig Udtalelse. En mundtlig Udtalelse om Lig
brænding maa være afgivet i Overværelse af to Vidner, med
mindre den er afgivet paa Dødslejet. Drejer det sig om en
Person under 18 Aar, maa der tillige foreligge Samtykke
fra Indehaveren af Forældremyndigheden.
Indsigelse mod Rigtigheden af en Udtalelse om Lig
brænding kan kun gyldig rejses af den afdødes med ham til
hans Død samlevende Ægtefælle, Børn over 18 Aar, Forældre
eller Søskende over 18 Aar, i den nævnte Orden. Saafremt
saadan Indsigelse rejses, afgør Politimesteren paa den afdødes
Hjemsted (i København Politidirektøren) efter et Skøn over
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samtlige foreliggende Omstændigheder, om Indsigelsen bør
tages til Følge. Er en mundtlig Udtalelse om Ligbrænding
afgivet i Overværelse af Vidner, bør Afhøring af disse om
fornødent finde Sted, inden Afgørelsen træffes.
Indsigelse imod Rigtigheden af en for Notarius Publicus
oprettet Erklæring om Ligbrænding kan ikke med Gyldighed
rejses.
2. Naar den afdøde ved sin Død var Medlem af en af
Justitsministeren godkendt Ligbrændingsforening i Henhold
til egen Indmeldelse eller for Børn under 18 Aar i Henhold
til Indmeldelse af Indehaveren af Forældremyndigheden.
Er Indmeldelsen foretaget af Indehaveren af Forældre
myndigheden, kan Ligbrænding dog ikke finde Sted, naar den
afdøde efter sit 15. Aar har tilkendegivet Ønsket om, at hans
Lig ikke skal brændes.
3. Naar den afdøde var under 18 Aar, og Indehaveren
af Forældremyndigheden træffer Bestemmelse om, at Lig
brænding skal finde Sted, medmindre den afdøde efter sit
15. Aar har tilkendegivet Ønsket om, at hans Lig ikke skal
brændes.
4. Naar den afdøde ikke er fast bosat her i Landet, og
Bestemmelse om Ligbrænding er truffet paa en efter hans
Hjemlands Lovgivning gyldig Maade, selv om Betingelserne
i Punkterne 1—3 ikke er opfyldt.
§ 3 er væsentlig stemmende med den gældende Lov og
bestemmer, at Ligbrænding maa ikke iværksættes, forinden
Politiet paa det Sted, hvor Dødsfaldet er sket, har afgivet
skriftlig Attest om, at der fra dets Side ikke er noget til
Hinder for Ligbrændingen.
Forinden Politiet afgiver saadan Attest, skal det paase:
a. at de i § 2 fastsatte Betingelser for Foretagelse af Lig
brænding er opfyldt,
b. at der foreligger Dødsattest, udstedt af den Læge, som
har behandlet den afdøde under hans sidste Sygdom,
hvilken Attest maa indeholde Erklæring fra Lægen
om, at der efter hans Skøn ikke er nogen Grund til
Mistanke om, at Døden er foraarsaget ved en Forbry
delse. Er den afdøde under sin sidste Sygdom ikke
blevet behandlet af en Læge, skal Dødsattesten med
den nævnte Erklæring være udstedt af Kredslægen
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(i København Stadslægen) paa det Sted, hvor Døds
faldet er sket. Politiet kan derhos, naar det finder An
ledning dertil, altid kræve, at den nævnte Erklæring
skal være afgivet af Embedslægen,
c. at Dødsfaldet er anmeldt for Skifteretten og til Mini
sterialbogen (i de sønderjydske Landsdele til Person
registeret).
§§ 4—6 er uforandrede som tidligere, idet § 4 bestemmer,
at naar Ligbrænding har fundet Sted, skal Asken enten
begraves paa en Kirkegaard eller andet af Justitsministeren
godkendt Sted eller hensættes i særlig dertil indrettede, af
Justitsministeren godkendte Rum. Justitsministeren eller
ifølge dennes Bemyndigelse vedkommende Politimester
(i København Politidirektøren) kan dog tillade, at der for
holdes med Asken paa anden sømmelig Maade end i 1. Stykke
foreskrevet, for saa vidt der foreligger et bestemt udtalt
Ønske herom fra den afdøde.
§ 5 fastholder, at det kan ikke paalægges Folkekirkens
Præster at forrette Jordpaakastelse eller foretage anden
kirkelig Handling, hvor Ligbrænding finder Sted, og endelig
bestemmer § 6, at nærmere Forskrifter om Udførelsen af
Ligbrænding gives af Justitsministeren i et Regulativ, der
tillige kan fastsætte Straf af Bøder for Overtrædelser af
samme.
I § 7 ophæves de tidligere gældende Bestemmelser,
Loven af 1. April 1892 med Ændringer i Lov af 5. Marts
1910 og 12. Marts 1923, hvorhos det fastslaas, at de før den
1. Juli 1923 i de sønderjydske Landsdele gyldig afgivne
Erklæringer om Ligbrænding bevarer deres Gyldighed, selv
cm de ikke opfylder Betingelserne efter denne Lov.
Det af Ministeren fremsatte Lovforslag, der fremkom
paa Foranledning af en Henvendelse fra »Dansk Ligbræn
dingsforening« om Revision af den gældende Lov, fastholdt
den gældende Lovs Regler, hvorefter Bestemmelse om Lig
brænding fra afdødes Side, naar der skal opnaas Sikkerhed
for, at Bestemmelsen ikke kan tilsidesættes af de efterladte,
maa oprettes i Testaments form. Men ved Siden deraf fore
sloges, at under pludselig og alvorlig Sygdom kan Bestem
melse om Ligbrænding gyldig træffes ved Afgivelse af mundtlig
Erklæring til to i denne Anledning særlig tilkaldte Vidner,
hvem det paahviler straks at oprette og underskrive et
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Dokument, der indeholder Oplysning om den trufne Bestem
melse. Derhos foresloges det at udvide den gældende Lovs
Regel om, at Ligbrænding kan finde Sted paa Grundlag af
en af den afdøde underskreven formløs Erklæring, naar dennes
Rigtighed ikke bestrides af de efterladte, til ogsaa at omfatte
et af afdøde mundtlig udtalt bestemt Ønske. — Som en ny
Regel foresloges dernæst den under Punkt 2 ovenfor gen
givne Bestemmelse om, at Ligbrænding skal kunne finde Sted,
naar den afdøde ved sin Død var Medlem af en Ligbrændings
forening i Henhold til egen Indmeldelse. (Kravet om For
eningens Godkendelse af Justitsministeren indsattes i Lands
tinget).
Og endelig havde Ministeren foreslaaet, at Ligbrænding
skulde kunne finde Sted, selv om den afdøde intet havde
bestemt derom, »naar den afdødes med ham til hans Død
samlevende Ægtefælle, Børn over 18 Aar, Forældre, Søskende
over 18 Aar, Børnebørn over 18 Aar eller Bedsteforældre i
den nævnte Orden ved en’paa ustemplet Papir skreven Erklæ
ring træffer Bestemmelse om, at Ligbrænding skal finde Sted.
Saafremt Retten til at træffe Bestemmelse om Lig
brænding i Henhold til foranstaaende tilkommer flere Per
soner i Forening, kan Ligbrænding dog kun finde Sted, naar
ingen af de paagældende fremsætter Indsigelse herimod.
Det er endvidere en Betingelse for, at Ligbrænding kan
ske i Medfør af denne Bestemmelse, at den afdøde ikke efter
sit 15. Aar har tilkendegivet Ønsket om, at hans Lig ikke
skal brændes.«
I § 4 havde Ministeren foreslaaet at forkorte Frednings
tiden, hvor Asken er begravet paa en Kirkegaard, fra 20
til 10 Aar. Denne Bestemmelse udgik imidlertid i Landstinget
efter Forslag af Udvalget med den Motivering, at om »end
det nu maa erkendes, at de hygiejniske Hensyn vil være
fyldestgjort allerede ved en Fredningstid af 10 Aar, saa fore
kommer det dog Udvalget, at berettigede Hensyn til de
efterlevendes Pietetsfølelse taler mod en saadan Forkortelse.«
Angaaende de af Ministeren foreslaaede nye Regler til Let
telse af Ligbrænding udtaltes det i Betænkningen:
»Udvalget er enigt i den af Justitsministeren i Bemærk
ningerne til Lovforslaget udtalte Tanke, at det er formaalstjenligt, at Adgangen til at opnaa Ligbrænding lettes, men
mener, at man paa dette Omraade bør gaa varsomt frem
for ikke at støde udbredte Følelser i Samfundet. Overens
stemmende hermed finder Udvalget, at Bestemmelse om
Ligbrænding ikke bør kunne træffes af de efterlevende,
men maa være truffet af den afdøde selv — bortset fra det
Tilfælde, at der er Spørgsmaal om Børn under 15 Aar. Men
man mener, at Bestemmelsen bør kunne træffes saa let og
15
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formfrit som muligt. Der bør ikke kræves mere end for
nødent for paa fyldestgørende Maade at godtgøre, at det
virkelig har været den afdødes bestemte Villie, at hans Lig
skulde brændes.« Udvalget foreslog derfor den ovenfor gen
givne Affattelse af § 2. I Landstinget vedtoges Lovforslaget
med 51 Stemmer mod 1 (Blang).
I Folketinget vedtoges Loven i den af Landstinget ved
tagne Skikkelse, men der var dog Uenighed om et enkelt
Punkt, nemlig Spørgsmaalet om, hvorvidt et paa Dødslejet
udtalt mundtligt Ønske om Ligbrænding skal være gyldigt
uden at være vidnefast, idet et Mindretal af Udvalget (Venstre
og Konservative)- foreslog at udstemme denne Bestemmelse,
hvilket imidlertid forkastedes med 63 Stemmer mod 32.

46. Lov om Ændring i Lov om Rettens Pleje af
11. April 1916. (Justitsminister Zahle). [A. Sp. 5839—C.
Sp. 25, 47].
Fremsat i Landstinget 3/12 (L. Sp. 271). 1. Beh. 5/12
(L. Sp. 280). 2. Beh. 10/i2 (L. Sp. 295). 3. Beh. 12/12 (L. Sp.
309). Oversendt til Folketinget. 1. Beh. 16/i2 (F. Sp. 3082).
2. Beh. 18/12 (F. Sp. 3228). 3. Beh. 19/12 (F. Sp. 3296). Loven
stadfæstet 23. December 1930. (Lov-Tid. Nr. 336).

Ifølge Retsplejelovens § 1043, 1. Stk., saaledes som denne
Bestemmelse er ændret ved Lov Nr. 169 af 1. Maj 1923 § 13
og Lov Nr. 191 af 14. Juli 1927 § 23, er Justitsministeren
indtil 31. December 1930 bemyndiget til i de kollegiale
Retter — herunder dog ikke indbefattet Højesteret — at
konstituere i alt indtil 3 Dommere udover det for de paagæl
dende Retter tilsammen fastsatte Antal Dommere. Denne
Bemyndigelse indskrænkes ved denne Lov til kun at gælde
1 overtallig Dommer — hvilket anses for tilstrækkeligt —,
men udvides samtidig til at gælde indtil 31. December 1932.
Lovforslaget fremkom efter en indtrængende Henstilling
fra Præsidenten for Østre Landsret, der henviste til, at der
ogsaa efter Ikrafttræden af fornævnte Lov af 14. Juli 1927
ved Østre Landsret til Stadighed har været konstitueret
1 Dommer, der har fungeret som Suppleant for Rettens
faste 18 Dommere, der arbejder i 6 Afdelinger. Præsidenten
ansaa det ogsaa fremtidig for nødvendigt, navnlig af Hensyn
til Sygdomstilfælde og for at kunne bistaa Afdelinger, der
til Tider er særlig overbebyrdede, at have en overtallig
Dommer.
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47. Lov om Tillæg til Lov om Navneforandring
af 22. April 1904. (Justitsminister Zahle). [A. Sp. 5837—C.
Sp, 37, 83].
Fremsat i Landstinget 3/12 (L. Sp. 271). 1. Beh. 10/12
(L. Sp. 297). 2. Beh. 12/12 (L. Sp. 310). 3. Beh. 17/12 (L. Sp.
327). Oversendt til Folketinget. 1. Beh. 23/1 (F. Sp. 4001).
2. Beh. 27/j (F. Sp. 4058). 3. Beh. 2% (F. Sp. 4122). Loven
stadfæstet 11. Februar 1931. (Lov-Tid. Nr. 23).
Loven gaar ud paa at forlænge Fristen for Adgangen til
Antagelse af Slægtsnavne ved Øvrighedsbevis indtil Udgangen
ai Juni Maaned 1941.
Efter Loven af 22. April 1904 skulde Adgangen til An
tagelse af Slægtsnavne ved Øvrighedsbevis ophøre med
Udgangen af Juni 1916, men Fristen er 2 Gange senere for
længet, senest ved Lov af 15. April 1921 til Udgangen af
Juni 1931. Det udtales i Bemærkningerne, at selv om der
ogsaa i de sidste 10 Aar er udfærdiget et betydeligt Antal
Øvrighedsbeviser, kan den ved Loven af 1904 tilstræbte
Navnefornyelse ikke siges at være opnaaet, idet de almindelige
Familienavne, som man ønskede at komme bort fra, endnu
benyttes i stort Ømfang. Der er saaledes stadig Trang til
Bestemmelser, der aabner en let Adgang til Erhvervelse af
nyt Navn.
Under Forhandlingen i Landstinget oplyste en af
Talerne, »at der i Tiden, siden de paagældende Bestemmelser
traadte i Kraft, altsaa fra 1. Juli 1906 og indtil Juni Maaned
1930, er udfærdiget i alt ca. 13 000 Øvrighedsbeviser. I Aarene
1906—20 andrager de udfærdigede Øvrighedsbeviser ca. 10 000,
omfattende i alt ca. 33 000 Personer, og i Tiden 1921—30 er
der udfærdiget ca. 3 000 Øvrighedsbeviser, medens der ikke
foreligger Oplysning om, hvor mange Personer de omfatter;
men Tallet vil formentlig kunne anslaas til 10 000, saaledes
at i alt mellem 43 000 og 44 000 Personer har haft Glæde
og formentlig ogsaa Nytte af denne Lov.«

48. Lov om Lenskontrollen. (Justitsminister Zahle).
[A. Sp. 5831—0. Sp. 39, 83].
Fremsat i Landstinget 3/12 (L. Sp. 270). 1. Beh. 10/i2
(L. Sp. 299). 2. Beh. 12/12 (L. Sp. 310). 3. Beh. 17/12 (L. Sp.
327). Oversendt til Folketinget. 1. Beh. 14/T (F. Sp. 3612).
2. Beh. 2% (F. Sp. 3837). 3. Beh. 22(F. Sp. 3955). Loven
stadfæstet 23. Januar 1931. (Lov-Tid. Nr. 6).
15*
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Ved Loven ophæves den ved Lov Nr. 101 af 2. Maj 1914
oprettede Kontrol med Lem Stamhuse, Fideikömmisgödser
og Pengefideikommisser, og Lenskontoret nedlægges.
Kontrollen med Pengefideikommisser tilbageføres til
Justitsministeriet. Kontrollen med de Midler, der i Henhold
til § 4 i Lov Nr. 563 af 4. Oktober 1919 om Lens, Stamhuses
og Fideikömmisgödsers samt de derhen hørende Fideikommiskapitalers Overgang til fri Ejendom er henlagt til Fordel
for den successionsberettigede Slægt i Anledning af Succes
sionsrettens Bortfald (Successorfonds), overgaar til Over
formynderiet.
De for Lenskontoret normerede Tjenestemandsstillinger,
jfr. §§ 153 og 154 i Lov Nr. 126 af 27. Juni 1927 om Statens
Tjenestemænd, nedlægges, og de i Anledning af Overførelsen
af en Del af Kontorets Forretninger til Overformynderiet
fornødne nye Tjenestemandsstillinger oprettes ved Nor
meringslov.
Som Vederlag for Udgifterne ved Udførelsen af Kontrol
len med Pengefideikommisser og Successorfonds, derunder
den Lenskontrollen nu paahvilende Pensionsbyrde, skal der
af Besidderne (Nyderne) af de kontrolerede Fideikommisser
og Fonds udredes en aarlig Afgift, der udgør 15 0. af hver
1 000 Kr. af de til vedkommende Fideikommis eller Fond
henlagte Midler. Afgiften beregnes paa Grundlag af de pr.
31. December i det foregaaende Aar foreliggende Oplysninger,
og saaledes at Obligationer — offentlige som private — samt
Aktier sættes til deres paalydende Værdi. Fra det saaledes
udfundne Beløb drages Kapitalværdien af Fideikommisser
paahvilende Legater og lignende Ydelser, der ikke kommer
Besidderen eller den successionsberettigede Slægt til gode.
Loven giver Regler om Opkrævningen af Afgiften og om
Følgerne af Undladelse af Betaling.
Den i Lenskontoret pr. 31. Marts 1931 tilstedeværende
Kassebeholdning samt Lenskontorets Pensionsfond indgaar
i Statskassen, der overtager den Lenskontoret nu paahvilende
Pensionsbyrde.
Loven træder i Kraft den 1. April 1931.
I Bemærkningerne til Lovforslaget udtales, at efter at
samtlige Len, Stamhuse og Fideikommisgodser samt derhen
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hørende Fideikommiskapitaler nu er overgaaet til fri Ejen
dom, omfatter Lenskontrollen kun Kontrollen med Pengeli deikommisser og med de til Fordel for den successions
berettigede Slægt i Anledning af Successionsrettens Bortfald
henlagte Successorfonds. I Forbindelse med Kontrollen med
Successor fonds føres der dog endvidere Tilsyn med de Værdier,
der i Anledning af Maj oratsafløsninger er stillet til Sikkerhed
for Maj orater paahvilende Apanager, Pensioner o. lign.
Den med Kontrollen med Successorfonds m. m. forbundne
Virksomhed, der stadig vil formindskes, efterhaanden som
Successor fondene overgaar til fri Raadighed og Pensions byrderne m. v. bortfalder, er allerede nu blevet saa stærkt
begrænset, at Opretholdelsen af et særligt Kontor til Kon
trollens Udøvelse ikke længere kan anses for nødvendig.
De til Pengefideikommisser og Successor fonds henlagte
Midler udgør for Tiden henholdsvis ca. 33 800 000 Kr. og
ca. 100 000 000 Kr. Hertil kommer de ovennævnte Apanage og Pensionsfonds m. v., der i alt sikrer Krav for henimod
1 700 Personer og er af en oprindelig Kapitalværdi af over
18 500 000 Kr.
Stillingen som Lenssekretær er kun besat ved Konstitution
(nemlig af Overformynderen), og flere af de andre ved Tje
nestemandsloven normerede Stillinger er paa Grund af den
stadige Formindskelse af Lenskontorets Arbejde ikke blevet
besat, saaledes at Lenskontorets Personale nu — foruden
af Lenssekretæren — bestaar af en konstitueret Fuldmægtig
og en Kontorassistent. Desuden er der antaget nogen Med
hjælp (en juridisk Kandidat og en Student, der begge lønnes
med 100 Kr. maanedlig).
Overførelsen af Kontrollen med Pengefideikommisser til
Justitsministeriet vil ikke nødvendiggøre Oprettelsen af nye
Tjenestemandsstillinger, men blot nogen forøget Kontorhjælp. Derimod vil Justitsministeriet ved Forslag til Nor
meringslov for 1931—32 søge oprettet to nye Tjenestemands
stillinger i Overformynderiet henholdsvis som Ekspeditions
sekretær og som Assistent, hvilke Stillinger tænkes besat med
den nuværende Fuldmægtig og Kontorassistent i Lenskontoret,
men ved førstkommende Tjenesteledighed nedlægges.
Lenskontorets Kassebeholdning antages pr. 31. Marts
1931 at ville udgøre ca. 16 000 Kr. samt Lenskontorets Pen
sionsfond ca. 1 700 Kr.; den Lenskontrollen nu paahvilende
Pensionsbyrde udgør ca. 1 260 Kr. aarlig i Pension til et tid
ligere Kontorbud, der er 41 Aar gammel.
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49. Lov om Ægtevielse i de sønderjydske Lands
dele. (Justitsminister Zähle). [A. Sp. 6551—C. Sp. 79, 229].
Fremsat i Landstinget 14/i (L. Sp. 429). 1. Bell. 21/t
(L. Sp. 484). 2. Beh. 23A. (L. Sp. 491). 3. Beh. 28A (L. Sp. 539)^
Oversendt til Folketinget. 1. Beh. 12/2 (F. Sp. 4674). 2. Beh. 17/2
(F. Sp. 4736). 3. Beh. 19/., (F. Sp. 4848). Loven stadfæstet
14. Marts 1931. (Lov-Tid. Nr. 55).
Loven bestemmer, at ægteskabsstiftende Virkning til
lægges kirkelige Vielser, der i Tiden mellem den 16. April
1921 og den 31. December 1922 er foretaget af Præster i
de sønderjydske Landsdele, uden at forudgaaende Ægteskabsindgaaelse for en Personregisterfører har fundet Sted.
Efter at Genforeningen havde fundet Sted, var efter den
dagældende Ret i Sønderjylland en kirkelig Vielse uden
borgerlig Gyldighed. Ikke desto mindre foretog Præster i et
ret stort Antal Tilfælde uden at kende de paagældende Be
stemmelser kirkelig Vielse, uden at der var gaaet borgerlig
Ægteforening forud. Senere er der ved to Love og ved
administrative Foranstaltninger raadet Bod herpaa, men
tilbage er blevet det Forhold, at der i Tiden fra 16. April
1921 til 31. December 1922 ved kirkelig Vielse er indgaaet
9 Ægteskaber, som savner borgerlig Gyldighed. Det er dette,
man nu er blevet opmærksom paa og retter ved Loven.

50. Lov om kommunale Valg i Landkommunerne
paa Færøerne. (Justitsminister Zahle). [A. Sp. 7451—C.
Sp. 111, 317].
Fremsat i Landstinget 28/l (L. Sp. 537). 1. Beh. 4/.,
(L. Sp. 564). 2. Beh. 6/2 (L. Sp. 575). 3. Beh. ll/2 (L. Sp. 612).
Oversendt til Folketinget. 1. Beh. 2 % (F. Sp. 4900). 2. Beh. 24/2
(F. Sp. 4958). 3. Beh. 26/-> (F. Sp. 5057). Loven stadfæstet
14. Marts 1931. (Lov-Tid. Nr. 59).

Ved Loven foretages nogle Ændringer i de nugældende
Bestemmelser om Valg til Forstanderskaberne for de færøske
Landkommuner, Lov Nr. 84 af 30. April 1909 om Tillæg til
Lov Nr. 30 af 28. Februar 1872 samt Lov af 30. Januar
1923 om Affattelse af kommunale Valglister. Ændringerne
er ønsket af Lagtinget, fordi dette, efter at der i Aaret 1930
var afholdt Valg til Forstanderskaberne, i den i 1930 afholdte
ordentlige Samling beskæftigede sig med en Del Valgklager,
hovedsagelig over, at der i de forskellige Sogne var benyttet
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en uensartet Fremgangsmaade, navnlig med Hensyn til
Fastsættelsen af Tidspunktet, inden hvilket forfalden Kom
muneskat skulde være betalt, for at vedkommende Vælger
kunde opnaa Valgret. Ændringerne gaar væsentlig ud paa
følgende: Medens det ifølge Loven af 30. April 1909 § 2
bl. a. er en Betingelse for Valgret og Valgbarhed til For
standerskabet, at den paagældende ved Valgets Foretagelse
har svaret sin til Inddrivelse ved Udpantning forfaldne
direkte Skat til Kommunen saavel i det Regnskabsaar, hvori
Valget foregaar, som i hele det umiddelbart forudgaaende
Regnskabsaar, bliver det fremtidig kun nødvendigt, at
den til Inddrivelse ved Udpantning forfaldne Kommuneskat
for det forud for Valget gaaende Kalenderaar er betalt.
Nogen væsentlig Forandring i de hidtil gældende Regler
betyder Loven ikke paa dette Punkt paa Grund af de Tids
punkter, hvorpaa Valget foregaar og Skatten forfalder.
Medens der før skulde udarbejdes en Liste over de i Sognet
bosatte valgberettigede Personer i hvert Aars Oktober
Maaned, skal der nu kun udarbejdes en saadan Valgliste
i de Aar, i hvilke ordentlige Valg skal foregaa.
Dernæst bestemmes det, at Valgret skal kunne bevares,
naar blot den til Inddrivelse ved Udpantning forfaldne
Skat er betalt inden Ugedagen før Valgdagen.
Endelig indføres den Ordning, at Kommunevalgene skal
foregaa under de samme Former som Valgene til Folketing
og Lagting.
Loven vedtoges enstemmigt i begge Ting.

51. Lov vedrørende Udarbejdelsen af nye Skødeog Panteregistre paa Færøerne. (Justitsminister Zahle).
[A. Sp. 5845—C. Sp. 27, 47].
Fremsat i Landstinget 3/i° (^- ®p. 272). 1. Beh. 5/12
( L. Sp. 281). 2. Beh. 10/12 (L. Sp. 296). 3. Beh. 12/12 (L. Sp.
309). Oversendt til Folketinget. 1. Beh. 16/i2 (F. Sp. 3085).
2. Beh. 18/12 (F. Sp. 3228). 3. Beh. 19/12 (F. Sp. 3296). Loven
stadfæstet 23. December 1930. (Lov-Tid. Nr. 337).
Lovens Indhold svarer ganske til tidligere Bestemmelser,
senest i Lov af 17. December 1924, se Aarbog 1924—25, Side
267, og gaarud paa, at alle Retsafgifter bortfalder i Sager, der
inden 1. Januar 1936 anlægges paa Færøerne til Erhvervelse af
Ejendomsdom paa fast Ejendom efter forudgaaende offentlig
Indkaldelse, ligesom alle Gebyrer bortfalder for Tinglæsning
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af Dokumenter, hvorved berigtiges Adkomst til Jord, med
Hensyn til hvilken den i Dommerembedets Jordfortegnelse
ved denne Lovs Ikrafttræden indtegnede Adkomst ikke
stemmer med de paa nævnte Tid bestaaende rette Ejendoms
forhold, eller med Hensyn til hvilken Jordfortegnelsen paa
nævnte Tid mangler Angivelse af tinglæst Adkomst.

Lovforslaget fremsattes efter Ønske af Færøernes Lagting,
idet der fremdeles er Trang til en saadan Lov. Det oplystes,
at Indtægtstabet for Staten ved Afgiftsfriheden er saa ringe,
at det ikke spiller nogen Rolle.

52. Lov om Ændring i Lov Nr. 55 af 13. April
1894 indeholdende Bestemmelser om Politiet paa Fær
øerne. (Justitsminister Zahle). [A. Sp. 5841—C. Sp. 29, 93].
Fremsat i Landstinget 3/12 (L. Sp. 271). 1. Beh. 5/12
(L. Sp. 283). 2. Beh. 10/12 (L. Sp. 296). 3. Beh. 12/12 (L. Sp.
310). Oversendt til Folketinget. 1. Beh. 22/1 (F. Sp. 3969).
2. Beh.
(F. Sp. 4058). 3. Beh. 29/x (F. Sp. 4122). Loven
stadfæstet 14. Marts 1931. (Lov-Tid. Nr. 57).

Loven foretager ved en ny Affattelse af § 3 i Loven af
13. April 1894 den Ændring i Reglerne om Udfærdigelse
af Politivedtægter paa Færøerne, at der herefter kan udfær
diges en almindelig, for samtlige færøske Kommuner udenfor
Thorshavn gældende Vedtægt, medens Thorshavn bevarer
sin særskilte Vedtægt. Tidligere skulde der udf ær diges sær
skilt Vedtægt for hver af Bygderne paa Landet. Udkast til
den almindelige Vedtægt skal udarbejdes af Lagtinget og
indsendes til Justitsministeriet.

53. Lov om Ændring i Lov Nr. 4 af 8. Januar
1872 om Foranstaltninger til at forhindre den asiati
ske Koleras Indbringelse til Færøerne m. m. (Justits
minister Zahle). [A. Sp. 6567—C. Sp. 135, 332].
Fremsat i Folketinget 23/i (F. Sp. 4000). 1. Beh. 11/2
(F. Sp. 4644). 2. Beh. 13/2 (F. Sp. 4680). 3. Beh. 17/2 (F. Sp.
4728). Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 25/2 (L. Sp. 776).
2. Beh. 27/2 (L. Sp. 816). 3. Beh. 4/3 (L. Sp. 856). Loven
stadfæstet 14. Marts 1931. (Lov-Tid. Nr. 58).
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I § 5 i Lov Nr. 4 af 8. Januar 1872 er det bestemt, at
Thorshavn Kommune udreder en Sjettedel af de det offent
lige paahvilende Udgifter ved Lovens Gennemførelse, navnlig
Omkostningerne ved Tilvejebringelsen og Indretningen af
et Lokale til Modtagelse og Behandling af ilandbragte syge,
medens Amtsrepartitionsfonden afholder fem Sjettedele.
Ved nærværende Lov bestemmes det, at Thorshavn
Kommunes Pligt til at yde den nævnte Sjettedel af Udgif
terne ved Tilvejebringelse af Karantænelokale m. v. frem
tidig bortfalder, og at Amtsfonden betaler hele Bøbet.
Loven, der er i Overensstemmelse med Lagtingets Ind
stilling, vedtoges enstemmigt i begge Ting.

54. Lov om Salg til Thorshavn Kommune af Embedsgaarden Aalekær. (Justitsminister Zahle). [A. Sp.
7541—C. Sp. 281, 1071].
Fremsat i Landstinget X1/., (L. Sp. 610). 1. Beh. 18/2
(L. Sp. 715). 2. Beh. 2% (L. Sp. 727). 3. Beh. 25/2 (L. Sp. 766).
Oversendt til Folketinget. 1. Beh. 17/3 (F. Sp. 5575). 2. Beh. 19/s
(F. Sp. 5643). 3. Beh. 21/3 (F. Sp. 5826). Loven stadfæstet
31. Marts 1931. (Lov-Tid. Nr. 87).
Justitsministeren bemyndiges ved Loven til at sælge den
til Amtmandsembedet paa Færøerne henlagte Gaard Aale
kær til Thorshavn Kommune for en Købesum af 55 000 Kr.,
der forrentes (med 4% pCt.) og afdrages med en halvaarlig
Ydelse af 1 750 Kr.
Ved Salg af Parceller eller Trøer fra Gaarden vil Kom
munen have at indbetale Halvdelen af de indkomne Salgs
summer som ekstraordinære Afdrag paa Købesummen.
Nuværende Lejere af Trøer, indlagte fra Aalekær, skal,
naar de har Trøerne forsvarligt indhegnede fra Udmarken,
og naar y4 af Arealet er opdyrket, være berettigede til at
købe Trøerne for en Købesum af 100 Kr. pr. Helaarskofoder.
Thorshavn Kommune skal være berettiget til at for
lange Retten til Vintergræsning for Faar afløst saavel for
tidligere frasolgte Trøer som for Trøer, der frasælges i Hen
hold til foranstaaende Bestemmelse, for et Vederlag af
100 Kr. pr. Helaarskofoder. Tilsvarende Ret til Afløsning
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tilkommer Trøejerne. Thorshavn Kommune skal være beret
tiget til at afkræve enhver Trølejer et Beløb af 4 Kr. aarlig
pr. Helaarskofoder, for saa vidt og saa længe Trøen ikke af
Kommunen kræves anvendt til Vintergræsning.
Færøernes Lagting skal til enhver Tid indenfor et Tidsrum
af 20 Aar fra Skødets Dato have Ret til Erhvervelse af den
Del af Matr.-Nr. 1026 af Thorshavn By og Sogn (»Debessar
Trø«), som overdrages til Thorshavn Kommune, for en Beta
ling af 1 Kr. pr. m2.
Der paalægges Grundene omkring de til Dronning Alexan
drines Hospital ildlejede Arealer Servitut til Fordel for Justits
ministeriet om, at de paagældende Grunde ikke maa anvendes
til Trankogerier, Fisketørringspladser eller anden for Hospi
talet skadelig Virksomhed.
Thorshavn Kommune indtræder i alle Amtmandsembedets Rettigheder og Forpligtelser i Henhold til den mellem
Amtmanden og Forpagteren af Aalekær indgaaede Forpagt
ningskontrakt. Kommunen overtager endvidere de af For
pagteren udførte Forbedringsarbejder ved Ejendommen efter
Vurdering af Mænd, udmeldte af Retten, dog ikke for et
større Beløb end 4 400 Kr.
Gaardens Overlevering fra Amtmandsembedet til Thors
havn Kommune sker ved Synsforretning i Overensstemmelse
med den hidtil fulgte Praksis ved Overlevering til en til
trædende Amtmand.
Denne Lov træder straks i Kraft.

Lagtinget har om selve Spørgsmaalet: Salget til Thorshavn
Kommune ikke været uenigt. Det var Spørgsmaalet om,
hvorledes Købesummen skulde anvendes, der delte Lagtinget,
idet Lagtingets Flertal ønskede, at Købesummen skulde hen
lægges til en særlig Fond, der skulde anvendes til Bedste for
Jordbruget paa Færøerne, medens man fra anden Side
indenfor Lagtinget ønskede, at Købesummen skulde indgaa
i Statskassen. Ved Loven her, der er vedtaget i den fremsatte
Skikkelse, har man fulgt det sidste Alternativ, saaledes at
Købesummen indgaar i Statskassen, medens Ministeren om
det andet Spørgsmaal har udtalt, at det maa blive Genstand
for særlige Overvejelser, hvad man skal foretage til Bedste
for det færøske Jordbrug i det hele taget.
Ved Behandlingen i Landstinget stemte alene Patursson
imod Loven, idet han ønskede, at Købesummen skulde ind
betales i Færø Amts Repartitionsfond og Midlerne admini-
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st reres af Lagtinget i Henhold til Regler fastsatte af Justits
ministeriet efter Lagtingets Indstilling og anvendes til
Fremme af Landbruget paa Færøerne. Et Ændringsforslag
af ham herom forkastedes med 56 Stemmer mod 1.
I Folketinget vedtoges Loven enstemmigt.

55. Lov om statsunderstøttede Biblioteker. (Under
visningsminister Borgbjerg). [A. Sp. 4761—C. Sp. 351, 2257,
2271].
Fremsat i Folketinget 4/n (F. Sp. 1302). 1. Beh. 13/n
(F. Sp. 1638). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Knud
Hansen, Hauberg, J. P. Larsen [Form.], Vilhelm Rasmussen,
Hartvig Frisch [Sekr.], M. K. Sørensen, Bornholt, Povlsen,
Julin, Inger Gautier Schmit, Chr. Ernst Christensen, Søren
P. Larsen, Arnth Jensen, Bindslev og Vesterager). Betænk
ning (B. Sp. 661) afgiven 26/2- (Ordfører: Knud Hansen).
2. Beh. 4/3 (F. Sp. 5213). 3. Beh. 6/3 (F. Sp. 5248). Oversendt
til Landstinget. 1. Beh. 13/3 (L. Sp. 1116). Henvist til Udvalg
paa 15 Medlemmer (Andrea Brochmann, J. V. Christensen
[Form.], Ludvig Christensen, Marie Christensen, P. Christen
sen, Ellinger, Gregersen, I. A. Hansen, Johs. Hansen, Marie
Hjelmer, H. P. Jensen, Johannes Jensen, H. P. Johansen,
Rs. Nielsen og Schaumann). Betænkning (B. Sp. 2889)
afgiven 28/3. (Ordfører: J. V. Christensen). 2. Beh. 3%
(L. Sp. 1624). 3. Beh. 3% (L. Sp. 1679). Tilbagesendt til
Folketinget. Udvalgets Erklæring (B. Sp. 2897) afgiven 3%.
Eneste Beh. 3% (F. Sp. 6642). Loven stadfæstet 31. Marts
1931. (Lov-Tid. Nr. 124).
Nærværende Lov er fremgaaet af et Forslag, der var
li gelydende med det i forrige Rigsdagssamling fremsatte,
se Aarbog 1929—30, Side 443.
Efter Indstilling af Folketingsudvalget foretoges i For
slaget Ændringer, som Venstre havde ønsket. De var i
Hovedsagen følgende:
1) Formaalsparagraffen (§ 1) ændredes fra:
»Til Biblioteker, hvis Formaal er at virke for almindelig
Udbredelse af Kundskaber og Oplysning, ydes der Stats
tilskud efter de i denne Lov angivne Regler.«
til:
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»Til Biblioteker, hvis Formaal er at virke for almindelig
Udbredelse af Kundskaber gennem faglig, skønlitterær og
anden almendannende Litterater, ydes der Statstilskud efter
de i denne Lov angivne Regler,«
2) Biblioteksbestyrelsen fik Afgørelsen med Hensyn til
Ansættelse af og Løn til Bibliotekar og Medhjælp.
3) Hjemlaan fra Biblioteket sker vederlagsfrit eller
mod et mindre Vederlag. — Efter Ministerens Korslag var
Hjemlaan gratis, men Undtagelse herfra kunde gøres mod
Nedsættelse af Tilskuddet.
।
4) Et Bibliotek skal i faste stedlige Tilskud oppebære
mindst 75 Kr. aarlig for at kunne faa Statstilskud. — Efter
Ministerens Forslag var Beløbet 100 Kr.
5) Statstilskud kan kun tillægges eet Bibliotek i hvert
Skoledistrikt paa Landet. — Efter Ministerens Forslag var
Regelen begrænset til et Bibliotek i hvert Sogn.
6) Statstilskud til Børnebiblioteker i Folkeskoler.
7) Fem Repræsentanter — i Stedet for tre — for den
faglige Organisation i Biblioteksraadet.
I Landstinget foretoges paa* Forslag af Udvalget dersteds
følgende Forandringer i Lovforslaget:
1) I Formaalsparagraffen ((se ovenfor) indsattes efter
»Kundskaber«: »og Oplysning«.
2) Adgang til Indretning af Læsestuer ved Folkebiblio
teker.
3) Bestemmelserne vedrørende ovennævnte Punkt 5 og 6
ændredes derhen, at Hovedregelen bliver et statsstøttet
Bibliotek i hvert Sogn, men at ’der kan oprettes et Bibliotek
i hvert Sognedistrikt eller et andet lokalt afgrænset Omraade
efter Kommunalbestyrelsens Forslag og med Ministerens
Billigelse.
1
Endvidere muliggør Ændringen, at der kan ydes Stats
tilskud til Børnebiblioteker uden Hensyn til, om der allerede
findes et statsunderstøttet Bibliötek indenfor det paagældende
Omraade. Oprettelsen kan ske* efter Forslag af Kommunal
bestyrelsen efter Samraad med i Skolekommissionen, men alle
Børnebiblioteker i samme Kommune skal danne en admini
strativ Enhed.
De forannævnte Ændringér til Ministerens Lovforslag
vedtoges i begge Ting og ligesom det ændrede Lovforslag
enstemmigt.
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Loven har herefter følgende Ordlyd:
»§ 1. Til Biblioteker, hvis Formaal er at virke for almindelig
Udbredelse af Kundskaber og Oplysning gennem faglig,
skønlitterær og anden almendannende Litteratur, ydes der
Statstilskud efter de i denne Lov angivne Regler.
§ 2. Biblioteker, der oppebærer Tilskud efter denne Lov,
skal være undergivet følgende Bestemmelser:
a. Biblioteket skal være kommunalt, selvejende eller ejes
af en Forening, der er dannet med Bibliotekets Drift
som Hovedformaal. Undtagelser fra denne Regel kan
tillades af Undervisningsministeren. Bibliotekaren og
anden Medhjælp ansættes og afskediges af Bibliotekets
Styrelse, der ogsaa fastsætter Lønnen. For Central
bibliotekernes Vedkommende skal Bibliotekarens Person
og Løn dog godkendes af Undervisningsministeren.
b. Bibliotekets Vedtægt, der skal indeholde Bestemmelse
om Bibliotekets Styrelse og Virkeomraade, skal være god
kendt af Biblioteksdirektøren i Henhold til Regler, fast
satte af Ministeren. Forinden Vedtægten for et selvejende
Bibliotek eller et Foreningsbibliotek godkendes, indhenter
Biblioteksdirektøren en Udtalelse fra Kommunalbesty
relsen i den Kommune, i hvilken Biblioteket er beliggende.
c. Ved Ophør af et selvejende Biblioteks eller Forenings
biblioteks Virksomhed overgaar dets Ejendele til Kom
munen, saafremt denne vil overtage Biblioteksvirksom
heden; i modsat Fald bestemmer Ministeren, hvorledes
der skal forholdes med de paagældende Ejendele.
d. Adgang til Hjemlaan fra Biblioteket skal vederlagsfrit
eller mod et mindre aarligt Vederlag gives alle Beboere
indenfor dets Virkeomraade.
e. Ved Folkebiblioteker kan der, naar Kommunalbestyrelsen
ønsker det, med Ministerens Billigelse oprettes gratis
tilgængelig Læsestue med Haandbogsamling og Kartotek.
f. Bibliotekets Arbejdsplan skal være godkendt af Biblioteks
direktøren.
g. Sammen med Ansøgning om Statstilskud skal Biblioteket
indsende Beretning for det forløbne Aar efter et af Mini
steriet fastsat Skema.
h. For Centralbibliotekernes Vedkommende skal Hjemstedets
Kommunalbestyrelse og Amtsraadet, for saa vidt de yder
Tilskud, samt Oplandets Sognebiblioteker være repræ
senterede i Styrelsen.
Nærmere Regler herfor fastsættes af Ministeren.

§ 3. Et Bibliotek skal i faste stedlige Tilskud oppebære
mindst 75 Kr. for at kunne faa Statstilskud.

238

Vedtagne Love (Uhdervisningsm.)

1930/
/1931

Statstilskud kan ordentligvis kun tillægges eet Bibliotek
(een Biblioteksorganisation) i hver Købstad eller — paa
Landet — i hvert Sogn. I Laridsogne, hvor stedlige Forhold
gør det ønskeligt, kan der efter Forslag af Kommunalbestyrel
sen og med Ministerens Billigelse ydes Statstilskud til Biblio
teker i Skoledistrikter eller andre mindre Omraader.
Der kan desuden ydes Statstilskud til Børnebiblioteker
i Folkeskoler uden Hensyn til, om der findes andre stats
understøttede Biblioteker indenfor det paagældende Omraade.
Bestemmelsen om Oprettelse af særlige Børnebiblioteker
træffes af Kommunalbestyrelsen efter Samraad med den
stedlige Skolekommission og Lberer (Lærere). Statstilskuddet
ydes efter de i nærværende Lov givne Regler, dog saaledes,
at Børnebiblioteker indenfor samme Kommune skal udgøre
een administrativ Enhed.
§ 4. Statstilskud ydes dels som aarligt Tilskud til et Folke
biblioteks Drift, dels i særlige Tilfælde som Tilskud een Gang
for alle ved et Biblioteks Oprettelse eller Nyordning.
§ 5. Bevillingen til Driftstilskud fra Statskassen for et
vist Finansaar fastsættes paa den paagældende Finanslov,
svarende til det samlede Belcjb af
a. de i Henhold til Bestemmelserne i § 6 a., Stykke 1, i det
sidst forløbne Finansaar beregnede Driftstilskud.
b. De særlige CentralbiblioteKstilskud efter § 6 b.
c. Tilskuddet til Færøernes Biblioteksvæsen.
Ved Beregningen bortses fra, at de stedlige Tilskud mulig
paa Grund af Bevillingens Utilstrækkelighed ikke fuldt ud
har kunnet komme i Betragtning.
Det Beløb, hvormed den efter foranstaaende udregnede
Bevilling maatte overstige de Tilskud, der efter nedenstaaende
Tilskudsregler maatte komme til Anvendelse i det paagæl
dende Finansaar, bespares for Statskassen.
§ 6. Det aarlige Driftstilskud til de enkelte Biblioteker
for det paagældende Finansaar beregnes efter følgende
Regler:
a. Til hvert Bibliotek (hver Biblioteksorganisation) ydes der
et Grundtilskud, der i Fothold til de faste, stedlige Til
skud i det forløbne Aar udgør 80 pCt. af indtil 15 000 Kr.,
40 pCt. af de næste 10 000 Kr. og 20 pCt. af de faste,
stedlige Tilskud udover 25 000 Kr. Som stedligt Tilskud
kan medregnes Lejeværdien af Bibliotekslokaler, som
er stillet gratis til Disposition, saavel som Værdien af
Lys og Varme, der leveres gratis; det fastsættes af Biblio
teksdirektøren — for selvstændige Biblioteksbygningers
Vedkommende af Ministeren — i Forhold til det alminde
lige Prisniveau, til hvilkpt Beløb saadan Ydelse kan
ansættes.

1930/
/1931

Vedtagne Love (Undervisningsm.)

239

Grundtilskuddet kan dog for det enkelte Bibliotek
ikke overstige den Sum, der ved Fastsættelsen af den
samlede Bevilling til Driftstilskud paa Finansloven for
det paagældende Finansaar er medregnet for vedkom
mende Bibliotek i Medfør af § 5, Stykke 1, a.
b. Til Biblioteker, der er anerkendt som Centralbiblioteker,
ydes der yderligere Centraltilskud, der udgør Halvdelen
af Grundtilskuddet, dog ikke udover 6 400 Kr. Til
Anerkendelse som Centralbibliotek udkræves det, at ved
kommende Bibliotek foruden at virke som almindeligt
Bibliotek indenfor sit særlige Omraade dels supplerer de
stedlige, almindelige Bibliotekers Arbejde indenfor et
større Omraade ved gratis Udlaan af oplysende Litteratur
til Enkeltmand og i Vandrebogsamlinger, dels støtter de
paagældende stedlige Biblioteker ved Ydelse af biblioteksteknisk Vejledning og paa anden Maade. Ministeren
bemyndiges til efter Biblioteksraadets Indstilling at med
dele Anerkendelse som Centralbibliotek og at fastsætte
Omraadet for denne Virksomhed.
c. Driftstilskuddet til Færøernes Biblioteksvæsen fastsættes
ved Finansloven uden Hensyn til Bestemmelserne under
a. og b.
§ 7. Skulde Bevillingen paa Finansloven ikke være til
strækkelig til, at Tilskuddene til Bibliotekerne kan ydes fuldt
ud efter de foran anførte Regler, sker der en ensartet, procent
vis Nedsættelse af de til de enkelte Biblioteker efter § 6 a.
og b. beregnede Tilskud.
§ 8. Der opføres paa de aarlige Finanslove en særlig
Bevilling, hvoraf der, hvor Forholdene i afgørende Grad
gør det ønskeligt, efter Ministerens Bestemmelse dels ved
Oprettelse eller gennemgribende Nyordning af et Bibliotek
kan ydes Tilskud til grundlæggende Bogindkøb, dog ikke
udover % af de stedlige Tilskud til Boganskaifelsen, dels kan
ydes mindre Hjælp til Biblioteker, der paa Grund af Bestem
melsen i § 6 a., Stykke 2, ikke kan komme i Betragtning ved
Fordelingen af de normale Driftstilskud.
§ 9. Biblioteksdirektøren, der leder Statens Biblioteks
tilsyn, foretager Beregningen og Fordelingen af Statstilskud
det i Overensstemmelse med de derom fastsatte Regler og
yder Bibliotekerne Raad og Vejledning. Han organiserer
under Biblioteksraadets Medvirkning den faglige Bibliotekaruddannelse.
§ 10. Biblioteksraadet, for hvilket Biblioteksdirektøren
er Formand, bestaar i øvrigt af 12 Medlemmer, nemlig:
en Repræsentant for Undervisningsministeriet,
en Repræsentant for de to Statsbiblioteker i København,
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en Repræsentant for Statsbiblioteket i Aarhus,
en Repræsentant for Købstadkommunerne,
en Repræsentant for Landkommunerne,
en Repræsentant for Amtskommunerne,
en Repræsentant for Københavns Kommune og
fem Repræsentanter for den bestaaende faglige Organisa
tion, nemlig tre Repræsentanter for Landsbybogsamlingerne
og to for Købstadbogsamlingerne.
De tre førstnævnte Medlemmer udpeges af Ministeren,
de ni sidstnævnte vælges af de paagældende Organisationer
og Institutioner efter Ministerens nærmere Bestemmelse.
Skulde den bestaaende faglige Organisation opløses, eller der
skulde opstaa Foreninger og Virksomheder, der maa stilles
ved Siden af denne, afgør Ministeren, hvorledes der skal
forholdes med Valget af de paagældende Medlemmer af
Biblioteksraadet.
Biblioteksraadet sammenkaldes til Møde, saa ofte Under
visningsministeren eller Biblioteksdirektøren anser det for
nødvendigt, dog mindst to Gange aarlig. Endvidere skal
Raadet indkaldes til Møde, naar mindst 5 Medlemmer for
langer det.
Det aarlige Budget forelægges af Biblioteksdirektøren for
Raadet, før det indsendes til Ministeriet.
Raadet skal af Ministeren høres om Sager af principiel
Betydning for det i denne Lov omhandlede Biblioteksvæsen,
ligesom Raadet af egen Drift kan gøre Indstilling til Mini
steren om saadanne Spørgsmaal.
§ 11. Denne Lov træder i Kraft den 1. April 1931. For
slag til Lovens Revision forelægges af Ministeren inden
31. Marts 1936.«

Det, der er opnaaet ved den foreliggende Revision af Loven,
har Undervisningsministeren udtrykt saaledes, jf r. Landstingstidende Sp. 1118:
»Det, der nu naas ved det foreliggende Lovforslag, er,
at vi faar en bedre formel Opbygning af hele Loven, og at
Tilskudsreglerne bliver klare og ensartede. De gaar ud paa,
som der staar i § 6, at til hver Biblioteksorganisation ydes
der et Grundtilskud, som i Forhold til de faste stedlige Til
skud i det forløbne Aar udgør 80 pCt. af indtil 15 000 Kr.,
40 pCt. af de næste 10 000 og 20 pCt. af de faste stedlige
Tilskud udover 25 000 Kr. Dernæst, til Biblioteker, der er
anerkendt som Centralbiblioteker, ydes der et Centraltilskud,
som udgør Halvdelen af Grundtilskuddet, dog ikke udover
6 400 Kr. Det er af Ministeriet gjort op paa den Maade, at
hvis Loven gennemføres, vil Statstilskialdet til vore Biblioteker,
der nu udgør en lille Million Kroner, komme op paa noget
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over 1 Million. Det vil blive en Forhøjelse af 120 000 Kr.
Det er ikke noget ganske lille Beløb, men dog heller ikke
større end, at jeg mener, at Rigsdagen fuldt ud kan forsvare
at gennemføre dette Lovforslag, fordi vore Folkebiblioteker,
vore Centralbiblioteker, hele vor Biblioteksordning her i
Landet har en saa ganske overordentlig Betydning for Folke
oplysningens Fremme.«
I Folketingsudvalget havde man rejst Spørgsmaalet om,
hvorvidt det kunde komme ind under denne Lov, at der af
Staten ydes Stolte til Biblioteker i Grønland samt til Biblioteker
paa vore Sanatorier, Højskoler, Skibe og i vore Straffeanstalter.
Man har dog fra alle Sider været paa det rene med, at selv
om det kunde være ønskeligt, at disse Opgaver løses bedre,
end det hidtil er sket, saa maa den Hjælp, som gives til disse
Formaal, ydes paa anden Maade.
Udvalget havde endvidere modtaget Deputationer fra
Haderslev, Sønderborg og Tønder, som har anmodet om, at
der maatte blive ydet særlig Støtte til de sønderjydske Biblio
teker, men Udvalget har ment, at der ikke i Loven kunde
gives en Særbegunstigelse for en enkelt Landsdel.

56. Lov om Anerkendelse af og Tilskud til Univer
sitetsundervisning i Aarhus. (Undervisningsminister Borg
bjerg). [A. Sp. 6329—C. Sp. 473, 2277].
Fremsat i Folketinget 16/12 (F. Sp. 3061). 1. Beh. 21/i
(F. Sp. 3875). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Sneum,
Simonsen [Aarhus], Vilhelm Rasmussen, Gerhard Nielsen
[Form.], Hartvig Frisch, Holger Larsen, Bjerring, Povlsen,
Rasmussen [Gylling] [Sekr.], N. Neergaard, Hedelund, Vagn
Bro, Fuglsang, Arnth Jensen, J. Oskar Andersen, Pürschel
og Holstein). Betænkning (B. Sp. 771) afgiven 3/3. (Ordfører:
Sneum). 2. Beh. 5/3 (F. Sp. 5221). 3. Beh. 12/3 (F. Sp. 5485).
Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 18-1 % (L- Sp. 1181 og 1198).
Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (H. C. Andersen, Marie
Christensen, Henriette Crone, Ellinger [Form.], Gunnar FogPetersen, Jens Højer, H. P. Johansen, Kr. Johansen, Josiassen,
Lange, Nedergaard, Rs. Nielsen [Sekr.], Stegger Nielsen.
Johannes Pedersen og Stumph). Betænkning (B. Sp. 2861)
afgiven 27/3. (Ordfører: Marie Christensen). 2. Beh. 28/3
(L. Sp. 1626). 3. Beh. 31/3 (L. Sp. 1736). Loven stadfæstet
28. April 1931. (Lov-Tid. Nr. 149).
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Ved kgl. Anordning af 8. August 1928 bemyndigedes
Undervisningsministeren til for et Tidsrum af 3 Aar at
anerkende en filosofisk Prove for studerende, indrettet ved
Institutionen »Universitetsundervisningen« i Aarhus, og siden
da har Undervisning til den filosofiske Prøve været givet
i Aarhus. Desuden gives der af Docenter ved »Universitets
undervisningen« i en Række humanistiske Fag en Under
visning, som vel ikke har formel Anerkendelse og ikke fører
til en Prøve, men som er etableret i Samarbejde med Køben
havns Universitet og forbereder til videre Studier ved dette.
Hele Undervisningen har hidtil været drevet uden Stats
tilskud.
Fra Bestyrelsen for »Universitetsundervisningen« i Aarhus
modtog Ministeriet i August 1929 et Andragende om, at der
ved »Universitetsundervisningen« maatte blive oprettet Un
dervisning for studerende til lægevidenskabélig Embedseksamens
Forberedelseseksamen. Tanken var, at denne Undervisning
skulde etableres og betales af Staten, medens man fra stedlig
Side tilvejebragte de fornødne Laboratorier og andre Lokaler.
I sin Henvendelse til Ministeriet henviste »Universitets
undervisningen« til, at det i den i 1925 af Udvalget om
Oprettelse af et Universitet i Jylland afgivne Betænkning
foreslaas at begynde ved det nye Universitet med Filosofi
undervisning og Undervisning til den nævnte Forberedelses
eksamen. Det anførtes dernæst, at der i de nærmeste Aar
vil ske en betydelig Udvidelse af Hospitalsvæsenet i Aarhus,
saaledes at der vil være Grundlag for Oprettelsen af en Læge
skole, og at der ved den foreslaaede Ordning kan opnaas en
tiltrængt Aflastning af Københavns Universitet og specielt
det kemiske Institut.
Udover Undervisningen af de lægevidenskabelig stu
derende vil der derhos ved det paatænkte nye Institut for
Fysik og Kemi, som »Universitetssamvirket« tilbød at opføre
og udstyre paa en af Aarhus Kommune skænket Grund paa
21 Tdr. Land, kunne gives en Undervisning i disse Fag til
Fagproven i Fysik og Kemi ved Skoleembedseksamen og til
2den Del af Magisterkonferens i disse Fag ved Københavns
Universitet.
Undervisningsminister en saa sig ikke i Stand til at stille
Forslag om Etablering af Statsdrift ved Institutionen,
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medens Regeringen — ogsaa under Hensyn til de fra Køben
havns Universitet afgivne Erklæringer i Sagen — mente, at
der bør gives »Universitetsundervisningen« Mulighed for at
opnaa reel og formel Anerkendelse, og det fremsatte Lovfor
slag gik ud paa, at Undervisningsministeren indenfor visse
Rammer kan anerkende Undervisning, Lærere og Prøver ved
»Universitetsundervisningen«, og at der kan ydes Statstilskud
til Virksomheden.
Dette Lovforslag var i Folketinget Genstand for en alsidig
Drøftelse med Sneum (S.), N. Neergaard (V.), J. Oskar
Andersen (K. F.) og Povlsen (R. V.) som Partiordførere. —
Af det nedsatte Udvalg indstillede dets Flertal (J. Oskar
Andersen, Bjerring, Fuglsang, Hartvig Frisch, Hedelund,
Holstein, Holger Larsen, N. Neergaard, Gerhard Nielsen,
Povlsen, Rasmussen [Gylling], Vilhelm Rasmussen, Simonsen
[Aarhus] og Sneum) Lovforslaget til Vedtagelse med nogle
Ændringer, der ikke var af gennemgribende Art.
Udvalgets Flertal ønskede i øvrigt at fremsætte følgende:
»Da Undervisningsministerens Anerkendelse af fremtidige
Udvidelser af Universitetsundervisningen i Aarhus kan med
føre økonomiske Forpligtelser for Staten, maa Flertallet gaa
ud fra, at Ministeren — før han giver en saadan Anerkendelse
— forhandler med Tingenes Finansudvalg. (Dette erklærede
Ministeren sig villig til, F. T. Sp. 5225).
Af Aarsberetningerne for Universitetsundervisningen i
Aarhus ses det, at der har været Adgang for Doktorer fra
Københavns Universitet til at holde Forelæsninger for de
studerende i Aarhus, og Flertallet maa mene, at denne
Praksis bør fortsættes, saaledes at Doktorer fra Københavns
Universitet i Fremtiden faar jus docendi ved Universitetsunder
visningen i Aarhus. Flertallet har ogsaa overvejet Spørgs
maalet om Universitetsundervisningens Ret til at uddele
Doktorgrader, men man mener ikke, at Tiden nu er inde til,
at der tages Bestemmelse herom.«
Et Mindretal i Udvalget (Vagn Bro og Arnth Jensen) ind
stillede Lovforslaget til Forkastelse, da de bortset fra store
principielle Betænkeligheder ved hele den foreslaaede usikre
Universitetsplan finder, at Tiden i Øjeblikket mindst af alt
er egnet til at lægge Grundlaget for betydelige og ikke over
skuelige Ydelser fra Statskassen til Driften af den omhandlede
Universitetsundervisning, der saa afgjort tager Sigte paa et
nyt statsdrevet Universitet. Mindretallet skulde i øvrigt i
en god Tid, hvor Erhvervslivet florerede, under visse Forud
sætninger ikke stille sig afvisende overfor Tanken om en jydsk
højere Læreanstalt.
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Et andet Mindretal (Piirschel) ansaa det Beløb, der fra
Aarhus stilles til Raadighed — med al Anerkendelse af den
udviste Offervillighed —■, af underordnet Betydning set i For
hold til fremtidige Udgifter og maatte af principielle Grunde
advare mod den Fremgangsmaade, at en Sag sættes i Gang
ved forholdsvis beskedne Midler, og at dens ganske over
ordentlig bekostelige Fortsættelse derefter skubbes over paa
Staten. Rent bortset fra, hvorledes man ser paa Trangen til
og Ønskeligheden af at oprette endnu et dansk Universitet,
var det efter Mindretallets Opfattelse givet, at Afgørelsen ikke
bør træffes paa det foreliggende Grundlag.
Endvidere henviste Mindretallet til den øjeblikkelige
økonomiske Stilling i Landet, der ikke opfordrer til saa store
fremtidige Bevillinger. Dernæst fremhævedes, at Besparelsen
for Københavns Universitet kun vil blive ringe, og endelig,
at det, der bliver Tale om i Aarhus, kun er en lille Filial af
Københavns Universitet. Derfor tilraadede Mindretallet at
stemme imod Lovforslaget.
Lovforslaget vedtoges ved 3. Behandling i Folketinget med
91 Stemmer mod 33 i følgende Skikkelse:
§ 1. Under Forudsætning af, at »Universitetsundervis
ningen i Jylland« og Aarhus Kommune tilvejebringer og stiller
til Raadighed de til videnskabeligt Arbejde og til Undervis
ning af universitetsstuderende fornødne Lokaler med Til
behør. herunder de nødvendige Laboratorier med Inventar
og Instrumentarium, bemyndiges Undervisningsministeren
til, efter at have indhentet Udtalelser fra Københavns Univer
sitet om Undervisningsplaner og om Laboratoriernes til
strækkelige Udstyr, at anerkende saadan Undervisning ved
den nævnte Institution og til — ligeledes efter forud indhentet
Erklæring fra Københavns Universitet med Hensyn til Lærer
kræfternes videnskabelige Kvalifikationer — at godkende de
til Undervisningen knyttede Lærerkræfter.
§ 2. Den af Staten anerkendte og understøttede Univer
sitetsundervisning i Aarhus kan iværksættes under en af neden
nævnte Former:
a) Undervisning, der fører de studerende igennem til en
statsanerkendt Embedseksamen saaledes, at Undervis
ningsplanernes Krav svarer til dem ved Københavns
Universitet,
b) Undervisning, hvis Krav svarer til de ved Københavns
Universitet anordnede Planer, men kun fører frem til en
af de til Embedseksamen forberedende Prøver,
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c) Undervisning i enkelte Fag, der er Led i Undervisningen
til en af de ved Københavns Universitet anerkendte
Prøver eller Eksaminer.
I dette Tilfælde skal Prøve eller Eksamen i saadanne
Fag dog afholdes ved Københavns Universitet.

§ 3. Naar der i Henhold til foranstaaende maatte blive
iværksat Universitetsundervisning paa nævnte Omraader,
kan der ved Bevilling paa Finansloven ydes Driftstilskud
hertil.
§ 4. Under den i § 1 angivne Forudsætning bemyndiges
Undervisningsministeren til som indledende U niversitetsundervisning at anerkende Undervisningen og Prøven i
filosofisk Propædeutik samt Undervisning og Prøve i Fag og
Discipliner til den lægevidenskabelige Embedseksamens For
beredelseseksamen.
Senere Udvidelse af Undervisningen paa et eller flere
Omraader, herunder til afsluttende Eksamen, kan indenfor
de i §§ 1 og 2 angivne Rammer anerkendes af Ministeren efter
Forhandling med Københavns Universitet, og der kan ydes
Statstilskud dertil efter Bevilling paa Finansloven.
§ 5. Saafremt der udover den i Henhold til de foran
staaende Paragraffer drevne Undervisning ønskes givet anden
videnskabelig Undervisning, kan saadan Undervisning etab
leres og opretholdes, for saa vidt der dertil fra anden Side
stilles de fornødne Midler til Raadighed, og for saa vidt Under
visningsministeren efter Forhandling med Københavns
Universitet kan godkende Undervisningens videnskabelige
Karakter.
§ 6. Med Hensyn til Betingelserne for at kunne ind
skrives (immatrikuleres) ved Universitetsundervisningen i
Aarhus og Adgangen til at følge Forelæsningerne gælder til
svarende Regler som de til enhver Tid for Københavns
Universitet gældende.
§ 7. De ved Aarhus Universitetsundervisning fast
ansatte Lærere udgør tilsammen »Aarhus Universitetsundervisnings Lærerforsamling«, der i alle Spørgsmaal vedrørende
Undervisningen og dens Udvidelser samt Ansættelse af nye
Lærerkræfter er berettiget til at udtale sig til Ministeren;
Lærerforsamlingens Statutter skal godkendes af Ministeren.
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§ 8. Forslag til Revision af nærværende Lov skal
fremsættes af Undervisningsministeren inden 1. Decem
ber 1936.
I Landstinget, hvor Ordforerne var Marie Christensen (V.),
Johannes Pedersen (S.), Ellinger (K. F.) og Gunnar FogPetersen (R. V.), anbefalede det nedsatte Udvalgs Flertal
(Marie Christensen, Henriette Crone, Gunnar Fog-Petersen,
Jens Højer, H. P. Johansen, Kr. Johansen, Josiassen, Lange,
Rs. Nielsen, Johannes Pedersen og Stumph) Lovforslaget til
Vedtagelse uforandret. Flertallet gav Tilslutning til den af
Flertallet i Folketingsudvalgets Betænkning fremsatte Ud
talelse vedrørende Forhandling med Tingenes Finansudvalg
før Anerkendelse af fremtidige Udvidelser.
Et Mindretal (H. C. Andersen og Nedergaard) mente ikke,
at Udvalget havde haft tilstrækkelig Tid til at kunne sætte
sig tilbørlig ind i Sagen, og ønskede forskellige Oplysninger.
I øvrigt mente Mindretallet, at Sagens Videreførelse burde
henlægges, indtil Erhvervslivet fik lysere Tider, og indstillede
Lovforslaget til Forkastelse. — Stegger Nielsen fandt ogsaa,
at der var levnet Udvalget for kort Tid til Sagens Over
vejelse og Undersøgelse og havde ønsket Sagen udskudt til
næste Samling, men vilde dog under de foreliggende Omstæn
digheder stemme for Lovforslaget.
Et andet Mindretal (Ellinger) stillede Forslag om en ny
Affattelse af Lovforslaget, idet Mindretallet var af den Opfat
telse, at det er det heldigste, at man i Aarhus ved hver Udgifts
bevilling ved, hvad der kan gøres Regning paa af Støtte fra
Staten, og foreslog derfor, at Staten afholder % af Udgifterne
til Lærerne i filosofisk Propædeutik og ved den fornævnte
Undervisning for unge Medicinere og ligeledes % af Udgifterne
til de omtalte Laboratoriers Drift, samt at der ved Bevilling
paa Finansloven kan gives lignende Tilskud til andre Lærerlønninger. Til disse Ting mente Mindretallet, man for Tiden
bør begrænse sig, se Tiden an og saa eventuelt senere ved
Lov gaa videre i det Omfang, der viser sig Trang til, og som
de stedlige Ydelser og Statstilskud kan overkomme. Dette
Ændringsforslag blev af Ellinger taget tilbage ved 2. Be
handling.
Ved 3. Behandling vedtoges Lovforslaget i Folketingets
ovenfor gengivne Skikkelse med 50 Stemmer mod 14. Ellinger
undlod at stemme, jfr. L. F. Sp. 1743.
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57. Lov om Lønninger m. m. for Folkeskolens
Lærere. (Undervisningsminister Borgbjerg}. [A. Sp. 6569—C.
Sp. 2225, 2271].
Fremsat i Folketinget 27/T (F. Sp. 4056). 1. Beh. 4-5/2
(F. Sp. 4345). Henvist til Lønningsudvalget (se Side 24).
Betænkning (B. Sp. 1671) afgiven 19/3. (Ordfører: N. P.
Nielsen). 2. Beh. 21/3 (F. Sp. 5842). 3. Beh. 23/3 (F. Sp. 5934).
Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 25/3 (L. Sp. 1447, jfr. 1393).
2. Beh. 27/3 (L. Sp. 1500). 3. Beh. 30/3 (L. Sp. 1677). Tilbage
sendt til Folketinget. Udvalgets Erklæring (B. Sp. 2893)
afgiven 30/3. Eneste Beh. 31/3 (F. Sp. 6645). Loven stadfæstet
28. April 1931. (Lov-Tid. Nr. 167).
Lovforslaget var udarbejdet af Lønningskommissionen af
1929, hvori Lærerne var repræsenteret, og hvis Forslag ufor
andret fremsattes af Ministeren og gennemførtes, bortset fra,
at Tidspunktet for Lovens Ikrafttræden ændredes. Ved
Loven overføres de for Statens Tjenestemænd gældende
almindelige Bestemmelser til Folkeskolens Omraade i noget
større Omfang, end det skete ved Lærerlønningsloven af
4. Oktober 1919, idet man dog herved har holdt sig for Øje,
at Folkeskolens særlige Forhold — bl. a. den Omstændighed,
at Kommunerne tager væsentlig Del saavel i dens Styrelse
som i Udredelsen af dens Lønninger — i adskillige Tilfælde
begrunder, at de ovennævnte almindelige Bestemmelser enten
slet ikke eller dog kun i ændret Skikkelse kan bringes til
Anvendelse paa Folkeskolens Lærere.

Her gengives det væsentligste af Loven.
I § 1 er i Lighed med Statstjenestemandsloven fastslaaet,
hvem der er »Tjenestemand i Folkeskolen«, nemlig »enhver
Lærer, der har fast Ansættelse i en Stilling, for hvilken Løn
ningen er fastsat i denne Lov. Lærere ved Biskoler og Poge
skoler faar først fast Ansættelse fra det Tidspunkt, da de i
Henhold til § 41, Stykke 1, opnaar Ret til Egenpension.
Vinterlærere, Timelærere, Vikarer og Aspiranter er ikke
Tjenestemænd.«
§ 2 — Tjenestemandslovens § 3, Stykke 1 — lyder saaledes:
»Læreren skal i alle Anliggender samvittighedsfuldt over
holde de for hans Tjenestestilling givne Forskrifter. Han skal
i sine Forhold i og udenfor Tjenesten vise sig værdig til den
Agtelse og Tillid, som hans Stilling kræver.«, og § 3, der ogsaa
væsentlig stemmer med nævnte Lov:
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»Enhver Lærer er pligtig at underkaste sig de Forandrin
ger i hans Tjenesteforretningers Omfang og Beskaffenhed,
som maatte blive bestemt ved Skoleplanen, uden at det er
fornødent, at noget hertil sigtende Forbehold er optaget i
hans Ansættelsesbrev.«
I § 4 sættes 25 Aars Alderen som Betingelse for Ansæt
telse i en Første- eller Enelærerstilling, 24 Aar i andre Stil
linger, og der foreskrives Helbredsattest.
§ 5 forlanger ved første Ansættelse Underskrivelse af
Læreren af en Erklæring, hvori han paa Ære og Samvittighed
lover at opfylde sine Tjenestepligter med Trofasthed og Nid
kærhed. Lærere, der udnævnes af Kongen, afgiver desuden
en højtidelig Forsikring om at ville holde Grundloven.
I § 6 overføres Statstjenestemandslovens Regler om
gensidigt Opsigelsesvarsel, som Regel 3 Maaneder, og om,
hvorledes der skal forholdes ved Afskedigelse. Ligesom i
Tjenestemandsloven er tilføjet en ny Bestemmelse, hvorefter
»en kvindelig Tjenestemand, der efter Ansøgning afskediges
uden Pension som Følge af Indgaaelse af Ægteskab, kan,
naar Afskedigelsen sker tidligst 6 Maaneder før Udgangen af
den Maaned, i hvilken Ægteskabet indgaas, og senest med
Udgangen af den efter Ægteskabets Indgaaelse følgende
Maaned, efter forelagt Vielsesattest faa udbetalt et Beløb,
der for hvert fuldt Aars Tjeneste som Tjenestemand udgør
1/8 af Aarslønnen med Tillæg ved Afskedigelsen, dog ingen
Sinde udover 1 Aars Lønning med Tillæg. Udgiften udredes
af den paagældende Skolefond.«
§ 7 overfører den almindelige Regel, som giver en fast
ansat Ret til efter Indstilling fra de stedlige Skolemyndig
heder og Skoledirektionen af Undervisningsministeriet at faa
Tilladelse til at træde udenfor Nummer uden Lønning i
begrænset Tid, i Almindelighed ikke udover 1 Aar. Under
særlige Forhold kan Tilladelsen dog udstrækkes til at gælde
for indtil 3 Aar. Saadan Tid fradrages ved Beregning af
Alderstillæg og Pension.
Den hidtidige Adgang for en Lærer, der søger videre
Uddannelse, til af Kommunalbestyrelsen at faa Tilladelse til
at lade sin Tjeneste besørge ved Vikar, som betales af Læreren,
bevares.
I § 8 er optaget den nugældende Lærerlønningslovs
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Regler, § 23, om Suspension af en Lærer, der anholdes eller
tiltales for en Forbrydelse eller af anden, nærmere angiven
Grund maa anses uegnet til at bestride sin Gerning. Under
Suspensionen oppebæres halv Lønning, og saafremt Sagen
ikke fører til Afskedigelse, »og der ikke har foreligget noget
virkeligt Grundlag for Suspensionen«, ydes der Efterbetaling.
Som en ny Bestemmelse —overført fra Tjenestemandsloven —
indeholdes i § 9 den nævnte Lovs Regler om en fast ansat
Lærers Pligt til at gøre midlertidig Tjeneste i højere Stilling
indenfor det samme Skolevæsen, og § 10 gentager den gæl
dende Lærerlønningslovs § 17, der handler om Lønningsfor
holdet, naar en Lærer aftjener sin Værnepligt.
I § 11 er optaget den gældende Lønningslovs Bestemmelser
om Nedsættelse af Tjenesteydelser, paa Grund af kirkelige
Forretninger eller af anden Grund, eller for gifte Lærerinder,
og deraf følgende Nedsættelse af Lønningen, eventuelt ogsaa
af Pensionsalder.
§ 12 overfører fra den nye Tjenestemandslov dennes
Bestemmelser om Lønninger under Svangerskab, idet det
bestemmes, at naar en Lærerinde venter sin Nedkomst,
skal hun ophøre med sin Virksomhed i Skolen fra den 1. i
den efter Udgangen af Svangerskabets 6. Maaned følgende
Maaned, medmindre de stedlige Skolemyndigheder efter
hendes Anmodning giver hende Tilladelse til at fortsætte
med Skolegerningen ud over det nævnte Tidspunkt. Saafremt
den paagældende er fast ansat i en Tjenestemandsstilling,
oppebærer hun under Fraværelsen og indtil 6 Uger efter, at
Nedkomsten har fundet Sted, Halvdelen af Lønningen. Hvis
hun efter Udløbet af de 6 Uger ikke er arbejdsdygtig og frem
skaffer Lægeattest herfor, fortsættes hendes Tjenestefrihed
med halv Lønning. Uden Lægeattest vil der, saafremt Barnet
lever og hun ammer det, efter Udløbet af de 6 Uger kunne gives
hende Tilladelse til at træde udenfor Nummer i mindst 3,
højst 6 Maaneder, dog altid i fulde Maaneder. Saafremt den
paagældende Lærerinde ikke er fastansat, oppebærer hun
ingen Lønning under sin Fraværelse paa Grund af Svanger
skabet eller Fødselen.
Ved Sygemeldinger af enhver Art under Funktion indenfor
de 4 umiddelbart før Fødselen liggende Maaneder maa Lærer
inden altid afgive halv Lønning for Fraværelsen; Tilbage-
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betaling af oppebaaren Lønning kan i saadanne Tilfælde
forlanges.
Reglerne i § 13 svarer ogsaa til Tjenestemandslovens Be
stemmelser og handler om, hvorledes der forholdes, naar der
sker tjenstlig Indberetning om en Lærer for en Tjeneste
forseelse eller et Forhold under Straffeloven — Læreren skal
gøres bekendt med de faktiske Forhold —, eller naar der ind
ledes disciplinær Undersøgelse for tjenstlig Forseelse — Lære
ren kan lade føre Vidner og vælge en Tillidsmand til at være
Bisidder ved Forhør, dog ikke ved Forhold, der antages at
falde ind under Straffeloven — og disse Regler gælder ogsaa
i det Tilfælde, at en Sag er rejst i Henhold til Lov Nr. 61
af 29. Marts 1904 § 18 eller Lov Nr. 128 af 27. Maj 1908 § 8 (det
Tilfælde, at en Lærer indstilles til Afsked, fordi han ikke
gør Fyldest, eller ønskes afskediget fordi han er kommet i
Misforhold til sin Stilling som Lærer).
§ 14 indeholder Regler om disciplinære Straffe, som
kan anvendes overfor Lærere, nemlig Advarsel eller Irette
sættelse, Bøde (ikke over % Maaneds Løn) og Afskedigelse.
Bestemmelserne er affattet i Lighed med de i Tjenestemands
loven indeholdte. Det samme gælder § 15, om Lærerens Ret
til for Domstolene at indbringe Spørgsmaal om Lønning
eller Pension, ligesom § 16 overfører Tjenestemandslovens
Bestemmelse om Pligt til efter Paalæg fra Ministeriet at
anlægge Retssag for at fralægge sig Beskyldninger for Uret
skaffenhed i Tjenesten.
§ 17 giver Bestemmelser om Forhandlingsret for Lærer
organisationer overfor Ministeriet om Spørgsmaal af tjenstlig
eller økonomisk Art, svarende væsentlig til de i den gældende
Lønningslov indeholdte, og §§ 18—20, om personlige Tillæg
tor at udligne Nedgang i Løn i Tilfælde af Overgang til lavere
lønnet Lærerstilling af utilregnelig Aar sag, er hentet dels
fra den gældende Lov, dels fra Tjenestemandsloven.
I § 21 findes Reglerne om Udbetaling af Lønninger og
Pensioner, svarende dels til den gældende Lov, dels til, hvad
der nu følges i Praksis, og det samme gælder med Hensyn til
§ 22 om, fra hvilken Dag Lønningen løber, og hvornaar Til
trædelse af Embede skal ske. Ligeledes svarer § 23, om fra
hvilket Tidspunkt Pension eller Ventepenge udbetales, til den
gældende Lov.
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§ 24 bestemmer, at Lærere kan give Forskrivning paa
deres Løn efter samme Regler som Statstjenestemænd, samt
at bortset herfra kan Lønning m. v. ikke bortgives eller
pantsættes.
§§ 25 og 26 .indeholder Reglerne om Tjenestebolig —
væsentlig de nugældende —, nemlig, at der tillægges de efter
§ 33 lønnede Første- og Enelærere, Andenlærere og Forskole
lærerinder passende Tjenestebolig med Have. Første- og Enelærere tillægges der Bolig som for en gift Lærer, andre Lærere
har kun Krav paa Bolig som for en ugift. Normeres et Anden
lærerembede med forhøjet Lønning i Henhold til § 33, bestem
mer Undervisningsministeren, om der tillige skal tillægges
Embedet Bolig som for en gift Lærer. Hvor Tilvejebringelse
af Bolig er forbundet med særlige Vanskeligheder, kan Mini
steren dispensere fra Kravet om Tjenestebolig. For andre
Lærere end de foran nævnte kan der indrettes Tjenestebolig,
som Læreren er pligtig at overtage.
For Tjenestebolig skal der fradrages 1/8 af Grundlønnen,
for saa vidt Tjenesteboligen er som for en gift, eller x/12 af
Grundlønnen, hvis Boligen er som for en ugift.
Den ydre og indre Vedligeholdelse af Tjenesteboliger
besørges af Kommunen. Skatter og Afgifter, som efter Loven
paahviler Ejendommen, udredes af Kommunen.
For Brændsel, Gas og Elektricitet, der maatte blive ydet
en Lærer, skal denne betale i Forhold til Forbruget efter
Kommunalbestyrelsens nærmere Bestemmelse.
Ogsaa § 27, om Jordlodden, svarer væsentlig til den nu
gældende, gaaende ud paa, at for den et Lærerembede tillagte
Jordlod beregnes der et aarligt Fradrag i Lønnen. Dette
Fradrag fastsættes af Ministeren efter Indstilling af Kom
munalbestyrelsen under særlig Hensyntagen til passende
Forrentning af den Værdi, Jordlodden ansættes til, og under
Hensyntagen til, at Skatter og Afgifter udredes af Kommunen;
Jordens Værdi maa ikke ansættes til mere, end hvad den er
værd som Landbrugsjord. Ny Fastsættelse af Fradraget kan
efter Lærerens eller Kommunalbestyrelsens Forlangende finde
Sted efter hver ordinær Vurdering til Ejendomsskyld. —
Kommunalbestyrelsen har Ret ril at kræve Afløsning af Jord
lodden ved indtrædende Vakance.
§ 28, om Lærerens Pligt til i særlige Tilfælde at overtage
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Skolens Rengøring, er enslydende med nugældende Lovs
§ 10, og § 29, om en forflyttet eller afgaaet Lærers Ret til i en
vis Tid at benytte sin hidtidige Tjenestebolig, stemmer i
Hovedsagen med Skoleanordningen af 1814.
§ 30, der giver nye Regler om Adgang for Lærere til at
faa Flyttegodtgørelse, er formuleret paa Grundlag af Tjeneste
mandslovens Bestemmelser herom, dog i noget ændret Skik
kelse, bl. a. derved, at saadan Godtgørelse kun kan ydes,
hvis der er forløbet 5 Aar siden sidste Flyttegodtgørelse,
medens der i Tjenestemandsloven kun kræves 3 Aar. Godt
gørelsen udredes som Regel af Skolefonden for den Skoleraadskreds, hvortil Forflyttelsen sker.
§ 31, om Læreres Adgang til at have Bibeskæftigelse, er
ligelydende med den nugældende Lønningslovs § 18, med Til
føjelse fra Tjenestemandsloven af en Bestemmelse om, at
en fast ansat Lærer kan ikke tillige indtage nogen med Pen
sionsret forbunden Stilling i Staten, en Kommune, konces
sioneret Selskab eller anden offentlig Virksomhed.
I §§ 32—36 fastsættes Lønningerne, der ændres under
Hensyntagen til de i den almindelige Tjenestemandslov
ansatte, navnlig ved Forhøjelse af Slutlønnen. Lønningerne
er følgende:
Fast ansatte Lærere ved de kommunale Skoler i Køb
stæderne:
Overlærere (Skoleinspektører, Skoledirektører): 5 460 Kr,
(tidligere 5 400 Kr.) aarlig, stigende hvert 3. Aar med 600 Kr.
indtil 6 660 Kr. (tidligere 6 360 Kr.).
Viceinspektører: 3 120 Kr. aarlig, stigende hvert 3. Aar
med 330 Kr. indtil 5 100 Kr.).
Ved hver Skole, der normalt har mindst dobbelt Klasse
række hele Skolen igennem, bortset fra de 2 ældste Klasser
i Eksamensskolen, normeres der en Stilling som Viceinspektør
for hver dobbelt Klasserække. (Viceinspektørerne, der ind
føres ved Loven, antages ikke at overstige et Tal af 200).
Lærere: 2 880 Kr. (tidligere 2 820 Kr.) aarlig, stigende
hvert 3. Aar med 330 Kr. indtil 4 860 Kr. (tidligere 4 620 Kr.).
Timelærere, der er ansat i en paa Skoleplanen normeret
Timelærerstilling og underviser i det for fast ansatte Lærere
normerede Timetal, lønnes med 90 pCt. af disses Begyndelses
løn (Grundløn, Reguleringstillæg og eventuelt Stedtillæg),
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stigende efter 3 Aars Forløb til fuld Begyndelsesløn. Under
viser Timelæreren i et mindre Timetal, oppebærer han Løn
ning i Forhold hertil, dog ikke under % af den for fuldt Timetal
fastsatte Timelærererløn under Forudsætning af, at han
stiller sig til Raadighed i et til Lønnen svarende Timetal.
Vikarer i fast Vikarstilling lønnes i.Forhold til en Løn
ning af 80 pCt. af fast ansatte Læreres Begyndelsesløn,
stigende efter 3 Aars Forløb til 90 pCt. af Begyndelseslønnen,
efter Antallet af underviste Timer, dog mindst for % af fuldt
Timetal.
For andre Timelærere og for løse Vikarer fastsættes
Vederlaget i Skoleplanen eller for det enkelte Tilfælde.
Foranstaaende Regler gælder ogsaa for Lærerpersonalet
ved købstadordnede Skoler i Landkommuner i det Omfang,
i hvilket Købstadskoleordningen maatte være indført ved
saadanne Skoler.
Lærere ved en Skole, beliggende i et til en Købstad
kommune hørende Landdistrikt, lønnes, for saa vidt Skolen
ikke er købstadskoleordnet, efter Reglerne for Landkommuner.
Fast ansatte Lærere ved kommunale Skoler paa Landet:
Første- og Enelærere: 2 700 Kr. (tidligere 2 640 Kr.)
aarlig, stigende hvert 3. Aar med 330 Kr. indtil 4 680 Kr.
(tidligere 4 440 Kr.).
Ved en Skole, hvor Børnene-er fordelt i mindst 5 Klasser,
ydes der Førstelæreren i hans Egenskab af Skolens Leder et
pensionsgivende Tillæg af 50 Kr. aarlig pr. Klasse, Parallel
klasserne medregnet. Er der til Skolen knyttet en Forskole,
medregnes dennes Klasser til Hovedskolen, naar den har
Lokale i samme Bygningskompleks som Hovedskolen. I andet
Fald medregnes Forskolens Klasser kun, naar der er over
draget Førstelæreren Lederforretninger med Hensyn til For
skolen.
Andenlærere: 2 220 Kr. (tidligere 2 100 Kr.) aarlig,
stigende hvert 3. Aar med 300 Kr. indtil 3 120 Kr. og derefter
hvert 3. Aar med 330 Kr. indtil 3 780 Kr. (tidligere 3 660 Kr.).
Undervisningsministeren kan efter Indstilling fra Kom
munalbestyrelsen bestemme, at Andenlærerne eller en eller
flere af disse lønnes som Første- og Enelærere eller med en
Lønning af 2 400 Kr. aarlig, stigende hvert 3. Aar med 330 Kr.
indtil 4 380 Kr.
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F orskolelærerinder: 1 710 Kr. (tidligere 1 650 Kr.) aarlig, stigende hvert 3. Aar med 150 Kr. indtil 2 010 Kr. og
derefter hvert 3. Aar med 180 Kr. indtil 2 730 Kr. (tidligere
2 550 Kr.).
Lærere ved Biskoler og Pogeskoler: 1 260 Kt. (tidligere
1 200 Kr.) aarlig, stigende hvert 3. Aar med 120 Kr. indtil
1 980 Kr. (tidligere 1 800 Kr.).
Lærere ved Vinterskoler: 960 Kr. (tidligere 900 Kr.)
aarlig, stigende hvert 3. Aar med 150 Kr. indtil 1 260 Kr.
(tidligere 1 140 Kr.).
Lærere ved- de til Statens Seminarier knyttede kommunale
Øvelsesskoler i Landkommunerne lønnes med 3 000 Kr. aarlig,
stigende hvert 3. Aar med 330 Kr. indtil 4 980 Kr.
Saafremt Skolen ikke i sin Helhed benyttes som Øvelses
skole, fastsætter Undervisningsministeren, hvor stort et
Antal af Lærerstillingerne der skal lønnes efter disse Regler
Bestemmelse herom optages paa Kommunens Skoleplan.
Har Benyttelsen af Skolen til Øvelsesskole midlertidig
Karakter, lønnes Lærerne efter Reglerne for Skoler paa
Landet, men der kan da tillægges de Lærere, der har Arbejde
med Seminarieelevernes praktiske Uddannelse, et ikkepensionsgivende Vederlag, hvis Størrelse fastsættes paa
Finansloven.
De Lærere ved et Statsseminariums kommunale Øvelses
skole i en Købstadkommune, der har Arbejde med Seminarie
elevernes praktiske Uddannelse, kan der tillægges et paa
Finansloven fastsat, ikke-pensionsgivende Vederlag.
For Lærere, der underviser i Mellem- og Realskolen,
oprettes en Stilling med en Lønning af 3 000 Kr. aarlig,
stigende hvert 3. Aar med 330 Kr. indtil 4 980 Kr. Der
normeres ved det paagældende Skolevæsen et Antal af disse
Stillinger, svarende til det normale Antal af Klasseafdelinger
i Eksamensskolens 2 ældste Klasser; Ministeren kan dog
tillade, at der normeres et noget større Antal af saadanne
Stillinger. (Det samlede Antal er beregnet til ca. 250).
Ansættelse i en Stilling af den angivne Art er betinget
af, at den paagældende kan dimittere i Eksamensfag til Real
eksamen. Vedkommende er forpligtet til at overtage Timer
ved det kommunale Skolevæsen saavel i som udenfor Eksa
mensskolen.
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For Rektorer, Lektorer og Adjunkter ved de kommunale
Gymnasieskoler kommer de til enhver Tid for de tilsvarende
Tjenestemænd ved Statsskolerne gældende Lønsatser og
Regler om Aspiranttid, Beregning af Tjenestealder, pligtigt
Timetal og Betaling for Overtimer til Anvendelse. Der til
lægges Rektor et Repræsentationstillæg paa 600 Kr. aarlig.
Efver § 37 kan Undervisningsministeren efter Indstilling
fra Kommunalbestyrelsen (ligesom nu) for en Kommunes
hele Skolevæsen eller Dele deraf godkende højere Lønninger
end de foran fastsatte. Saadanne Forhøjelser kan dog ikke
medføre nogen Forhøjelse af Statens Udgifter til Lærerløn
ninger; de medregnes ikke ved Reguleringstillægets Bereg
ning, ved Beregning af personlige Tillæg efter §§ 19 og 50
eller ved Beregning af Alderstillæg efter § 45. For de umiddel
bart foran nævnte Tjenestemænds Vedkommende tages de
heller ikke i Betragtning ved Pensionsberegningen.
I § 38 lovfæstes en hidtidig Praksis, nemlig at Ministeren
ved Bestemmelse paa Skoleplanen fastsætter efter Indstilling
fra Kommunalbestyrelsen Overlærerens og Viceinspektørens
normale Timetal. Ministeren bemyndiges til for Lærere ved
Mellem- og Realskoler eller Realskoler at fastsætte en Be
grænsning af det pligtige Timetal efter nærmere angivne
Regler.
Lærere paa Landet faar Adgang til et særligt Vederlag
for Undervisning i Gymnastik og Haandgerning udenfor
Skoletiden.
Efter § 39 tilkommer der Lærerne Reguleringstillæg og
Stedtillæg efter de herom i Statstjenestemandsloven fastsatte
Regier, dog at en Lærer aldrig har Krav paa højere Sted
tillæg end det, der vilde tilkomme ham efter den Kommunes
Forhold, i hvilken hans Bolig er beliggende.
Reguleringstillæget ydes derhos til pensionerede Tjeneste
mænd i Folkeskolen og Tjenestemænds efterladte efter til
svarende Regler, som er fastsat i Statstjenestemandsloven.
Ved § 40 gøres Tjenestemandslovens Regler om Pension
og Efterindtægt anvendelige paa Folkeskolens Tjenestemænd,
og i § 41 fastsættes, at Lærere ved Biskoler og Pogeskoler
opnaar Ret til Egenpension, naar de efter deres fyldte 30. Aar
har undervist ved saadanne Skoler eller ved Vinterskoler i
15 paa hinanden følgende Aar. Naar en af de omtalte Lærere
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har opnaaet Pensionsret, tillægges der ham Pensionsalder
for den Tjenestetid, der Jigger efter hans fyldte 30. Aar,
dog altid med Fradrag af 5 Aar. Ved Beregning af Pensions
alder regnes et Aar, i hvilket der ved en Biskole eller Poge
skole i Gennemsnit er undervist under 24 ugentlige Timer,
for 2/3 Aar.
Biskole- og Pogeskolelæreres efterladte oppebærer Efterindtægt og Pension efter de for Tjenestemænd gældende Regler,
saafremt den paagældende Lærer ved sin Død var fyldt
2 4 Aar.
Efter § 42 kan Vinterlærere — der tidligere havde Adgang
til under visse Betingelser at opnaa egentlig Pension, hvad
man efter den nugældende Pensionsordning ikke har opret
holdt — efter i 15 Vinterhalvaar at have undervist faa en
Understøttelse efter Regierne for Pension, dog ikke udover
2/3 af, hvad Pensionen vilde andrage. Ligeledes tillægges der
deres efterladte Efterindtægt.
Efter § 43 tilfalder ligesom hidtil Pensionsbidrag Stats
kassen og Skolefonden med Halvdelen til hver.
§ 44 sammenarbejder den nye Tjenestemandslovs Regler
om en Aspiranttid som Betingelse for Ansættelse med de
i Lov af 29. Marts 1904 § 17 indeholdte Bestemmelser om
praktisk Skolegerning som Ansættelsesbetingelse for Lærere.
Der udkræves efter § 44 2 Aars Aspiranttjeneste, og der
gives en Række Regler om Ordningen i saa Henseende.
I § 45 findes Reglerne om Lønningsanciennetetens Be
regning i det væsentlige svarende til de gældende Bestemmel
ser i Lærerlønningsloven.
I §§ 46 og 47 opretholdes i Hovedsagen den bestaaende
Ordning med Lønningsudgifternes Fordeling paa de offentlige
Kasser. Det bestemmes, at af Statskassen ydes følgende
Tilskud til Lærerlønninger:

a)
b)
c)
d)

T/s af Grundlønnen,
samtlige Alderstillæg til fast ansatte,
4/5 af Reguleringstillæget,
personlige Tillæg i Henhold til §§ 19 og 50, Stykke 2,
medens personlige Tillæg i Henhold til § 50, Stykke 3,
afholdes med Halvdelen af Statskassen og Halvdelen af
Skolefonden,
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e) af Lønningerne til Aspiranter, Timelærere og faste Vikarer
en saa stor Del, som svarer forholdsmæssig til de under
a) og c) anførte Tilskud til Lønninger til Tjenestemænd,
f) Halvdelen af Skolefondens Udgifter i Henhold til den
ved § 6 omtalte nye Regel for kvindelige Tjenestemænd
og § 49.
Statskassens Tilskud ydes Kommunerne gennem Skole
fonden ved kvartalsvise Afregninger.
For Statsseminariernes Øvelsesskolers Vedkommende
udreder Statskassen udover Tilskuddene efter de almindelige
Regler i Henhold til Bestemmelse paa Finansloven et særligt
Tilskud, saaledes at den Merudgift til Lønninger og Honorarer,
der skønnes at hidrøre fra, at Skolen er Øvelsesskole, afholdes
af Statskassen.
Af den Del af Reguleringstillæget, der ikke efter foran
staaende afholdes af Statskassen, afholdes 1/3 af Skole
fonden og 2/3
Kommunen (det er en ny Bestemmelse,
at Skolefonden udreder 1/3).
Udgifter til Lønninger m. v., der ikke i Henhold til
udtrykkelig Bestemmelse i denne Lov afholdes af Statskassen
eller Skolefonden, afholdes af vedkommende Kommune.
Efter § 48 udredes Pensioner, herunder Børnetillæg, samt
pligtige Præmier af Skolefonden. Statskassen yder hertil som
Tilskud Halvdelen af Pensionernes Grundbeløb og af Præ
mierne samt hele Reguleringstillæget. Ventepenge afholdes
med y2
samlede Beløb, Reguleringstillæget iberegnet,
af Kommunen, % af Skolefonden og % af Statskassen. Efterindtægt udredes og Udgiften fordeles paa samme Maade
som den Ydelse, hvoraf Efterindtægten beregnes.
§ 49 bestemmer, at Vikarudgifter, der skyldes, at en
Lærer ved Sygdom eller af anden ham utilregnelig Aarsag er
ude af Stand til at varetage sin Gerning, afholdes med % a^
Kommunen og y2 a^ Skolefonden. Paa samme Maade for
holdes med Hensyn til Vikarudgifter under en Lærers Suspen
sion. Har Fraværelsen sammenhængende Varighed af udover
1 Aar, overtager Skolefonden dog efter dette Aars Udløb
hele Udgiften. I visse nærmere angivne Tilfælde yder Staten
dog et Tilskud.
(Disse Bestemmelser gør Ændring i de nugældende Regler
derved, at Ventepenge hidtil er delt lige imellem Stat og
17
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Skolefond, idet dog Staten fuldt bar Dyrtids- og Konjunktur
tillæg, og derved, at Skolefondens Overtagelse af Vikar
udgifter udover 1 Aar er ny).
§ 50 indeholder Overgangsbestemmelser, §§ 51 og 52
Ophævelses- og Ikrafttrædelsesregler.
Ved Lovforslagets Fremsættelse nævnte Ministeren, at
Loven vil medføre en Merudgift paa 390 000 Kr. for Staten
og 375 000 Kr. for Kommunerne. Lovforslaget behandledes
sammen med Tjenestemandsloven og gav ikke Anledning til
mange Udtalelser; der stilledes kun et Par formelle Ændrings
forslag. Loven vedtoges enstemmigt i begge Ting.

58. Lov om Statstilskud til Husholdningsskoler. (Un
dervisningsminister Borgbjerg). [A. Sp. 6209—C. Sp. 1517,2269].
Fremsat i Landstinget 12/12 (L. Sp. 303). 1. Beh. 9/j
(L. Sp. 404). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Andrea
Brochmann, J. V. Christensen, Ludvig Christensen, Henriette
Crone, Degnbol, Johs. Hansen, Hauch, Marie Hjelmer, H. P.
Johansen, Kr. Johansen, Nedergaard, Rs. Nielsen, Elisa
Petersen [Form.], S. Rasmussen og Fritze Teisen [Sekr.]).
Betænkning (B. Sp. 1593) afgiven 18/3. (Ordfører: Elisa
Petersen). 2. Beh. 2% (L. Sp. 1241). 3. Beh. 24/3 (L. Sp. 1323).
Oversendt til Folketinget. 1. Beh. 30/3 (F. Sp. 6528). 2. Beh.
30/3 (F. Sp. 6564). 3. Beh. 30/3 (F. Sp. 6642). Loven stadfæstet
31. Marts 1931. (Lov-Tid. Nr. 113).
Lovens væsentligste Bestemmelser er:
Af Statskassen kan der ydes Understøttelse til Skoler,
paa hvilke der gives Undervisning i Husholdning, saavel
teoretisk som praktisk. For at faa Statsunderstøttelse skal en
Skole dertil være godkendt paa Finansloven efter forudgaaet
af Undervisningsministeriet foranstaltet Undersøgelse og God
kendelse af Skolens hele Forhold og af dens Undervisningsplan.
Undervisningen paa Skolerne skal som almindelig Regel
omfatte to selvstændige Kursus med en Mini mums varighed
af henholdsvis 5 og 3 Maaneder; imidlertid kan en Skole dog
godkendes med kun eet Kursus. Godkendelsen knyttes til
en bestemt Person som Forstander, og Skolen maa i Tilfælde
af Forstanderskifte paa ny godkendes, men i dette Tilfælde
af Undervisningsministeriet.
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For en Skole ined 2 aarlige Kursus er den første God
kendelse betinget af, at den har været i Virksomhed i de 2
sidste Finansaar før Godkendelsen og i hvert af disse har
været besøgt af mindst 15 Aarselever; dog kan en saadan
Skole godkendes med Ret til at modtage statsunderstøttede
Elever, naar den i nævnte Tidsrum gennemsnitlig har haft
12 Aarselever. Naar en saadan Skole i de sidste 3 Finansaar
ikke har haft gennemsnitlig 10 Aarselever, bortfalder Stats
tilskuddet, og naar den i de 3 sidste Finansaar ikke har haft
gennemsnitlig 6 Aarselever, bortfalder tillige Adgangen til
Elevunderstøttelse, saaledes at Skolen paa ny maa godkendes,
inden Statsunderstøttelse igen kan opnaas.
For en Skole med kun eet Kursus gælder samme Betin
gelser med Hensyn til den første Godkendelse som foran
angivet, dog at der kun kræves et Aarselevtal af 7 til Godken
delse med Ret til direkte Statstilskud og 6 til Godkendelse
med Ret til at modtage statsunderstøttede Elever, og
Statstilskuddet bortfalder først, naar Skolen ikke i de
sidste 3 Finansaar gennemsnitlig har haft 5 Aarselever,
og hvis den ikke i samme Tidsrum gennemsnitlig har haft
4 Aarselever, bortfalder tillige Adgangen til Elevunder
støttelse.
En godkendt Skole kan ikke faa udbetalt Statstilskud
for noget Finansaar, i hvilket dens Virksomhed helt har været
standset, selv om Skolen senere fortsættes; den mister derhos
sin Godkendelse, men kan, hvis den fortsættes, paa ny god
kendes af Undervisningsministeriet, naar den trods den
midlertidige Standsning i de sidste 3 Finansaar har haft
gennemsnitlig mindst 10 Aarselever, for saa vidt angaar
Skoler med 2 Kursus, og 5 Aarselever, for saa vidt angaar
Skoler med 1 Kursus.
Ved Beregning af Aarselevernes Tal medregnes kun saa
danne Elever, der i mindst 2 Maaneder deltager i de paa
gældende Kursus, og der gives nærmere Regler for, hvilke
Elever der kan medregnes.
For Husholdningsskoler paa Færøerne fastsættes Aarselevtallene til Halvdelen af de for Skoler i det øvrige Danmark
fastsatte Tal.
Der tildeles de godkendte Husholdningsskoler følgende
aarlige Understøttelser:

17*
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1) et fast aarligt Bidrag af 500 Kr. til hver Skole,
2) et Beløb af 50 pCt. af Skolens Udgift i det sidste
Finansaar til Lærerlønninger, dog ikke over 50 pCt. af en for
Skolens Lærerpersonale beregnet Løn, der svarer til Gennem
snitslønnen for Lærere i Folkeskolen, lønnede efter den
højere Skala,
3) 20 pCt. af Forstanderens Løn som Lærer efter en af
Ministeriet godkendt Beregning,
4) 35 pCt. af Skolens Udgift til Forsyning med Under
visningsmidler og
5) 10 pCt. af Skolens Bygningsudgifter, beregnet som
6 pCt. af Skolebygningernes Vurderingssum eller for Skoler,
der benytter lejede Lokaler, som Lejesummen.
De ovennævnte Tilskud udbetales under Forudsætning
af, at Skolerne er anerkendt med og i det sidst forløbne
Finansaar har været i Virksomhed i mindst 8 Maaneder. I
modsat Fald finder en forholdsmæssig Reduktion Sted.
Til Understøttelse af ubemidlede Elever ved de godkendte
Skoler tilskydes der af Statskassen et samlet Beløb, svarende
til maanedlig 35 Kr. for indtil Halvdelen af samtlige disse
Skolers Aarselever i det sidst forløbne Finansaar. Det bevil
gede Beløb uddeles af Ministeriet til Skoleraadskredsene og
til København, idet den videre Fordeling af Understøttelserne
foretages efter nærmere af Ministeren given Anvisning af
Skoleraadene, i København af Magistraten.
Tilsynet med de af Statskassen understøttede Hushold
ningsskoler er henlagt under Undervisningsministeriet. De
dermed forbundne Udgifter bevilges paa de aarlige Finanslove.
De Skoler, der ved denne Lovs Ikrafttræden har faaet
Anerkendelse som Husholdningsskoler, vil ikke før Udløbet
af Finansaaret 1934—35 kunne miste denne af Hensyn til,
at de ikke tilfredsstiller den stillede Fordring til Elevtal.
Loven træder i Kraft den 1. April 1931.
Medens Folkehøjskoler og Landbrugsskoler for længst
har faaet deres Tilskudsforhold ordnede ved Lov, har Statens
Støtte til Husholdningsskoler hidtil været fastsat ved de
aarlige Finanslovbevillinger og med væsentlig lavere Tilskud
end de førstnævnte Skolers. Fra Husholdningsskolerne mod
tog Ministeriet gentagne Gange Henvendelser dels om, at
deres Tilskud maa blive lovfæstet, dels om, at Tilskuddene maa
blive forhøjet. Særlig gik Ønskerne ud paa, at Hushold-
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ningsskolerne tilskudsmæssigt maa blive ligestillet med Folke
højskolerne og Landbrugsskolerne. Da Ministeriet fandt
disse Ønsker berettigede, nedsatte det i Maj 1929 et Udvalg
til Overvejelse af Fastsættelse af nye Regler for Statens
Tilskud til Husholdningsskolerne og anmodede tillige dette
Udvalg om at overveje Husholdningsskolernes Forhold til de
til Folkehøjskoler og Landbrugsskoler knyttede Hushold
ningsafdelinger. Udvalget udarbejdede et Udkast til en Lov,
hvortil Ministeriet i det væsentlige sluttede sig, dog med Krav
om et større Aarselevantal (18) end foreslaaet af Udvalget (12).
Det i Landstinget nedsatte Udvalg var enigt i, at Skoler
nes Forhold nu maa lovfæstes, hvorimod der i Udvalget
var ret stærkt divergerende Meninger om, hvilke Krav man
maa stille, for at Godkendelse kan ydes — og de Spørgs
maal, der i saa Henseende var i Forgrunden, var:
1) Spørgsmaalet om, hvorvidt man skulde følge Lovforsla
gets Bestemmelser om, at kun Skoler med mindst to 5 Maaneclers Kursus skal kunne godkendes, eller om Godkendelse ogsaa
kan ydes Skoler med et 3 Maaneders og et 5 Maaneders Kursus,
og her opnaaedes der, om end med nogen Modstand fra de
socialdemokratiske Medlemmers Side, Enighed om, at ogsaa
Skoler med et 3 Maaneders og et 5 Maaneders Kursus bør
have Ret til Godkendelse.
2) Spørgsmaalet om, hvilket Antal Aarselever man bør
kræve for at yde Godkendelse. Et Mindretal (Venstres Med
lemmer af Udvalget) ønskede, at Husholdningsskolerne skulde
være ligestillede med Høj- og Landbrugsskolerne og som disse
kunne nøjes med 12 Aarselever, idet man fra denne Side frem
hævede, at de mange smaa Skoler havde deres store lokale
Betydning, medens Udvalgets øvrige Medlemmer var af den
Anskuelse, at man burde blive staaende ved det i Lovforslaget
anførte Tal af 18 Aarselever, bl. a. fordi man mente, at færre
og større Skoler samfundsmæssig set var bedre end mange
og mindre Skoler.
Imidlertid enedes Udvalget ogsaa paa dette Omraade
om, at man maa kræve, at Skolerne skal have mindst 15
Aarselever for at kunne faa Godkendelse, ligeledes om, at
Skolerne, saafremt de ønsker at have et 3 Maaneders og et
5 Maaneders Kursus, maa gennemføre disse saaledes, at det
3 Maaneders Kursus bliver et selvstændigt Kursus og ikke en
Del af et 5 Maaneders Kursus. Grundlaget for det fulde
Statstilskud er dette, at Skolen i et Finansaar har været i
Virksomhed i mindst 8 Maaneder.
En i Lovforslaget indeholdt Bestemmelse om, at Mini
steriet skal uddele Elevunderstøttelsen, enedes Udvalget efter
nogen Forhandling om at foreslaa ændret saaledes, at For
delingen sker gennem Skoleraadene — i København Magi
straten.
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Samtlige de Ændringsforslag, Udvalget enedes om, tiltraadtes af Undervisningsministeren, og der var ligeledes
Enighed mellem Ministeren og Udvalget om den Opfattelse,
at de alt anerkendte Husholdningsskoler samt de til Hus
holdningsseminarierne knyttede Husholdningsskoler ikke skal
søge ny Anerkendelse, men selvfølgelig efter Udløbet af Finans
aaret 1934—35 opfylde de nye Betingelser.
I Bemærkningerne til Lovforslaget oplyses det, at den
aarlige Merudgift i Forhold til den nuværende Udgift er
beregnet til ca. 35 700 Kr. for det direkte Tilskuds Vedkom
mende og til ca. 30 000 Kr. for Elevunderstøttelsernes Ved
kommende.
Loven vedtoges enstemmigt i begge Ting.

59. Lov om Oprettelse af et Landsarkiv for de
Sønderjydske Landsdele. (Undervisningsminister Borg
bjerg). [A. Sp. 7491—C. Sp. 483, 2279].
Fremsat i Folketinget 11 /., (F. Sp. 4634). 1. Beh. 20/2
(F. Sp. 4947). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Hinrichsen, Sneum, P. Mortensen, Knud Hansen, A. C. Mortensen,
Hartvig Frisch [Form.], Elna Munch [Sekr.], Jens Jensen,
Chr. Ernst Christensen, Moltesen, Kr. Kristensen, Tange,
Arnth Jensen, J. Oskar Andersen og Hans Thyge Jacobsen).
Betænkning (B. Sp. 849) afgiven G/3. (Ordfører: Hinrichsen).
2. Beh. 12/3 (F. Sp. 5484). 3. Beh. 13/3 (F. Sp. 5534). Oversendt
til Landstinget. 1. Beh. 18/3 (L. Sp. 1170). Henvist til Udvalg
paa 15 Medlemmer (H. C. Andersen, Blang, J. V. Christensen
[Form.], Ellinger, A. P. Hansen, Jens Høyer, Jefsen Christen
sen, H. P. Jensen, Kr. Johansen, Josiassen, Thomas Larsen,
Lewinsky, Jørgen Møller, Rasmus Rasmussen og Schaumann).
Betænkning (B. Sp. 849) afgiven 31/3. (Ordfører J. V. Chri
stensen). 2. Beh. 31/3 (L. Sp. 1733). 3. Beh. 31/3 (L. Sp. 1749).
Loven stadfæstet 28. April 1931. (Lov-Tid. Nr. 152).
Ved Loven bestemmes, at der under Rigsarkivet oprettes
et Landsarkiv i Aabenraa for de sønderjydske Landsdele.
De til dets Opførelse, Indretning og Drift fornødne
Beløb bevilges paa Finanslov eller Tillægsbevillingslov,
medens Normeringen af Tjenestemænd fastsættes ved Nor
meringslov.
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Etableringsudgifterne er anslaaet til 160 000 Kr. Mer
udgift til Lønninger og Drift vil — bortset fra Forrentning og
Afskrivning — andrage ca. 5 800 Kr. aarlig. Driften af det
midlertidige Arkivdepot andrager 5 680 Kr. aarlig.

Efter at de forskellige Muligheder for Anbringelsen af et
særligt sønderjydsk Landsarkiv indgaaende har været
prøvet, ogsaa i Rigsdagen i Anledning af det i Rigsdagssam
lingerne 1927—28 (Aarbog Side 437) og 1928—29 (Aarbog
Side 355) af den daværende Undervisningsminister fremsatte
Forslag angaaende Landsarkivets Anbringelse i Tønder,
hvilket Forslag uændret blev fremsat af Landstingsmand
Ellinger i Rigsdagssamlingen 1929—30, har Ministeriet ment
at maatte foretrække Aabenraa som Landsarkivets Sæde.
Dette Forslag blev tiltraadt af Socialdemokratiets, Venstres
og de Radikales Ordførere (i Folketing: Hinrichsen (S.), Chr.
Ernst Christensen (V.) og Elna Munch (R. V.); i Landsting:
J. V. Christensen (V.), Jørgen Møller (S.) og Rasmus Ras
mussen (R. V.)). De Konservative i Folketinget stillede gennem
deres Medlemmer i Udvalget (J. Oskar Andersen og Hans
Thyge Jacobsen) til 2. Behandling Forslag om, at de i Depotet
i Aabenraa henliggende sønderjydske Arkivalier samt andre
sønderjydske Arkivalier, der maatte blive afleveret fra tysk
Side til Danmark, skulde indgaa som Bestanddele af det jydske
Landsarkiv i Viborg, der ligeledes skulde være Opbevarings
sted for de Arkivalier fra de sønderjydske Landsdele, der efter
bestaaende Ordning skal afgives til Opbevaring i Statsarkivet.
Dette Ændringsforslag, hvortil ogsaa A. C. Mortensen
(S.) var Medforslagsstiller, forkastedes med 74 Stemmer
mod 23.
Lovforslaget vedtoges i Folketinget enstemmigt med 102
Stemmer. — I Landstinget, hvor de konservative Udvalgs
medlemmer (Ellinger og Schaumann) gik imod Lovforslaget,
men ansaa det for ørkesløst paa det daværende Tidspunkt at
stille Ændringsforslag, vedtoges det enstemmigt med 47
Stemmer.
Som Bilag til Folketingsudvalgets Betænkning fulgte:
1) Udtalelse fra Rigsarkivaren om et i Ribe Stiftstidende
fremsat Forslag om et Arkiv i Ribe og om den dertil hørende
Deling af Jylland i arkivalsk Henseende. 2) Udtalelse fra
Rigsarkivaren om, hvilke Arkivalier de sagkyndige mener
skal tildeles det sønderjydske Landsarkiv. 3) Udtalelse fra
Rigsarkivaren angaaende en Indberetning fra Haderslev
Stiftsamt vedrørende Opbevaringen af en Del Arkivalier fra
de tyske Skattekontorer, der fortsatte deres Virksomhed,
indtil den danske Skattelovgivning var indført i de sønder
jydske Amter. 4) Ribe Bys Ønske om at komme i Betragt-
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ning som Sæde for et nyt Landsarkiv, hvis et saadant oprettes
for et større Landomraade end de sønderjydske Landsdele.
Som Bilag til Landstingets Udvalgsbetænkning forelaa Oplys
ning fra Undervisningsministeriet vedrørende Bekostelig heden af Udvidelse af Landsarkivet i Viborg.

60. Lov om Ændring af Lov Nr. 268 af 12. Juni
1922 om Lønningsbestemmelser m. m. for Lærere og
Lærerinder i Folkeskolen paa Færøerne. (Undervisminister Borgbjerg). [A. Sp. 7495—C. Sp. 1085, 1693].
Fremsat i Folketinget 1T/2 (F. Sp. 4635). 1. Beh. 13/2
(F. Sp. 4700). Henvist til Lønningsudvalget (se Side 24).
Betænkning (B. Sp. 1673) afgiven 19/3. (Ordfører: N. P.
Nielsen). 2. Beh. 21/3 (F. Sp. 5843). 3. Beh. 23/3 (F. Sp. 5934).
Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 25/3 (L. Sp. 1447). 2. Beh.
27/3 (L. Sp. 1501). 3. Beh. 3% (L. Sp. 1678). Loven stadfæstet
28. April 1931. (Lov-Tid. Nr. 153).

Ved Loven forhøjes for Andenlærere Begyndelseslønnen
fra 1 200 Kr. til 1 400 Kr. og Slutlønnen fra 2 700 Kr. til
2 900 Kr.
Endvidere tillægges der Vandrélærere (midlertidige
Hjælpelærere) et Honorar af 120 Kr. maanedlig i Tiden fra
15. September til 15. Juni; desuden har en Vandrelærer Krav
paa, at der for Kommunens Regning tillægges ham frit
Logi uden Kost. Honoraret til Vandrelærere udredes med
Halvdelen af Færø Amts Repartitionsfond og Halvdelen af
Statskassen.
Fremdeles ændres § 1 i Loven af 12. Juni 1922 saaledes,
at det for Fremtiden vil staa ogsaa andre Kommuner end
Thorshavn frit for at udnævne Overlærere.
Endelig indføres Reguleringstillæg i Stedet for Dyrtids
tillæg og Konjunkturtillæg.
Loven træder i Kraft 1. Juli 1931.

Loven, hvis to her førstnævnte Bestemmelser enstemmigt
er ønsket af Færøernes Lagting, er enslydende med det
fremsatte Lovforslag, dog at Ikrafttrædelsesdatoen er æn
dret fra 1. April til 1. Juli. Loven vedtoges enstemmigt i
begge Ting.
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61. Lov om Udvidelse af Rigshospitalet. (Under
visningsminister Borgbjerg). [A. Sp. 8451—C. Sp. 2295, 2729].
Fremsat i Folketinget 10/3 (F. Sp. 5297). 1. Beh. 13/3
(F. Sp. 5536). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Bjer
ring, Fr. Andersen [Kh.-Frb. ø. Stkr.], Chr. Hansen, Weygaard,
N. P. Nielsen, O. Andersen [Form.], A. C. Mortensen, Elna
Munch [Sekr.], Nørskov, Vanggaard, I. A. Hansen, Hede
lund, Raunkjær, Pitzner og Bindslev). Betænkning (B. Sp.
2905) afgiven Q/Å. (Ordfører: Bjerring). 2. Beh. 17/4 (F. Sp.
6827). 3. Beh. 18/4 (F. Sp. 6922). Oversendt til Landstinget.
1. Beh. 22/4 (L. Sp. 1900). 2. Beh. 24/4 (L. Sp. 2012). 3. Beh.
25/4 (L. Sp. 2139). Loven stadfæstet 31. Marts 1931. (Lov-Tid.
Nr. 82).
Ved Loven bemyndiges Undervisningsministeren til paa
det Staten tilhørende, ved Henrik Harpestrengsvej beliggende
Areal, der stilles til Raadighed for Udvidelse af Rigshospitalet,
at lade opføre Bygninger for en psykiatrisk Afdeling med de
for denne Afdeling nødvendige Funktionærboliger til et Beløb
af indtil 1 250 000 Kr.
Ved Loven muliggøres det, at der bag Rigshospitalet ind
rettes en Sindssygeafdeling med et Normalantal Sengepladser
paa 110, som dog under særlige Forhold kan udvides til 130,
bl. a. for særlige sindssyge, som af undervisningsmæssige
Grunde gerne skulde anbringes dér, I denne Ordning er
baade Staten, Københavns Kommune og Københavns Amt
interesserede.

Det af U ndervisnings ministeren fremsatte Lovforslag
gik ud paa, at der bagved Rigshospitalet, paa Pladsen ved
Henrik Harpestrengsvej, skulde opføres en psykiatrisk Afde
ling, at den neurologiske Afdeling, som Rigshospitalet fik
paa Militærhospitalet ved Loven af 1928, skulde udvides,
og at den otolaryngologiske Afdeling, Afdelingen for Næse-,
Øre- og Halssygdomme med tilhørende Klinikker, skulde
flyttes over i Militærhospitalet for at faa bedre Plads. Den
Plads, der saa blev ledig paa Rigshospitalet, skulde benyttes
til Udvidelse og Forbedring af de medicinske og kirurgiske
Poliklinikker, og den Plads, som Militæret mistede paa
Militærhospitalet, skulde indvindes ved, at Marinehospitalet
paa Christianshavn, der har staaet ledigt nogle Aar,
paa ny blev inddraget til Hospitalsbrug. Det vilde efter
Ministerens Mening give en rationel og relativ meget billig
Ordning.
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Lovforslaget blev henvist til et Folketingsudvalg, hvor man
udbad sig en Mængde Oplysninger fra Undervisningsmini
steriet, som man modtog. Der var indenfor Udvalget Enighed
om, at Forholdene paa Rigshospitalets Poliklinikker og Af
delingen for Patienter med Øre-, Næse- og Halssygdomme
er saaledes, at en Ændring til det bedre er i høj Grad paa
krævet, og at en Forbedring af Forholdene maa paabegyndes
snarest muligt, men man mente ikke, at der vilde være
tilstrækkelig Tid til at behandle hele Lovforslaget, hvorfor
man enedes om at indskrænke sig til det, som der trængtes
haardest til (§§ 1 og 2), og som ikke sagligt vilde foregribe
noget med Hensyn til det større Forslag, nemlig Udvidelsen
af Rigshospitalet med en Sindssygeafdeling.
Efter Indstilling af Folketingsudvalget vedtog Folke
tinget derefter enstemmigt at gennemføre Lovforslagets to
første Paragraffer, der omhandlede Opførelse af en psykiatrisk
Afdeling bag Rigshospitalet (se foran).
De konservative Udvalgsmedlemmer stillede ved 2. Be
handling, idet de ansaa en ny Poliklinikbygning for paa
krævet allerede nu, Forslag om at bemyndige Undervisnings
ministeren til paa det Staten tilhørende Areal ved Henrik
Harpestrengsvej at lade opføre en Bygning for Poliklinikker
til et Beløb af indtil 440 000 Kr. Da Ændringsforslaget
ikke kunde ventes gennemført i denne Samling, blev det
taget tilbage.
Ordførere var: Bjerring (S.), Nørskov (V.), Pitzner (K. F.)
og Elna Munch (R. V.).
I Landstinget, hvor Ordførerne var: Stegger Nielsen (V.),
Johs. Hansen (S.), Ellinger (K. F.) og Veistrup (R. V.),
vedtoges Lovforslaget uden Udvalg i Folketingets Affattelse
og enstemmigt.

62. Lov om Folkekirkens Lønningsvæsen udenfor
København og Frederiksberg m. m. (Kirkeminister
Dahl). [A. Sp. 8569—C. Sp. 2625, 2731].
Fremsat i Folketinget 25/3 (F. Sp. 6179). 1. Beh. 28°s31/3
(F. Sp. 6507, 6649). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer
(A. 0. Mortensen [Sekr.], N. P. Nielsen [Form.], Kammersgaard, Einer Jensen, M. K. Sørensen, Knud Hansen, A. M.
Hansen, Povlsen, Vejen, Slebsager, Jensen [Broby], Hans
Jacob Sørensen, Søren P. Larsen, Carlsen-Skiødt og Vester
ager). Betænkning (B. Sp. 2961) afgiven 23/4. (Ordfører:
A. 0. Mortensen). 2. Beh. 24/4 (F. Sp. 7431). 3. Beh. 24/4
(F. Sp. 7447). Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 25/4 (L. Sp.

1930/
/1931

Vedtagne Love (Kirkem.)

267

2140). 2. Beh. 25/4 (L. Sp. 2161). 3. Beh. 25/4 (L. Sp. 2163).
Loven stadfæstet 28. April 1931. (Lov-Tid. Nr. 144).
Af nærværende Lov, der er fremkommet i Henhold til
Revisionsbestemmelse i tidligere Lov, skal nævnes følgende:
1. Biskoppen over Københavns Stift lønnes med 12 900 Kr.
aarlig. De øvrige Biskopper lønnes med 11 700 Kr. aarlig.
I Repræsentationstillæg tillægges der Biskopperne over
Københavns, Roskilde, Fyns, Aarhus og Ribe Stifter 1 800
Kr., de øvrige Biskopper 1 200 Kr. aarlig.
II. Ved % af Sognekaldene, de faste Embeder som Anden
præst og de residerende Kapellanier i Købstæder er Lønnen
6 540 Kr. aarlig, stigende med 600 Kr. hvert 3. Aar til
7 740 Kr. aarlig.
Ved 3/5 af Sognekaldene, de faste Embeder som Andenpræst og de residerende Kapellanier i Købstæder er Lønnen
3 780 Kr. aarlig, stigende med 360 Kr. hvert 3. Aar til
5 220 Kr. aarlig og derefter med 480 Kr. hvert 3. Aar til
6 660 Kr. aarlig. Denne Løn kan tillægges residerende
Kapellaner i købstadlignende Bebyggelser.
Ved de øvrige Sognekald, faste Embeder som Andenpræst
og residerende Kapellanier er Lønnen 3 780 Kr. aarlig, stigende
hvert 3. Aar med 360 Kr. til 5 580 Kr. aarlig.
Kaldskapellaner og faste Hjælpepræster (præsteviede Med
hjælpere) lønnes med 3 480 Kr. aarlig, stigende hvert 3. Aar
med 360 Kr. til 4 560 Kr. aarlig.
III. Stiftsprovster oppebærer foruden Lønningen som
Præster et pensionsgivende Løntillæg af 1 200 Kr. aarlig.
Provster tillægges der et pensionsgivende Løntillæg af
1 500 Kr., 1 200 Kr. og 900 Kr. aarlig efter Provstiets Stør
relse. Fordelingen foretages af Kirkeministeriet, saaledes at
der bliver lige mange Stillinger i hver Klasse. Saafremt de
ved Lovens Ikrafttræden ansatte Provster herved faar mindre
i Indtægt, godtgøres Forskellen dem som et ikke-pensionsgivende Tillæg.
IV. Godtgørelse for Befordring i de Tilfælde, hvor Sogne
præsten eller Kapellanen i tjenstligt Øjemed skal befordre
sig selv, fastsætter Kirkeministeren for 5 Aar ad Gangen,
første Gang fra 1. April 1931 at regne, uden Hensyn til Antallet
af Kirker i Pastoratet, Sognenes Udstrækning, Befolknings-
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tallet, Præstegaardenes Afstand fra Kirken eller Kirkerne og
•efter Omstændighederne Vejenes Beskaffenhed til et Beløb
fra 50 Kr. til 1 000 Kr. aarlig, herunder for Udgift til Opholdsog Staldrum ved Annekskirken.
Præsteembeder i Købstæder tillægges der Befordrings
godtgørelse efter foranstaaende Regler, naar der med Em
bedet er forbundet udstrakt Landsogn eller Annekssogn med
Kirke.
Udgifterne ved Biskoppernes og Provsternes Tjeneste
rejser, som ikke vederlægges paa anden Maade, godtgøres
efter Regning.
Der ydes Præsterne en Godtgørelse for Udgift til Leje,
Opvarmning og Rengøring af Konfirmandstue og for Anskaf
felse af Embedsbøger, Attestblanketter og deslige. Godtgørelsen
fastsættes i hvert enkelt Tilfælde af Kirkeministeren med
et Beløb fra 100 Kr. indtil 800 Kr. aarlig.
Der ydes af Statskassen en Godtgørelse til Provsterne
for deres Udgifter til Anskaffelse af Protokoller, Papir til
Embedsskrivelser m. v. Beløbet fastsættes af Kirkeministeren.
Efter Kirkeministerens Bestemmelse kan der tillægges
Sognepræsterne og de residerende Kapellaner i de større Køb
stæder en ekstraordinær Befordrings- og Kontorholdsgodtgørelse af indtil 600 Kr. aarlig, som udredes af Fællesfonden.

Der er ved de ovenfor under I—IV fastsatte Lønninger
m. v. og Godtgørelser sket Forskydninger fra det hidtil
gældende dels opad dels nedad, men saaledes at den samlede
Udgift ikke væsentlig forrykkes.
V. Menighedsmodet træffer — under Stadfæstelse for
Landets Vedkommende af Provstiudvalget, for Købstædernes
af Overtilsynet efter indhentet Erklæring fra Provstiudvalget
— Beslutning om, hvorledes Kirkebetjentforholdene skal
ordnes, hvem Forretningerne skal overdrages til, og hvilke
Honorarer der skal gives.
For de før 1. Juli 1922 ansatte Kirkebetjente gælder
dog fremdeles Reglerne i §§ 22—25, 27—30 og 32 i Lov
Nr. 286 af 30. Juni 1922, saaledes som denne Lov er ændret
ved Lov Nr. 183 af 8. Juli 1927. Ligeledes gælder fremdeles
de i nævnte Lovs §§ 24, 25, 27, 28 og 30 indeholdte Bestem
melser om Kordegne, Kantor- eller Organiststillinger i Køb
stæder eller købstadlignende Bebyggelser, der i Henhold til
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en af Overtilsynet stadfæstet Menighedsraadsbeslutning er
eller bliver indordnet i de i § 24, Stykke 1, nævnte Honorar
klasser.
Ved Kirkebetjentenes Afgang kan der, naar Forholdene
taler derfor, af Kirkeministeriet tillægges dem et aarligt Beløb,
hvis Størrelse fastsættes efter indhentet Erklæring fra Menighedsraadet, Provstiudvalget og Overtilsynet. Beløbets Stør
relse fastsættes under Hensyn til den Tid, i hvilken vedkom
mende har beklædt Stillingen, og det Honorar, der er oppebaaret i denne.
Ved Kirkebetjentenes Død kan der paa tilsvarende Maade
tillægges deres Enker og Børn under 18 Aar et aarligt Beløb
samt Efterindtægt.
Ved Fastsættelse af det foran nævnte aarlige Beløb til
Kordegne i Købstæderne, som før 1. Oktober 1919 var beret
tigede til Pension af deres kirkelige Indtægter, og til disses
Enker skal der tages Hensyn til, hvad der efter den ældre Lov
givnings Regler vilde have tilfaldet de paagældende i Pension
af de før nævnte Tidspunkt oppebaarne kirkelige Indtægter.
Ved Fastsættelse af det foran nævnte Beløb til Kirke
betjente, der faar reduceret Pension af et Lærerembede, fordi
deres Timetal har været nedsat af Hensyn til deres kirkelige
Tjeneste, og til disses Enker skal der tages Hensyn til, at de
ikke, naar dette Beløb lægges til deres Pension, faar mindre,
end de vilde have faaet af Lærerembedet, hvis de havde haft
fuldt Timetal.

Foranstaaende Bestemmelser under V. er nye.

VI. I Overensstemmelse med den nye Tjenestemandslov
af 28. April 1931 erstattes ogsaa for nærværende Tjeneste
mænd Dyrtidstillæg og Konjunkturtillæg med et Regulerings
tillæg og Pensionsbidraget forhøjes fra 3 til 5 pCt. af Grund
lønnen. Statskassens Tilskud til Pensioner til Præster og
Præsteenker er herefter nedsat noget.
VII. Bestemmelserne vedrørende Præstegaarde, Præstegaardsjorder er i det væsentlige uforandrede.
VIII. Vedrørende Udgifternes Fordeling er Hoved
bestemmelserne følgende, der er i det væsentlige uforandrede:
Til Dækning af Udgifterne i Henhold til denne Lov
udreder Statskassen:
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1. Biskoppernes Lønninger og Repræsentationstillæg.
2. Udrustningshjælp og Opholdstillæg samt Flytte- og
Rejsegodtgørelse til Præsterne paa Færøerne.
3. Lønning til Præsten paa Christiansø.
4. Lønninger til Præsterne for de døvstummes Menigheder,
Honorarer til disse Præsters Medhjælpere samt Dag
penge og Rejsegodtgørelser.
5. Løntillæg til Stiftsprovsterne samt Provsterne.
6. Godtgørelse i Henhold til § 6 i Lov Nr. 505 af 28. Septem
ber 1918 om Afløsning af Grundbyrder til Præster, der
har valgt at forblive under den før 1. April 1913 gæl
dende Lønningsordning.
7. Udgifterne til Præstegaardskonsulenterne og Bygnings
konsulenterne.
8. Understøttelser til Kapellanhold.
9. Reguleringstillæg.
10. Efterindtægt.
11. Pensioner (Fjerde Afsnit) efter følgende Regler:

a. Egenpension, Enkepension og Børnepension, for saa
vidt angaar Biskopperne, udredes helt af Statskassen.
b. Af Egenpension til Præster,
der lønnes efter §3............... 1 400 Kr.
- §§ 4 og 5 ..................
900 —
—
— § 6................................
400 —
Til Pension til Enker efter Præster,
der lønnesefter § 3........................
500 —
- §§ 4 og 5 ..................
300 —
—
— § 6................................
100 —
I intet Tilfælde kan Tilskuddene overstige Halv
delen af vedkommende Pension.
Børnepension udredes helt af Statskassen.
c. Egenpension, Enkepension og Børnepension, for saa
vidt angaar Præster ved de døvstummes Menigheder,
udredes helt af Statskassen.
De 5 pCt., der afkortes i Tjenestemændenes Løn
ningsindtægt, anvendes til delvis Dækning af den
Del af Pensionen, der ikke udredes af Statskassen.
12. Personlige Tillæg efter § 18, Stykke 3 og 4.
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13. Biskoppernes Kontorholdsvederlag, Flyttegodtgørelse og
Udgifter paa Tjenesterej ser og Godtgørelser til Prov
sterne samt Udgifter til disses Tjenesterejser.
14. Stiftsøvrighedernes Kontorholds vederlag.
15. Udgifter til Syn over Præstegaardsskovene.
16. Tilskud i Henhold til § 24 i Lov af 15. Maj 1903 om Afløs
ning af Tienden.
Udgifterne i Henhold til denne Lov tilvejebringes, for
saa vidt de ikke i Henhold til foranstaaende udredes af Stats
kassen, dels gennem de til Folkekirken henlagte Midler, her
under Præstegaardene, eller de Midler, der maatte indkomme
ved Bortsalg af disse, dels ved Ligning paa Folkekirkens
Medlemmer i Henhold til nærmere angivne Regler.
IX. Reglerne om Lønningsmidlernes Bestyrelse er ogsaa
i det store og hele uforandrede.
Her skal blot nævnes, at de til Præsternes Lønning hen
lagte Midler bestyres dels som Hjemmemidler, dels som Stifts
midler under Navn af Præsteembedernes Fællesfond.
Hjemmemidlerne bestyres af Menighedsraadet gennem en
Præstelønning skosse, hvis Regnskabsfører og Kasserer vælges
blandt Menighedsraadets læge Medlemmer eller udenfor
Menighedsraadet. I sidstnævnte Tilfælde skal Valget stad
fæstes af Overtilsynet.
Som Hjemmemidler bestyres Præsteembedernes faste
Ejendomme paa den i Loven angivne Maade. Endvidere
Midlerne til Boligernes Vedligeholdelse, Afløsningsvederlag
for Højtidsoffer samt Offer og Accidenser, uafløste Pengeog Kornafgifter og andre Naturalydelser. Afgifterne for de
i Henhold til Lov Nr. 537 af 4. Oktober 1919 afhændede Jorder
indbetales af Yderne i Præstelønningskassen.
Fællesfondene bestyres af Stiftsøvrighederne under Med
virkning af Stiftskasserne, der har Ansvar som Kassebetjente
i Henhold til Lov om Statens Regnskabsvæsen og Revision
af 31. Marts 1926. Under Fællesfonden bestyres Afløsnings
summer for Tiender og Grundbyrder samt andre Embeds
kapitaler.
De til Dækning af Udgifterne til Honorarer til Kirke
betjeningen, Understøttelser m. m. bestemte Midler bestyres
af Menighedsraadene gennem en Kirkebetjeningskosse, der ved
selvejende Kirker bestyres i Forbindelse med Kirkekassen,
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ved ikke-s’el vej ende Kirker i Forbindelse med Menighedsraads kassen.
I Kirkebetjeningskassen indgaar Degneembedernes Ind
tægter, Afløsnings vederlag for Højtidsoffer samt Offer og
Accidenser til Kirkebetjentene, og hvad der lignes til disse.
Hvor der til Kirkebetjentstillinger hører Boliger eller Jorder,
bestyres disse af Menighedsraadet under Provstiudvalgets
Tilsyn. Indtægten af Bolig og Jorder fradrages i Honoraret.
Endelig er der som hidtil et Provstiudvalg, hvis Funk
tioner nærmere er angivet i Loven.
X. Af Lovens almindelige Bestemmelser er nye Reglerne
for Tjenestemændenes Adgang til at gaa til Domstolene og
til at opnaa Forskud samt angaaende Godtgørelser ved For
flyttelse i Overensstemmelse med den nye Tjenestemandslov.
Ved Lovforslagets Behandling i Folketinget var Ord
førerne: A. C. Mortensen (S.), Vejen (V.), C arisen-Skiødt
(K. F.) og A. M. Hansen (R. V.).
Paa Forslag af det nedsatte Udvalg eller dets Flertal
(Socialdemokrater, Venstre og Radikale) foregik nogen For
skydning i de af Ministeren foreslaaede Lønsatser for at give
Præsterne i de smaa Sogne noget højere Løn end foreslaaet.
Endvidere fastsattes en mere rationel Ordning af Præstehonorarerne, der samtidig forandredes til et pensionsgivende
Løntillæg. Et andet Ændringsforslag gik ud paa, at det
aarlige Beløb, der eventuelt bevilges afgaaende honorarlønnede
Kirkebetjente, ikke skal have Karakteren af en Understøttelse,
der ydes blot under Hensyn til vedkommendes Trang, idet
Udvalget mener, at der under Overvejelserne af, hvorvidt
der bør tildeles en saadan aarlig Ydelse, særlig bør tages
Hensyn til det Arbejde, vedkommende har udført i Kirkens
Tjeneste. Endvidere bestemtes det, at den Byrde, der falder
paa Folkekirkens Medlemmer derved, at Valgmenighedsmed
lemmer er fritaget for at svare Kirkeskat, ikke skal bæres
af Folkekirkens Medlemmer i vedkommende Kommune,
men af Fællesfonden. Endelig fastslog et Ændringsforslag,
at Præsteembeder altid skal opslaas ledige.
Udvalgets konservative Mindretal ansaa det Biskopperne
tillagte Repræsentationstillæg for for lavt og stillede Ændrings
forslag om at følge de af det kirkelige Udvalg foreslaaede
Satser. (3 000 Kr. til Biskoppen over Københavns Stift
og 1 800 Kr. til de øvrige Biskopper). Mindretallet ansaa det
ligeledes for uheldigt, saavel for Præsternes som for Menig
hedernes Vedkommende, at der igen oprettes en Del lavt
lønnede 3. Klasses Sognepræsteembeder, efter at disse ved
Præstelønningslovens Revision 1927 var blevet ophævet.
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Den. nugældende Lovs § 14, hvorefter en Præst, der har været
i Embedet i mindst 10 Aar, af Menighedsraadet kan opryk
kes til en højere Lønklasse, ønskede Mindretallet bibeholdt.
Endelig foreslog Mindretallet, at Embeder i første Klasse
kun kan søges, naar Ansøgeren har mindst 16 Aars Eksamens
alder. Mindretallets Ændringsforslag forkastedes.
Ved 3. Behandling vedtoges Lovforslaget i den Skikkelse,
det havde faaet efter Vedtagelse af Udvalgets og Flertallets
Ændringer, med 104 Stemmer mod 1 (Ulrich, der var util
freds med de Kaar, Lovforslaget gav de unge Præster).
Landstinget vedtog med Stegger Nielsen (V.), H. P. Jo
hansen (S.), S. Rasmussen (K. F.) og Veistrup (R. V.) som
Ordførere uden Udvalg Lovforslaget i Folketingets Affattelse
og enstemmigt.
De samlede Udgifter vil blive de samme som efter den hid
til gældende Lov.

63. Lov om Folkekirkens Lønningsvæsen i Kø
benhavn Og paa Frederiksberg. (Kirkeminister Dahl).
[A. Sp. 8547—C. Sp. 2673, 2731].
Fremsat i Folketinget 25/3 (F. Sp. 6179). 1. Beh. 28°ø31/3
(F. Sp. 6508, 6649). Henvist til Udvalget angaaende Forslag
til Lov om Folkekirkens Lønningsvæsen udenfor København
og Frederiksberg m. m. (se Side 266). Betænkning (B. Sp.
2961) afgiven 23/4. (Ordfører: A. C. Mortensen). 2. Beh. 24/4
(F. Sp. 7431). 3. Beh. 24/4 (F. Sp. 7453). Oversendt til Lands
tinget. 1, Beh. 25/4 (L. Sp. 2158, jfr. 2140). 2. Beh. 25/4 (L. Sp.
2161). 3. Beh. 25/4 (L. Sp. 2163). Loven stadfæstet 28. April
1931. (Lov-Tid. Nr. 143).
Nærværende Lov er fremkommet i Henhold til Revisions
bestemmelsen i den hidtil gældende Lov af 8. Juli 1927,
jfr. Lov Nr. 72 af 19. Marts 1930. Af Loven, der slutter sig
nær til Loven af 1927, skal nævnes nogle Hovedtræk:
Lønningsbestem melser.
I 1. Lønningsklasse er Lønnen 9 600 Kr. aarlig.

Hertil henføres Embederne som Sognepræst ved følgende
Kirker:
Københavns Domkirke (Vor Frue Kirke)
Christiansborg Slotskirke
Holmens
Kirke

18
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Garnisons
Kirke
Trinitatis
—
Helligaands
—
Frederiks
—
Vor Frelsers
—
Frederiksberg
—

I 2. Lønningsklasse er Lønnen 7 500 Kr., stigende hvert
3. Aar med 600 Kr. til 8 700 Kr. aarlig. Hertil henføres
indtil 2/3 af Sognekaldene (bortset fra de foran nævnte Em
beder) og indtil 1/5 af de residerende Kapellanier.
I 3. Lønningsklasse er Lønnen 5 700 Kr. aarlig stigende
hvert 3. Aar med 480 Kr. til 7 140 Kr. aarlig. Hertil henføres
Resten af Sognekaldene og indtil Halvdelen af de residerende
Kapellanier.
I 4. Lønningsklasse er Lønnen 4 800 Kr. aarlig, stigende
hvert 3. Aar med 360 Kr. til 6 600 Kr. aarlig. Hertil henføres
Resten af de residerende Kapellanier.
I 5. Lønningsklasse er Lønnen 3 840 Kr. aarlig, stigende
hvert 3. Aar med 360 Kr. til 4 920 Kr. Hertil henføres
Embederne som Kaldskapellaner.
Hjælpepræster, der paa Grund af særlige Forhold, f. Eks.
Arbejdets Omfang, Sygdomstilfælde eller lignende, af Mini
steriet ansættes midlertidig til Hjælp ved Betjeningen af et
fast Embede, kan der efter Ministeriets nærmere Bestemmelse
tillægges et Honorar af indtil 2 400 Kr. aarlig.
Provster tillægges der et pensionsgivende Løntillæg af
1 200 Kr. aarlig i København og 900 Kr. aarlig paa Frederiks
berg. Saafremt de ved Lovens Ikrafttræden ansatte Provster
herved faar mindre i Indtægt, godtgøres Forskellen dem som
et ikke pensionsgivende Tillæg. Til delvis Dækning af Ud
gifterne til Provsternes Løntillæg indbetaler hver Kirke i
Provstiet 40 Kr. aarlig til Kirkeministeriet.
For at blive lønnet i 1. Lønningsklasse kræves 20 Aars
Eksamensalder, i 2. Lønningsklasse 16 Aars Eksamensalder
og i 3. Lønningsklasse 8 Aars Eksamensalder.
For Tjenestebolig fradrages Vs
Embedets Grundløn.
Efter Indstilling fra Menighedsraadet kan Kirkemini
steriet, naar særlige Forhold taler derfor, tillægge en Præst,
der ingen Embedsbolig har, et Huslejetilskud, hvis Størrelse
fastsættes af Ministeriet for et Aar ad Gangen.
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Kordegne lønnes:
I 1. Lønningsklasse med 3 180 Kr. aarlig, stigende hvert
3. Aar med 360 Kr. til 4 980 Kr. aarlig. Hertil henføres indtil
Stillingerne.
I 2. Lønningsklasse med 2 160 Kr. aarlig, stigende hvert
3. Aar med 360 Kr. til 3 960 Kr. aarlig. Hertil henf øres Resten
af Stillingerne.
Der tillægges Kordegne som Regel 600 Kr. aarlig i
Kontorholdsgodtgørelse.
De før 1. Juli 1927 ansatte Gravere lønnes paa følgende
Maade:
I 1. Lønningsklasse med 2 160 Kr. aarlig, stigende hvert
3. Aar med 360 Kr. til 3 240 Kr. aarlig.
I 2. Lønningsklasse med 1 920 Kr. aarlig, stigende hvert
3. Aar med 150 Kr. til 2 370 Kr. aarlig. De Gravere, der hidtil
har været lønnet i 3. Lønningsklasse, oprykkes i 2. Lønnings
klasse.
Gravere, der er ansat efter 1. Juli 1927, er ikke Tjeneste
mænd, men oppebærer et Honorar fra 1 500 Kr. til 3 000 Kr.
aarlig. Dog kan efter Kirkeministerens nærmere Bestemmelse
indtil 1/6 af Graverstillingerne vedblive at være Tjeneste
mandsstillinger med den for 1. Lønningsklasse fastsatte
Lønning og indtil
med den for 2. Lønningsklasse fastsatte
Lønning.
Kantorer og Organister tillægges der et Honorar fra
2 000 Kr. til 6 000 Kr. aarlig.
Antallet af Medlemmer af Koret, der lønnes af Menigheds
ligningen, fastsættes af Kirkeministeriet, dog at Antallet
ikke kan overstige 10.
Honoraret til Korets Medlemmer fastsættes af Kirke
ministeriet efter indhentet Erklæring fra Menighedsraadet og
Overtilsynet.
De Kormedlemmer, der antages til uden særligt Vederlag
at medvirke ved kirkelige Handlinger i samme Omfang som
Organisten, kan der tillægges et Honorar fra 600 Kr. til 1 200
Kr. aarlig. Eor de før 1. Juli 1927 ansatte Kormedlemmers
Vedkommende kan Honorarerne fastsættes efter de da gæl
dende Regler.
Ved et Regulativ af Overtilsynet skal det fastsættes,
at Kantoren og Organisten samt mindst 2 af Korets Medlemmer

18*

276

Vedtagne Love (Kirkem.)

1930/i93i

skal medvirke uden særligt Vederlag ved alle ordinære og
ekstraordinære Gudstjenester i sædvanlig Form, der afholdes
af Sognets Præster eller af andre paa deres Vegne, og ved
kirkelige Handlinger, der udføres paa Søn- og Helligdage og
paa 2 i hver enkelt Kirkes Regulativ fastsatte ugentlige
Søgnedage. Deres Medvirken kan ogsaa kræves ved kirkelige
Handlinger paa andre Søgnedage, men der tillægges dem da
Betaling herfor efter Kirkens Takstregulativ. De øvrige Kirke
betjente og Funktionærer skal medvirke ved samtlige Guds
tjenester og kirkelige Handlinger paa Søn- og Helligdage
saavel som paa Søgnedage uden særligt Vederlag.
I Regulativet skal det endvidere fastsættes, at Kor
degnens Kontor skal være aabent 22 ugentlige Timer i en for
alle Kirker fælles Tid.
Særlige Tillæg samt Efterindtægt og Pension.
Der tilkommer de i denne Lov nævnte Tjenestemænd
Stedtillæg og Reguleringstillæg i Overensstemmelse med de
for Statens Tjenestemænd gældende Regler.
Kateketer, Kantorer og Organister samt honorarlønnede
Gravere er ikke Tjenestemænd. De oppebærer ikke Sted
tillæg og Reguleringstillæg, men et Dyrtidstillæg, der beregnes
efter Reglerne i § 92, Stykke 3, i Lov om Statens Tjeneste
mænd.
Der tilkommer de i denne Lov nævnte Tjenestemænds
efterladte Efterindtægt i Overensstemmelse med de for efter
ladte efter Statens Tjenestemænd gældende Regler.
De i denne Lov nævnte Tjenestemænd er berettigede til
Pension for sig selv og for deres Enker samt til Børnepension
i Overensstemmelse med de for Statens Tjenestemænd gæl
dende Regler.
De med Honorar lønnede Kirkebetjente og Funktionærer
kan der ved deres Afgang tillægges en Understøttelse, hvis
Størrelse i hvert enkelt Tilfælde fastsættes af Ministeriet efter
Indstilling fra Menighedsraadet og Overtilsynet. Paa samme
Maade kan der tillægges Enker og Børn under 18 Aar en
Understøttelse, herunder Efterindtægt. Midlerne til Udredel
sen af disse Understøttelser tilvejebringes paa samme Maade
som Honorarerne til de paagældende.
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Udgifternes Fordeling.
Til Dækning af Udgifterne i Henhold til denne Lov
udreder Statskassen følgende Tilskud til Præstélønningerne:

1. Reguleringstillæg.
2. Efterindtægt.
3. Pensioner efter følgende Regler:
a. Af Egenpension til
Præster i 1. Lønningsklasse.................... 1 800 Kr.
—
- 2.
—
................... 1 600 —
—
- 3.
—
................... 1 400 —
- 4.
—
...................
900 —
—
-5.
—
...................
600 —
b. Til Pension til
Enker efter Præster i 1. Lønningski. .
600 —
—
—
—
- 2.
—
500 —
—
—
- 3.
—
.
400 —
—
—
—
- 4.
—
.300 —
—
—
—
- 5.
—
.
200 —
I intet Tilfælde kan Statskassens Tilskud overstige
Halvdelen af vedkommende Pension.
Børnepension udredes helt af Statskassen.
De 5 pCt., der afkortes i Tjenestemandens Lønnings indtægt, anvendes til delvis Dækning af den Del af Pen
sionen, der ikke udredes af Statskassen.
4. Visse personlige Tillæg.

Udgifterne til Lønninger, Stedtillæg, Reguleringstillæg,
Efterindtægt og Pension til Kordegne og Gravere samt Hono
rarer m. m. til Gravere, Kantorer, Organister og det ansatte
Kirkekor udredes, for saa vidt de ikke dækkes af Præste-,
Degne- og Klokkerpengene i København og paa Frederiks
berg af Vederlaget for Højtidsofret, ved en Tillægsligning
jfr. nedenfor.
Honorarer m. m. til Kirkernes øvrige Funktionærer
udredes af Kirkerne eller den Institution, hvem Udgiften
til Kirkernes Vedligeholdelse og Drift paahviler.
Hvad der i øvrigt udkræves til Dækning af Udgifterne
i Henhold til denne Lov, tilvejebringes dels gennem de til
de paagældende Embeder henlagte Midler, dels ved en Tillægsligning i København til Præste-, Degne- og Klokkerpengene
og paa Frederiksberg ved en Tillægsligning til Vederlaget for
det afløste Højtidsoffer.
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Med Hensyn til Ligning af Præste-, Degne- og Klokker
pengene gælder vedblivende Reglerne i Lov af 14. April 1904.
Tillægsligningen lignes ved Kommunalbestyrelsens For
anstaltning paa de til Folkekirken hørende Beboere i Køben
havn og Frederiksberg, med Undtagelse af Medlemmerne af
en Valgmenighed, efter de for Ligning henholdsvis af Præste-,
Degne- og Klokkerpengene og af Vederlaget for det afløste
Højtidsoffer gældende Regler.
Attester efter Kirkebogen udover den første betales med
60 0., der tilfalder vedkommende Præst udenfor Embedets
Lønning. Attester, der begæres af offentlige Myndigheder
eller udstedes til offentligt Brug, udfærdiges dog altid uden
Betaling. Den første, vederlagsfri Attest tilsendes de paa
gældende, for saa vidt den ikke udleveres dem umiddelbart
efter den kirkelige Handling.
Til Varetagelsen af de økonomiske Anliggender vælges
i København og Frederiksberg Provstiudvalg, bestaaende af
Provsten som Formand og 2 læge Medlemmer, valgte af
Provstiets Menighedsraad i eller udenfor disses Midte efter
Reglerne for Forholdstalsvalg. Af Provstiudvalgene i Køben
havn vælges et Udvalg, bestaaende af 5 Medlemmer, der gør
Indstilling til Overtilsynene angaaende de enkelte Kirkers
Budgetter, før disse stadfæstes.
Af de almindelige Bestemmelser skal nævnes, at Afgørelsen
af, hvorvidt nye Sogne med de dertil hørende Embeder og
Bestillinger eller nye Embeder og Bestillinger i allerede bestaa
ende Sogne skal oprettes, træffes ligesom hidtil af Ministeriet,
der ogsaa bestemmer, i hvilken Lønningsklasse de paagæl
dende Tjenestemænd skal indordnes. Saafremt Lønningerne
skal udredes af Præste-, Degne- og Klokkerpengene — paa
Frederiksberg af Vederlaget for Højtidsofret — i Forbindelse
med Tillægsligningen, kan Oprettelsen dog ikke ske uden
Kommunalbestyrelsens Samtykke, medmindre der har fundet
en Stigning Sted, som nedenfor anført, henholdsvis af Præste-,
Degne- og Klokkerpengene, udregnede efter de hidtidige
Regler, og af Vederlaget for Højtidsofret, beregnet som foran
angivet.
Til Oprettelse af et nyt Sogn skal denne Stigning udgøre
mindst 9 000 Kr.
For Københavns Vedkommende skal denne Stigning
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være sket i Forhold til Gennemsnittet af de nærmest fomdgaaende 5 Ligningsaar. For Frederiksbergs Vedkommende
regnes det Grundbeløb, udover hvilket Stigningen skal være
sket, til 48 000 Kr.
Loven træder i Kraft 1. Juli 1931.
Lovforslaget, hvis 1. Behandling i begge Ting fandt Sted
sammen med Lovforslaget om Præstelønninger udenfor
København og af de samme Ordførere, vedtoges med et
Par Ændringer (Flytning af et Løntillæg fra en Gruppe til
en anden og Nedsættelse af Statens Bidrag til Præsters
Pension) enstemmigt af Folketinget.
Det konservative Mindretal i Udvalget, der ikke ønskede
at være med til at gøre en Trediedel af de ved københavnske
Kirker ansatte Gravere til Tjenestemænd og stillede Ændrings
forslag om at stryge dette, bemærkede i Betænkningen,
at Mindretallet var villigt til at gaa ind i et Arbejde med
Henblik paa en samlet Overvejelse af samtlige Kirkebetjent
stillinger saavel i København som udenfor Købehavn, om
fattende Kordegne, Organister, Gravere m. fl., idet man
anser en saadan stykkevis Revision, som Lovforslaget
anviser, hvorved der paa en ret tilfældig Maade oprettes en
ny Gruppe Tjenestemænd, for uheldig.
Landstinget vedtog enstemmigt Lovforslaget i Folketingets
Affattelse.

64. Lov om Udlaan af Erhvervenes Laanefond til
Ejere af Landbrugsejendomme til Opnaaelse af Akkord.
(Af Madsen-Mygdal, Claitsaqer, 1. A. Hansen, Krag, N. Neergaard, Norskov. Pinstrup, Thorhauge og Vanggaard). [A. Sp.
8509—0. Sp. 2299, 2733].
Fremsat i Folketinget 17/3 (F. Sp. 5570). 1. Beh. 23/3
(F. Sp. 5944). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Olufson,
J. P. Nielsen, Larsen [Bjerre], Marinus Sørensen, Fisker
[Form.], J. P. Jensen, Holdgaard [Sekr.], Jørgen Jørgensen
[Lejre], Madsen-Mygdal, Kr. Kristensen, Chr. Ernst Christen
sen, Christensen [Høng], Fuglsang, A. C. D. Petersen og C. J. F.
Sven). Betænkning (B. Sp. 2923) afgiven 18/4. (Ordfører:
Olufson). 2. Beh. 18/4 (F. Sp. 6943). 3. Beh. 2% (F. Sp. 6994).
Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 22/4 (L. Sp. 1906). Henvist
til Udvalg paa 15 Medlemmer (J. V. Christensen, Johs. Clau
sen, Degnbol, Frøkjær, Gisselbæk, A. P. Hansen, Johs. Han
sen, Jefsen Christensen, Jensen [Aale], Jeppesen [Drusebjerg],
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H. P. Johansen, Kr. Johansen, P. C. Petersen, S. Rasmussen
og Rytter [Form.]). Betænkning (B. Sp. 2977) afgiven 23/4.
(Ordfører: Rytter). 2. Beh. 25/4 (L. Sp. 2105). 3. Beh. 25/4
(L. Sp. 2139). Loven stadfæstet 28. April 1931. (Lov-Tid.
Nr. 142).
Nærværende Lov knytter sig nøje til Lov Nr. 99 af
31. Marts 1928 om Udlaan af Statsmidler til Ejere og Brugere
af Landbrugsejendomme til Opnaaelse af Akkord (se Aarbog
1927—28, Side 103). Den holder sig baade finansielt og med
Hensyn til Varigheden indenfor de Rammer, som Loven af
1928 har sat, og fastsætter i øvrigt følgende:
Finansministeren bemyndiges til at udvide den Erhver
venes Laanefond i Henhold til Lov Nr. 109 af 4. April 1928
om Oprettelse af en Erhvervenes Laanefond tillagte af Staten
garanterede Kapital med indtil 10 Mill. Kr. for derigennem
at skaffe Midler til Udlaan til Ejere af Landbrugsejendomme
til Støtte for disse til Opnaaelse af frivillig Akkord eller
Tvangsakkord i Henhold til Lov Nr. 225 af 14. April 1905 om
Tvangsakkord udenfor Konkurs m. v. sammenholdt med Lov
Nr. 67 af 12. April 1927. (Se Aarbog 1926—27, Side 401).
Af det foran anførte Laanebeløb fordeles 8 Mill. Kr.
mellem Amterne i Forhold til disses samlede Ejendomsskyld
for Landbrugsejendomme, medens 2 Mill. Kr. indtil Udgan
gen af Aaret 1932 under Hensyn til Laanetrangen i de for
skellige Amter kan fordeles af Landbrugsministeren med Til
slutning af Rigsdagens Finansudvalg.
Laanene bevilges af et 5 Mands Udvalg, bestaaende af
Formanden for Erhvervenes Laanefond, der fungerer som
Udvalgets Formand, samt fire af Landbrugsministeren
udnævnte Medlemmer; dog bevilges for de sønderjydske
Landsdeles Vedkommende Laanene af Bestyrelsen for den
sønderjydske Laanekasse.
Til Bistand for det nedsatte Udvalg ved Afgørelsen af
Andragender om Laan nedsættes der for hvert Amt udenfor
de sønderjydske Landsdele et Udvalg bestaaende af 3 Med
lemmer. Formanden udnævnes af Landbrugsministeren. De
to andre Medlemmer vælges henholdsvis af de samvirkende
Landboforeninger og de samvirkende Husmandsforeninger i
vedkommende Landsdel.
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For Ydelsen af Laan skal følgende Betingelser opfyldes:
1. Akkordordningen skal være indstillet eller tiltraadt af
det i Medfør af Lov Nr. 67 af 12. April 1927 nedsatte
Udvalg for den Retskreds, i hvilken den paagældende
Ejendom er beliggende.
2. Udenfor de sønderjydske Landsdele kan Laan kim ydes
efter Anbefaling af Amtsudvalget, hvis Indstilling maa
indeholde en Redegørelse for Skyldnerens personlige
Forhold og en Udtalelse om dennes Evne til at opfylde
de ham efter Akkorden paahvilende Forpligtelser samt
være bilagt en Erklæring fra den stedlige Kommunal
bestyrelse.
3. Laan kan ikke ydes til Gennemførelse af en Akkord,
hvorved der tilbydes de Fordringshavere, som deltager
i Nedskrivningen, mere end 30 pCt. af deres samlede
Tilgodehavende.
4. Samtlige Gældsforpligtelser skal ved Akkorden i det
mindste være nedbragt til et Beløb, svarende til den
paagældende Ejendoms Ejendomsskyld værdi med Tillæg
af Værdien for Besætning og Inventar. Vurdering af
Besætning og Inventar foretages af Amts udvalget, for
de sønderjydske Landsdeles Vedkommende dog af de
under den sønderjydske Laanekasse fungerende Amts
udvalg.
Dog skal Amtsudvalget, indtil ny Vurdering til
Ejendomsskyld har fundet Sted, i Tilfælde, hvor Han
delsværdien efter Udvalgets bedste Skøn afviger fra
Ejendomsskyld værdien med Tillæg af Besætning og
Inventar, være berettiget til at forhøje eller nedsætte
Vurderingssummen med det tilsvarende Beløb, dog ikke
udover 10 pCt.
5. For en Fjerdedel af Laanets Beløb skal der stilles en af
Landsudvalget eller af Bestyrelsen for den sønderjydske
Laanekasse godkendt Kaution. For Laanet skal der
endvidere gives Pant i vedkommende Ejendom.
6. Laanet maa ikke overstige 8 pCt. af den for vedkommende
Ejendom ansatte Ejendomsskyld værdi og i intet Til
fælde overstige 6 000 Kr.
De bevilgede Laan forrentes med den for Udlaan af Er
hvervenes Laanefond til enhver Tid gældende Rentefod og er
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afdragsfri' i 3 Aar, hvorefter de afdrages i 12 Aar med T/i2
om Aaret.
En Skyldner, som tidligere har modtaget Laan til AkkordOrdning af sine Gældsforhold enten efter Lov Nr. 99 af 31.
Marts 1928 eller i Henhold til de for den sønderjydske Laane
kasse gældende Bestemmelser, kan ikke faa Laan i Henhold
til nærværende Lov. Ej heller kan den, som een Gang har
opnaaet Laan i Henhold til nærværende Lov, paa ny faa Laan
efter Lovens Bestemmelser.
I alle Tilfælde, hvor Laan ydes i Henhold til Loven,
skal der til dette knyttes det Vilkaar, at de faste Medhjæl
peres Løn, Kostpenge og andre Tilgodehavender, som der
med kan sidestilles, skal betales fuldt ud. Skifteforval
teren skal paase, at dette finder Sted.
Fra det Tidspunkt, da Anmodning fra en Skyldner om
Bistand til Opnaaelse af Akkord er indleveret til et af de i
Medfør af Lov Nr. 67 af 12. April 1927 i hver Retskreds ned
satte Udvalg eller til et af de i nærværende Lov nævnte Amts
udvalg, og indtil Sagens Behandling i Udvalget er afsluttet,
dog højst for et Tidsrum af 6 Uger, kan Arrest, Udlæg eller
Udpantning ikke retsgyldig ske i Skyldnerens Gods undtagen
for Fordringer, som ikke berøres af Akkorden.
De til Akkordordningen nødvendige Dokumenter udfærdiges uden Stempel og tinglyses uden Gebyr. Ved Tvangs
akkord udfærdiges Dokumenterne gratis af Skifteforvalteren.
Omkostninger ved Lovens Gennemførelse afholdes af Stats
kassen.
Loven træder straks i Kraft, og samtidig ophæves Lov
Nr. 99 af 31. Marts 1928 samt § 4 i Lov Nr. 67 af 12. April
1927, for saa vidt angaar Akkorder, der søges gennemført
i Henhold til denne Lov.*)
Loven er paa flere Punkter afvigende fra det forelagte
Lovforslag, idet det ændredes gennem Folketingets Udvalgs
behandling til sin nuværende Skikkelse. Saavel Venstre som
Konservative udviklede i Betænkningen deres Stilling til
flere af Ændringsforslagene, som de var imod, ligesom de
stillede selvstændige Forslag, der forkastedes. De vigtigste
Ændringer var følgende:

*) § 4 i Lov Nr. 67 af 12. April 1927 bestemmer, at Akkordudgifterne betales af dem, der søger Akkord.
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1. Loven indskrænkes til kun at angaa Ejere af Landbrugs
ejendomme, ikke Brugere. (Indsat af Socialdemokrater og
Radikale).
2. Midlerne stilles ikke til Raadighed for en Akkordlaanekasse i hvert Amt, men bevilges af et under Landbrugs
ministeren staaende Udvalg med Bistand af lokale Amts
udvalg. (Indsat af Socialdemokrater, Konservative og
Radikale).
3. Det gøres til Betingelse for Laanydelse, at ingen
Fordringshaver faar mere end højst 30 pCt. af deres Tilgode
havende. (Indsat af Socialdemokrater og Radikale).
4. Ejendomsskyld værdien skal danne Grundlag for
Laanegrænsens Fastsættelse. (Indsat af Socialdemokrater,
Konservative og Radikale).
5. Endvidere en Betingelse, at der stilles Kaution for en
Fjerdedel af Laanets Beløb. (Indsat af Socialdemokrater,
Konservative og Radikale).
6. Ministerens Ret til i enkelte Tilfælde at kunne be
vilge mere end 6 000 Kr. udgik. (Indsat af Socialdemokrater
og Radikale).
Fra Venstres Side var der stillet Ændringsforslag om,
at Landsudvalget fik følgende Sammensætning: »Laanene
bevilges af et af Landbrugsministeren nedsat Udvalg, be
staaende af en Formand, valgt af Landbrugsministeren,
samt 2 Medlemmer, valgte af henholdsvis De samvirkende
danske Landboforeninger og De samvirkende danske Hus
mandsforeninger. For de sønderjydske Landsdeles Vedkom
mende bevilges Laanene af Bestyrelsen for den sønderjydske
Laanekasse.« — Endvidere, at Amtsudvalgenes Formand
valgtes af Amtsraadet. De herom stillede Ændringsforslag
forkastedes.
Fra konservativ Side kunde man have ønsket, at Kommu
nalbestyrelsen ligesom ved Boligbyggeri med Statslaan
havde sagt god for Akkordsøgeren ved at paatage sig en
Garanti.
Lovforslaget med de ovenfor i Hovedtræk omtalte Æn
dringer anbefaledes ved 3. Behandling i Folketinget til Ved
tagelse af Ordførerne for de 3 Partier, henholdsvis Olufson (S.),
Madsen-Mygdal (V.) og Holdgaard (R. V.), medens de Kon
servatives Ordfører (A. C. D. Petersen) anbefalede at stemme
imod og Retsforbundets Ordfører (Hans Hansen) erklærede,
at de vilde undlade at stemme. Det vedtoges med 104 Stem
mer mod 15.
I Landstinget, hvor der ligesom i Folketinget fandt en
indgaaende Forhandling Sted om Lovforslaget, var Ordfø
rerne: Rytter (V.), Jensen (Aale) (S.), £. Rasmussen (K. F.)
og Jeppesen (Druse!)jerg) (R. V.).

284

Vedtagne Love (Privat)

193°/i93i

I den afgivne Udvalgsbetænkning udtalte Venstres Med
lemmer , at de havde ønsket, at Handelsværdien af vedkom
mende Ejendom var blevet lagt til Grund for Ordningen i
Stedet for som sket Ejendomsskyldværdien, og af Bestem
melsen om Nedskæringen af Gælden til 30 pCt. som Maksi
mum var udgaaet, samt at der ikke altid skulde fordres
Kaution for en Fjerdedel af Laanet. Men de undlod at stille
Ændringsforslag herom, da det viste sig umuligt at opnaa
fornøden Tilslutning, hvorefter de sammen med de socialde
mokratiske og radikale Medlemmer af Udvalget indstillede
Lovforslaget til Vedtagelse i Folketingets Affattelse, medens
de to konservative Udvalgsmedlemmer ikke kunde tiltræde
Lovforslaget, bl. a. under Hensyn til Bestemmelsen om
Gældsnedskrivningen til 30 pCt. som Maksimum og Mangelen
af en Bestemmelse om Kautionspligt for Kommunalbesty
relsen.
Ved 3. Behandling i Landstinget vedtoges Lovforslaget i
Folketingets Affattelse med 54 Stemmer mod 7 (Konservative).

B.

Ikke endeligt vedtagne Forslag.
1. Forslag til Lov om Rigets Flag. (Statsminister
Stauning). [A. Sp. 2433].
Fremsat i Folketinget 9/10 (B. Sp. 33). 1. Beh. 5/n (F. Sp.
1384). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Simonsen
[Aarhus], Hans Rasmussen [Form.], E. Friis, P. Andersen,
Helga Larsen, F. K. Madsen, Hans Jørgen Hansen, Holger
Kristiansen [Sekr.], Vanggaard, Moltesen, Samuelsen, Chr.
Ernst Christensen, Inger Gautier Schmit, Ole Bjørn Kraft
og Hendriksen). Beretning (B. Sp. 3029) afgiven 25/4.
Nærværende Lovforslag er i det væsendige overensstem
mende med det Udkast til Lov, der blev udarbejdet af den
af Statsministeriet den 19. Juli 1927 nedsatte Kommission
»til Undersøgelse af den her i Landet bestaaende Flaglov
givning samt til Forberedelse af et Forslag til en Lov
omfattende alle herhenhørende Regler«.
Lovforslaget omhandler Rigets Flag, o: det for hele det
danske Rige fælles Symbol paa Rigsenheden, og dets Bestem
melser maa ligesom den ældre Lovgivning, der tilsigtes afløst
af disse, være gældende indenfor hele Omraadet for dansk Høj
hedsret, derunder Grønland: udenfor dette Omraade vil de
derhos være gældende for Flagvisning fra dansk Skib samt
fra Ejendom, tilhørende den danske Stat eller danske Stats
borgere, dog naturligvis indenfor de Grænser, som drages af
fremmede Staters Lovgivning.
Lovforslaget har følgende Ordlyd:

A Imindelige Bestemmelser.
§ 1. Rigets Flag er Dannebrog. Flaget er dybrødt med
hvidt Kors og føres dels som Stutflag, dels som Splitflag.
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Stutflaget er et rektangulært Flag, der deles af Korset
i fire retvinklede Felter. Korsets Bredde er 2/7 af Flagets
Højde ved Stangen. Felterne ved Stangen er Kvadrater.
Længden af de ydre Felter er 1% Gange de indre Felters.
Splitflagets indre Felter er som Stutflagets, men den Del
af Korset, som adskiller de ydre Felter, er i Længde kun
1% Gange de indres Side, og de ydre Felters hertil svarende
rektangulære Del fortsættes i Flagets Længderetning af
spidse Flige, der har Form af retvinklede Trekanter, og hvis
Længde ved Flagets øverste og nederste Kant er iy2 Gange
den rektangulære Dels Længde.
Angaaende de i nærværende Lov omhandlede Splitflag
med særlige Mærker henvises til §§ 4, 7, 8 og 9.
Dannebrogs røde Farve skal stemme med Farveprøver,
der skal være tilgængelige paa flere Steder i Riget. Det
nærmere herom fastsættes ved kongelig Anordning.
Ingen maa falholde eller vise noget Dannebrog, der
væsentlig afviger fra de i nærværende Lov eller i Medfør
af samme givne Forskrifter.
§ 2. Under Flag henregnes i denne Lov — naar intet andet
fremgaar af Sammenhængen — alle Former af Flag (derunder
Faner, Bannere, Standere og Vimpler). Udenfor Loven falder
dog: 1) Militære Faner og Estandarter. 2) Almindelige Sig
nalflag samt andre i Lovgivningen i særlig Anledning paa
budte Flag. 3) Miniaturflag. 4) Saakaldte Kontorflag, for
saa vidt de ikke frembyder væsentlige Lighedspunkter med
noget Nationalflag eller udenfor Riget anvendt Provinsflag
eller med Statsmyndigheders Flag eller andre i Lovgivningen
i særlig Anledning paabudte Flag. 5) Forenings bannere
og -faner, for saa vidt de ikke frembyder væsentlige Lig
hedspunkter med fremmede Nationalflag eller udenfor Riget
anvendte Provinsflag eller med Statsmyndigheders Flag eller
andre i Lovgivningen i særlig Anledning paabudte Flag.
Naar Omstændighederne taler derfor, kan Statsministeriet
meddele Tilladelse til, at Dannebrog med Split anvendes
til saadanne Bannere og Faner.
Ved at vise Flag forstaas i denne Lov at stille Flag til
Skue for alle og enhver, uden at det herved kommer i Be
tragtning, paa hvilken Maade Flaget anbringes eller fremvises.
Kongeflaget ni. v.

§ 3. Kongens og Rigsforstanderens Flag og Standere
samt særlige Flag og Standere for Medlemmer af Konge
huset bestemmes ved. kongelig Anordning.
Flagforing og Flagning til Lands.

§ 4. Splitflaget er til Lands Statens Flag og kan som saadant føres af Statens Institutioner, civile som militære.
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I Grønland bestemmes det af Styrelsen, hvorvidt en Stats
institution skal føre dette Flag eller det i § 8, Stykke 3, om
meldte særlig mærkede Splitflag.
Cheferne for danske diplomatiske og konsulære Repræ
sentationer i Udlandet fører Splitflaget fra deres Embedskontorer og Boliger.
Efter Indstilling af Statsministeriet kan det ved kongelig
Resolution undtagelsesvis tillades private Institutioner at
føre Splitflaget paa Steder, som grundet paa særegne natio
nale Minder har almen Betydning, og til hvilke der er Adgang
for alle og enhver.
§ 5. Med de Undtagelser, der følger af §§ 2, 3, 4 og 6, maa
til Lands alene vises Stutflaget (jfr. § 1) eller Dannebrogs
vimpel uden Split.
§ 6. a) Fremmede Staters diplomatiske og konsulære
Repræsentanter maa fra deres Embedskontorer og Boliger
her i Riget vise vedkommende fremmede Flag.
b) Paa det Sted i Riget, hvor et fremmed Statsoverhoved,
et Medlem af et udenlandsk regerende Fyrstehus eller en
særlig Udsending fra en fremmed venskabelig Magt opholder
sig, kan vedkommende fremmede Flag vises. Fra fast Ejen
dom, hvor internationale Kongresser, internationale Udstil
linger eller andre internationale Stævner afholdes, kan
vedkommende fremmede Nationalflag vises, dog kun i For
bindelse med Dannebrog. Offentlige Myndigheder maa end
videre ved officielle Modtagelser af Udlændinge vise ved
kommende fremmede Nationalflag i Forbindelse med Danne
brog.
Saafremt Forholdene maatte gøre det ønskeligt, kan
Statsministeriet dog i de under b), 2. og 3. Punktum, nævnte
Tilfælde forbyde Visningen af fremmede Flag.
c) Statsministeriet kan meddele Tilladelse til Visning
af fremmede Nationalflag udenfor de under a) og b) nævnte
Tilfælde, hvilken Tilladelse kan gives dels for en enkelt særlig
Lejlighed, dels undtagelsesvis som en indtil videre gældende
Tilladelse til Flagning ved særlige Lejligheder. Saadan
Tilladelse kan til enhver Tid tilbagetages.
d) Statsministeriet kan tillade, at Kommuner fra Ejen
domme, der er Sæde for Kommunestyret, viser særlige
Flag med det for vedkommende Kommune approberede
Vaaben.
Endvidere kan Statsministeriet efter Omstændighederne
tillade, at der indenfor de enkelte Amter af andre end Stats
institutioner vises særlige, ikke udenfor Riget benyttede
Flag.
De af Kommuner eller private benyttede særlige Flag
maa ikke frembyde væsentlige Lighedspunkter med Danne-
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brog eller fremmede Nationers Flag eller med Flag, der er
fastsat i denne eller andre Love eller i Henhold til en derved
given. Hjemmel.
I Grønland træder Landsfogeden i de under b) og c)
nævnte Tilfælde i Statsministeriets Sted.
Den, som i noget af de fornævnte Tilfælde foruden andet
eller andre Flag viser Dannebrog, maa ikke give noget andet
Flag mere fremtrædende Plads eller større Dimensioner
end Dannebrog eller anvende flere af en enkelt-Nations Flag
end Dannebrogsflag. Forskellige Nationalflag maa ikke
hejses paa samme Stang.
Flagføring og Flagning til Søs.
§ 7. Skibe og Fartøjer med militært organiserede Besæt
ninger og henhørende under de militære Ministerier fører
Splitflaget, der for Orlogsflaadens Vedkommende benævnes
Orlogsflaget.
Bestemmelser om særlige Kommandotegn for Orlogsflaaden (særligt mærkede Splitflag og Standere samt Orlogsvimpel), saavel som om Distinktionstegn for samme, træffes
ved kongelig Anordning.
§ 8. For andre Statsskibe og -fartøjer end de i § 7 nævnte
er Statens Flag Splitflaget med en hvid Kongekrone midt i
Flagets øverste Felt ved Stangen. De her omhandlede Skibe
og Fartøjer fører derhos i Forbindelse med Statsflaget en
Stander som særligt Kendingstegn for vedkommende Sty
relsesgren. Nærmere Bestemmelser angaaende Kronen i
Splitflaget og de civile Styrelsers Standere fastsættes ved
kongelig Anordning.
Statsskibe, som befordrer Post, skal dog i Stedet for den
foran foreskrevne Flagføring som hidtil kunne føre det ved
kongelig Resolution af 21. November 1898 fastsatte Split
flag med særligt Mærke (et Posthorn med Krone over i det
øverste Felt ved Stangen), ligesom Staten tilhørende Baade,
der betjenes af et Baadpostbud, skal kunne føre Stutflag
med samme Mærke.
Endvidere skal de under Grønlands Styrelse hørende
Skibe, Fartøjer og Baade i grønlandske Farvande som hidtil
kunne føre Splitflaget med to hvide korslagte Harpuner i det
øverste Felt ved Stangen.
§ 9. Her i Riget hjemmehørende Skibe og Fartøjer,
der efter Lovgivningen har Ret til at sejle under dansk Flag,
og som ikke tilhører Staten, fører Stutflaget som Nationali
tetsmærke. Ved kongelig Anordning kan dog fastsættes
Undtagelser herfra i nedennævnte Tilfælde:
a) Det kan bestemmes, at private Skibe, der efter Kon
trakt med Postvæsenet befordrer Post, maa føre det i § 8,
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Stykke 2, omhandlede Splitflag og mindre Fartøjer og Baade
under tilsvarende Forhold det sammesteds omhandlede
Stutflag.
b) Det kan bestemmes, at Skibe og Fartøjer, der ude
lukkende anvendes til Lystsejlads, herunder Rosportf artø jer,
efter dertil indhentet Tilladelse fra Statsministeriet kan
føre Splitflag med et i det øverste Felt ved Stangen anbragt
særligt Mærke, der kendetegner Flagene som Lystfartøjs
flag. Saadan Tilladelse, der meddeles efter de Regler, som
derom fastsættes i den kongelige Anordning, skal til enhver
Tid kunne tages tilbage.
§ 10. Fra her i Riget hjemmehørende Skib eller Fartøj
maa andet Flag end Dannebrog kun vises, naar Dannebrog
er vist fra den for Nationalitetsmærket ifølge Lov eller inter
national Sædvane hjemlede Plads.
Udenfor de i § 9 nævnte Tilfælde maa intet privat Skib
eller Fartøj vise noget Splitflag eller Dannebrogsstutflag
med Mærke, ej heller noget Kommandotegn, Distinktions
tegn eller andet særligt Kendingstegn som foreskrevet for
Skibe eller Fartøjer tilhørende Staten, ej heller Flag, som
frembyder væsentlige Lighedspunkter med saadanne Tegn.
Dannebrogsvimpel med eller uden Split maa i intet Tilfælde
føres af privat Skib eller Fartøj.
Straffebestemmelser m. v.
§ 11. Tilsynet med denne Lovs Overholdelse paahviler
Politiet, overfor Skibe og Fartøjer tillige Orlogsskibes Chefer
samt Statens Skibstilsyn og danske Konsularmyndigheder
i Udlandet. I Grønland udøves det Politiet ellers paahvilende
Tilsyn af de Myndigheder, der i øvrigt overvaager Oprethol
delsen af den offentlige Orden.
De fornævnte Myndigheder kan beordre et efter deres
Skøn uberettiget vist Flag fjernet, eventuelt tage det i For
varing, indtil den Retssag, som i saa Tilfælde snarest vil være
at anlægge mod den paagældende, er endeligt afsluttet.
Hvis nogen i øvrigt findes i Besiddelse af et Flag, som
han ifølge nærværende Lov vilde være uberettiget til at vise,
og som ikke hører til vedkommendes Lager som Fabrikant
eller handlende, skal Tilsynet henlede hans Opmærksomhed
paa, at Visning af Flaget fra hans Side vil kunne medføre
Straf efter denne Lov.
§ 12. Overtrædelser af denne Lov straffes med Statskas
sen tilfaldende Bøder fra 10 Kr.
I Grønland behandles Sager om Overtrædelser af denne
Lov, rejst mod Personer, der er undergivet de grønlandske
Retsbestemmelser, paa samme Maade som andre Straffesager
angaaende Forseelser.
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Lovens Ikrafttræden m. v.
§ 13. Denne Lov træder i Kraft den 1. Oktober 1931.
Dog skal de, der hidtil har haft Ret til at vise Splitflag med
eller uden Mærke, men som efter nærværende Lov ikke vil være
berettiget til at vise saadant Flag, vedblivende kunne vise
dette indtil 5 Aars Dagen efter Lovens Ikrafttræden, ligesom
Falholdelse af Dannebrogsflag af andet Udseende end det
efter nærværende Lov tilladte uden Paatale vil kunne finde
Sted indtil 2 Aars Dagen og Visning af saadanne Flag indtil
5 Aars Dagen efter Lovens Ikrafttræden.
Ved Lovforslagets Fremsættelse udtalte Statsministeren
(Stauning) bl. a.: »Det Lovforslag, jeg hermed anbefaler
til det høje Folketing, er overensstemmende med Kommissionsflertallets Forslag. Jeg skal ikke nægte, at jeg per
sonlig kunde have ønsket endnu mere Enkelhed og Ens
artethed, end Kommissionen har ment det forsvarligt at
foreslaa, og navnlig synes jeg, at man med Hensyn til Brugen
af Stutflaget og Splitflaget kunde være naaet til mere enkle
Bestemmelser, end der her er foreslaaet. Men under Hensyn
til, at Kommissionen bestod af Folk, der i særlig Grad havde
Kendskab til de Interesser, ikke mindst for Skibsfarten,
der knytter sig til Spørgsmaalet om Flagføringen, har jeg
anset det for rimeligt at følge Kommissionsflertallets Ind
stilling«.
Ved 1. Behandling udtalte samtlige Partiordførere:
Simonsen (Aarhus) (S.), Vanggaard (N.), Ole Bjørn Kraft
(K. F.) og Holger Kristiansen (R.), sig velvilligt overfor
Lovforslaget.
Ved Samlingens Slutning afgav Udvalgets Formand
(Hans Rasmussen) følgende Beretning:
»Udvalget har i en Række Møder drøftet Lovforslagets
Bestemmelser, men er ikke naaet til Ende med sine Over
vejelser.
Fra Ministeriet har man til Eftersyn faaet overladt et
Splitflag og et Stutflag, for at man kunde gøre sig bekendt
med Flagdugens rette Farve og Dimension og det rette For
hold i Felterne.
Udvalget har søgt Oplysning om, hvilke Institutioner der
hidtil har haft Ret ti] at flage med Splitflag. Man har faaet
at vide, at der ikke forefindes nogen nøjagtig Fortegnelse
herover.
Om Adgang til fortsat at benytte Splitflag har Udvalget
modtaget skriftlig Henvendelse fra:
Københavns Skipperforening,
Carlsbergfondets Direktion og Ny Carlsberg Glypto
teket,
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Carlsbergbryggerierne,
Studenterforeningen i København,
Sejlmagerlauget i København,
Dansk Forening for Rosport og
Den danske Frimurerorden.
En Deputation fra Sejlmagerlauget har haft Foretræde for
Udvalget.
Fra »Föroya flaggfelag« har Udvalget faaet tilstillet en
Skrivelse af 25. Oktober 1930, hvori der protesteres imod,
at det fremsatte Lovforslag bliver gjort gældende for Fær
øerne.
I Udvalget er der fremsat Ønske om at faa Lejlighed til
at se et af de i Lovforslagets § 8, 1. Stykke, 1. Punktum,
omhandlede Splitflag med hvid Kongekrone i Brug. Dette
Ønske er fremført for Statsministeriet.
Under Udvalgets Arbejde er den Tanke fremsat at give
Statsinstitutionerne ensartede Flag, nemlig ved i Flagets
øverste Felt nærmest Stangen at anbringe en hvid Konge
krone og derunder vedkommende Statsinstitutions særlige
Mærke (Posthorn, vinget Hjul eller korslagte Harpuner for
henholdsvis Postvæsenet, Statsbanerne og Grønlands Sty
relse). Har vedkommende Statsinstitution intet særligt
Mærke, maa der anbringes de sædvanligt benyttede Bog
staver. Statsinstitutionernes Flag skulde da være ens for
Sø- og Landterritorium, og den i Lovforslaget foreslaaede
særlige Stander til Søs undgaas.
Skulde der i enkelte Tilfælde opstaa Ønsker om Amtsflag eller lignende, har man fra flere Sider i Udvalget ment,
at der maaske i Tiden inden næste Rigsdagssamling vil kunne
indhentes nogen Vejledning.«

2. Forslag til Lov om ekstraordinært Tilskud til
Kommuner rn. fl. (Statsminister Stauning). [A. Sp. 8635—
C. Sp. 2587, 2725].
Fremsat i Folketinget 15/4 (F. Sp. 6696). 1. Beh. 17/4
(F. Sp. 6833). 2. Beh. 20/4 (F. Sp. 7012, jfr. 6941). 3. Beh. 21/4
(F. Sp. 7074). Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 23/4 (L. Sp.
1961). 2. Beh. 25/4 (L. Sp. 2133). 3. Beh. 25/4 (L. Sp. 2137).
Tilbagesendt til Folketinget.

Det fremsatte Lovforslags 1. Afsnit er fremkommet, efter
at det havde vist sig umuligt at gennemføre det tidligere i
Samlingen fremsatte Forslag til Lov om midlertidig Hjælp
til arbejdsløse (se Afsnit B. Nr. 19), og gaar ud paa følgende:
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§ 1. De Kommuner, hvis kommunale Hjælpekasser i
Tiden fra 1. Februar til 30. April 1931 har ydet eller yder
Understøttelse til Personer, hvis Trang skyldes Arbejdsløshed,
har Ret til af Staten at faa refunderet to Trediedéle af de hertil
medgaaede Udgifter, jfr. dog nærværende Paragrafs Stykke 2
Og § 2.
Statens samlede Refusion i Henhold til foranstaaende
Bestemmelse kan for samtlige Landets Kommuner ikke
udgøre over 3 Mill. Kr. Dersom dette Beløb ikke er tilstrække
ligt til fuldt ud at dække den samtlige Kommuner tilkom
mende Refusion, formindskes denne for hver enkelt Kom
mune i det Forhold, hvori 3 Mill. Kr. staar til nævnte Refusion.
§ 2. Udelukket fra Refusion i Henhold til § 1 er Kom
muner, hvis Hjælpekasser ikke i Tiden fra 1. April 1930 til
30. April 1931 i Henhold til Lov Nr. 101 af 29. April 1913
om Hjælpekasser har udbetalt i samlet Understøttelse et
Beløb, der pr. Indbygger i Kommunen efter sidste almindelige
Folketælling udgør mindst følgende Beløb:
for København, Frederiksberg og Gentofte.............
- Provinsbyerne (Købstæder, Flækker, Marstal)..
- Landkommunerne.................

6 Kr.
5
.1 l/2 -

Refusioner under 100 Kr. udbetales ikke.
§ 3. Socialministeren bemyndiges til at fastsætte Regler
til Vejledning for Hjælpekasserne ved Administration af
denne Lov samt vedrørende Regnskabsaflæggelsen.
§ 4. Ved Beregning af det Kommunerne i Henhold til
§ 13 i Lov Nr. 101 af 29. April 1913 for Regnskabsaaret
1929—30 tilkommende Tilskud medregnes ikke det Beløb,
hvoraf der i Henhold til § 1 er ydet Refusion fra Staten.
§ 5. Kommuner, der i Tiden mellem 1. Februar og
30. April 1931 til Afhjælpning af Arbejdsløsheden har iværksat
eller iværksætter ekstraordinære Arbejder, der ikke udføres som,
Nødhjælpsarbejder i Henhold til § 30 i Arbejdsløshedsloven
af 1. Juli 1927, er berettigede til af Arbejdsløshedsfonden at
erholde et Tilskud til delvis Dækning af Udgifterne ved disse
Arbejder. Tilskuddet udgør 2 Kr. pr. Arbejdsdag pr. beskæf
tiget Arbejder, men kan dog ikke overstige 20 pCt. af den ved
Arbejdet udbetalte Arbejdsløn. Tilskuddet kan kun ydes i
Forhold til Arbejdsdage indtil den 30. Juni 1931.
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Det er et Vilkaar for en Kommunes Adgang til det nævnte
Tilskud, at Arbejdet efter Socialministeriets Arbejdsudvalgs
Skøn ikke eller kun meget vanskeligt lod sig udføre som
Nødhjælpsarbejde i Henhold til § 30 i Arbejdsløshedsloven
af 1. Juli 1927.
Statens Tilskud i Henhold til foranstaaende Bestem
melser kan for samtlige Landets Kommuner ikke overstige
1 Mill. Kr. Dersom dette Beløb ikke er tilstrækkeligt til
fuldt ud at dække det samlede Beløb af de Tilskad, som
Kommunerne har Krav paa efter nævnte Bestemmelser,
formindskes Tilskuddet for hver enkelt Kommune i det For
hold, hvori 1 Mill. Kr. staar til nævnte samlede Beløb.
Andragende om Tilskud indgives til Socialministeriets
Arbejdsudvalg paa Ansøgningsskemaer, hvis Form fastsættes
af Udvalget. Udvalget gør derefter Indstilling til Social
ministeriet.
§ 6. Halvdelen af Statens Udgifter i Medfør af § 1
refunderes af Arbejdsløshedsfonden.
Det fremsatte Lovforslags II. Afsnit maa ses paa Baggrund
af de vanskelige Forhold indenfor Landbruget og omhandler
følgende:
§ 7. 1. Som Tilskud til Lettelse af Transport af Mergel
og Gødningskalk, jfr. Finansloven for Finansaaret 1931:—32,
§ 13 III R 6 og 7, kan der i Finansaaret 1931—32 ekstra
ordinært anvendes indtil 200 000 Kr.
2. Som Tilskud til Forrentning af La an til Anlæg af
Mergelbaner, jfr. Finansloven for Finansaaret 1931—32,
§13 III R 8, kan der i Finansaaret 1931—32 ekstraordinært
anvendes indtil 100 000 Kr.
3. Som Tilskud til Forrentning af Laan, optagne af de
i Henhold til Lov Nr. 97 af 31. Marts 1928 oprettede Drifts
laaneforeninger for Ejere og Brugere af Landejendomme, kan
der i Finansaaret 1931—32 ydes 1 pCt. af vedkommende
Laans Restgæld. Hertil kan i nævnte Finansaar anvendes
indtil 115 000 Kr.
4. Som Tilskud til Forrentning af Laan, optagne af de
i Henhold til Lov Nr. 62 af 18. Marts 1925 eller Lov Nr. 106
af 4. April 1928 oprettede Driftslaaneforeninger for mindre
Jordbrugere, kan der i Finansaaret 1931—32 ydes %
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af vedkommende Laans Restgæld. Hertil kan i nævnte
Finansaar anvendes indtil 20 000 Kr.
5. Som Tilskud til Forrentning af Laan, ydede i Henhold
til Lov Nr. 101 af 31. Marts 1926 om Foranstaltninger til
Opretholdelse af Arbejdet i kriseramte Virksomheder, i Henhold
til Lovene Nr. 89 og 90 af 31. Marts 1928 om Driftslaan til
Haandværkere og Industrivirksomheder med Tillægslovene
Nr. 73 og 74 af 27. Marts 1929 samt i Henhold til §§ 6—15 i
Lov Nr. 125 af 15. April 1930 om Foranstaltninger til Fremme
af danske Erhvervsinteresser, kan der i Finansaaret 1931—32
ydes 1 pCt. af vedkommende Laans Restgæld. Hertil kan i
nævnte Finansaar anvendes indtil 60 000 Kr.
§ 8. Som Tilskud til Pumpelaget for Ryde Aas Opland
bevilgedes der (som Led i en almindelig Tilskudsordning) for
Finansaaret 1931—32 et Beløb af 60 000 Kr.
§ 9. Det ved § 1 i Lov Nr. 299 af 22. December 1928
om Grundforbedringslaan for Finansaaret 1931—32 bevilgede
Beløb af 1 Mill. Kr. forhøjes til 2 Mill. Kr., der kan udiaanes
til Grundforbedring paa de i nævnte Lov angivne Vilkaar,
dog at 1/5 af det til de enkelte Arbejder bevilgede Beløb kan
ydes som Tilskud.
Ved Forelæggelsen udtalte Statsministeren, at Lovforslaget
maatte betragtes som en Helhed, hvis enkelte Led ikke
kunde skilles fra hinanden.
Ved Lovforslagets omfattende 1. Behandling i Folketinget
anbefaledes det af Fr. Andersen (Holbæk A.) (S.) og Holdgaard (R. V.). Krag, der talte for Venstre, kunde ikke gaa
med til Afsnit I, men ansaa Afsnit II for vel begrundet og
ønskede det gennemført. Christmas Møller, de Konservatives
Ordfører, saa med Velvillie paa en Række af de Forslag, der
omhandledes i Afsnit II og henviste for Afsnit I’s Vedkom
mende til, at Partiet tidligere havde givet Tilbud om økono
misk Støtte paa det omhandlede Omraade, naar man kunde
faa dette Spørgsmaal tilfredsstillende ordnet i Fremtiden,
men Tilskudspolitik alene vilde Partiet ikke gaa med til.
Geert-Jørgensen, Retsforbundet, kunde ikke gaa med til Lov
forslaget, idet han betragtede dets Indhold som Gave- og
Tilskudspolitik.
Ved 2. Behandling stilledes der fra Venstres Side Ændrings
forslag om kun at medtage Afsnit II under Titelen: Forslag
til Lov om ekstraordinært Tilskud til forskellige For
anstaltninger. Dette Ændringsforslag forkastedes med 70
Stemmer (Socialdemokrater og Radikale) mod 43 (Venstre
og Konservative).

1930/
/1931

Ikke-vedtagne Forslag (Statsm.)

295

Ved 3. Behandling vedtoges del fremsatte Lovforslag med
Regeringspartiernes Stemmer mod Venstres og Konser
vatives.
I Landstinget, hvor Ordførerne var Stensballe (V.), Ludvig
Christensen (S.), Fritze Teisen (K. F.) og Veistrup (R. V.)>
indtog Partierne det samme Standpunkt til Lovforslaget som
i Folketinget, og Venstre stillede ligeledes det foran omtalte
Ændringsforslag til 2. Behandling, der her vedtoges med 36
Stemmer (Venstres og Konservatives) mod 27 (Socialdemo
krater og Radikale) og efter 3. Behandling sendtes tilbage til
Folketinget, hvor det ikke kom til Behandling igen.

3. Forslag til Lov om Grundstigningsskyld. (Fi
nansminister Bran>snæs). [A. Sp. 2593—C. Sp. 115].
Fremsat i Folketinget 9/10 (F. Sp. 39). 1. Beh. 4/u (F. Sp.
1331). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Lundberg,
J. P. Jensen, Fr. Andersen [Kh.-Frb. o. Stkr.], Olufson,
Jens Sørensen [Smørum] [Form.], Knud Hansen, Jørgen
Jørgensen [Lejre] [Sekr.], Holdgaard, Pinholt, Se velsted,
Christensen [Hong], Olav Olsen, Duborg, Fibiger og Grath
wohl). Betænkning (B. Sp. 357) afgiven 6/,. (Ordforer:
Lundberg). 2. Beh. “/2 (F. Sp. 4642). 3. Beh. 1;‘/2 (F. Sp.
4681). Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 2% (L. Sp. 746).
Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Bækgaard, Ludvig
Christensen, Frøkjær [Form.], A. P. Hansen, I. A. Hansen,
Jobs. Hansen, Hauch, Jefsen Christensen, Johannes Jensen,
Jensen [Aale], Jeppesen [Drusebjerg], H. P. Johansen, Kr.
Johansen, Lehwald og Rasmussen [Flemløse]). Beretning
(B. Sp. 3241) afgiven 25/<.
Lovforslaget tilsigter at afløse den kommunale Grund
stigningsskyld med en for hele Landet fælles Grundstig
ningsskyld, der opkræves af Staten, men hvis Udbytte for
den væsentligste Del skal tilflyde Kommunerne, og er i
Overensstemmelse med det i Folketinget i Fjor fremsatte
Forslag (se Aarbog 1929—30, Side 299) blot med den Ændring,
at der nu (i § 1) foreslaas, at
Værdistigningen skal være
Genstand for Beskatningen, medens der tidligere foresloges
34 af Værdistigningen. Ændringen skyldes Ministerens Ønske
om at imødekomme den paa dette Punkt rejste Kritik.
(Afgiften vilde herefter blive 2,2 Mill. Kr. aarlig).
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Ordførerne for Partierne, i Folketinget Lundberg (S.),
Pinholt (V.), Fibiger (K.), Jørgen Jørgensen (Lejre) (R.) og
Hans Hansen (R. F.), indtog det samme Standpunkt til Lov
forslaget som til det i Fjor forelagte, og i Folketingsudvalgets
Betænkning udtales, at det ikke havde vist sig muligt at
enes om Forslaget, som det er forelagt af Finansministeren,
ligesom hverken Venstres eller det konservative Folkepartis
Udvalgsmedlemmer havde ønsket at stille Ændringsforslag. —
Flertallet (Socialdemokrater og Radikale) beklagede »Mindre
tallets fuldkommen negative Holdning«, og at de to Partier —
trods Ministerens Imødekommen og trods det, at Flertallet
ogsaa havde tilbudt imødekommende Forhandling om de
yderligere Krav, som af Venstre blev fremsat under 1. Behand
ling af nærværende Lovforslag som en Betingelse for at være
med til Gennemførelsen — ikke havde stillet Ændringsfor
slag. Flertallet indstillede herefter Lovforslaget til uforandret
Vedtagelse. — Venstremindretallet mente, at man først med
fornødent Overblik vilde kunne foretage Ændringer i Reg
lerne for Grundstigningsskyldens Paaligning, naar Loven af
31. Marts 1926 var traadt ud i Livet, og den nu paabegyndte
almindelige Vurdering til Ejendomsskyld var tilendebragt.
Man anbefalede derfor at stemme imod Forslaget. — Det
konservative Mindretal indstillede ligeledes til Forkastelse,
idet man henviste til den Stilling, Partiet altid har indtaget
overfor Grundstigningsskylden, ligesom Tiden nu ikke, er
inde til nye Skatter, men at man tværtimod bør kræve af
Regeringen, at den søger at lette Byrderne for Besidderne af
den faste Ejendom. Endelig vilde Mindretallet ikke være
med til en Lovgivning, »som alene tager Hensyn til den
eventuelle Stigning, som kan finde Sted i den faste Ejendom
paa Grund af Foranstaltninger fra det offentliges Side, naar
man ikke samtidig giver Erstatning for de ofte betydelige
Tab, Samfundets Foranstaltninger kan paaføre Besidderne
af fast Ejendom.« — Endelig var af Retsforbundets Medlem
mer stillet Ændringsforslag dels (til § 1) om, at hele Værdi
stigningen (ikke som nu foreslaaet y2) skulde inddrages under
Beskatningen, dels sigtende til en Skærpelse af Betingelserne
for Opnaaelse af den i § 11, 2. Stykke, indrømmede Henstand
med Betaling af Grundstigningsskylden. Ændringsforslagene
forkastedes med samtlige Stemmer imod 2.
Ved 3. Behandling i Folketinget vedtoges Lovforslaget
med 72 Stemmer imod 49.
I Landstinget stillede Ordførerne for de 4 Partier, Ras
mussen (Flemløse) (V.), Ludvig Christensen (S.), Frøkjær (K.)
og Jeppesen (Drusebjerg) (R.), sig ligesom i Folketinget.
I den af Udvalgets Formand afgivne Beretning udtales,
at Udvalget ikke havde tilendebragt Behandlingen af Lov
forslaget.
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4. Forslag til Lov om Ændring i Reglerne for Ind
komst- og Formuebeskatningen til Staten. (Finans
minister Bramsnæs). [A. Sp. 4647—C. Sp. 327, 2593].
Fremsat i Folketinget 4/n (F. Sp. 1299). 1. Beh. 13/n
(F. Sp. 1640). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (J. P.
Jensen, Fisker [Form.], Bjerring [Sekr.], Fr. Andersen [Kh.Frb. ø. Stkr.], O. Andersen, M. F. Mortensen, M. K. Sørensen,.
Jørgen Jørgensen [Lejre], N. Neergaard, Clausager, J. C. A.
Larsen, Svend Nielsen, Vejen, Korsgaard og Fibiger). Betænk
ning (B. Sp. 685) afgiven 26/o. (Ordfører: J. P. Jensen).
2. Beh. 27/2 (F. Sp. 5099). 3. Beh. 27/2 (F. Sp. 5128). Over
sendt til Landstinget. 1. Beh. 11/3 (L. Sp. 1046). Henvist til
Udvalg paa 15 Medlemmer (Ludvig Christensen, Johs. Clausen,
A. P. Hansen, Johs. Hansen, Hauch, Johannes Jensen, Jensen
[Aale], Jensen-Stevns, N. K. Kristensen, Lange [Form.],
Lewinsky, Rasmussen [Flemløse], Schovelin, C. F. Sørensen
og Veistrup). Betænkning afgiven 15/4. (Ordfører: Hauch).
2. Beh. 21/4 (L. Sp. 1876). 3. Beh. 22/4 (L. Sp. 1892). Tilbagesendt til Folketinget.
Det af Finansministeren i Folketinget forelagte Lovfor
slag var af samme Indhold som det i forrige Rigsdagssamling
fremsatte, se Aarbog 1929—30, Side 295, og gik altsaa ud
paa at ophæve de særlige Lempelser i Formue- og Selskabs
beskatningen, der indførtes ved Lov Nr. 304 af 22. De
cember 1927.

Den nærmere Begrundelse herfor var den samme som tid
ligere, den, at den i 1927 indførte Nedsættelse af Formue
skatten efter Ministerens Formening var »uretfærdig og
urimelig«. I saa Henseende oplystes det i Bemærkningerne
til Lovforslaget, hvorledes Loven af 1927 har virket i Skatteaaret 1929—30, jfr. tilsvarende Oplysninger i nævnte Aarbog
for 1928—29. Det samlede Antal Skatteydere, som har faaet
Nedsættelse efter Begæring for Skatteaaret 1929—30, andrager
24 049 med en samlet Formue paa 2 969 Mill. Kr., medens de
tilsvarende Tal for Skatteaaret 1928—29 udgjorde 28 023
og 3 181 Mill. Kr. Nedsættelsernes samlede Beløb for Skatte
aaret 1929—30 udgør 7,4 Mill. Kr. mod 7,7 Mill. Kr. for Skatte
aaret 1928—29. Af de 7,4 Mill. Kr., som Nedsættelsen har
andraget, har 7 235 Skatteydere alene faaet omtrent 7 Mill.
Kr., og de ca. 17 000 andre Skatteydere, som har faaet Ned
sættelse, har i alt kun opnaaet ca. % Mill. Kr. i Nedsættelse.
Nedsættelsen har saaledes kun haft praktisk Betydning for et
ringe Antal af Skatteydere.
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Ved 1. Behandling i Folketinget anbefaledes Lovforslaget
af Regeringspartiernes Ordførere J. P. Jensen (S.) og Jørgen
Jørgensen (Lejre) (R.), ligesom Retsforbundets Ordfører (Hans
Hansen), som i Fjor erklærede, at hans Parti kan gaa med
til Lovforslaget paa Betingelse af, at den Indtægt, Staten
derved faar, bruges til ekstraordinær Nedsættelse af Stats
gælden. Venstres og de Konservatives Ordførere, henholdsvis
N. Neergaard og Korsgaard, udtalte, at deres Partier fast
holder den i 1927 vedtagne Nedsættelse af Formueskatten,
men er villige til at forhandle om eventuelle tekniske Ændrin
ger af Loven af 1927.
I Folketingsudvalget indstillede Flertallet (Socialdemokra
ter og Radikale} Lovforslaget til Vedtagelse med Tilføjelse af et
af Ministeren stillet Forslag om en ny Paragraf, hvorefter den
Merindtægt for Statskassen, der bliver en Følge af de ved nær
værende Lov givne ændrede Regler for Nedsættelse af Formue
skatten, bliver for Finansaaret 1931—32 at anvende som
ekstraordinært Tilskud til Kommunerne efter nærmere ved
den paagældende Finanslov fastsatte Regler.
Det oplystes derhos i Betænkningen, at under et Samraad
havde Ministeren erklæret at kunne gaa med til, saafremt der
derved kunde opnaas Enighed, at Formueejere med en samlet
Indtægt paa under 2 pCt. af Formuen fik en Nedsættelse i
Formueskatten. Efter en foretagen Beregning vilde dette for
Statskassen betyde en mindre Indtægt paa ca. 2 Mill. Kr.
En Forhandling paa dette Grundlag blev imidlertid afvist
saavel af Venstre som af det konservative Folkeparti.
Venstremindretallet stillede et Ændringsforslag om en
anden Affattelse af Forslagets § 1, enslydende med det ved
dette Lovforslags Behandling i Landstinget i afvigte Rigs
dagssamling vedtagne Forslag, der med Hensyn til Formue
skattens Nedsættelse bygger paa det af Erhvervenes Skatte
udvalg i sin Tid fremsatte. Ved Forslaget begrænses Skatte
lettelsen opad og udvides nedad, ligesom Lovens Admini
stration lettes væsentligt, se nærmere Forslagets Indhold i
Aarbog 1929—30, S. 298. Mindretallet erklærede ikke at
kunne gaa med til det ovenfor antydede Forslag af Ministeren,
som vilde reducere den af ham foreslaaede Skatteforhøjelse
paa ca. 9% Mill. Kr. med kun 2 Millioner. Mindretallet
udtalte som sin Opfattelse, »at den økonomiske Krisetilstand,
som i saa høj Grad vil angribe og i mangfoldige Tilfælde helt
tilintetgøre Udbyttet af Formueanbringelse her i Landet, gør
det i højere Grad end nogen Sinde paakrævet at opretholde
en Lovgivning som den her omhandlede. Mindretallet er i
det hele af den Opfattelse, at Tiden mindst af alt er egnet
til Skatteforhøjelser, og at en mulig Hjælp til Kommunerne
maa tilvejebringes ikke ved saadanne, men ved Lettelse af
de offentlige Byrder.«
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Det konservative Mindretal udtalte sig i samme Retning
og tilføjede, at da den tekniske Udformning af den nuværende
Formuebeskatning i Praksis medfører visse Vanskeligheder,
stillede Mindre tallet i Tilslutning til Erhvervenes Skatte
udvalg Ændringsforslag om at affatte Bestemmelsen, ligesom
i Fjor foreslaaet, saaledes: »For de i § 2, Nr. 1 og 2, nævnte
skattepligtige skal der dog gives en Nedsættelse, der beregnes
saaledes, at Formueskatten, naar den ansatte Indkomst ikke
udgør mindst 5 pCt. af Formuen, nedsættes med x/5 for hver
Procent, som Indkomsten mangler i at udgøre de fulde 5 pCt.
af Formuen.« Dette Forslag forkastedes med 71 Stemmer
mod 18 og Venstres Forslag med 71 Stemmer mod 35 (de
Konservative havde erklæret at ville afholde sig fra at stemme).
Finansministerens Ændringsforslag om en ny Paragraf ved
toges med 71 Stemmer, ingen imod, medens 55 afholdt sig
fra at stemme. Ved 3. Behandling vedtoges Lovforslaget med
64 Stemmer mod 51.
I Landstinget var Stillingen som i Folketinget. Regerings
partiernes Ordførere, C. F. Sørensen (S.) og Veistrup (R.),
anbefalede det i Folketinget vedtagne Lovforslag, medens
Venstres og de Konservatives Ordførere, henholdsvis Hauch og
Lange, stillede sig som deres Meningsfæller i Folketinget.
I Udvalget indstillede Regeringspartierne Folketingets Lov
forslag til Vedtagelse, medens saavel Venstre som de Kon
servative opstillede de samme Ændringsforslag til § 1 som i
Folketinget. Til den i det nævnte Ting indsatte nye § 2 stil
ledes ikke noget Ændringsforslag. De Konservatives Forslag
forkastedes med 26 Stemmer mod 11, medens 27 afholdt sig
fra at stemme, hvorefter Venstres Forslag vedtoges med 38
Stemmer mod 27. Ved 3. Behandling vedtoges det saaledes
ændrede Lovforslag med 38 Stemmer mod 28 og tilbage
sendtes til Folketinget, hvor det ikke kom til Behandling, da
Udvalget ikke afgav Erklæring om det.

5. Forslag til Lov om Forøgelse af Grænse
gendarmeriet. (Finansminister Bramsnæs). [A. Sp. 8445
—C. Sp. 1073].
Fremsat i Folketinget 21(F. Sp. 5099). 1. Beh. 17/3
(F. Sp. 5577). 2. Beh. X9/3 (F. Sp. 5643). 3. Beh. 2X/3 (F. Sp.
5825). Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 26/3 (L. Sp. 1466).
Henvist til Udvalget angaaende Forslag til Lov om Omdan
nelse af Hær og Flaade til et Vagtkorps og en Statsmarine.
Nærværende Lovforslag fremsattes i Tilknytning til Fler
tallets Indstilling i Folketingsudvalgets Betænkning om
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Forslag til Lov om Omdannelse af Hær og Flaade til et Vagt
korps og en Statsmarine, bestemt til Varetagelse af Danmarks
Neutralitets- og Folkeforbundsopgaver, hvori var forudsat, at
Antallet af Grænsegendarmer og overordnede i Korpset
forøgedes. (Om ovenstaaende Lovforslag og den af nævnte
Udvalg afgivne Betænkning se nedenfor B. Nr. 36).
Lovforslaget havde følgende Ordlyd:

Udover det i Lov om Statens Tjenestemænd af 27. Juni
1927 § 360, jfr. Lov af 30. Juni 1927 og Lov af 23. December
1930, fastsatte Antal af Tjenestemænd ved Grænsegendar
meriet ansættes ved dette 2 Grænsegendarmerikaptajner,
15 Grænsevagtmestre af 1. Grad, 14 Grænsevagtmestre af
2. Grad og 169 Grænseovergendarmer af 1. og 2. Grad samt
Grænsegendarmer. — Grænsegendarmeri kaptajnerne lønnes
med 4 800 Kr. aarlig, stigende hvert 3. Aar med 480 Kr.
indtil 6 240 Kr.
Tjenestemænd af Grænsegendarmeriet kan, efter nærmere
Bestemmelse ved kongelig Anordning, modtage Uddannelse
som Befalingsmænd ved Vagtkorpset og i Tilfælde af ekstra
ordinær Indkaldelse til dette antages til Tjeneste som Be
falingsmænd i Vagtkorpset i det Antal, som maatte skønnes
hensigtsmæssigt.
Finansministeren bemyndiges til at afholde de med
Lovens Gennemførelse forbundne Udgifter, og disse bevilges
paa de aarlige Finanslove..
Loven træder i Kraft samtidig med Lov om Omdannelse
af Hær og Flaade til et Vagtkorps og en Statsmarine. Fra
samme Tidspunkt ophæves Bestemmelsen i § 1 i Lov af 23.
December 1930 om, at Antallet af Grænseovergendarmer og
Grænsegendarmer i øvrigt nedbringes ved, at ledigblivende
Numre ikke besættes.
Medens Ordførerne for Socialdemokratiet (J. P. Larsen)
og for de Radikale (Jesper Simonsen) anbefalede Lovforslaget,
gik Ordførerne for Venstre (Nørskov) og Konservative
(Ole Bjørn Kraft) imod det, fordi det er sammenknyttet
med Lovforslaget om Vagtkorps. Lovforslaget nedtoges af
Folketinget med 62 Stemmer imod 46. — I Landstinget
var Ordførerne: for Venstre Hauch, for Socialdemokratiet
Jørgen Møller, for Konservative Ellinger og for de Radikale
Vcistrup.
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6. Forslag til Lov om Oprettelse og Udvidelse af
mindre Landbrug, herunder Gartnerier og Havebrug,
samt Tildeling af Byggepladser og Havelodder. (Land
brugsminister Bording). [A. Sp. 2659—C. Sp. 289].
Fremsat i Folketinget 21 /10 (F. Sp. 730). 1. Beh. 20-26/11
(F. Sp. 1898, 1966, 2072, 2144). Henvist til Udvalg paa
15 Medlemmer (Larsen [Bjerre], Marinus Sørensen, J. P.
Jensen, Jensen [Lillering] [Sekr.], Jens Sørensen [Smørum],
Olufson, Andreasen [Forsinge], Niels Frederiksen [Form.],
C. O. Pedersen, Pinstrup, Thorhauge, Vadgaard, MadsenMygdal, Ulrich og A. C. D. Petersen). Betænkning (B. Sp.
399). afgiven ls/2. (Ordfører: Larsen [Bjerre]). 2. Beh. 26/.,
(F. Sp. 5058). 3. Beh. 26/2 (F. Sp. 5092). Oversendt til Lands
tinget. 1. Beh. 5/3 (L. Sp. 907). Henvist til Udvalg paa 15
Medlemmer (Bækgaard, Johs. Clausen, Frøkjær, Gisselbæk,
Gregersen, A. P. Hansen, Johs. Hansen, Hauch [Form.],
Jensen [Aale], Jeppesen [Drusebjerg], H. P. Johansen, Kr.
Johansen, Rs. Nielsen. P. C. Petersen og S. Rasmussen).
Det foreliggende Lovforslag var i alt væsentligt en Sammenarbejdning af de af Regeringen i Rigsdagssamlingen 1929
—30 i Folketinget fremsatte Forslag til Lov om Erhvervelse
af Jord til Oprettelse eller Udvidelse af mindre Landbrug
og til Byggepladser m. v. (se Aarbog 1929—30, Side 307)
og Forslag til Lov om Vilkaar for Overtagelse af Jorder i
offentligt Eje (se Aarbog 1929—30, Side 316) med de hidtil
gældende Bestemmelser i Lov om Oprettelse af Husmands
brug af 29. Marts 1924 med Tillægslove. Man havde herved
ønsket at skabe en bedre Oversigt over Jordlovgivningen,
idet Bestræbelserne er gaaet ud paa at gøre saa mange Be
stemmelser som muligt fælles for de hidtilværende 2 Systemer:
Salg mod Købesum af Jord i privat Eje og mod Jordrente af
offentlig Jord.
I Folketinget vedtoges en Række Ændringsforslag, stillede
af Landbrugsministeren og tiltraadte af Udvalgets Flertal
(Socialdemokrater og Radikale), og Lovforslaget oversendtes
til Landstinget i følgende Affattelse:

Kapitel I. Administrationen. — Statens Jordlovsudvalg.
der skal bistaa Landbrugsministeriet ved Lovens Administra
tion, og hvis Sammensætning tidligere har været ordnet
administrativt, lovfæstes nu i §§ 1 og 2 saaledes, at naar det
nuværende Jordlovsudvalgs Funktionstid udløber den 11. No
vember 1934, nedsættes et nyt Udvalg bestaaende af 15 Med-
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lemmer, af hvilke 4 udnævnes af Landbrugsministeren, medens
de øvrige vælges af Rigsdagen i Overensstemmelse med
Reglerne i Grundlovens § 45. Af de fire af Landbrugsmini
steren udnævnte Medlemmer fungerer den ene som Formand,
medens de to repræsenterer Landbrugsministeriet og Finans
ministeriet; det fjerde Medlem skal være gartneri kyndigt.
Udnævnelsen af Finansministeriets Repræsentant sker efter
Forhandling med Finansministeren. — Medlemmernes Funk
tionstid er 6 Aar; deres Honorar fastsættes paa de aarlige
Finanslove, og Udgifterne ved Udvalget afholdes af Jord
fonden.
Endvidere er i § 3 optaget Bestemmelser, svarende til
Husmandsloven af 1924 om Anitskommissioner, dog saaledes,
at Befordringsgodtgørelsen er nedsat til 20 0. pr. km, ligesom
Bygningshaandværkere eller Arkitekter, hvor saadanne ansæt
tes, skal benyttes som Bistand. — Endelig indsattes i Folke
tinget en Bestemmelse om, at til at deltage i Behandlingen af
Sager om Oprettelse af Gartnerier og Havebrug skal Land
brugsministeren endvidere være bemyndiget til at supplere
Kommissionen med en i Gartneri og Havebrug kyndig Mand.
Kapitel II. Ansøgernes Kvalifikationer. — Disse er
de samme, som krævedes ifølge § 12 i det i Fjor forelagte Lov
forslag om Erhvervelse af Jord, dog med den Tilføjelse, at
vedkommende, som ønsker at komme i Betragtning, ikke
ved egne Midler er i Stand til at komme i Besiddelse af en
Ejendom af den i denne Lov omhandlede Art.
Derimod stilles der ikke Krav om saadanne Kvalifika
tioner hos dem, der opnaar Tillægsjord. — Endelig opstilles
— i det væsentlige svarende til de bestaaende Bestemmelser —
Betingelser for Opnaaelse af Byggeplads og Havelod (Van
delsattest, fast Bolig m. v.), ligesom den, der har modtaget
Jord i Henhold til denne eller ældre Jordlove, er udelukket
fra at komme i Betragtning (§§ 5—6).
Kapitel III. Statens Erhvervelse af Jord. — Heri er
— §§ ?—9 — optaget Bestemmelser, svarende til de i det i Fjor
forelagte Lovforslag i §§ 1—3 indeholdte (se Aarbog 1929—30,
Side 308), dog er Tidsrummet for Statens Forkøbsret ind
skrænket fra 14 Dage til 8 Dage. — Endelig stilles der til
Raadighed til Erhvervelse at Jord til Udstykning efter
§§ 8 og 9 i hvert af Finansaarene 1932—33, 1933—34 og 1934

193O/1931

Ikke-vedtagne Forslag (Landbrugsm.)

303

—35 indtil 3 Mill. Kr. af Jordfonden og indtil 3 Mill. Kr. af
Statskassen, for hvilket Beløb der af Jordfonden udstedes
Obligationer til Statskassen. — De nærmere Regler for
Statens Jordlovsudvalgs Medvirkning ved Statens Erhver
velse af Jord fastsættes ifølge § 11 i øvrigt af Landbrugs
ministeren.
Kapitel IV. Oprettelse af mindre Landbrug, herunder
Gartnerier og Havebrug, paa Jord i Statens Eje. — Bestem
melserne svarer i alt væsentligt til det i Fjor forelagte Lov
forslag om Vilkaar for Overtagelse af Jorder i offentligt Eje
(Aarbog 1929—30, Side 316), dog med den Ændring, at ogsaa
Gartnerier og Havebrug inddrages under Bestemmelsen. —
I § 13 — der svarer til det tidligere Forslags § 2 — er derhos
bestemt, at ingen Parcel maa udlægges med et mindre Til
liggende end 3 ha middelgod Jord — tidligere 1 ha —; dog
kan Jordlodder, der skal anvendes til Oprettelse af Gartneri
eller Havebrug, udlægges med et mindre Tilliggende, dog
ikke under iy2 ka. — Paa ^en anden Side bestemmes, at
der kan oprettes Gaarde med et Tilliggende af indtil 15 ha
middelgod Jord (jfr. § 1 i Lov Nr. 132 af 15. April 1930
angaaende Udstykningen i de sønderjydske Landsdele). —•
I § 14 fastsættes bl. a., at i Tilfælde, hvor en Parcel ikke er i
middelgod Kultur, skal Statens Jordlovsudvalg være bemyn
diget til for en vis Aarrække, dog ikke udover 10 Aar fra
Salget, at bevilge et forholdsmæssigt Afslag i den i § 15 fast
satte Afgift (Jordrente). Saafremt en Parcel ved Over
tagelsen er i særlig god Kultur, kan der afkræves Parcellisten
et kontant Vederlag herfor. — § 15, Jordrenten, svarer til
det tidligere Forslags § 5, idet dog de hidtidige Bestemmelser
om Forandring af Rentefoden efter Obligationskurser er
udeladt. — § 16 — det tidligere Forslags § 6 — har nu faaet
følgende Affattelse: — Der kan af Jordfonden mod Pant
efter Jordrente i Parcellen til Opførelse af Bygninger tilstaas
Købere af Landbrugsjord til Husmandsbrug Laan svarende
til Omkostningerne ved passende Bygningers Opførelse, dog
ikke udover et Beløb af 10 000 Kr., hvoraf 9/m forrentes med
2% pCt. halvaarlig. — Naar Bygningerne er under Tag,
kan der udbetales Forskud paa
af Laanet. — Naar der
midlertidig ønskes indrettet mindre Bygninger, kan dette
tillades efter Indstilling af vedkommende Amtskommission
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til Oprettelse af Husmandsbrug. — Saafremt Laantageren
indenfor et Tidsrum af 5 Aar fra Jordloddens Erhvervelse
opfører Tillægsbygninger, kan der ydes ham Laan hertil,
dog at det oprindelige Laan og Tillægslaanet ikke tilsammen
overstiger 10 000 Kr. — Laanet er afdragsfrit de første 5 Aar,
hvorefter det afdrages saaledes, at der halvaarlig svares en
Ydelse af 2% pCt. af den oprindelig rentepligtige Hovedstol
med Tillæg af % P^t. af den oprindelig rentefri Hovedstol;
2%: pCt. af det til enhver Tid rentepligtige Beløb er Rente
og Resten Afdrag. Afdragene afskrives først paa den rentefri
Del af Laanet. — Overgaar Bruget til anden Mand, kan
Staten helt eller delvis forlange indbetalt Forskellen mellem
det Rentebeløb, der er betalt, og det, der vilde have været
at betale, saafremt hele Statslaanet skulde have været for
rentet. Saadan Indbetaling kan dog ikke kræves, naar
Bruget overgaar fra For ældre til Børn, medmindre disse
ikke opfylder Betingelsen efter § 4 Nr. 3. — Til Gartnerier
og Havebrug kan ydes La an af samme Størrelse og paa samme
Rentevilkaar som til Husmandsbrug, men Laanet er kun
afdragsfrit i 1 Aar, hvorefter en Trediedel af Laanet afdrages
med lige store Dele i hver Termin i 10 Aar; derefter svares
der af de sidste to Trediedele en uforanderlig halvaarlig
Ydelse af 2% pCt. af de to Trediedeles oprindelige Beløb,
hvoraf 2% pCt. af det til enhver Tid skyldige Beløb er Rente,
Resten Afdrag. Afdrag afskrives først paa den rentefri Del
af Byggelaanet. — Til storre Brug, herunder Gaarde med et
Tilliggende af indtil 15 ha middelgod Jord, ydes forholds
mæssig større Byggela an, dog i intet Tilfælde over 15 000 Kr.,
hvilke Laan forrentes med 2% pCt. halvaarlig. Saadanne
Laan er afdragsfri i 5 Aar fra Laanets Ydelse, hvorefter de
afdrages saaledes, at der halvaarlig svares en Ydelse af 2% pCt.
af Laanets oprindelige Hovedstol, hvoraf 2% pCt. af den til
enhver Tid værende Restgæld er Rente, medens Restydelsen
beregnes som Afdrag paa Gælden.
— § 17, der svarer til § 12 i det tidligere Lovforslag om
Erhvervelse af Jord (se Aarbog 1929—30, Side 311), omhandler
Etableringslaan. Der kan til disse Laan anvendes indtil
500 000 Kr. aarlig. — §§ 18—20 indeholder Regler, i alt
væsentligt svarende til §§ 8—10 i det tidligere Forslag (Aarbog
1929—30, Side 318).
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Kapitel 7, Oprettelse af mindre Landbrug, herunder
mindre Gartnerier og Havebrug, paa privat indkøbt Jord, følger
Bestemmelserne fra den ældre Husmandslovgivning, senest
Lov om Oprettelse af Husmandsbrug af 29. Marts 1924
(Afsnit II) med Tillægslove, saa vidt angaar Oprettelsen af
selvstændige Brug, dog med Tillæg af Bestemmelser om Gart
nerier og Havebrug.
§§ 21—26 omhandler Oprettelse af Husmandsbrug. Ifølge
§ 21 kan der til Oprettelse af nye Husmandsbrug ydes Laan
af Staten til Indkøbet af Jorden og Opførelse af Bygninger
paa samme. Jordkøbslaanet, der foreslaas givet efter samme
Regler som fastsat i Tillægslov Nr. 149 af 1. Juli 1927, maa
ikke o*verstige Købesummen for Jorden og maa i det højeste
udgøre et Beløb af 7 500 Kr. For Byggela anet gælder de i
§ 16 fastsatte Regler, dog at Laanets forrentningspligtige
Del sikres ved 1. Prioritets Panteret i Bruget.
Jordkøbslaanet sikres ved 2. Prioritets oprykkende
Panteret efter Byggelaanets forrentningspligtige Del, for
rentes med 2% pCt. halvaarlig og henstaar afdragsfrit, indtil
Byggelaanet er afdraget, hvorefter der erlægges en fast halv
aarlig Ydelse af 2% pOt. af Laanets oprindelige Hovedstol,
hvoraf 2% pCt. af den til enhver Tid skyldige Gæld udgør
Renten, Resten Afdrag. — Byggelaanets ikke forrentnings
pligtige Del sikres ved 3. Prioritets oprykkende Panteret.
— Der kan derhos ydes Etableringslaan i Overensstemmelse
med § 17. Hertil kan anvendes et Beløb af indtil 400 000 Kr.
aarlig. — I øvrigt svarer Reglerne i §§ 22—26 om Amts
kommissionernes Fremgangsmaade ved Behandlingen af de
indkomne Andragender i alt væsentligt til §§ 7—9 og 11—12
i Loven af 29. Marts 1924, saaledes som denne er ændret ved
Tillægslov af 15. April 1930, dog at Statens Udlaan er sat
til indtil 7 Mill. Kr. aarlig i hvert af Finansaarene 1932—33,
1933—34 og 1934—35, hvoraf Halvdelen fordeles ligeligt
mellem Landets Amtsraadskredse, for saa vidt der indenfor
hver af disse er kvalificerede Ansøgere nok til det den enkelte
Amtsraadskreds saaledes tilkommende Beløb, medens Resten
fordeles mellem dem i Forhold til de indkomne Laanebegæringer fra kvalificerede Ansøgere, der har en godkendt Jord
lod paa Haanden. — Til Lejehuse med særlig matrikuleret
Jord (herunder ogsaa saadanne, hvor kun Jorden har været
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taget i Fæste), der, naar Lejeren opfylder de i denne Lov
stillede Betingelser, kan erhverves som Husmandsbrug efter
denne Lov, stilles der udenfor den ovenfor fastsatte Sum
indtil 400 000 Kr. aarlig til Raadighed af Statskassen.
Til Oprettelse af mindre Gartnerier og Havebrug finder
ifølge § 27 ovennævnte Bestemmelser tilsvarende Anvendelse
paa Jordlodder, der agtes anvendt hertil, jfr. § 13; dog kan
der ikke ydes Etableringslaan.
Endelig bestemmer § 28, at til Oprettelse af Gaardmandsbrug af den i § 13 omhandlede Størrelse paa privat Jord kan
Staten efter Optagelsen af en 1. Prioritet i en Kreditforening
eller andet offentligt Pengeinstitut yde et 2. Prioritetslaan.
Laanet forrentes med 2% P^t. halvaarlig og er afdragsfrit
de første 5 Aar, hvorefter der i Renter og Afdrag svares en
fast halvaarlig Ydelse, saaledes at Gælden er afdraget i
Løbet af 30 Aar. — Ved Fastsættelsen af det enkelte Laans
Størrelse skal det iagttages, at den samlede Behæftelse ikke
overstiger Ejendomsskylden og i intet Tilfælde 30 000 Kr.
— De hertil fornødne Beløb indenfor et Maksimum af
500 000 Kr. aarlig afholdes af den ovenfor fastsatte Sum
(7 Mill. Kr.).
Kapitel VI. Bestemmelser vedrørende de i Kap. IV. og V.
omhandlede Brug. (§§ 29—33). Disse almindelige Bestemmel
ser, der kun gælder selvstændige Brug, er i alt væsentligt
taget fra Lov Nr. 557 af 4. Oktober 1919 om Vilkaar for
Bortsalg af Jorder i offentligt Eje, jfr. §§ 2—3 i Tillægsloven
af 28. Juni 1920.
Kapitel VII. Tillægsparceller, Tillægslaan, Havelodder og
Byggegrunde. — Reglerne svarer i alt væsentligt til de i de
tidligere to nævnte i forrige Rigsdagssamling forelagte Lov
forslag indeholdte. Der gives saaledes i §§ 34—37 Bestem
melser svarende til § 2, sidste Stykke, § 23, sidste Stykke, og
§§ 7 og 14 i Lovforslaget om Vilkaar for Overtagelse af Jorder
i offentligt Eje (Aarbog 1929—30, Side 316). § 38 er identisk
med § 13 i det tidligere Forslag til Lov om Erhvervelse af
Jord til Oprettelse eller Udvidelse af. mindre Landbrug og
til Byggepladser m. v. (Aarbog 1929—30, Side 307), dog
forhøjes det Beløb, der kan udlaanes til Indkøb af Tillægs
jord til de i Paragraffens 1. Stykke nævnte mindre Land
brug (de saakaldte »indeklemte Husmandsbrug«), fra 1 Mill. Kr.
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til 2 Mill. Kr., ligesom ogsaa jordløse Huse kan faa Tillægs
jord efter Paragraffen. § 39 svarer til Loven af 29. Marts 1924
§ 13, dog med den Ændring, at Husmandsbrug, oprettede efter
den gamle Husmandslov med Tillægslove, nu kan faa deres
Laan suppleret op til 12 000 Kr. Endvidere bestemmes,
at Ejere af Husmandsbrug, der er oprettet efter Lov af 29.
Marts 1924 med Tillægslove, og som ikke har erholdt Maksi
mumslaan henholdsvis Jordkøbslaan paa 7 500 Kr., fordi det
ved Oprettelse af Husmandsbruget skønnedes, at Jordlodden
var af en saadan Størrelse og Beskaffenhed, at den i Løbet
af kortere Tid vilde faa samme Værdi som en Jordlod til
7 500 Kr., kan erholde et Tillægslaan, svarende til Værdi
forøgelse for Opdyrkning, Mergling og Dræning, dog at
Laanet ikke kan overstige Forskellen mellem 7 500 Kr. og
det tidligere modtagne Laan til Jordkøb.
Kapitel VIII. Almindelige Bestemmelser.
I dette Kapitel har man søgt at samle dels de Bestem
melser, der er fælles for selvstændige Brug, der oprettes, og
Tillægsparceller, der tildeles bestaaende Brug, dels de Be
stemmelser, der hidrører fra Jordlovene og de ældre Hus
mandslove, og som kan gælde begge Former for Husmands
brug. Der indeholdes saaledes Bestemmelser om den paa
gældende Ejendoms Opretholdelse og Udelelighed, om Sta
tens — henholdsvis Kommunens — Udpantningsret for
Renter m. v., om Tilvejebringelse af Adgangsvej til oprettede
Brug, Stempelbegunstigelser m. v. Endelig blev — i Folke
tinget — indsat en ny Paragraf (§ 40) sigtende til, at Jorder
i kommunalt Eje ogsaa kan inddrages under Forslagets Be
stemmelser. Det bestemmes, at Kommunerne kan udstykke
den dem tilhørende Jord efter Bestemmelserne i Kapitel IV.
og § 35, saaledes at vedkommende Kommune træder i Statens
Sted og Kommunalraadet i Stedet for den paagældende Stats
myndighed, dog ikke med Hensyn til visse Landbrugs
ministeren i Lovforslaget tillagte Beføjelser. — Kommunerne
kan yde Garanti for Laan, der optages i Kreditforeningen af
Kommuner i Danmark eller hos andre Laangivere, til Beta
ling af Bygninger eller til Bygningers Opførelse. Dog maa
Laanet ved Landbrugsejendomme ikke overstige Købesum
men for Bygninger eller Omkostningerne ved Bygningernes
Opførelse og ved andre Ejendomme ikke 8/m af de nævnte

20*

308

Ikke-vedtagne Forslag (Landbrugsm.)

1930/i93i

Beløb; i intet Tilfælde maa Laanet overstige 10 000 Kr.
Laanene skal være uopsigelige fra Laangivers Side og amor
tiseres med aarlige Afdrag indenfor et Tidsrum af højst 50 Aar.
— Vælger Kommunerne at overlade Staten at forestaa Ud
stykningen, kan der ydes Bvggelaan af Jordfonden efter
§§ 16 og 36.
Endelig indeholder Kapitel IX. Overgangsbestemmelser,
hvorved de ældre Love ophæves, dog er Præstegaardsjorder
unddraget fra Forslagets Bestemmelser.
Loven skulde træde i Kraft 1. April 1931 og underkastes
Revision i Rigsdagssamlingen 1934—35.
Landbrugsministeren nævnte i sin Fremsættelsestale for
skellige Hovedmotiver for Lovforslagets Fremkomst. Dels
vilde det være nationaløkonomisk fordelagtigt at oprette
flere mindre selvstændige Brug, idet saadanne mere og mere
viste Overlegenhed i Konkurrencen overfor større Brug,
dels var der Beskæftigelsesmomentet at tage Hensyn til, og
endelig det, at Udstykningen burde fremmes derved, at Laane vilkaarene forbedredes. — Lovforslaget gav Anledning til
en meget indgaaende og langvarig Forhandling, og det hen
vistes sluttelig til Udvalg sammen med nedenstaaende to
Lovforslag, der behandledes samtidig hermed, nemlig: Forslag
til Lov om Oprettelse af mindre Landbrug (se nærmere nedenfor
og B. 39), hvilket Lovforslag var fremsat af en Række Med
lemmer af Venstre, samt Forslag til Lov om Statens Indkøb
af Jord, til Oprettelse eller Udvidelse af mindre, selvstændige
Jordbrug og Ydelse af Byggelaan til disse samt Bortleje af Jord
til Kolonihaver (se nærmere nedenfor og B. Nr. 43), fremsat
af forskellige Medlemmer af det konservative Folkeparti.
Udvalget afholdt en Række Møder, uden at det dog var
muligt at opnaa Enighed. Det konservative Folkeparti
kunde ikke — oplyses det i Betænkningen — tiltræde Rege
ringspartiernes Forslag udover Udstykning som ren Ejendom
i den Udstrækning, som Renterne af Jordfondens Midler
tillader. Venstre kunde gaa ind for en Del af Forslaget, men
var principielt imod Ekspropriation og kommunal Udstyk
ning. — Overfor den Brugsform, der indførtes med Hensyn
til Udstykning af offentlig Jord ved Loven af 4. Oktober 1919,
og som Venstre medvirkede til at gennemføre, ønskede Ven
stre nu noget nyt indført, som det øvrige Udvalg ansaa for
meget uheldigt og tog Afstand fra.
I det af Ministeren forelagte Lovforslag foretoges i Folke
tinget gennemgribende Ændringer, idet flere Afsnit udgik efter
Forslag af Ministeren med Tilslutning af et Flertal (Social
demokrater og Radikale). Dette gælder saaledes Ekspropria-
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tionsbestemmelserne, der med en enkelt Tilføjelse — for
at afskære enhver Tvivl foresloges at yde »fuld Erstatning«
ved Ekspropriationerne — var hentet fra det i Fjor forelagte
Lovforslag om Erhvervelse af Jord, og ligeledes de fra samme
Lovforslag overførte Bestemmelser om Kommunernes Jord
erhvervelse og Jordafhændelser. Flertallet gik med hertil,
fordi det —• som det udtales i Betænkningen —, da Venstre
og Konservative principielt var imod Ekspropriation og
kommunal Udstykning, saglig havde været umuligt af den
Grund at naa til et Resultat, men Flertallet »forbeholder sig,
naar Forholdene taler derfor, at vende tilbage til Bestem
melserne«.
Af andre Ændringer, der foretoges, kan navnlig nævnes
den i § 38 nævnte Forhøjelse til 2 Mill. Kr. til Tillægsjord.
Herom udtaler Flertallet dog, at man ikke kunde forvente,
at denne Sum, med det foreslaaede Rentetilskud paa indtil
25 pCt. af Jordkøbslaanet, skulde kunne »løse Spørgsmaalet;
dette løses neppe paa tilfredsstillende Maade uden gennem
Ekspropriation«. — Endelig indsattes Bestemmelserne i de
forskellige Kapitler om, at Gartnerier og Havebrug tages
med ind under Loven, saaledes at de samme Begunstigelser
delvis opnaas for dette Erhverv med Hensyn til Laan og
Rentevilkaar, naar Jordtilliggendet ikke er under 1% ba.
Om Bestemmelserne vedrørende Etableringslaan samt
angaaende Besiddelsesformen for offentlig Jord udtaler i øvrigt
samme Flertal, at man fremdeles maa fastholde disse. Det i
1919 fastlagte Grundlag maa fastholdes, og Flertallet maatte
gaa »imod det nye og uprøvede i den Fremgangsmaade, som
Venstre vil indføre med Forskelsprioriteten« — se herom det
følgende — »som efter Flertallets Mening ganske vil ødelægge
det Princip, der blev knæsat ved Loven af 4. Oktober 1919,
og medføre en Ulighed overfor Ansøgerne til Gunst for dem,
der ønsker at forrente en fast Obligationsgæld i Stedet for
Jordværdien.«
Venstremindretallet kunde ikke give Tilslutning til Land
brugsministerens Forslag, selv om Ekspropriationsbestem
melserne og den kommunale Udstykning var udgaaet.
Et ved store offentlige Midler Aar for Aar stadig fortsat
Statsopkøb af Jord — udtales det —, der paalægges Fæstetvang og aldrig kan overgaa til frit Selveje, betyder en fuld
stændig Kursændring i vort Lands Landbolovgivning, og
den foreslaaede Form for offentligt Fæste vil efter Mindre
tallets Opfattelse i det lange Løb virke højst uheldigt og være
uforenelig med en intensiv Landbrugskultur. Mindretallet
havde dog som en Indrømmelse stillet Forslag om at lade
de to Brugsformer offentligt Fæste og Selveje indgaa Side om
Side i Udstykningslovgivningen, saaledes at den jordsøgende
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Ungdom selv faar frit Valg under lige økonomiske Vilkaar
for de to Brugsformer, og man havde fra Mindretallets Side
været villig til nærmere Forhandling vedrørende denne Lige
stilling. Da imidlertid Flertallet heroverfor har fastholdt den
absolutte Fæstetvang overfor al den Jord, som Staten køber,
havde Forhandling derom været udelukket. Mindretallet
stillede derefter samme Ændringsforslag som i forrige Samling,
et Ændringsforslag, der svarer til det ovenfor nævnte af
Partiet som selvstændigt Forslag stillede.
Ifølge dette, der ligesom Regeringens Forslag og ligesom
det nedenfor nævnte af de Konservative stillede tilsigtede eA
Kodifikation af Jordlovgivningen, skulde Lovens Titel være
Lov om Oprettelse af mindre Landbrug.
Forslagets Kapitel I. Administrationen svarer ganske til
Ministerens Forslag, medens Kapitel II. Ansøgernes Kvali
fikationer indeholder Regler, hentede fra Husmandsloven af
1924 (§§ 2 og 3). Kapitel III. omhandler Statens Køb af Jord,
og her foreslaas følgende:
Landbrugsministeren kan efter Indstilling af Statens Jord
lovsudvalg erhverve for Staten Jord til Udstykning, der
skønnes at være egnet til Oprettelse af selvstændige Land
brugsvirksomheder. — Foreligger der Tilbud om saadan
Jord, skal Udvalget efter nøje Undersøgelse gøre Indberet
ning og Indstilling til Landbrugsministeren, der afgør, om
Køb skal finde Sted. — Til saadant Jordkøb kan i hvert
af Finansaarene 1931—32, 1932—33, 1933—34 og 1934—35
bruges Renterne af Jordfondens Midler. For saa vidt yder
ligere Beløb skønnes nødvendige, kan der af Stats-Laanefon
dens (Statskassens) Midler med Samtykke af begge Tings
Finansudvalg i hvert Finansaar bruges indtil 3 Mill. Kr., for
hvilke der af Jordfonden udstedes Kasseobligationer til Stats
kassen, der kan transportere disse til Kongeriget Danmarks
Hypotekbank. Kurstabet refunderes Statskassen af Jordfonden.
Endvidere gives Regler svarende til Regeringens Forslag
om Erhvervelse af Arealer til Tilvejebringelse af Adgangsveje
til de Husmandsbrug, der oprettes.
Kapitel IV. omhandler Udstykning af Jord i offentligt Eje,
og de vigtigste Bestemmelser her er følgende: Jorden ud
stykkes i Parceller som nærmere angivet i Lov om Vilkaar
for Bortsalg af Jorder i offentligt Eje af 4. Oktober 1919
(§ 2) og i øvrigt under følgende Betingelser:
Er Parcellerne ikke særskilt ansat til Grundskyld, eller
finder Jordlovsudvalget i øvrigt Anledning dertil, foretager
Vurderingsmyndighederne, jfr. Lov Nr. 352 af 7. August 1922,
naar Udstykning har fundet Sted, og Begæring derom frem
sættes af Statens Jordlovsudvalg, særskilt Ansættelse til
Grundskyld.
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Efter Ansøgerens Bestemmelse kan han (hun) faa Jorden
overladt enten i Form af offentligt Fæste eller til Selveje.
Ved Overdragelse af Jord i offentligt Fæste udreder Be
sidderen fra Overtagelsen i hver 11. Juni og 11. December
Termin en halvaarlig Afgift, som udgør 2%. pCt. af den
Sum, hvortil Jordens Værdi er fastsat ifølge foranstaaende,
eller hvortil den maatte blive ansat ved hver senere foretagen
almindelig Vurdering til Grundskyld. Den saaledes bestemte
Afgift erlægges første Gang i den 11. Juni eller 11. December
Termin, der indtræder efter Forløbet af 3 Maaneder efter
Omvurderingens Foretagelse.
Ved Bortsalg af Jord til Selveje er Salgssummen den ved
Vurderingen fastsatte Jordværdi, for hvilken udstedes Pante
brev med oprykkende 2. Prioritet i Ejendommen næst efter
Byggelaanets forrentningspligtige Del, hvilket Pantebrev
fra Overtagelsen forrentes med 21/4, pCt. halvaarlig og henstaar afdragsfrit, indtil Byggelaanet (omhandlet nedenfor i
Kapitel VIII.) er afdraget, hvorefter det afdrages med 1/60
halvaarlig. Renter og Afdrag erlægges i de sædvanlige halvaarlige Terminer. Skyldneren kan til enhver Tid med y2 Aars
Varsel til en af de halvaarlige Terminer opsige Gælden til
Udbetaling.
Forskellen mellem Jordens Grundværdi og den Gennem
snitspris, hvortil Staten i det paagældende Kalenderaar har
erhvervet Jord i den paagældende Amtsraadskreds, tinglæses
som en Forpligtelse paa de oprettede Brug, der afvikles paa
følgende Maade:
I Brug i offentligt Fæste indestaar Forskelsbeløbet renteog afdragsfrit, saa længe den første Besidder eller hans Enke
har Fæstet; naar Bruget i øvrigt skifter Besidder, indbetales
Beløbet kontant eller ydes som et Tillæg til Fæsteafgiften
fordelt over de første 20 Aar og forrentes med 4% P^t. aarlig.
For Brug, der overdrages til Selveje, tinglæses Forskels
beløbet som en Prioritet i Ejendommen næst efter Jordlaan
og Byggelaan. Dette Laan er rente- og afdragsfrit, saa længe
den første Ejer eller hans efterlevende Enke har Ejendommen,
men forrentes og afdrages efter første Ejerskifte med 4% pCt.
aarlig i Rente og ^20 1 aarligt Afdrag.
Endelig har Besiddere af Jord i offentligt Fæste samme
Adgang med Hensyn til testamentariske Bestemmelser over
Ejendommen, som ved Forordningen af 13. Maj 1769 § 5
og senere Bestemmelser er hjemlet Selvejerbønder, og som
ogsaa skal tilkomme dem, der faar Husmandsbrug over
draget til Selveje, ligesom Fæsterne har Adgang til frit at
sælge og pantsætte deres Ejendomme under Iagttagelse af
de ovenfor angivne Vilkaar.
En Ejendom, som i Henhold til foranstaaende er oprettet
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som offentligt Fæste, kan ved Besidderskifte overgaa til
Selveje paa de i samme Paragraf for Selveje fastsatte Vilkaar;
den sidst ansatte Jordværdi udgør i saa Fald Salgssummen
med Tillæg af det ovenfor nævnte Forskelsbeløb.
(Bestemmelserne om »Forskelsprioriteten« blev — efter
hvad C. O. Pedersen, der var Ordfører for Forslagsstillerne,
udtalte, da Forslaget blev forelagt — indsat, fordi der
ofte havde været klaget over, at saadanne Brug, ogsaa Fæste
brugene efter Loven af 1919, blev afhændet med betydelig
Fortjeneste paa Statskassens Bekostning).
Kapitel V. omhandler Udstykning af Jord i privat Eje.
Der kan herefter til Udstykning af private Ejendomme og
til Fremme af en hensigtsmæssig Jordfordeling af Staten ydes
Støtte efter nedenstaaende Regler til A. Oprettelse af Hus
mandsbrug.
Laan kan af Statskassen ydes til Indkøb af Jorden. Laanet
udgør dels Jordværdien, der forrentes, afdrages og sikres som
bestemt ved Salg af offentlig Jord til Selveje, dels Forskellen
mellem den af Statens Jordlovsudvalg godkendte Indkøbs
pris og Jordværdien, der tinglæses som en Prioritet.
I øvrigt gives Regler, svarende til den ældre Husmandslovgivning og til §§ 22—26 i Ministerens Forslag, dog stilles
der 8 Mill. Kr. til Raadighed til Statens Udlaan til Jordkøbs
laan, Byggelaan og Tillægslaan, og Jordkøbslaanet udredes
af Stats-Laanefonden. Til Erhvervelse af Lejehuse som Hus
mandsbrug stilles derhos 500 000 Kr. aarlig til Raadighed.
Betingelserne for Opnaaelse af Tillægslaan er i det væsentlige
som Ministerens Forslag, dog er der en Bestemmelse om, at
Laantageren foruden at opfylde de almindelige Betingelser
skal godtgøre at være i Stand til at forsyne Ejendommen
med Besætning og Inventar i fornødent Omfang. I øvrigt
er Maksimumsgrænsen den samme, som senere ogsaa ansættes
i Ministerens Forslag (jfr. ovenfor), 12 000 Kr.
Til Oprettelse af mindre Gaardmandsbrug og Tilvejebrin
gelse af en hensigtsmæssig Jordfordeling kan der derhos af
Stats-Laanefonden (Statskassen) aarlig bruges et Beløb af
4 Mill. Kr. til Udlaan til Landmænd, der ved en formaalstjenlig Jordfordeling efter stedfunden Jordregulering opretter
nye Brug paa indtil 20 ha middelgod Jord. — Laanene
ydes efter Indstilling af Statens Jordlovsudvalg og vedkom
mende Amtskommission mod 2. Prioritets Panteret opryk
kende næst efter Kreditforeningslaan eller Laan af umyndiges
Midler eller andre under offentlig Bestyrelse eller offentligt
Tilsyn staaende Midler. — Ved Fastsættelse af det enkelte
Laans Størrelse skal det iagttages, at den samlede Behæftelse
ikke kommer til at overstige et Beløb, svarende til Købe
summen for Jorden plus 9/10 af Byggeomkostningerne.
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Laanene forrentes med 4% pCt. aarlig og afdrages i Løbet
af 30 Aar.
Om Tillægsparceller handler Kapitel VI., og Reglerne her
svarer i alt væsentligt til Regeringsforslagets §§ 38, 34 og 36
(jfr. ovenfor).
Kapitel VII., Havelodder og Byggepladser, bestemmer, at
der til Købstæder og Kommuner med bymæssig Bebyggelse,
naar det overfor Statens Jordlovsudvalg godtgøres, at der
foreligger Trang til Erhvervelse af Jord til Havelodder og
Byggepladser, kan ydes Laan til et samlet Beløb af 1 Mill. Kr.
aarlig af Jordfondens Midler. — Laanene forrentes med
4% pCt. aarlig og afdrages med 1/60 i hver Termin. —
Betingelserne for Opnaaelse af saadanne er de samme, som
er fastsat i Regeringsforslagets § 5 (jfr. ovenfor).
Endelig indeholder Kapitel VIII. en Række almindelige
Bestemmelser, til Dels hentede fra gældende Jordlove og i øvrigt
for største Delen svarende til Regeringsforslagets ligelydende
Bestemmelser. — Om Byggelaan indeholdtes en Bestem
melse om, at der af Statskassen (Stats-Laanefonden eller
Jordfonden) til Opførelse af Bygninger paa selvstændige
efter Forslaget oprettede Brug henholdsvis paa privat eller
offentlig Jord kan tilstaas Laan svarende til Omkostningerne
ved passende Bygningers Opførelse, dog ikke udover et
Maksimumsbeløb, der hvert Aar fastsættes af Landbrugs
ministeren med Samtykke af begge Tings Finansudvalg.
Af Byggelaanet forrentes*9/10 med 4% pCt. p. a. Naar der
midlertidig ønskes indrettet mindre Bygninger, kan dette
tillades efter Indstilling af vedkommende Amtskommission
til Oprettelse af Husmandsbrug. — Saafremt Laantageren
senere opfører Tillægsbygninger, kan der ydes ham Laan
hertil, dog saaledes at det oprindelige Laan og Tillægslaanet til
sammen ikke overstiger det ovennævnte Maksimumsbeløb for
det Aar, hvori Bruget er oprettet. Laanet er afdragsfrit de
første 5 Aar, og derefter svares der i Afdrag, indtil Laanet
er fuldt af betalt, en aarlig Ydelse af Laanets oprindelige
Hovedstol af % pCt. udover Renten, der, indtil Laanet er
fuldt afbetalt, stadig beregnes af den Kapital, der er fastsat
til Forrentning, saaledes at det Beløb, som ikke medgaar til
Forrentning af den til enhver Tid tilbagestaaende Rest
gæld, ligeledes er Afdrag paa Laanet.
Naar Jord overdrages i offentligt Fæste, har Byggelaanet
Prioritet efter Jordrenten; overdrages Jorden til Selveje, har
den forrentningspligtige Del af Laanet Prioritet forud for
Jordkøbslaanet.
Endelig maa intet selvstændigt Brug udlægges med mindre
Tilliggende end 6 ha middelgod Jord.
Loven skulde træde i Kraft den 1. April 1931 og under-
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kastes Revision i Rigsdagssamlingen 1934— 35. De tidligere
Love skulde ophæves, og som en særlig Overgangsbestem
melse fastsattes, at for de Brug, der oprettedes i Tiden fra
1. April 1931 til 31. Marts 1932, kunde Erhvervene dog vælge
mellem Bestemmelserne i den ældre Lovgivning og i Forslaget.
Ordføreren for Venstre (Madsen-Mygdal) anbefalede For
slaget, bl. a. fordi det »indeholder en Lovgivning, der stiller
rigelige Midler til Raadighed til Udstykningens Fortsættelse
paa et sundt og naturligt Grundlag, uden at der indføres
Indgreb i de bestaaende Retsforhold eller gøres Brud paa
den bestaaende Landbolovgivning.« Ændringsforslaget forkastedes imidlertid med 96 Stemmer imod 39. — I øvrigt
stemte Venstre — ligesom de Konservative — imod, at Jord
lovsudvalget og Amtskommissionerne forøges med en i
Gartneri og Havebrug kyndig Mand (§§ 2—3). Disse Bestem
melser vedtoges med 76 Stemmer mod 59. Venstre —• og
Konservative — stemte ogsaa imod Bestemmelserne om Op
rettelse af Gartneri og Havebrug paa Jorder i offentligt Eje
(§§ 13 og 16), medens man i øvrigt, hvad saadannes Oprettelse
paa privat Jord angaar, sluttede sig til Flertallets Forslag.
Endelig stemte de to Partier imod den i Kapitel VIII. ind
satte nye § 40 (jfr. ovenfor), hvilken man ikke kunde give
Tilslutning, før Overensstemmelse om Hovedprincipperne
var tilvejebragt.
Det konservative Folkeparti Stillede Forslag om, at Lov
forslaget skulde affattes som det af Partiet forelagte Forslag
til Lov om Statens Indkøb af Jord til Oprettelse eller Udvidelse
af mindre, selvstændige Jordbrug og Ydelse af Byggelaan til
disse samt Bortleje af Jord til Kolonihaver.
Forslagets Kapitel I. omhandler Statens grundlæggende
Foranstaltninger.
Til Fremme af det angivne Formaal anvendes de Midler,
der indkommer som Renter og Afdrag af Jordfondens Formue.
— Finansministeriet udarbejder hvert Aar i Juli Maaned en
Status over Jordfonden, hvilken Status tilligemed en Med
delelse om, hvor stort et Beløb der i Henhold til l. Stykke
kan paaregnes i det kommende Aar, tilstilles Landbrugsmini
steriet samt Finansudvalgene, naar Rigsdagen sammen
træder. — Penge, der ikke er anvendt det ene Aar, kan
overføres til næste Aar, ligesom mindre Overskridelser kan
dækkes af næste Aars Provenu.
Staten nedsætter et Jordlovsudvalg paa 5 Medlemmer
samt en Amtskommission paa 3 Medlemmer for hver Amtsraadskreds.
Efter indhentet Tilladelse fra Landbrugsministeriet fore
tager Jordlovsudvalget Indkøb af Jord, der egner sig til For-
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m aalet, og udstykker den saaledes indkøbte Jord tillige med
den Jord, der stilles til Raadighed ira Statsdomænerne, og
den Jord, der stilles til Raadighed i Henhold til Lovene
Nr. 537 og 563 af 4. Oktober 1919.
Om Jordlovsudvalget og aets Virksomhed handler Kapitel II.
Dets Medlemmer udnævnes for 5 Aar af Landbrugsministeren.
Formanden vælges af Landbrugsministeren, de 4 andre Med
lemmer indstilles af Rigsdagen. Medlemmerne erholder et
fast aarligt Honorar og Diæter samt Befordringsgodtgørelse.
Jordlovsudvalgets Udgifter, herunder til teknisk Assistance,
og Kontorholdsgodtgørelse bestemmes ved de aarlige Finans
love og afholdes af Statskassen.
Jordlovsudvalget udarbejder hvert Aar samtidig med, at
revideret Regnskab over forrige Aars Virksomhed fremsendes,
en Plan over det for det følgende Aar paatænkte Jordkøb
og Udstykning, hvilken Plan med beregnede finansielle Følger
af Ministeren forelægges Tingenes Finansudvalg til Godken
delse.
Jordlovsudvalget overdrager de til Statens Raadighed
staaende og de af Staten købte Arealer til Mænd eller Kvinder,
der har ansøgt om at komme i Besiddelse af Jord, og som
opfylder de nedenfor nævnte Betingelser. Overdragelsen sker
til den Pris, hvori Jorden staar Staten.
Jordlovsudvalget fastsætter i hvert enkelt Tilfælde, hvor
stort et Byggelaan der kan ydes til et nyoprettet Husmands
brug, dog ikke udover den virkelige Byggesum. Maksimum
for Byggelaan fastsættes for hvert Aar af Finansudvalgene
efter Indstilling af Landbrugsministeren. Ønskes der midler
tidig indrettet mindre Bygninger, kan dette tillades, og
Tillægslaan kan da senere gives.
Jorden udstykkes væsentlig i Parceller af en saadan Stør
relse som angivet i gældende Love, og privat Udstykning
støttes i det Omfang, som Jordlovsudvalget i hvert enkelt
Tilfælde anser for formaalstjenligt og forsvarligt under særligt
Hensyn til vedkommendes hele økonomiske Forhold. —
Landbrugsministeren udarbejder en Instruks for Jordlovs
udvalget i Henhold til de ved dettes hidtidige Virksomhed
indvundne Erfaringer.
For saa vidt Jord, der er erhvervet af Staten, egner sig
til Kolonihaver, kan saadan Jord overdrages den paagældende
Kommune til den Pris, hvori den staar Staten, og anvendes efter
Kommunalbestyrelsens nærmere Bestemmelse til Udleje i
Parceller paa ikke over 1/16 ha. Dette sker efter Vedtægter,
som for Landkommunernes Vedkommende approberes af
Amtsraadet, for Købstadkommunerne af Indenrigsministeren.
Kapitel III. giver Regler om Amtskommissionerne og deres
Virksomhed. Udover Bestemmelser svarende til § 3 i Rege-
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ringsforslaget — jfr. ovenfor —• fastsættes, at Amtskom
missionernes Medlemmer indenfor deres respektive Amter skal
holde Øje med, naar der kan faas Jord, der er egnet til Ud
stykning eller til Supplering af mindre Brug, til Købs for en
rimelig Pris. Naar saadant er bemærket, holder vedkom
mende Amtskommission, efter at alle Oplysninger Sagen ved
rørende er indhentet, Møde og bestemmer, om Sagen skal
indstilles til Jordlovsudvalget. Ved eventuel Indstilling skal
medfølge alle Oplysninger det eventuelle Køb vedrørende.
— Amtskommissionerne udfører i øvrigt de dem af Jordlovs
udvalget paalagte Funktioner samt fører paa Statens Vegne
Tilsyn med de ved Statens Foranstaltning oprettede Brug.
— Nærmere Instruks for Amtskommissionernes Virksomhed
gives af Landbrugsministeren efter Jordlovsudvalgets Ind
stilling.
I Kapitel IV. Statens Laanevirksomhed fastsættes følgende:
Den, der har erhvervet Ejendom i Henhold til foran
staaende, har Ret til af Staten at faa et Laan, hvis Størrelse
er lig Købesummen for Jorden 4- Byggelaanet; for dette
Laanebeløb faar Staten 1. Prioritet i Ejendommen. Af
Laanet svarer Ejeren en aarlig Ydelse paa 5 pCt. af det oprin
delige Laanebeløb; Renten er 3y2 pCt. p. a. af det til enhver
Tid skyldige Beløb, og Resten af Ydelsen er Afdrag. — Laanet
er uopsigeligt fra Statens Side,, saa længe Ejeren opfylder de
i Loven givne Forskrifter. — Ekstraordinære Afdrag paa
Laanet kan finde Sted, naar Ejeren ønsker det, ligesom Laanet
kan opsiges til en Termin.
Forskud paa Byggelaanet kan ydes efter Jordlovsudvalgets
Indstilling, naar Bygningerne er under Tag, dog ikke over %
af det fulde Byggelaan.
Naar Tillægsjord sælges til et bestaaende Brug, kan der
ogsaa gives Laan til Udvidelse af Bygninger, dog ikke over
3 000 Kr., og kun i den Udstrækning, hvor betryggende
Prioritetsforhold kan opnaas.
Tillægsjord, der, saa længe Staten har Pant i den, maa være
særskilt matrikuleret, forrentes og afdrages tillige med et
eventuelt Byggelaan med 6 pCt. aarlig; heraf er 4 pCt. Rente
af det til enhver Tid skyldige Beløb, Resten Afdrag.
Kapitel V. omhandler Retten til og Betingelsen for at komme
i Besiddelse af Jord ved Statens Hjælp og de Forpligtelser, ved
kommende maa indgaa paa. Berettigede hertil er saadanne
Personer, der omhandles i den gældende Husmandslovs
2 og 3. Vedkommende maa dog ikke være over 55 Aar
gammel, og Betingelserne er noget skærpede. Vedkommende
skal opfylde de i Grundlovens § 30 anførte Betingelser for
Valgret til Folketinget og skal fremskaffe en Attest fra to
med vedkommendes Forhold nøje kendte troværdige Per-
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soner for at være en ædruelig og hæderlig Person, som kan
antages egnet til at drive et mindre Landbrug. Endvidere
skal der fremlægges Bevis for at have været beskæftiget ved
Landbruget i mindst 4 Aar efter det fyldte 18. Aar, og endelig
skal han i kontante Penge disponere over et Beløb, der svarer
til mindst 1/5 af det Beløb, det samlede Statslaan udgør.
Dernæst foreslaas en Række Bestemmelser om, hvorledes
disse Ejendomme skal drives, saa længe Staten har Panteret
i dem, Bestemmelser, der er ganske analoge med de nugæl
dende. Ejeren af disse Ejendomme, der er oprettet som fuld
stændig frie Ejendomme, skal frit kunne disponere over disse,
kun med det Forbehold, at saa længe Staten har Panteret
heri, maa de kun afhændes til en ny Ejer, der opfylder de
samme Betingelser, som Staten krævede af den første Besid
der. Endelig gives den Bestemmelse, at Brugere af Hus
mandsbrug, der er oprettet i Henhold til Lov Nr. 557 af
4. Oktober 1919 med Tillægslove, har Ret til, naar Byggelaanet er afbetalt, at kræve sig Bruget overdraget som frit
Eje mod at udstede til Staten en 1. Prioritet i Ejendommen,
svarende til Gennemsnittet af de i Brugets Eksistenstid fast
satte Jordværdier, hvilken Prioritet forrentes og afdrages efter
de foran fastlagte Regler.
Ovenstaaende Forslag — udtalte det konservative Mindre
tal i Folketingsudvalget — stilledes ud fra »de Betragtninger,
at en forceret Jordudstykning ikke samfundsmæssigt set er
forsvarlig, idet den Jordfordeling, vi i Øjeblikket har her i
Landet, maa anses for at være den samfundsmæssigt set
sundeste, hvilket hele Situationen under Verdenskrigen
noksom beviste«, og efter Forslaget vilde en fortsat Jord
udstykning kunne foretages i samme Udstrækning, som det
gennemsnitligt er sket i de sidste 30 Aar, og uden at Stats
budgettet berøres deraf.
Forslaget forkastedes imidlertid med de andre Partiers
Stemmer imod de Konservatives (107 Stemmer imod 20),
idet man bl. a. hævdede, at Forslaget vilde standse al Udstyk
ning. — For øvrigt stemte de Konservative dels for en Del
af de af Udvalgsflertallet foreslaaede Ændringer og dels imod
nogle af disse. Foruden imod de Bestemmelser, som ogsaa
Venstre stemte imod —• jfr. ovenfor —, gik man imod For
højelsen af det i § 25 fastsatte Beløb, der med de tre øvrige
Partiers Stemmer forhøjedes fra 6 Mill. Kr. aarlig til 7 Mill.
Kr., ligesom man modsatte sig de i §§ 38 og 39 stedfundne
Forhøjelser, der ligeledes gennemførtes med de tre andre
Partiers Stemmer.
Hans Hansen, der talte for Retsforbundet, mente, at de to
Forslag (Regeringens og Venstres) i hvert Fald vilde kunne
bruges til en fortsat Udstykning, som under de nuværende
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Forhold var paakrævet, og ved 2. Behandling anbefalede
han at stemme for samtlige de af Flertallet til Regerings
forslaget stillede Ændringsforslag, bortset fra den foreslaaede
nye § 40.
Lovforslaget oversendtes til Landstinget med 73 Stemmer
mod 54.
I den af Landstingsudvalget afgivne Beretning udtales
bl. a., at der havdé været nedsat et Underudvalg til Sagens
Behandling, men det lykkedes ikke inden Rigsdagssamlingens
Slutning at naa til en Overenskomst, som gjorde det muligt
at gennemføre Lovforslaget.

Lovforslaget gav — som tidligere berørt — Anledning til
en meget langvarig Forhandling, hvor Ordførerne for Par
tierne i Folketinget var Larsen (Bjerre) (S.), C. O. Pedersen
(V.), Ulrich (K. F.), Andreasen (Forsinge) (R. V.) og Hans
Hansen (D. R.). Større Indlæg i Debatten fremkom bl. a.
fra Nørskov (V.), Holstein (K. F.), Johannes Hansen (V.),
Clausager (V.), Holdgaard (R. V.), Duborg (V.) og Fraenkel
(K. F.). — Ordførere i Landstinget var Hauch (V.), Jensen
(Aale) (S.), Frøkjær (K. F.) og Jeppesen (Drusebjerg) (R. V.).

Endelig kan nævnes, at der som Bilag til Folketingsudval
gets Betænkning bl. a. medfulgte — foranlediget ved Spørgs
maal fra Udvalgets Side — en Oversigt over den af Statens
Jordlovsudvalg i Tiden indtil 1. April 1930 indkøbte Jord.

I Rigsdagssamlingen fremsattes, da Enighed om Lov
forslaget ikke kunde opnaas, endvidere nedenstaaende to
Lovforslag, der begge tilsigtede at forlænge ældre Udstyk
ningsbestemmelser, nemlig:
Forslag til Lov om Oprettelse af mindre Landbrug (se
nedenfor B. Nr. 10) og
Forslag til Lov om Tillæg til Lov om Oprettelse af Hus
mandsbrug af 29. Marts 1924 (se nedenfor B. Nr. 52)
samt for Sønderjyllands Vedkommende et ogsaa hele Spørgs
maalet vedrørende Lovforslag, nemlig: Forslag til Lov om
Tillæg til Lov Nr. 137 af 1. Juni 1929 om Foranstaltninger
til Fremme af Udstykningen i de sønderjydske Landsdele
(nedenfor B. Nr. 54).
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7. Forslag til Lov om indenrigs Kødkontrol. (Land
brugsminister Bording). [A. Sp. 5621—C. Sp. 2283].
Fremsat i Landstinget 12/n (L. Sp. 212). 1. Beh. 14/n
(L. Sp. 225). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (H. C.
Andersen, Ludvig Christensen, Johs. Clausen [Form.], Gissel bæk, A. P. Hansen, Albert Jensen, H. P. Jensen, JensenStevns, Jeppesen [Drusebjerg], Josiassen, N. K. Kristensen,
Lehwald [Sekr.], Elisa Petersen, S. Rasmussen og C. F.
Sørensen). Betænkning (B. Sp. 2869) afgiven 27/3. (Ordfører:
Johs. Clausen). 2. Beh. 10/4 (L. Sp. 1797). 3. Beh. 15/4
(L. Sp. 1847). Oversendt til Folketinget.
Efter at nærværende Lovforslag i Rigsdagssamlingen
1929—30 var fremsat i Landstinget (se Aarbog 1929—30,
Side 322), anmodede det til Lovforslagets Behandling nedsatte
Udvalg Landbrugsministeriet om at tilstille De samvirkende
danske Landboforeninger og De samvirkende danske Husmands
foreninger Lovforslaget til Erklæring, og der blev derefter
fra disse Foreninger modtaget Skrivelser af henholdsvis
17. Marts og 20. Februar d. A. (jfr. Bilagene til Lovforslaget).
Med den Anledning, som disse Skrivelser giver, blev
derefter i det oprindelige Lovforslag i § 2, Stykke 2, b,
indsat en Bestemmelse om, at Kød og Slagteaffald, hidrørende
fra Slagtninger paa et af Landbrugsministeren godkendt privat
Slagtehus, hvor Dyrlægeundersøgelse og Tilsyn med Slagt
ninger m. m. foregaar som under § 2, Stykke 1, I, angivet,
vil kunne forhandles i enhver Kommune her i Landet, ligesom
der i § 11, Stykke 1, blev indsat en Bestemmelse om, at Kød og
Slagteaffald, der er henført til og mærket 1. Klasses ved en
Kontrol som i § 2, Stykke 1, II, angivet, paabudt ved Bestem
melse i en den 1. Januar 1931 bestaaende Sundhedsvedtægt,
i en Overgangsperiode indtil 1. April 1933 som hidtil kan ind
føres og forhandles i enhver Kommune her i Landet.
Ordførerne i Landstinget: Johs. Clausen (V.), Josiassen
(S.), Lehwald (K. F.) og Jeppesen (Drusebjerg) (R. V.).
Til Lovforslagets 2. Behandling i Landstinget udtalte Ud
valgets Flertal (Venstre og Konservative) i Betænkningen,
at de var enige om, at sanitære Krav bør opfyldes i saa stor
Udstrækning, som det er foreneligt med Hensynet til en
forsvarlig Økonomi og til ikke at paaføre Befolkningen
unødigt Besvær. Flertallet maatte mene, at Ministerens
Forslag med senere i Udvalget fremkomne Ændringer ikke
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opfylder disse Betingelser, og maatte fastholde, at en Kød
kontrol som den, der er angivet i Forslagets § 2, Stykke 1, II,
(i private godkendte Slagtehuse med Dyrlægeundersøgelse
før og efter Slagtningen), i enhver Henseende er forsvarlig
og opfylder alle rimelige sanitære Krav.
Flertallet stillede Ændringsforslag om, at der fra 1. April
1938 kun kan finde Kødkontrol Sted efter § 2, Stykke 1, I
og II (paa offentlige Slagtehuse eller godkendte private med
Dyrlægeundersøgelse baade før og efter Slagtningen), medens
Slagtning med Kontrol kun efter Slagtningen skal ophøre
til det angivne Tidspunkt, saa at Kød og Slagteaffald ikke
fra de Kommuner, der ikke indfører Kontrol efter Stykke 1,
I eller II, ikke kan indføres til Kommuner med saadan
Kontrol.
Fremdeles foreslog Flertallet at udstemme de foran
omtalte, i Aar indsatte nye Bestemmelser, fordi man mente,
at den her foreskrevne Kontrol med private Slagtehuse i
Virkeligheden er det samme som den, der skal foregaa i
offentlige Slagtehuse.
Dernæst foresloges at give Tilladelse til privat Slagtning
i Pensionater, Forsørgelsesanstalter og Kostskoler o. lign.,
hvad Lovforslaget forbød.
I § 5 bestemtes, at Kød og Slagteaffald af Dyr, der er
slagtet i Kommuner, hvor der ikke er paabudt Kødkontrol,
maa ikke indføres og forhandles i Kommuner, hvor der er
paabudt Kødkontrol. Efter 1. April 1938 maa saadant Kød
og Slagteaffald kun forhandles i den Kommune, hvori Slagt
ningen er sket, hvorhos der indsattes et nyt Stykke, hvorefter
Kød og Slagteaffald af nødslagtede Dyr kan sælges i den
Kommune, hvori Slagtningen har fundet Sted, naar der
foreligger Dyrlægeattest for, at det er sundt og tjenligt til
Menneskeføde.
Endelig affattedes i samme Paragraf Stykke 6 saaledes:
»Kød og Slagteaffald, der ved Kontrol i Henhold til § 2,
Stykke 1,1 og II, er henført til anden Klasse, kan ved Indførelse
i en anden Kommune underkastes Efterkontrol. Denne er
afgiftsfri for saadant Kød og Slagteaffald, naar det hidrører
fra Kommuner, hvor den under §2, Stykkel, I, nævnte Kontrol
er indført, hvorimod Betaling kan fordres for Efterkontrol,
naar det er indført fra Kommuner med Kontrol efter § 2,
Stykke 1, II.
I § 7 indsattes en Bestemmelse gældende for de Kom
muner, som har en særlig Trikinkontrol, og i § 8 bestemtes,
at 2. Klasses Kød ikke maa forhandles i samme Butik som
1. Klasses i Kommuner, hvor der er indført I Kontrol, samt
at denne Bestemmelse kan ogsaa af Kommunalbestyrelsen
med Landbrugsministerens Samtykke indføres i Kommuner,
der har Kontrol i Henhold til § 2, Stykke 1, II.
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Mindretallet (Socialdemokraterne) ansaa de af Flertallet
stillede principielle Ændringsforslag for at være en Svæk
kelse af Landbrugsministerens Forslag og anbefalede, at dette
vedtages uforandret.
Det radikale Mindretal forbeholdt sig at begrunde sin
Stilling under Sagens videre Behandling i Salen og anbefalede
da at stemme imod enkelte af Ændringsforslagene og at und
lade at stemme om Resten.
Flertallets Ændringsforslag vedtoges med Venstres og Kon
servatives Stemmer, medens Socialdemokrater og Radikale
enten stemte imod dem eller tilkendegav, at de hverken
stemte for eller imod. Et Par Ændringsforslag vedrørende
Bødebestemmelser vedtoges enstemmigt.
Ved 3. Behandling i Landstinget vedtoges det ændrede
Lovforslag enstemmigt med 32 Stemmer (Venstre og Kon
servative), medens 27 Medlemmer tilkendegav, at de hverken
stemte for eller imod.
Det fra Landstinget oversendte Lovforslag kom ikke til
Behandling i Folketinget.

8. Forslag til Lov om Bekæmpelse af Tuberku
lose hos Kvæg Og Svin. (Landbrugsminister Bording}.
[A. Sp. 5873].
Fremsat i Landstinget 5/i2 (L. Sp. 287). 1. Beh. 7/i
(L. Sp. 366). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Bækgaard, Johs. Clausen, Gunnar Fog-Petersen, Frøkjær, Gissel
bæk [Form.], A. P. Hansen, Johs. Hansen, Hauch, Jens Høyer,
H. P. Jensen, Jensen [Aale], Kr. Johansen, P. C. Petersen,
S. Rasmussen og Rasmussen [Flemløse]).
Spørgsmaalet om Kvægtuberkulosens Bekæmpelse er —
udtales det i Bemærkningerne til Lovforslaget — ikke nyt.
Det rejstes første Gang i 1887, og i de forløbne Aar er der
truffet adskillige Foranstaltninger i saa Henseende. Bestem
melser herom indeholdes i Lov af 5. Februar 1904 om For
anstaltninger til Bekæmpelse af Tuberkulose hos Hornkvæg
og Svin, Lov af 17. Februar 1912 om Ændring i denne Lov
samt i Lov af 31. Marts 1928 om Bekæmpelse af Tuber
kulose hos Kvæg. Endvidere findes i Lov af 14. April 1920
om smitsomme Sygdomme hos Husdyrene et Forbud mod
at føre kendeligt tuberkuløse Dyr paa Markeder, til Auk
tioner m. v. Ved Loven af 5. Februar 1904, jfr. Lov af 17.
Februar 1912, er der stillet et aarligt Beløb paa indtil 100 000
Kr. til Raadighed til Foretagelse af Tuberkulinprøver hos
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Kvæg. De Resultater, der er naaet herigennem, er — oplyses
det — dog i det hele og store ikke tilfredsstillende, idet det
kun i faa Egne er lykkedes at opretholde Interessen for
Sagen gennem en tilstrækkelig lang Aarrække. Paa de
senere Aars Finanslove har der været opført Bevillinger paa
80 000 Kr. aarlig til Tuberkulinprøver for Statens Regning.
I Finansaaret 1929—30 er heraf kun benyttet 48 554 Kr.
I 1929 er der foretaget Tuberkulinprøver i 2 393 Besætninger
med i alt 56 338 Kreaturer. 982 af de nævnte Besætninger
blev prøvet for første Gang.
I § 5 i samme Lov indeholdtes der Hjemmel til at nedslaa
Køer, der var angrebne af Yvertuberkulose, og denne Hjem
mel blev ved Lov af 31. Marts 1928 udvidet til ogsaa at gælde
Nedslagning af Køer, angrebne af Børtuberkulose eller af
fremskreden smittefarlig Tuberkulose, særlig Lungetuber
kulose. Efter Loven af 31. Marts 1928 er der i Finansaaret
1929—30 nedslaaet ca. 2 300 Dyr, hvori er indbefattet
ca. 650 Stykker, som er nedslaaet paa Grund af Yvertuber
kulose.
Nærværende Lovforslag beregnes at ville medføre en samlet
aarlig Udgift paa 520 000 Kr. imod 480 000 Kr. Bevilling
paa Finansloven 1930—31 og' imod 650 000 Kr., der var
anslaaet Udgift ifølge Loven af 31. Marts 1928. Af Merudgift
nævnes — udover de i § 1 til Foredrag bevilgede 10 000 Kr. —
150 000 Kr. til Ansættelse af Kredsdyrlæger (Distrikts
dyrlæger), medens Erstatninger i Anledning af Nedslagning
af tuberkuløse Dyr ifølge Loven af 1928, der var budgetteret
til 500 000 Kr., paa nævnte Finanslov kun var opført med
350 000 Kr. og i Bemærkningerne til nærværende Lovforslag
kun er anslaaet til 200 000 Kr. Grunden er den, at der ikke
er blevet nedslaaet saa mange Dyr som oprindelig forudsat.

Lovforslaget, der bygger paa et Samarbejde mellem
Regeringen, Ve terinærfysi katet og Landboorganisationerne,
tilsigter en Udvidelse af de gældende Foranstaltninger.
Ifølge § 1 stilles der paa de aarlige Finanslove til Raadig
hed for Landbrugsministeren et Beløb af indtil 10 000 Kr.
til bl. a. gennem Foredrag samt Optagelse og Fremvisning
af Lysbilleder og Film at fremme Kendskabet til Kvæg- og
Svinetuberkulosens Følger og Smittemaader saavel som til
dens Bekæmpelse. Det er en Forudsætning for Anvendelsen
af Bevillingen, at der fra anden Side ydes Beløb af samme
Størrelse som de, der ydes af Statskassen.
§ 2 omhandler Tuberkulinprøver og bestemmer — over
ensstemmende med § 1 i Loven af 5. Februar 1904 —, at der

192O/1931

Ikke-vedtagne Forslag (Landbrugsm.)

323

aarlig stilles 100 000 Kr. til Landbrugsministerens Raadighed
til Foretagelse af saadanne. Reglerne svarer i øvrigt til de
tidligere gældende, og der tilføjes, at Landbrugsministeren
fastsætter den Betaling, der tilkommer Dyrlægen for at
foretage Tuberkulinprøven, hvorhos der af Bevillingen tillige
afholdes de Udgifter, der er foraarsagede ved Registrerings
arbejde og ekstraordinær Medhjælp for Veterinærfysikus,
saavel som Udgifter til Nedslagning dels af smittefarlige
Kreaturer, der henstaar i de i denne Paragraf omhandlede
Besætninger, og dels af de i § 6, Stykke 4, omhandlede Dyr.
Erstatning for Nedslagning udredes i Overensstemmelse med
de i § 2 i Loven af 31. Marts 1928 om Bekæmpelse af Tuber
kulose hos Kvæg fastsatte Regler.
Ifølge § 3, der er ny, fastsætter Landbrugsministeren
de Bestemmelser, som skal følges ved Udførelsen og Bedøm
melsen af en Tuberkulinprøve. — Attester vedrørende Ud
faldet af Tuberkulinprøver, der foretages i Anledning af
Handel med Kreaturer, skal afgives i en af Landbrugsmini
steren fastsat Form. — Det forbydes at anvende Tuberkulin
i Immuniseringsøjemed.
Ogsaa § 4 er ny og bestemmer, at der ved Foranstaltning
af De danske Mejeri foreningers Fællesorganisation føres et
Register over Kvægbesætninger, der efter foretagen Tuber
kulinprøve maa anses for at være tuberkulosefri. — Land
brugsministeren fastsætter Reglerne for en Besætnings Op
tagelse i dette Register og afgør, i hvilket Omfang og paa
hvilken Maade det skal offentliggøres. — For Optagelse i
Registeret betales, til Dækning af de med Registerets Førelse
forbundne Udgifter, en mindre af Landbrugsministeren fastsat
Afgift.
Bestemmelserne i § 5 er ligeledes nye og gaar ud paa, at
til at forestaa Ledelsen af Bekæmpelsen af Tuberkulose hos
Husdyr ansætter Landbrugsministeren en Veterinærinspektor
under Veterinærfysikatet. — Saafremt De danske Mej er iforeningers Fællesorganisation ønsker at iværksætte en Be
kæmpelse af Kvægtuberkulosen, kan Landbrugsministeren
indenfor et nærmere afgrænset Distrikt ansætte en Distriktsdyrlæge, hvem det tillige paahvilcr at medvirke ved Bekæm
pelsen af andre for Mejeribruget skadelige Kvægsygdomme
samt at udbrede Kendskab til Staldhygiejnens Betydning.
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— Distriktsdyrlægerne er underlagt Veterinærfysikatet.
Landbrugsministeren fastsætter Bestemmelser vedrørende
Distriktsdyrlægernes Arbejdsomraade efter Forhandling med
De danske Mejeriforeningers Fællesorganisation. Distrikts
dyrlægerne skal virke i nøje Samarbejde med den eller de
paagældende Mejeriforeninger. Distriktsdyrlægerne maa ikke
have privat Praksis og maa kun med Landbrugsministerens
Tilladelse modtage anden Ansættelse, ligesom de skal tage
Ophold, hvor Landbrugsministeren maatte bestemme det.
— Landbrugsministeren kan ikke ansætte udover 20 Distriktsdyrlæger. Efterhaanden som et tilstrækkelig stort Antal
af disse er ansat, afskediges i tilsvarende Omfang de i Henhold
til § 1, sidste Stykke, i Loven af 31. Marts 1928 ansatte
Kredsdyrlæger. — Paa de aarlige Finanslove stilles der til
Raadighed for Landbrugsministeren til Lønninger og Rejse
udgifter til Distriktsdyrlægerne et Beløb af indtil 150 000 Kr.
udover det i ovennævnte Lovbestemmelse fastsatte Beløb
af 50 000 Kr.
§ 6 giver en Række Bestemmelser, der er indsat efter
særlige Ønsker fra Bornholm, men som man dog har givet
en saadan almindelig Affattelse, at de kan virke ogsaa
andetsteds. Det bestemmes, at naar mindst 90 pCt. af samt
lige Kreaturbesætninger paa en isoleret beliggende 0 er
tuberkulosefri, kan Landbrugsministeren efter Indstilling af
vedkommende Mejeriforening eller samtlige paa Øen værende
Mejeriers Bestyrelser (Ejere) fastsætte særlige Bestemmelser:
Indførsel af Kreaturer og Avlssvin kan forbydes, medmindre
de har bestaaet Tuberkulinprøven, og ethvert Kreatur, der
har reageret for Tuberkulinprøven, skal forsynes med et
holdbart Mærke, der ikke maa fjernes, ligesom der gives
særlige Regler for dette Tilfælde. — Endelig kan Landbrugs
ministeren, naar 90 pCt. af samtlige Kreaturbesætninger
indenfor een eller flere Mejerikredse er tuberkulosefri, efter
Indstilling af disse, paabyde, at de øvrige Besætninger
tuberkulinprøves paa Statens Regning, og at de reagerende
Dyr efter Udløbet af en af de paagældende Mejerier fastsat
Frist nedslaas ved offentlig Foranstaltning. Det dermed for
bundne Tab, hvorved forstaas Forskellen mellem Salgsværdi
og Brugsværdi, godtgøres med Halvdelen af Statskassen og
Halvdelen af den eller de paagældende Mejerikredse. Vurde-
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ringen foretages af 3 Mænd, hvoraf den eller de paagældende
Mejerikredse udvælger de 2 og Ejeren 1.
§ 7. Koer, der ved en af det offentlige foretagen Under
søgelse befindes lidende af aaben Lungetuber kulose, kan paa
vedkommende Distriktsdyrlæges (Kredsdyrlæges) Indstilling
nedslaas ved offentlig Foranstaltning. Erstatning for Ned
slagning udredes i Overensstemmelse med de i § 2 i Loven af
31. Marts 1928 fastsatte Regler.
I Henhold til § 8 skål — i Overensstemmelse med nugæl
dende Praksis — samtlige Dyr over 3 Maaneder i de i Lov af
10. Juli 1927, § 1, C, 6, omhandlede Svineavlscentrer mindst
een Gang hvert Aar tuberkulinprøves. — De Dyr, der falder
for Tuberkulinprøven, skal mærkes som af Landbrugsmini
steren foreskrevet af den Dyrlæge, der foretager Tuberkulin
prøven, og maa ikke anvendes til Avl, men skal sælges til
Slagtning. For saa vidt de Dyr, der ikke bestaar Tuberkulin
prøven, ikke straks isoleres fra de andre Dyr paa en betryg
gende Maade, der godkendes af Dyrlægen — hvilket ogsaa
gælder Afkom efter reagerende Søer —, maa Salg af Avlsdyr
fra vedkommende Svineavlscenter kun finde Sted, saafremt
Avlsdyrene ved en umiddelbart forinden Udleveringen fra
Svineavlscentret foretagen Tuberkulinprøve har bestaaet
denne. — Landbrugsministeren kan træffe de fornødne For
anstaltninger til Kontrol med, at foranstaaende Bestemmelser
overholdes. — Landbrugsministeren kan med Tilslutning af
de Organisationer, som yder Tilskud til Svineavlscentrerne,
jfr. § 10, Stykke 3, i fornævnte Lov af 10. Juli 1927, træffe
andre Foranstaltninger til Forebyggelse af, at Tuberkulose
overføres fra fornævnte Svineavlscentrer. — Landbrugsmini
steren kan vederlagsfrit stille Tuberkulin til Raadighed for
de nævnte Svineavlscentrer.
§ 9 indeholder Bestemmelser, svarende til § 7 i Loven af
5. Februar 1904, om, at Mælk og Kærnemælk kun maa ind
føres her til Landet, naar det paa en efter Landbrugsministe
rens Skøn fyldestgørende Maade er godtgjort, at den har
været opvarmet til en Temperatur af mindst 80° C. Under
særlige Forhold kan Landbrugsministeren dog tillade Af
vigelser herfra.
§ 10 fastsætter Bøder af ikke under 20 Kr. for Overtræ
delser af Loven, Bødebestemmelser, der i det væsentlige
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svarer til de i Loven af 14. April 1920 om smitsomme Syg
domme hos Husdyrene og i Lov af 31. Marts 1928 om Be
kæmpelse af Tuberkulose hos Kvæg fastsatte, og i § 11 gives
— ligesom ved andre Love, saaledes Lov af 10. April 1926
om Tillæg til Lov af 12. April 1911 om Handel med Smør
og fremmede Landbrugsprodukter m. m. — Landbrugsmini
steren en Bemyndigelse til at ikende Bøder indenfor et Beløb
af 500 Kr., en Afgørelse, der dog af den paagældende kan
forlanges indbragt for Domstolene, ligesom særlige Regler
gives om Tilbagetagelse af Paastand paa Bøde o. lign.
Ifølge § 12 skulde Loven træde i Kraft straks og ikke
gælde for Færøerne. Samtidig ophæves Lov af 5. Februar
1904 samt Lov af 17. Februar 19] 2 om Ændring i nævnte Lov.
Ordføreren for Venstre (Gisselbæk) tilsagde Partiets
Støtte til Lovforslagets Gennemførelse, men ønskede forskel
lige Ændringer i Lovforslaget og ansaa bl. a. Ansættelsen
af de i § 5 foreslaaede nye Distriktsdyrlæger for overflødig,
ligesom han vendte sig mod forskellige Tvangsbestemmelser
i samme. Ordføreren for de Konservative (Frøkjær) erklærede
sig rede til en Forhandling om Lovforslaget, men ansaa i øvrigt
dette for overflødigt, medens Ordførerne for Socialdemokra
tiet (P. C. Petersen) og for de Radikale (Gunnar Fog-Petersen)
begge anbefalede, den sidste dog med enkelte Reservationer.

9. Forslag til Lov om Mælkekontrol. (Landbrugs
minister Bording). [A. Sp. 5897].
Fremsat i Landstinget r°/V2 (L. Sp. 291). 1. Beh. 17/r2
(L. Sp. 334). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Johs.
Clausen [Form.], Gunnar Fog-Petersen, Frøkjær, Gregersen,
A. P. Hansen, Johs. Hansen, Hauch, H. P. Jensen, Johannes
Jensen, Jensen [Aale], Kr. Johansen, Elisa Petersen, P. C.
Petersen, S. Rasmussen og Rasmussen [Flemløse]). Beretning
(B.- Sp. 3211) afgiven 25/A.
Efterhaanden som Konkurrencen vokser paa de uden
landske Markeder, sammenholdt med, at Indførselslandene
søger at værne sig ved Told eller andre Foranstaltninger,
stilles der stadig større Krav til de danske Landbrugs
produkters Kvalitet. Bestemmelser til Fremme af Stald
hygiejne og bedre Behandling af Mælken vil efter Ind
stilling fra De Danske Mejeriforeningers Fællesorganisation
kunne fastsættes af Landbrugsministeren i Henhold til Lov
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Nr. 109 af 31. Marts 1930 om Tillæg til Lov Nr. 129 af 12.
April 1911 om Handel med Smør og fremmede Landbrugs
produkter m. m. Medens det ved Sundhedsvedtægtsbestem
melser kan forbydes, og ogsaa i de fleste Købstadkommuner
allerede er forbudt, at tilføre sygeligt forandret Mælk til
Forhandling til direkte Forbrug, udkræves der derimod
særlig Lovhjemmel for at hindre saadan Mælks Levering
til Mejerierne og til de af Landbrugsministeriet i Henhold
til Lov Nr. 93 af 4. Maj 1927 om Udførsel af Mælkekonserves
m. m. autoriserede Kondenseringsfabrikker, og dette var
Grunden til, at Lovforslaget fremsattes. Samtidig søger man
lovfæstet ensartede Regler for Ordningen af det Dyrlægetilsyn, der i Henhold til Sundhedsvedtægter kan paabydes
med de Besætninger, hvorfra de paagældende Byer for
synes med Mælk, samt visse Grænser dragne for de enkelte
Kommuners Ret til ved Sundhedsvedtægtsbcstemmelse
at forbyde Indførsel og Salg af Mælk, der hidrører fra Be
sætninger, som ved andre Kommuners Foranstaltning har
været underkastet Dyrlægeundersøgelse, og som ved Behand
ling er gjort særlig holdbar,

I § 1 bestemmes, at der paa de aarlige Finanslove stilles
til Raadighed for Landbrugsministeren et Beløb af indtil
10 000 Kr. til bl. a. gennem Foredrag samt Optagelse og
Fremvisning af Lysbilleder og Film at fremme Kendskabet
til Staldhygiejnens Betydning saavel for Mejeribruget som
for Befolkningens Sundhedstilstand. Det er en Forudsætning
for Anvendelsen af fornævnte Bevilling, at der fra anden
Side ydes Beløb af samme Størrelse som de, der ydes af Stats
kassen.
Ifølge § 2 er det forbudt til Mejerier og til Mælkekonden
seringsfabrikker, der er autoriserede af Landbrugsministeriet
i Henhold til Lov Nr. 93 af 4. Maj 1927 om Udførsel af Mælke
konserves m. m., at levere Mælk, som indeholder sygeligt
Sekret fra Køer med Lidelser i Yver og Patter, saavel som
Mælk, der i Farve, Lugt, Smag og Udseende afviger fra den
normale. — Landbrugsministeren fastsætter efter Indstilling
af De danske Mejeriforeningers Fællesorganisation Bestem
melser til Forebyggelse af, at den foran omhandlede Mælk
leveres paa Mejerier eller de nævnte Mælkekondenserings
fabrikker, samt anordner i fornødent Omfang Tilsyn med de
Besætninger, hvorfra saadan Mælk leveres. — De med disse
Foranstaltninger forbundne Udgifter er det offentlige uved
kommende.
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Medens de Kommuner, der ved Sundhedsvedtægtsbestem
melser har indført Kontrol med den i disse Kommuner for
handlede Mælk, ved regelmæssigt Dyrlægetilsyn, til Dels
tillige ved en supplerende Laboratorieundersøgelse, sikrer
sig mod, at Mælken indeholder sygeligt Sekret, er der fra det
offentliges Side hidtil ikke truffet Foranstaltninger til at
hindre, at saadan Mælk bliver leveret til og anvendt paa
Smør- og Ostemejerierne samt paa Kondenseringsfabrikkerne.
Det offentlige har ogsaa i det væsentlige manglet Midler til
at kontrolere, at gældende Bestemmelser om, at Mælk
f. Eks. af Køer lidende af Yvertuberkulose ikke maatte le
veres til Mejerierne, bliver overholdt, idet det ganske har
været overladt til Ejerne selv at afgøre, i hvilke Tilfælde de
fandt Anledning til at tilkalde Dyrlæge til Undersøgelse af
mistænkelige Sygdomstilfælde. Medens den anordnede Pa
steurisering af Mælken eller Fløden, der anvendes til Smør
fabrikationen, med ret stor Sikkerhed dræber tilstedeværende
sygdomsfrembringende Bakterier, formaar den ikke at fjerne
de tilblandede sygelige Produkter (Materie og lignende),
og selv om de faste Bestanddele af de sygelige Produkter i
det væsentlige fjernes ved Centrifugeringen, vil dette ikke
være Tilfældet med de opløste Bestanddele. Det vil derfor,
navnlig ogsaa med Henblik paa Afsætningen af Mejeri
produkterne paa de udenlandske Markeder, være af Be
tydning at hindre, at den Mælk, der tilføres Mejerierne,
indeholder sygelige Produkter. — Dette vil kunne opnaas
ved at udtage Mælkeprøver fra Spandene ved deres Mod
tagelse paa Mejeriet eller Mælkekondenseringsfabrikken
til Undersøgelse ved en Centrifugeringsprøve (modificeret
Trommsdorff’sk Metode) med paafølgende Dyrlægeunder
søgelse af de Besætninger, i hvis Mælk der ved Prøven paa
vises kendeligt Indhold af sygelige Produkter.
Udgifterne herved vil — oplyses det yderligere — blive
saa smaa, at det vil være uden Betydning for Mejeriet at
udrede dem. Da de danske Mejeriforeningers Fællesorgani
sation imidlertid havde gjort gældende, at Fremgangsmaaden for Tiden er saa lidet kendt indenfor Mejerierne, at det
vilde vække for megen Modstand, hvis den nu uden tilstræk
kelig Forberedelse blev paabudt, indskrænkede man sig
til at søge Lovhjemmel til efter Indstilling af De danske
Mejeriforeningers Fællesorganisation at kunne paabyde
Foranstaltninger af den nævnte Art.
§ 3 bestemmer, at det i Sundhedsvedtægt kan fastsættes,
at Mælk og Fløde, der indføres til Forhandling i den paagæl
dende Kommune, skal stamme fra Besætninger, der er under
Tilsyn af Dyrlæger, der er antagne af denne Kommune og
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godkendte af Landbrugsministeren. Tilsynet med Besæt
ningerne skal udoves i Overensstemmelse med et af vedkom
mende Sundhedskommission vedtaget og af Landbrugsmini
steren godkendt Regulativ. De med Tilsynet forbundne
Udgifter er den paagældende Kommune uvedkommende,
medens det paahviler denne selv at afholde Udgifterne ved
de Kontrolforanstaltninger, der yderligere i Henhold til Be
stemmelse i Sundhedsvedtægt maatte blive paabudt.

I Bemærkningerne til Lovforslaget gives en Udvikling
af, hvorledes Tilsynet med Mælkehandelen er fremkommet,
dels igennem Sundhedsvedtægter og dels ved privat Initia
tiv fra de store Mælkeforsyningers Side. I stor Udstræk
ning har dernæst Dyrlægerne bidraget til Mælkekontrollens
Indførelse rundt omkring i Landet, og Den danske Dyrlæge
forening har ligeledes paa forskellig Maade søgt at raade
Bod paa Mangelen af officielle Bestemmelser vedrørende
Mælkekontrol. I 1928 nedsatte Foreningen et særligt Ud
valg til at revidere de for den gældende Regler, og Udvalget
har i 1929 afgivet en udførlig Betænkning.
Da Lovgivningen ikke har fastsat Bestemmelser ved
rørende Mæikekontrol, er denne, som foran nævnt, blevet
ordnet ved Sundhedsvedtægterne i Lighed med, hvad Til
fældet i sin Tid var for Kødkontrollens Vedkommende, for
inden Lov af 6. April 1906 om indenrigs Kødkontrol traadte i
Kraft. Bestemmelserne i de forskellige Sundhedsvedtægter
om Ordningen af Dyrlægetilsynet og om Kravene, der stilles
til Mælkeproducenterne vedrørende Staldindretning, Ren
lighedsforhold i Stalden og under Malkningen m. m., er ret
uensartede. Det er derfor paakrævet ikke alene at faa Lov
hjemmel til at fastsætte saadanne Bestemmelser, men ogsaa
at tilvejebringe ensartede Bestemmelser.
Da Behandlingen af Sager, der vedrører Godkendelse af
Sundhedsvedtægtsbestemmelser vedrørende Kødkontrol og
Mælkekontrol, bør forenkles mest muligt, blev der af Land
brugsministeriet og Sundhedsministeriet (nu Indenrigsmini
steriet) nedsat et Udvalg, »Det ministerielle lægelig-veteri
nære Hygiejneudvalg«, med hvilket Udvalg Landbrugsmini
steriet vil raadføre sig ved Udarbejdelsen af et Normal
regulativ for Besætningstilsynet saavel som vedrørende andre
herhenhørende Spørgsmaal af sundhedsmæssig Art. — Ud
gifterne til Dyrlægetilsynet med de Besætninger, der produ
cerer den til Forhandling i Kommunerne bestemte Mælk,
har hidtil været afholdt af Producenterne, og dette Forhold
opretholdes.
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Ifølge § 4 kan steriliseret Mælk og Fløde, herunder den
saakaldte Eksportfløde, hidrørende fra et Mejeri, hvis Leve
randører er underkastet det i § 3 omhandlede Besætnings
tilsyn, og Mælkekonserves, hidrørende fra en af Landbrugs
ministeriet i Henhold til Lov Nr. 93 af 4. Maj 1927 om Ud
førsel af Mælkekonserves m. m. autoriseret Mælkekonden
seringsfabrik, indføres og forhandles i enhver Kommune her i
Landet uanset de i de stedlige Sundhedsvedtægter indeholdte
Bestemmelser.

Ligesom forskellige Kommuner i Tiden, indtil dette blev
forhindret ved Lov af 6. April 1906 om indenrigs Kødkontrol,
lagde Hindringer i Vejen for Indførsel i Kommunen af Kød,
der havde været underkastet Kontrol i en anden Kommune,
er det samme nu Tilfældet bl. a. for steriliseret Mælks og
Flødes Vedkommende. Medens det paa Grund af den ube
handlede Mælks og Flødes ringe Holdbarhed og Vanskelig
heden ved at identificere de enkelte Beholdninger maa anses
for udelukket, at en fri Indførsel og Forhandling i Landets
Kommuner vil kunne tillades, selv om Mælken har været
Genstand for Kontrol paa Produktionsstedet, maa det anses
for uheldigt og uberettiget, naar der lægges Hindringer i
Vejen for den frie Forhandling af Mælk og Fløde, der ved
Behandling er gjort holdbar i ret ubegrænset Tid. Paa Grund
af den pasteuriserede og stassaniserede Mælks ringe Hold
barhed vil det derimod ikke være muligt ogsaa at tillade disse
Varers frie Indførsel og Forhandling i dette Omfang, og det
overlades derfor fremdeles til de paagældende Kommuner
at træffe Bestemmelse herom i Sundhedsvedtægterne.
§§ 5—6 fastsætter Bøder af ikke under 20 Kr. for Over
trædelser af Loven — Bøder indtil 2 000 Kr. kan paalægges
af Landbrugsministeren —, Bestemmelser, der i øvrigt
svarer til lignende Bestemmelser i §§ 5 og 6 i Lov Nr. 109 af
10. April 1926 om Tillæg til Lov af 12. April 1911 om Handel
med Smør og fremmede Landbrugsprodukter m. m.

Medens Venstres Ordfører (Johs. Clausen) i alt væsentligt
ved 1. Behandling i Landstinget gav Lovforslaget sin Til
slutning, dog med visse Forbehold, bl. a. overfor den i § 2
indeholdte Kontrol, som han ønskede lempeligt gennemført,
gav Socialdemokratiets Ordfører (Kr. Johansen) ubetinget
Tilslutning hertil. Ordføreren for de Konservative (Frøkjær)
mente bl. a., at Landbrugsministeren i den i Fjor vedtagne Lov
om Tillæg til Lov af 12. April 1911 (Aarbog 1929—30, Side 98)
havde den nødvendige Bemyndigelse til Kontrolforanstalt-
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ninger i saa Henseende. Han ansaa derfor yderligere Bestem
melser herom for upaakrævede. Ordføreren for det radikale
Venstre (Gunnar Fog-Petersen) ankede bi. a. over, at Mindste
beløbet for Bøde ikke var sat lavere end 20 Kr., men anbe
falede i øvrigt Lovforslaget. — I den af Udvalgets Formand
afgivne Beretning udtales, at Udvalget havde modtaget en
Deputation fra Mejeriernes Fællesorganisation. Endvidere
havde Statskonsulent Faber, London, i et Udvalgsmøde
fremsat sit Syn paa Forslaget, men det havde ikke været
muligt at opnaa Enighed om at fremme Lovforslaget, inden
Rigsdagssamlingen sluttede.

10. Forslag til Lov om Oprettelse af mindre
Landbrug. (Landbrugsminister Bording). [A. Sp. 8633C. Sp. 2297, 2623].
Fremsat i Folketinget 31/3 (F. Sp. 6644). 1. Beh. 8/,1
(F. Sp. 6667). Henvist til Udvalget angaaende Forslag til
Lov om Oprettelse og Udvidelse af mindre Landbrug samt
Tildeling af Byggepladser og Havelodder (se Side 301).
Betænkning (B. Sp. 2915) afgiven 17/4. (Ordfører: Larsen
[Bjerre]). 2. Beh. 18/4 (F. Sp. 6923). 3. Beh. 18/4 (F. Sp. 6942).
Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 23/4 (L. Sp. 1943). Henvist
til Udvalget angaaende Forslag til Lov om Oprettelse og
Udvidelse af mindre Landbrug, herunder Gartnerier og Have
brug, samt Tildeling af Byggepladser og Havelodder (se
Side 301). Betænkning (B. Sp. 2975) afgiven 23/4. (Ordforer:
Hauch). 2. Beh. 24/4 (L. Sp. 2071). 3. Beh. 24/4 (L. Sp. 2076).
Tilbagesendt til Folketinget.

Lovforslaget gik ud paa at udskyde den senest ved
Lov af 15. April 1930 (Aarbog for 1929—30, Side 108) for
længede foreskrevne Revision af Loven om Husmandsbrug
til Rigsdagssamlingen 1931—32 og at give Bevilling i Over
ensstemmelse med § 2 i nævnte Lov for Finansaaret 1932—33,
nemlig til nye Husmandsbrug indtil 8 Mill. Kr., hvoraf
2 Mill. Kr. kan anvendes til mindre Gaardbrug, 600 000 Kr.
til Tillægslaan og 400 000 Kr. til Erhvervelse af Lejehuse
som Husmandsbrug. — Endvidere bemyndigede Lovfor
slagets § 3 Landbrugsministeren til i Finansaaret 1931—32
at anvende et Beløb af indtil 3,5 Mill. Kr. af Jordfondens
Midler til Indkøb af Jord til Udstykning efter Reglerne i
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Lov Nr. 557 af 4. Oktober 1919 om Vilkaar for Bortsalg af
Jorder i offentligt Eje med tilhørende Tillægslove, medens
§ 4 bestemte, at Lov af 15. April 1930 om Tillæg til Lov af
1. Juni 1929 om Foranstaltninger til Fremme af Udstyknin
gen i de sønderjydske Landsdele skulde forlænges til ogsaa at
gælde for Finansaaret 1931—32.
Landbrugsministeren oplyste, at Lovforslaget blev fore’
lagt, dels fordi Landstinget ikke havde tilendebragt Arbejdet
med det oversendte store Jordlovsforslag (se foran B. Nr. 6),
dels fordi Landstinget havde nedstemt Bevillingen paa 3,4
Mill. Kr. (se foran under Finansloven), saaledes at der ingen
Midler forelaa til Udstykning. Kunde man ikke blive enig
om noget nyt, maatte man efter Ministerens Opfattelse fort
sætte med det gamle, til Enighed opnaaedes.
Lovforslaget mødte Modstand hos Venstre og de Kon
servative. De sidste udtalte i Betænkningen: »Da Udvalget
ikke har ønsket at komme ind paa en Realitetsbehandling af
hele Jordsporgsmaalet, og da Mindretallet derved har været
forhindret i at faa sine principielle Synspunkter gjort gæl
dende, indstiller Mindretallet Lovforslaget til Forkastelse.«
Venstremindretallet foreslog følgende Tilføjelse til § 2,
2. Stykke: »Laanegrænsen for Ydelse af Tillægslaan for Brug,
oprettet i Henhold til Lovene af 24. Marts 1899, 22. April
1904, 30. April 1909 og 13. Juni 1914, forhøjes fra 9 000 Kr.
til 12 000 Kr. — Ejere af Husmandsbrug, der er oprettet
efter Lov af 29. Marts 1924 med Tillægslove, og som ikke har
erholdt Maksimumslaan til Jordkøb, kan erholde et Tillægs
laan, svarende til Værdiforøgelse ved Opdyrkning, Mergling
og Dræning, dog at Laanet ikke kan overstige Forskellen
mellem 7 500 Kr. og det tidligere modtagne Laan til Jordkøb.«
§ 3 foreslog man affattet saaledes:
»Der kan ’Finansaaret 1931—32 anvendes et Beløb paa
indtil 3,5 Mill. Kr. af Jordfondens Midler til Opkøb af Jord
til Udstykning. — Ved Udstykning af den saaledes opkøbte
Jord skal Ansøgerne have Adgang til at vælge mellem Selveje
i Henhold til Lov Nr. 81 af 29. Marts 1924 om Oprettelse af
Husmandsbrug eller Statsfæste i Henhold til Lov Nr. 328
af 4. Oktober 1919 om Vilkaar for Bortsalg af Jord i offentligt
Eje. I begge Tilfælde skal Jorden overlades Ansøgerne til
Grundværdi.« — Endelig foreslog man, at der til § 4 i Slut
ningen føjedes: », dog med den Ændring, at dens § 3, sidste
Punktum, affattes saaledes: »Købesummen for Parcellen er
dennes Grundværdi«.«
Ændringsforslagene — hvoraf ogsaa de Konservative
stemte for det sidste — forkastedes ved Navneopraab efter
at være afvist af Ordfe rerne for Socialdemokratiet (Lundberg)
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og det Radikale Venstre (Niels Frederiksen) samt af Land
brugsministeren, der erklærede, at de ikke hørte hjemme
under nærværende Lovforslag, der kun angik en Forlængelse
for et Aar. Ved 3. Behandling anbefalede saavel Ordføreren
for Venstre (Madsen-Mygdal) som for de Konservative
(Ulrich) at stemme mod Lovforslaget, medens Retsforbundets
Ordfører erklærede at ville stemme for det. Det vedtoges
med 72 Stemmer mod 43.
I Landstinget, hvor Ordførerne var Hauch (V.), Jensen
(Aale) (S.), Frøkjær (K. F.) og Jeppesen (Drusebjerg) (R. V.),
stillede de Konservative samme Ændringsforslag, som de
stillede til det nedenfor under B. Nr. 52 omtalte Forslag til
Lov om Tillæg til Lov om Oprettelse af Husmandsbrug af
29. Marts 1924. Ændringsforslagene forkastedes med hen
holdsvis 23 og 26 Stemmer imod 10, medens 26 Medlemmer
(Venstre) undlod at stemme, hvorimod Ændringsforslagene af
Konservative og Venstre om, at Lovforslagets sidste to
Paragraffer skulde udgaa, vedtoges med henholdsvis 35 og
38 Stemmer imod 26.
Lovforslaget vedtoges ved 3. Behandling og tilbagesendtes
derefter med 26 Stemmer, medens 32 undlod at stemme, til
Folketinget i ganske samme Skikkelse som det nedenfor under
B. Nr. 53 omtalte, men naaede ikke her paa ny at komme til
Behandling.

11. Forslag til Lov om Indtegning til Vagtkorps
Og Statsmarine. (Indenrigsminister Dahlgaardi). [A. Sp.
2551—C. Sp. 459].
Fremsat i Folketinget 9/10 (F. Sp. 47). 1. Beh. 14-16/1()
(F. Sp. 51). Henvist til Udvalget angaaende Forslag til Lov
om Omdannelse af Hær og Flaade til et Vagtkorps og en
Statsmarine, bestemt til Varetagelse af Danmarks Neutra
litets- og Folkeforbundsopgaver (se Side 618). Betænkning
(B. Sp. 653) afgiven 2G/o. (Ordfører: Jesper Simonsen).
2. Beh. 4/3 (F. Sp. 5203). 3. Beh. 6/10-473 (F. Sp. 5256, 5302,
5359). Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 2% (L. Sp. 1315,
jfr. 1244). Henvist til Udvalget angaaende Forslag til Lov
om Omdannelse af Hær og Flaade til et Vagtkorps og en Statsmarine, bestemt til Varetagelse af Danmarks Neutralitetsog Folkeforbundsopgaver (se Side 618).

Det af Indenrigsministeren fremsatte Lovforslag var
enslydende med det i forrige Rigsdagssamling fremsatte,
se Aarbog 1929—30, Side 324. Ministeren bemærkede ved
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Fremsættelsen, »at Forslaget indenfor de Rammer, der sættes
af Nedrustningsforslagets § 3, hvorefter den, der begærer sig
fritaget for at være Soldat, ikke skal kunne tvinges dertil,
tilsigter at skabe en Ordning, hvorefter der bliver Sikkerhed
for, at det Mandskab, der udskrives til Vagtkorps og Stats
marine, ikke faar en ensidig Sammensætning, og tillige, tør
jeg vel sige, overvejende Sandsynlighed for, at dette Mand
skab ogsaa bliver af en i befolkningsmæssig Henseende god
Kvalitet«. Han tilføjede, at han i og for sig godt kunde
have imødekommet forskellige Betragtninger, der i Fjor
fremsattes, men at han dog havde fundet det rigtigst at fore
lægge Lovforslaget uforandret, idet der da kan forhandles
om det.
Ved 1. Behandling behandledes Lovforslaget sammen med
Lovforslaget om Vagtkorpset og af de samme Ordførere, hvis
Standpunkt vil ses af den nedenfor omtalte Udvalgsbetænk
ning.
I Betænkningen udtaltes, at der var ytret Frygt for, at
Vagtkorpset skulde faa en ensidig Sammensætning, hvilket
foranledigede Indenrigsministeren til at stille Ændringsforslag
til §§ 9, 14 og 15, tilsigtende at sikre, at Tilgangen til Korpset
sker forholdsmæssig fra Landets forskellige Dele og fra de
forskellige Erhvervsgrupper. Disse Ændringsforslag gik ud
paa at tilføje, at Sessionen afgør bl. a. paa Grundlag af de
fra Folkeregisterførerne indsendte Fortegnelser Spørgsmaal
om, til hvilken Befolkningsgruppe (By eller Land) og til
hvilken Erhvervsgruppe de udtagne maa anses at henhøre.
Indenrigsministeren kan give vejledende Bestemmelser herom.
Sessionens Afgørelse kan af den paagældende indankes for
Indenrigsministeren, dog saaledes, at Sessionens Afgørelse
staar ved Magt, indtil Indenrigsministerens Afgørelse er
truffet. Om den stedfundne Afgørelse gives der den paagæl
dende Vedtegning i Rullen.
Med Hensyn til Fordelingen af Mandskabet gik Ændrings
forslagene ud paa følgende:
»Fra hver enkelt Indtegningskreds antages en saa stor
Del af Aarets Mandskab, som angives ved Forholdet mellem
Antallet af 20-aarige Mænd, som findes opført paa de i § 3,
1. Stykke, omhandlede Fortegnelser fra Folkeregisterførerne
indenfor Indtegningskredsen, og det samlede Antal af saa
danne Mænd i samtlige Indtegningskredse.
Mandskabet skal derhos udtages dels forholdsmæssigt
efter Antallet af 20-aarige Mænd blandt henholdsvis Landog Bybefolkningen i Indtegningskredsen, dels saaledes, at
det indenfor Indtegningskredsen udtages forholdsmæssigt fra
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de forskellige Erhvervsgrupper. De hertil fornødne Op
gørelser finder Sted paa Grundlag af de fornævnte Fortegnel
ser fra Folkeregisterførerne samt de Afgørelser, som maatte
være truffet i Medfør af § 9.
Saafremt Indenrigsministeren paa Grundlag af de fra
Indtegningskredsene modtagne Oplysninger skønner, at
Aarets Behov af Mandskab ikke vil kunne dækkes, naar de
foranstaaende Regler om forholdsmæssig Udtagelse skal over
holdes, offentliggøres der inden den ordinære Sessions Af
holdelse og snarest muligt ved Indenrigsministerens For
anstaltning en særlig Henvendelse til Mænd af den paagæl
dende Aargang, de nærmest foregaaende eller de efterfølgende
Aargange indenfor de paagældende Indtegningskredse, Er
hvervs- og Befolkningsgrupper, hvorved de opfordres til at
begære Indtegning i Rullen, saaledes at de efter Indenrigs
ministerens nærmere Bestemmelse giver Møde for Session.
Saafremt det herefter ikke er muligt at dække Aarets
Behov af Mandskab, naar de foranstaaende Regler om for
holdsmæssig Udtagelse skal overholdes, fraviges Reglerne
om Udtagelse, saaledes at det Antal, der i en Indtegnings
kreds maatte mangle i, at Behovet opfyldes, kan udtages
blandt de Mænd, der i de andre Indtegningskredse paa
Session er fundet tjenstdygtige, saaledes at der fortrinsvis
udtages fra de tilsvarende Befolknings- og Erhvervsgrupper
og fra den nærmeste Indtegningskreds.
Foranstaaende Bestemmelser om det antagne Mandskabs
forholdsmæssige Fordeling efter Befolkningsgrupper, Erhverv
og mellem Indtegningskredsene gælder dog ikke for Udtagelsen
af det Mandskab, der skal være i Besiddelse af særlig faglig
Uddannelse eller Livsstilling. Dette Mandskab udtages
forlods og saa vidt muligt i Overensstemmelse med Reglerne
i nærværende Paragrafs 1. Stykke, men der bortses i øvrigt
fra det paa denne Maade udtagne Mandskab ved det øvrige
Mandskabs forholdsmæssige Fordeling efter Erhvervsgrupper.
Fordelingen sker i øvrigt efter en af Ministeren i Forening med
Statsministeren fastsat Plan som i det tidligere Lovforslag
bestemt. — Endvidere stillede Indenrigsministeren Æn
dringsforslag for at bringe Lovforslagets Straffebestemmelser
i Overensstemmelse med den nye Straffelov samt om, at
Sessionen kan afsige Kendelse om forekommende Tvistemaal. Ændringsforslagene tiltraadtes af Flertallet (Rege
ringspartierne), der derefter indstillede Lovforslaget til
Vedtagelse.

Venstreniindretallet udtalte, at det ikke kunde tiltræde
Lovforslaget, »fordi det ikke frembyder tilstrækkelig Sikker
hed for:
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1) at Mandskabet bliver et alsidigt Udtryk for Landets
Befolkning, og
2) at det fornødne Antal melder sig.
Ganske vist gør det af Indenrigsministeren stallede Æn
dringsforslag et Forsøg paa at tilvejebringe en større Alsidig
hed gennem en forholdsvis Indtegning fra Land- og By
befolkningen og en forholdsmæssig Udtagning fra de forskel
lige Erhvervsgrupper, men denne Hovedregel svækkes gennem
Bestemmelsen om, at saafremt Behovet af Mandskab ikke
kan dækkes ved forholdsmæssig Udtagelse i en Indtegnings
kreds, kan man tage det manglende Antal fra andre Indteg
ningskredse.
Selv efter de stillede Ændringsforslag frembyder Lov
forslaget ingen som helst Sikkerhed for, at det fornødne Antal
unge Mænd melder sig til Tjeneste. Flertallet forlader sig
udelukkende paa Lønnen som tiltrækkende Moment, og i saa
Henseende er der i Forsvarsministerens Redegørelse (et Under
bilag) opstillet Lønninger for Konstabler varierende fra 5
til 6 Kr. pr. Dag og 10 Kr. daglig under Genindkaldelser.
Mindretallet finder det baade i økonomisk og anden Hense
ende uforsvarligt at bygge Antagelsen af Mandskabet til
Landets Værn udelukkende paa et variabelt Løngrundlag.
Mindretallet maa fastholde den i Grundloven hjemlede
Værnepligt som det eneste sikre Grundlag for et tilstræk
keligt og egnet Mandskabs Tilvejebringelse og maa derfor
indstille Lovforslaget til Forkastelse.«
Det konservative Mindretal udtalte, »at det konservative
Folkeparti altid har været Tilhænger af almindelig Værne
pligt og mener sig hermed i Overensstemmelse med Grund
lovens § 88, der positivt udtaler, at enhver vaabenfør Mand
er forpligtet til med sin Person at bidrage til Fædrelandets
Forsvar efter de nærmere Bestemmelser, som Loven fore
skriver. Herved bliver Værnepligten en almindelig Borger
pligt, der principielt skal paahvile alle vaabenføre Mænd. En
Lovgivning paa dette Omraade maa ikke stride mod Grund
lovsparagraffens Grundsætning om Værnepligt og om almin
delig Værnepligt. En Lov, der bestemmer, at al Værnepligt
ophæves, kan ikke være i Overensstemmelse med Grundloven.
Den almindelige Værnepligt skaber et Udsnit af Folket,
hvad ikke med Sikkerhed kan paaregnes efter Ministerens
Forslag, selv om der gennem de stillede Ændringsforslag
søges bødet paa Manglerne derved. Der er ikke den samme
Sikkerhed for, at de indkaldte Styrker virkelig kommer til
Stede i samme Forhold eller blot et lignende Forhold, som
de findes i Folket, som Tilfældet er under den almindelige
Værnepligt.«
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Desuden nævnte Mindretallet, at Lovforslaget rejser en
Række ubesvarede Spørgsmaal, som nærmere fremsattes i
Betænkningen. Af de foranførte Grunde og ikke mindst af
Hensyn til den almindelige Værnepligts folkeopdragende
Betydning, og fordi Mindretallet betragtede Lovforslaget som
værende i Uoverensstemmelse med Grundlovens § 88, kunde
Mindretallet ikke tiltræde Lovforslaget, men indstillede det
til Forkastelse.
Ved 2. Behandling vedtoges Ændringsforslagene enstem
migt med 66 Stemmer, idet 58 Medlemmer afholdt sig fra
at stemme.
Ved 3. Behandling vedtoges Lovforslaget med 78 Stemmer
mod 62.
I Landstinget udtalte Venstres Ordfører, Hauch, at hans
Parti ikke kan tiltræde Lovforslaget i den foreliggende
Form, og at Venstre ikke gaar med til en Ordning, som gør
Forsøg paa gennem en almindelig Lov at ophæve Grundlovens
Bestemmelser om Værnepligten. Heroverfor bemærkede
Socialdemokraternes Ordfører, C. F. Sørensen, at »almindelig
Værnepligt har vi ikke haft her i Danmark i mange, mange
Aar«, idet langtfra alt Mandskab kan bruges. I samme Ret
ning udtalte de Radikales Ordfører, Veistrup, sig.

12. Forslag til Lov om Ændringer i Lov Nr. 83
af 31. Marts 1926 om kommunale Ejendomsskatter.
(Indenrigsminister Dahlgaard).

[A. Sp. 5299—C. Sp. 491].

Fremsat i Folketinget 6/n (F. Sp. 1433). 1. Beh. 18/12
(F. Sp. 3230). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Fisker,
O. Andersen [Form.], Bjerring, Bresemann, J. Chr. Jensen,
Marinus Sørensen, Jens Jensen [Sekr.], Jørgen Jørgensen
(Lejre], Pinholt, Thorhauge, Hans Jacob Sørensen, Vejen,
Duborg, Fibiger og Grathwohl). Betænkning (B. Sp. 907)
afgiven 12/3. (Ordfører: Fisker). 2. Beh. 17/3 (F. Sp. 5605).
3. Beh. 18/3 (F. Sp. 5616). Oversendt til Landstinget. 1. Beh.
2G/3 (L. Sp. 1469). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer
{Bækgaard [Form.], Johs. Clausen, Frøkjær, Gisselbæk,
A. P. Hansen, Johs. Hansen, H. P. Jensen, Jensen [Aale],
Jeppesen [Drusebjerg], N. K. Kristensen, Lehwald, Jørgen
Møller, Stegger Nielsen, Johannes Pedersen og Rasmussen
(Flemløse]). Beretning (B. Sp. 3235) afgiven 25/4.

22

338

Ikke-vedtagne Forslag (Indenrigsm.)

193%93i

Forslag til Lov om Ændringer i Lov Nr. 83 af 31. Marts
1926 om kommunale Ejendomsskatter blev i Rigsdagssam
lingen 1929—30 fremsat i Folketinget, hvor det blev under
kastet 1. Behandling og derefter henvistes til et Udvalg, der
afgav Beretning (se Aarbog 1929—30, Side 333).
Lovforslaget fremsattes nu paa ny med enkelte Ændringer,
hvorom henvises til nedenstaaende.
Til § 1. I det i forrige Rigsdagssamling forelagte Forslag
overlodes det til den enkelte Kommunalbestyrelses Afgørelse,
i hvilket Omfang man under Hensyn til de foreliggende lokale
Forhold vilde overføre Ejendomsskatter fra Ejendomsskyld
til Grundskyld. Nu foreslaas, paa Grund af de fra Venstres
Side i Fjor fremsatte Betænkeligheder herved, en delvis Over
førelse af Ejendomsskylden til Grundskyld efter ensartede Reg
ler for henholdsvis Landdistrikterne og Byerne, idet det i For
slagets § 3 bestemmes, at den kommunale Ejendomsskyld op
kræves med en bestemt Promille af det for hver Ejendom nedfæl
dede afgiftspligtige Beløb, nemlig det Beløb, hvormed Vur
deringssummen til Ejendomsskyld (jfr. §§ 1 og 2 i Lov Nr. 352
af 7. August 1922) i Skatteaaret 1930—31 oversteg Ejendom
mens Grundværdi med Fradrag for hver enkelt Ejendom dels
af et Beløb paa 10 000 Kr. (svarende til det i Lov Nr. 352 af
7. August 1922 fastsatte), dels af et Beløb paa 1 000 Kr.
for hver Beboelseslejlighed med Køkken, som Ejendommen
i Skatteaaret 1930—31 indeholdt udover een Lejlighed.
For at hindre, at der indenfor Landdistrikterne ved denne
Reform, skal kunne ske væsentlige Forskydninger mellem
Landbruget og de bymæssige Bebyggelser, er der dog for
Amts- og Sognekommunernes Vedkommende indsat den Be
grænsning i de 2 nævnte Fradrags Størrelse, at disse for den
enkelte Ejendoms Vedkommende ikke tilsammen kan over
stige de for Ejendommen i Skatteaaret 1930—31 fastsatte
Fradrag (Lov. Nr. 83 af 31. Marts 1926 § 3, 1. og 2. Stykke)
med Tillæg af Ejendommens afgiftspligtige Grundværdi i
samme Skatteaar (Forslagets § 3, 1. Stykke). I § 3, 3. Stykke,
er det derhos fastsi aaet, at den Promille, hvormed den kom
munale Ejendomsskyld skal udredes, i samtlige Kommuner
som hidtil skal udgøre %, af Promillen for den kommunale
Grundskyld, men med den Begrænsning, at den dog ikke maa
overstige den Promille, hvormed Kommunen opkrævede
kommunal Ejendomsskyld i Skatteaaret 1930—31.
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I Forslagets § 3 er i ovrigt udgaaet den i det tidligere
forelagte Lovforslag optagne Bestemmelse om, at der i de
her omhandlede Kommuner skulde fastsættes et 4-aarigt
Ligningsforhold, idet det overfor Ministeriet er paapeget, at
Gennemførelsen af en saadan Bestemmelse vilde kunne med
fore visse praktiske Vanskeligheder.
Det anføres i Bemærkningerne, at Affattelsen af For
slagets § 3 ligesom det i forrige Rigsdagssamling forelagte
udelukker Beskatning af Forøgelse i Ejendomsskyldværdien
ved Nybygning, Ombygning, Kulturforbedring m. v.
De Overgangsbestemmelser, der i § 4 a. og b. i Lov Nr. 83
af 31. Marts 1926 var fastsat for Beskatningen af køben
havnske og frederiksbergske Ejendomme, er ligesom i det i
forrige Samling forelagte Lovforslag i det væsentligste opret
holdt ved nærværende Forslags § 4, 2. og 3. Stykke.
Reglerne i § 7 om Beskatning til Amtskommunerne udenfor
Sønderjylland er — bortset fra enkelte redaktionelle Ændrin
ger som Følge af Ændringen i § 3 — optaget enslydende med
Bestemmelserne i det i forrige Samling forelagte Lovforslag.

Medens Virkningerne af det i forrige Samling forelagte
Forslag ikke paa Forhaand kunde beregnes, idet de jo vilde
afhænge af, i hvilket Omfang Kommunalbestyrelserne benyt
tede sig af den dem givne Ret til at foretage Skatteomlægnin
ger, er med Hensyn til det foreliggende Forslag foretaget
Beregninger for Sognekommunerne i to Amtsraadskredse
(Assens og Skanderborg) til Belysning af Forslagets Virk
ninger. Disse Beregninger findes optaget som Bilag til Lov
forslaget.
Herefter skulde Forslaget medføre, at noget over 40 pCt.
af den nu beskattede Ejendomsskyld gøres skattefri, og det
hertil svarende Skattebeløb omlægges til Grundskyld, hvor
efter der vil blive udskrevet ca. 20 pCt. større Beløb som Grund
skyld end efter de nugældende Beskatningsregler. I øvrigt
viser Tabellerne, at Skatteforskydningerne mellem de for
skellige Ejendomsgrupper er forholdsvis smaa, idet der dog
fremkommer nogen Lettelse i Skatten for det mindre Land
brug og nogen Forhøjelse for det større Landbrug. Indenfor
de enkelte Ejendomsgrupper vil Omlægningen særlig betyde
Lettelse for de mindre Brug med forholdsvis værdifulde Byg
ninger og veldreven Jord, men øget Skat for ubebygget og
uudnyttet værdifuld Jord. I øvrigt vil Forslagets Virkninger
fremkomme gennem den ovennævnte Ophævelse af Skatten
paa Nybyggeri og Bygningsforbedringer i det hele.
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Til § 15. Efter de nugældende Bestemmelser (Lov
Nr. 83 af 31. Marts 1926 § 27) kan Amtsraadene i de sønder
jydske Amter vedtage, at samtlige amtskommunale Bidrag
eller saa stor en Del deraf, som Amtsraadet bestemmer, ud
skrives paa de enkelte til Amtsraadskredsen hørende Kom
muner i Overensstemmelse med Landkommunalloven af
6. Juli 1867 § 50, sammenholdt med § 7, 2. Stykke, i Loven
af 31. Marts 1926. I det i forrige Rigsdagssamling forelagte
Forslag var denne Ordning bibeholdt. Det foreslaas nu,
at der paa det her omhandlede Omraade tilvejebringes
samme Lovgivning som i det øvrige Land, dog med en gradvis
Overgang til den nye Ordning, saaledes at de sønderjydske
Amtsraad kan beslutte at udskrive for Skatteaaret 1931
—32 indtil 5/e> f°r Skatteaaret 1932—33 indtil 4/G °g for
Skatteaaret 1933—34 indtil 3/6 af samtlige amtskommunale
Bidrag paa de enkelte til Amtsraadskredsen hørende Kom
muner. I disse Overgangsaar fordeles Kommunernes Bidrag
efter de Regler, som findes i § 7, 2. Stykke, i Lov Nr. 83
af 31. Marts 1926, medens Resten udskrives paa fast Ejen
dom efter Reglerne i nærværende Lovforslag. Fra og
med Skatteaaret 1934—35 tilvejebringes Amtsrepartitions
fondens Fornødenheder i de sønderjydske Amtskommuner
fuldt ud efter samme Regler som for de øvrige Amtskommuner.
Efter en indgaaende 1. Behandling, ved hvilken Ordforerne
var: Fisker (S.), Pinholt (V.), Fibiger (K. F.), Jens Jensen
(R. V.) og Hans Hansen (Retsforb.), henvistes Lovforslaget
til et Udvalg, der i sin Betænkning udtalte, at det har indhentet
en Række Oplysninger om Lovforslagets Virkninger i forskel
lige Kommuner (disse Oplysninger medfulgte som Bilag til
Betænkningen).
Udvalgets Flertal (Socialdemokrater og Radikale) indstillede
Lovforslaget til Vedtagelse uforandret, idet de Oplysninger,
der var indhentet af Udvalget, alle bekræfter, at Forslagets
Bestemmelser vil medføre den meget betydelige Skat te overførelse fra Bygningsværdierne til Grundværdierne, uden
at der herved sker nogen væsentlig Forskydning af Skatte
byrden mellem de forskellige Ejendomsgrupper indbyrdes.
Venstremindretallet kunde ikke tiltræde det foreliggende
Lovforslag, da det ikke saas at betyde noget Fremskridt fra
Lov Nr. 83 af 31. Marts 1926 om kommunale Ejendomsskatter.
Ifølge det Materiale, der var tilstillet Udvalget, vilde Lovfor
slaget, om det gennemførtes, betyde Overvæltning af Ejen
domsskatter fra Villaer og bymæssig Bebyggelse til Land-
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brugsejendommene, en Udvikling, som der ikke var nogen
rimelig Begrundelse for.
Det konservative Mindretal indstillede Lovforslaget til
Forkastelse med følgende Bemærkninger:
»Saavel ved Statsgrundskyldens Gennemførelse i 1922
som ved Gennemførelsen af den kommunale Grundskyld i
1926 indtog Mindretallets Parti den Holdning at yde den
skarpest mulige Modstand mod Indførelse af et Beskatnings
princip, som efter Mindretallets Opfattelse er forkasteligt.
Mindretallet har stedse peget paa, at der ved Grundskylden
skabes Mulighed for at beskatte tænkte Værdier i Modsætning
til Ejendomsskylden, hvorved der alene, naar Vurderingerne
er rigtige, svares Skat af reelle Værdier, Værdier i Handel
og Vandel. Mindretallet maa desuden pege paa, at den
samtidige Udvikling af Grundskylden og Fæste betyder, at
der skabes flere og flere Borgere, som, fordi de ikke selv
rammes af Grundskyldens Stigen, netop kan blive inter
esseret i den.
Mindretallets Parti har i Landstinget stillet Forslag om
at begrænse de amtskommunale Skatter, og Mindretallet
kan derfor aldeles ikke medvirke til, at en Udvidelse af de
kommunale Ejendomsskatter finder Sted, men ønsker tvært
imod, at der ogsaa arbejdes hen til en Begrænsning af de
sognekommunale Ejendomsskatter.«
Retsforbundet, jfr. Hans Hansens Udtalelser ved 3. Be
handling, anbefalede at stemme for Lovforslaget, da de ansaa
det for at være en Forbedring og dog et Forsøg paa at komme
bort fra den forkasteligste af alle Skatter, nemlig Ejendoms
skylden.
Ved 3. Behandling i Folketinget vedtoges Lovforslaget i
den fremsatte Skikkelse (se foran) med 71 Stemmer (Social
demokrater, Radikale og Retsforbundet) mod 60 (Venstre og
Konservative).

I Landstinget indtog Partierne med Bækgaard (V.),
Johannes Hansen (S.), Lehwald (K. F.) og Jeppesen (Druse
bjerg) (R. V.) som Ordførere væsentlig de samme Standpunk
ter til Lovforslaget som i Folketinget. Det nedsatte Udvalgs
Formand (Bækgaard) meddelte i en Beretning, at der var
afæsket Indenrigsministeren nogle Oplysninger af et andet
Udvalg (Udvalget angaaende Forslag til Lov om Ændringer
i Reglerne for Amtskommunernes Skatteudskrivning), som
vilde have Interesse ogsaa for dette Lovforslags Behandling,
og Formanden havde henstillet at afvente disse Besvarelsers
Fremkomst, inden man gik til nogen egentlig Forhandling
om Lovforslagets Enkeltheder. Disse Besvarelser var ikke
indkommet, da Rigsdagssamlingen sluttede.
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13. Forslag til Lov om Landkommunernes Sty
relse. (Indenrigsminister Daldgaard). [A. Sp. 6289—C. Sp.
1629].
Fremsat i Folketinget 12/12 (F. Sp. 2940). 1. Beh. 14/x
(F. Sp. 3563). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Jens
Sørensen [Smørum]. N. P. Nielsen [Form.], M. F. Mortensen,
Fisker, Marinus Sørensen, Hans Jørgen Hansen, Jørgen
Jørgensen [Lejre] [Sekr.], Jens Jensen, Edvard Sørensen,
Pinholt, Kr. Kristensen, Arnth Jensen, Koefoed, CarlsenSkiødt og Nissen). Betænkning (B. Sp. 1729) afgiven 19/3.
(Ordfører: Jens Sørensen [Smørum]). 2. Beh. 15/3 (F. Sp. 6255).
3. Beh. 27/3 (F. Sp. 6401). Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 8/4
(L. Sp. 1771). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (H. C.
Andersen, Bækgaard, Frøkjær, Gisselbæk, Gregersen, A. P.
Hansen, Johs. Hansen, Jensen [Aale], Kr. Johansen, N. K.
Kristensen, Johannes Pedersen, P. C. Petersen, S. Rasmussen,
Rasmussen [Flemløse] [Form.] og Veistrup). Beretning (B. Sp.
3215) afgiven 25/i-

For at imødekomme et almindeligt Ønske om Tilveje
bringelse af en ny Landkommunallov til Afløsning af den
nugældende af 6. Juli 1867, under Hensyn til den i det for
løbne lange Tidsrum stedfundne Udvikling, nedsatte Inden
rigsministeriet under 8. November 1929 et Udvalg til at
udarbejde og fremkomme med et Forslag til en Revision af
den nævnte Lov. Udvalget, hvis Formand var Departe
mentschef i Indenrigsministeriet Martensen-Larsen, bestod
bl. a. af Repræsentanter for de tre landkommunale Organisa
tioner, Amtsraadsforeningen, De samvirkende Sogneraadsforeninger og Fællesorganisationen af Landkommuner med
bymæssig Bebyggelse. Det afgav en enstemmig Betænkning,
og det af det udarbejdede Udkast til en ny Lov lagdes i alt
væsentligt til Grund for det af Ministeren fremsatte Lov
forslag.
Ved Gennemgangen af den gældende Lov har Udvalget
undtaget fra sin Behandling de Emner, som i Forvejen er
ordnet ved nyere, almindelige Love, fælles for By og Land,
saasom den kommunale Valglov af 29. Marts 1924 og de
kommunale Skattelove af 29. Marts 1924 og 31. Marts 1926.
I øvrigt har Udvalget ved sin Affattelse af Lovforslaget søgt
under Bevaring af de Regler i den nugældende Landkommunal
lov, der har almindelig Tilslutning, at bringe den i Samklang
med den særlig i den sidste Menneskealder stedfundne stærke
Udvikling af den kommunale Forvaltning.
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Lovforslaget falder i 2 Afsnit, Sognekommunerne og
Amtskommunerne, og indeholder i det væsentlige følgende
Regler.
I. Sognekommunerne.
I § 1 bestemmes, at i hver Sognekommune bestyrer
et Sotjneraad under Amtsraadets Tilsyn de kommunale An
liggender.
I de Landdistrikter, som har enkelte kommunale Anlig
gender, særlig Forsørgelsesvæsenet, fælles med en Købstad,
bestyres de øvrige kommunale Anliggender af en Distriktsbestyrelse (jfr. § 3). Ønsker et saadant Distrikt at adskilles
fra Købstaden som en selvstændig Sognekommune, kan
dette bevilges af Indenrigsministeren, naar Amtsraadets og
Byraadets Erklæringer i Sagen er indhentede, og Omstændig
hederne i øvrigt taler derfor.
Naar flere Sogne hører under een Sognekommune, og
Flertallet af Vælgerne i et af disse Sogne ønsker Sognenes
Kommunalvæsen adskilt, kan Amtsraadet med Ministerens
Samtykke tilstaa saadan Adskillelse, naar Omstændighederne
i øvrigt taler derfor. Med Sogne ligestilles i denne Henseende
Kirkedistrikter med egen Kirke og eget Menighedsraad.
I Tilfælde, hvor den bestaaende sognekommunale Ind
deling frembyder særlig omfattende Ulemper, f. Eks. naar
en Stationsby ligger i flere Kommuner, kan Amtsraadet
— efter nøje Undersøgelse saavel af Ulemperne ved den
bestaaende Ordning og Grundene til disse som af de økono
miske og andre Virkninger af den tilsigtede Ændring i den
sogne kommunale Inddeling — med Ministerens Samtykke
træfle Bestemmelse om Omdeling af den eller de paagældende
Sognekommuners Omraader, hvorved ogsaa efter Sagens
nærmere Omstændigheder en ny Sognekommune kan oprettes.
Forinden Sagen endeligt afgøres, vil der være at afholde
Afstemning blandt de kommunale Vælgere, som har Bopæl
i hver enkelt Sognekommune, saaledes som denne vil blive
afgrænset ved den paatænkte Nyordning, og Sagen kan ikke
fremmes, medmindre i det mindste een af disse Afstemninger
viser Flertal for Nyordningen, hvorhos Amtsraadets Beslut
ning maa være fattet med mindst to Tred’edele af sammes
Medlemstal.
Hvis en Nyordning som den ovennævnte berører to
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Amtsraadskredses Omraade, skal ovenstaaende Regler følges
for hver af Amtsraadskredsenes Vedkommende og omfatte
Bestemmelse om, til hvilken Amtsraadskreds hver af de af
Ordningen berørte Sognekommuner fremtidig skal henhøre.

Paragraffen er i Overensstemmelse med de tilsvarende
Regler i Landkommunalloven af 6. Juli 1867 og den i Henhold
til denne udviklede Praksis, dog at de i Paragraffens to sidste
Stykker indeholdte Bestemmelser om Deling af Sognekom
muner er nye.
§ 2 fastsætter, ligeledes i Overensstemmelse med det
faktisk gældende, at hvert Sogneraad bestaar af et ulige
Antal Medlemmer, mindst 5 og højst 19. Ændring i et Sogneraads Medlemstal kan ske med Amtsraadets Samtykke under
Overholdelse af foranstaaende Regel.
Overensstemmende med, hvad der er foreslaaet i det i
indeværende Rigsdagssamling forelagte Forslag til Lov om
Købbtadkommunernes Styrelse, se B. Nr. 14, foreskrives i § 3:
Hvor et Landdistrikt med Hensyn til Forsørgelses- eller
Skolevæsen hører ind under en Købstad, tiltræder et Medlem
for Distriktet Byraadet i alle de Sager, som angaar Forsør
gelses- eller Skolevæsenet. Det nævnte Medlem vælges af
Distriktets Indbyggere efter Reglerne i den kommunale Valg
lov. De fornødne Bestemmelser om Valglisters Affattelse,.
Valgbestyrelse m. m. fastsættes af Amtsraadet eller, hvor Di
striktet falder ind under flere Amter, af Amtsraadet for den
Amtsraadskreds, under hvilken den største Del af DistriktetsEj endomsskyldværdi henhører. — Ligeledes ordner for
nævnte Amtsraad Bestyrelsen af de kommunale Anliggender,
som Distriktet ikke har fælles med Købstaden, derunder ind
befattet Paaligningen af det Bidrag, som Distriktet har at
yde til de af ovennævnte Anliggender, der er fælles med Køb
staden. — Byraadet fastsætter i Forening med Amtsraadet
for 4 Aar ad Gangen, i hvilket Forhold Distriktet skal bidrage
til de det i Forening med Købstaden umiddelbart paahvi
lende Udgifter. Er Byraad og Amtsraad uenige, fastsættes.
Forholdet af Ministeren.
Væsentlig ny er § 4: Sogneraadet vælger selv i dets
sidste Mode inden 1. April en Formand for det kommende
Regnskabsaar. I de Aar, hvori nyt Valg til Sogneraadet finder
Sted, vælger det gamle Sogneraad dog kun Formand for det.

193O/1931

Ikke-vedtagne Forslag (Indenrigsm.)

345

Tilfælde, at det nye Sogneraad efter de nærmere Regler i
den kommunale Valglov af 29. Marts 1924 § 32 ikke straks
kan tiltræde den 1. April.
I den sognekommunale Vedtægt i Kommuner med 3 000
Indbyggere eller derover, jfr. § 10, kan det bestemmes, at
Sogneraadet efter hvert Nyvalg til samme skal kunne beslutte,
at Formands valget skal have Gyldighed for hele Sogneraadets
Funktionstid. Beslutning maa tages, inden der skrides til
Valg af Formand.
Første Gang det nyvalgte Sogneraad skal sammentræde,
sker Indvarsling af Medlemmerne til dette Møde af det
Medlem, der er valgt som Medlem Nr. 1, og dette Medlem
leder Formands valget. Til gyldigt Valg af Formand ved
første Afstemning udfordres absolut Stemmeflerhed af Raa
dets tilstedeværende Medlemmer. Opnaas saadant Flertal
ikke, foretages ny Afstemning; faar en Kandidat da absolut
Flertal, eller afgives der kun Stemmer paa een Kandidat, er
den paagældende valgt. Hvis ej heller anden Afstemning
har bragt Sagen til Afgørelse, foretages bundet Valg mellem
de to, der ved anden Afstemning har faaet flest Stemmer;
stod Stemmerne lige ved anden Afstemning, afgøres det ved
Lodtrækning, paa hvilke to der ved det bundne Valg skal
stemmes. Ligeledes afgør Lodtrækning Valget, naar Stem
merne staar lige ved det bundne Valg.
Saa snart Valg af Formand har fundet Sted, vælger Sogne
raadet af sin Midte en Næstformand. Valget foregaar under
Ledelse af Formanden eller i hans Forfald af det Medlem af
Sogneraadet, der i Henhold til foranstaaende skal lede For
mandsvalget, og i øvrigt efter samme Regler som dette.
Ethvert Medlem af Sogneraadet er pligtigt at modtage
Valg til Formand eller Næstformand. Dog kan den, der i
4 Aar eller derover har været Formand eller Kasserer, undslaa
sig for at modtage Valg som Formand i et lige saa langt
Tidsrum, som han har beklædt en af de nævnte Poster.
Sogneraadet kan, naar Ønske derom fremsættes af For
manden eller Næstformanden, fritage ham for Hvervet for
Resten af hans Funktionstid. Saavel i dette Tilfælde, som
naar den paagældende maatte afgaa ved Døden eller udtræde
af Sogneraadet, foretages nyt Valg efter foranstaaende Regler
for Resten af hans Funktionstid.
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Stemmende med gældende Lov bestemmer § 5, at For
manden foranstalter Sogneraadets Medlemmer sammenkaldt,
leder Forhandlingerne, besørger Forhandlingsprotokollens
Førelse og sørger for, at Raadets Beslutninger nøjagtigt
tilføres. Han drager Omsorg for Udførelsen af de tagne Be
slutninger samt for Brevvekslingen og Førelsen af de for
nødne Regnskabs- og andre Bøger.
§ 6 indeholder Reglerne om Kommunens Regnskabs
væsen, nemlig at Sogneraadet vælger af sin Midte en Kasserer,
som forestaar Kommunens Kasse- og Regnskabsvæsen, her
under Skatteopkrævningen. Det paahviler Sogneraadet — og
særlig sammes Formand — at føre Tilsyn med, at Kassereren
behørig udfører det ham paahvilende Hverv; denne Tilsyns
pligt kan dog ved vedtægtsmæssig Beslutning, som er stad
fæstet af Amtsraadet, overføres til et af Sogneraadet nedsat
Tilsynsudvalg, i hvilket Kassereren ikke maa have Sæde.
Hvis Formanden vælges til Kasserer, skal et saadant Tilsyns
udvalg nedsættes. Ethvert Medlem af Sogneraadet er pligtigt
at modtage Valg som Kasserer, dog kan den, der i mindst
4 Aar har været Formand eller Kasserer, undslaa sig for at
modtage Valg som Kasserer for et tilsvarende Tidsrum som
det, hvori han har fungeret i en af de nævnte Egenskaber.
I Kommuner, hvis Størrelse eller andre Forhold gør det tilraadeligt, kan der dog antages en lønnet Kasserer, som ikke er
Medlem af Sogneraadet. I saa Fald skal der i Overensstem
melse med Vedtægten og de nærmere Regler i Lovens § 10
nedsættes et Kasse- og Regnskabsudvalg til at forestaa Kom
munens Kasse- og Regnskabsvæsen, herunder Skatteopkræv
ningen. Det paahviler Sogneraadet at have Indseende med,
at Kasse- og Regnskabsudvalget behørigt udfører det Ud
valget paahvilende Hverv. — Ethvert Sogneraad er pligtigt
til at føre Kassebog og i øvrigt de under Hensyn til Kom
munens Størrelse og øvrige Forhold fornødne Regnskabs
bøger.
Bestemmelserne i §§ 7—9 om Sogner aadets Forretnings
gang stemmer i det væsentlige med det nugældende. Efter
§ 7 skal Sogneraadet og særlig Formanden drage Omsorg for,
at saavel de i forrige Paragraf ommeldte Regnskabsbøger som
øvrige Protokoller og Dokumenter vedrørende Kommunens
økonomiske og andre Forhold opbevares paa behørig Maade.
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og i § 8 foreskrives, at Sogneraadet samles i det mindste en
Gang om Maaneden og ellers saa ofte, som Raadet beslutter,
og endvidere, naar Formanden finder det fornødent eller
Halvdelen af Medlemmerne forlanger det. Det tager selv
Bestemmelse om Stedet og Tiden for de ordentlige Møders
Afholdelse, hvorimod det tilkommer Formanden at beramme
Tiden for de overordentlige Møders Afholdelse. Møderne
bekendtgøres saa vidt muligt forud paa den i Kommunen
brugelige Maade. De holdes offentligt. Dog kan Sogneraadet
vedtage at forhandle enkelte Sager for lukkede Døre.
Ingen Beslutning kan efter § 9 tages af et Sogneraad,
naar ikke i det mindste Halvdelen af dets Medlemmer er til
Stede. Alle Beslutninger tages efter Stemmeflerhed, for saa
vidt der ikke i den øvrige Lovgivning for særlige Tilfælde
er fastsat anden Bestemmelse. Falder der ved en Afstem
ning lige mange Stemmer for og imod, er Forslaget forkastet.
I Tilfælde af Stemmelighed ved Valg gør Lodtrækning Ud
slaget. Ethvert Medlem er berettiget til at forlange sin
afvigende Mening korteligt tilført Forhandlingsprotokollen
og at kræve, at de Myndigheder, som Sogneraadet under
retter om vedkommende Sogneraadsbeslutning, samtidig
gøres bekendt med Indholdet af nævnte Protokoltilførsel.
Forhandlingsprotokollen underskrives efter hvert Mødes
Slutning af alle tilstedeværende Medlemmer.
Nye Bestemmelser om en sognekommunal Vedtægt, foreslaas i § 10, hvorefter Sogneraadet i Sognekommuner, som
har 2 000 Indbyggere eller derover, skal affatte en saadan
Vedtægt, som skal indsendes til Amtsraadet til Stadfæstelse.
Vedtægten skal indeholde nærmere Regler om Affattelsen
af det aarlige Overslag og Regnskab over Kommunens Ind
tægter og Udgifter, om Ordningen af Kommunens Kasseog Regnskabsvæsen, om Foretagelse af Kasseeftersyn og
om Revisionen. Saafremt Kommunen har 3 000 Indbyggere
eller derover, skal det i Vedtægten bestemmes, at Forvalt
ningen af Kommunens Kasse- og Regnskabsvæsen, derunder
Skatteopkrævningen, overdrages til et staaende Udvalg, hvis
Sammensætning og Myndighed nærmere bestemmes i Ved
tægten. Der kan derhos i Vedtægten træffes Bestemmelse
om Nedsættelse af lignende staaende Udvalg vedrørende
Skatteligningen og i øvrigt alle Forhold i den kommunale

348

Ikke-vedtagne Forslag (Indenrigsm.)

1930/i93i

Styrelse, som det maatte findes ønskeligt at ordne nærmere
paa Grundlag af Reglerne i denne Lov, herunder f. Eks. Ned
sættelse af Skole-, Vej- og Forsørgelsesudvalg.
I Kommuner med under 2 000 Indbyggere kan der paa
samme Maade gives en sognekonnnunal Vedtægt, som god
kendes af Amtsraadet.
Svarende til. hvad der foreslaas i Købstadkommunallovforslaget, bestemmes i § 11, at hvis Sogneraadet skal fore
tage Valg af to eller flere Medlemmer til staaende Udvalg,
Kommissioner, Bestyrelser eller lignende, skal Forholdstalsvalgmaaden anvendes, naar dette kræves af noget Medlem af
Raadet. Naar et Medlem i Valgperiodens Løb udtræder af
et staaende Udvalg, en Kommission, en Bestyrelse eller lig
nende, hvori han er indvalgt af en bestemt Gruppe indenfor
Sogneraadet, tilkommer det den samme Gruppe at besætte
den ledigblevne Plads.
Ministeren forbeholdt sig ved Fremsættelsen senere at
stille Ændringsforslag sigtende til at sikre smaa Mindretal
en vis Adgang til Udvalgsarbejdet, hvilket Spørgsmaal ogsaa
er fremme ved Købstadkommunalloven.
Overensstemmende med den i Praksis herskende Op
fattelse foreslaas i § 12, at saafremt Sogneraadet i enkelte
Tilfælde maatte finde det hensigtsmæssigt, kan det vælge
et eller flere af sine Medlemmer eller saadanne Indbyggere,
som dertil er villige, til at udføre visse særlige kommunale
Hverv; nærmere Regler herom bør fastsættes i den kommunale
Vedtægt, hvis en saadan findes i Kommunen. Ethvert Med
lem af Sogneraadet er pligtigt at overtage de særlige, kom
munale Hverv, som Sogneraadet maatte beslutte at over
drage ham.
I de følgende Paragraffer omhandles Sogneraadets Virk
somhed og Myndighed, og i § 13 bestemmes da først, at indtil
en ny Lov om Folkeskolens Styrelse og Tilsyn træder i Kraft,
har det sit Forblivende ved de hidtil gældende Regler om
Sognekommnnernes Skolekommissioners Virksomhed og Sam
mensætning.
§ 14 har Reglerne om Skatteudskrivningen, og medens
1. Stykke af Paragraffen ganske svarer til den bestaaende
Ordning, gaaende ud paa, at det Beløb, som i hvert enkelt
Regnskabsaar skal udskrives til Kommunens Forsørgelses-,
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Vej- og Skolevæsen saa vel som til sogne kommunale Udgifter
i øvrigt, lignes af Sogneraadet under eet paa hele Kommunen
dels paa fast Ejendom, dels efter Formue og Lejlighed efter
et Forhold, som for fire Aar ad Gangen for hver Kommune
fastsættes af Amtsraadet efter Sogneraadets Forslag, er de
følgende Bestemmelser nye, idet det foreslaas, at dog skal
Amtsraadet være berettiget til efter Andragende fra ved
kommende Sogneraad indenfor en saadan fireaarig Periode
at ændre det for denne fastsatte Forhold mellem Ligningen
paa fast Ejendom og efter Formue og Lejlighed, naar Lig
ningens Foretagelse efter det oprindeligt bestemte Forhold
paa Grund af særlige Omstændigheder, der ikke med Rimelig
hed kunde forudses, da den oprindelige Fastsættelse skete,
vil medføre en væsentlig Forøgelse af Kommunens Skatte
procent (den kommunale Skattelov af 29. Marts 1924 § 8)
uden en tilnærmelsesvis tilsvarende Forøgelse af de Promiller,
hvormed de kommunale Ejendomsskatter udredes, eller om
vendt en væsentlig Forøgelse af disse Promiller uden en til
nærmelsesvis tilsvarende Forøgelse af Skatteprocenten. For
øgelsen kan i denne Henseende ikke anses for væsentlig, med
mindre den udgør mindst en Fjerdedel af de i Periodens første
Aar anvendte Promiller eller Skatteprocent.
Bortset fra Bestemmelser, der saaledes træffes af Amts
raadet, har det sit Forblivende ved Bestemmelsen i § 26,
1. Punktum, i Lov Nr. 85 af 15. Maj 1903.
Svarende til § 19 i Landkommunalloven foreskriver § 15,
at bestaaende Fællesskab mellem to eller flere Kommuner
om Skoler eller andre Ejendomme eller Indretninger kan til
enhver Tid ophæves, naar Kommunerne derom bliver enige,
eller naar Amtsraadet paa den ene Kommunes Andragende
maatte finde skellig Grund til Ophævelse. I saa Fald bestem
mer Amtsraadet de nærmere Vilkaar, paa hvilke Ophævelsen
skal ske. Nyt Fællesskab i saadanne Anliggender kan for
Sognekommuners Vedkommende kun indføres med Amts
raadets Samtykke.
Ogsaa de følgende Paragraffer svarer i det væsentlige
til det gældende: § 16, at Sognekommunens Regnskabsaar
regnes fra den 1. April til den 31. Marts.
Den aarlige kommunale Skatteligning skal paabegyndes
i Februar, saa snart ske kan, og skal være afsluttet senest
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den 31. Marts. Den derefter afiattede Ligningsliste skal fremligge til Eftersyn i den første Halvdel af April Maaned paa
et for Kommunens Beboere bekvemt Sted, hvorom Bekendt
gørelse sker i sidste Uge af Marts Maaned paa den i Kom
munen brugelige Maade. Best aar en Kommune af to eller
flere Sogne, skal saadan Fremlæggelse finde Sted i hvert Sogn,
ligesom den ogsaa kan finde Sted paa fiere Steder i samme
Sogn, naar dettes Udstrækning eller andre Forhold taler
derfor.
§ 17. Indsigelser imod den fremlagte Ligning indgives
skriftlig til Sogneraadet senest den 15. April. Inden Ud
gangen af April Maaned har Sogneraadet at meddele Klageren
sin Beslutning om Sagens Afgørelse. Sogneraadets Beslut
ning kan derefter inden Udgangen af Maj Maaned paaankes
for Amtsraadet, der inden 15. Oktober endeligt paakender
Sagen (jfr. dog § 18). Indsigelser, der indkommer efter Ud
løbet af ovennævnte Frister, er uden Betydning. Saafremt
Klager over Sogneraadets endelige Afgørelse angaar en Ind
komstansættelse, som skal lægges til Grund ved Beregningen
af Indkomstskatten til Staten, skal Klagen dog for dette
Punkts Vedkommende indgives til Skatteraadet efter de
nærmere Regler i Statsskatteloven. — Det staar enhver,
der er ansat til Skat ved den kommunale Ligning, frit for at
klage ikke blot over sin egen Beskatning, men ogsaa over
enhver andens, som er optaget i Ligningen, saavel som over,
at nogen er forbigaaet i samme.
Endvidere kan enhver, som er ansat til Skat ved Lig
ningen, for Amtsraadet paaklage hele Ligningen med Hensyn
til de Punkter, der hører under sammes Afgørelse. Amtsraadet
kan da i fornødent Fald paalægge Sogneraadet at omgøre
Ligningen.
Ingen kan ved at indanke sin kommunale Skatteansæt
telse unddrage sig Forpligtelsen til at udrede den til Betaling
forfaldne Del af Skatten. Naar den kommunale Skatteansæt
telse forandres, berigtiges det Beløb, som vedkommende
Skatteyder forinden Forandringen har betalt, ved Tillæg til
eller Fradrag i hans kommunale Skattebidrag i den næste
Skattetermin og, om fornødent, ved Tilbagebetaling af det
erlagte eher en Del deraf.
§ 18. Opstaar der mellem to Kommuner Spørgsmaal om
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Fordelingen af en Persons Skattebidrag, afgøres dette, naar
begge Kommuner hører til en Amtsraadskreds, af Amts
raadet, ellers af Indenrigsministeren. Anser nogen sig ikke
skattepligtig i en Kommune, der sætter ham i Skat, kan
han bringe dette Spørgsmaal under Domstolenes Paakendelse.
I § 19 findes Reglerne om Kommunernes Budgetter,
delvis nye:
Inden hvert Aars 1. Januar affattes efter et af Amtsraadet
foreskrevet Skema Forslag til Overslag over Kommunens
Indtægter og Udgifter for det næste Regnskabsaar. Ved hver
af Forslagets Poster (saavel Hovedposter som Underposter)
skal der, foruden det for det nævnte Regnskabsaar foreslaaede
Beløb, findes opført dels det for det løbende Regnskabsaar
bevilgede Beløb, dels det i det foregaaende Regnskabsaar
indgaaede eller afholdte Beløb. Forslaget skal undergives
to Behandlinger i Sogneraadet med mindst 8 Dages Mellem
rum mellem hver Behandling. Anden Behandling skal fore
tages senest den 15. Januar. Samtidig med Overslagets Ved
tagelse ved 2. Behandling indsendes en Afskrift deraf til
Amtsraadet, hvilken Afskrift ligeledes skal omfatte de oven
nævnte Oplysninger vedrørende det løbende samt det fore
gaaende Regnskabsaar og være ledsaget af en Udtalelse fra
Sogneraadet om, hvorvidt Overslaget for det løbende Regn
skabsaar kan ventes at ville holde, og i benægtende Fald,
hvor stort et Underskud der maa befrygtes, og hvorledes
Underskuddet tænkes dækket.
Naar et udløbet Regnskabsaar findes at have givet
Underskud, eller Amtsraadet formener, at det med Sikkerhed
maa forventes, at det løbende Regnskabsaar vil vise sig at
give Underskud, kan Amtsraadet i fornødent Fald give Sogne
raadet Paalæg om en af Amtsraadet nærmere fastsat For
højelse af Skatteligningen i Kommunen til Dækning af
Underskuddet. Saadan Forhøjelse kan, om Amtsraadet finder
det fornødent, ogsaa. bringes til Anvendelse paa det Skatteaar,
i hvilket Amtsraadets Beslutning træffes.
Naar der i en Sognekommune ikke findes en efter Amts
raadets Skøn passende Kassebeholdning, kan Amtsraadet
bestemme, at saadan Kassebeholdning skal oparbejdes i
Løbet af en af Amtsraadet fastsat passende Tid.
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Det ved 2. Behandling vedtagne Overslag fremlægges til
Eftersyn for Kommunens Beboere tillige med Skatteligningen.
Ved § 20 overlades det til Sogneraadet selv at bestemme,
om det vil indkræve den ifølge Ligningen udskrevne kommu
nale Skat i to eller fire Terminer eller maanedsvis (fordelt
paa 8, 10 eller 12 Maaneder). Bestemmer Sogneraadet at
indkræve i to Terminer, skal der betales for første Halvaar i
Løbet af Maj Maaned og for det andet Halvaar i Løbet af
November Maaned. Indkræves i fire Terminer, skal der
betales for første Fjerdingaar i Løbet af April Maaned, for
andet Fjerdingaar i Løbet af Juli Maaned, for tredie Fjerding
aar i Løbet af Oktober Maaned og for fjerde Fjerdingaar
i Løbet af Januar Maaned. Indkræves maanedsvis, bestem
mer Sogneraadet, om Betalingen skal finde Sted med en
Tolvtedel i hver Maaned eller med den tilsvarende større
Brøk i 10 eller 8 Maaneder,. samt hvilke to, henholdsvis fire,
Maaneder der da skal forbigaas.
Hvad der ikke er betalt inden en Maaned efter Udløbet
af den Maaned, hvori Betalingen skal finde Sted efter de
foran ommeldte Regler, søges inddrevet ved Udpantning.
Naar Indkrævningen finder Sted maanedsvis, behøver Sogne
raadet dog kun at foranledige Udpantning foretaget ved Ud
gangen af hvert Fjerdingaar fur de i Fjerdingaaret til Ind
krævning forfaldne Bidrag, men behøver da ej heller for
Fjerdingaarets sidste Maaned at afvente Udløbet af den
foran ommeldte yderligere Maaneds Frist.
Det beror paa Sogneraadet, om Bidragene af Skatte
yderne skal indbetales til Sogneraadet paa bestemt Sted og
Tid eller ved Raadets Foranstaltning opkræves i Skatte
ydernes Hjem.
En skattepligtig, der ikke har fast Ophold i Kommunen,
skal paa Sogneraadets Forlangende opgive en i Kommunen
bosiddende Mand, der indbetaler hans Bidrag.
Sogneraadet kan efter § 21 ikke uden Amtsraadets
Samtykke:
a) overtage nogen vedvarende Forpligtelse, som ikke
direkte ifølge Lovgivningen paahviler Kommunen;
b) afhænde eller pantsætte Kommunens faste Ejen
domme;
c) erhverve nye faste Ejendomme for Kommunen;
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d) forbruge af Kommunens Kapital formue;
e) optage noget Laan for Kommunen af større Beløb
eller paa længere Tid, end at det kan tilbagebetales inden
Udgangen af det følgende Regnskabsaar, eller forny saadanne
Laan eller vedtage en Forlængelse af den Tid, hvori de skal
afbetales.
Forinden Iværksættelsen af nogen af Sogneraadet ved
tagen Foranstaltning, der vil nødvendiggøre Optagelsen af
et Laan, som kræver Amtsraadets Samtykke, skal Amtsraadets Samtykke til Laanet være indhentet.
Uden Amtsraadets Samtykke kan der ikke ydes Bidrag
af Kommunens Kasse til Foreninger og Institutioner. Sogne
raadet kan dog til de nævnte Øjemed i hvert enkelt Regn
skabsaar uden Amtsraadets Samtykke raade over et Beløb
af indtil 2 pCt. af Aarets anslaaede Skattebeløb.
Bestemmelser om Oprettelse af faste lønnede Stillinger
og om Lønningens Størrelse udfordrer Amtsraadets Sam
tykke; ligeledes Bestemmelser vedrørende Pension til de
paagældende. De nævnte Bestemmelser kan, om det findes
ønskeligt, optages i den sognekommunale Vedtægt eller i
en særlig, af Amtsraadet stadfæstet Vedtægt.
Amtsraadets Samtykke udfordres ligeledes til, at der af
Kommunens Kasse udredes Vederlag eller Medhjælpssum til
Sogneraadets Formand eller til andre Medlemmer af Sogne
raadet for Udførelsen af det dem i Stillings Medfør paa
hvilende Arbejde. I Kommuner, hvor Kassererforretningerne
udføres af et Medlem af Sogneraadet, som ikke samtidig er
Raadets Formand, kan Sogneraadet dog, naar Beslutning
derom fattes af Flertallet af Sogneraadets samtlige Med
lemmer i to paa hinanden følgende Møder, bestemme, at der
ydes Formanden og Kassereren Vederlag eller Medhjælpssummer til et Beløb af tilsammen indtil 1 Kr. 25 0. aarlig
pr. Indbygger efter sidste Folketælling. I Landets øvrige
Sognekommuner kan Sogneraadet paa samme Maade be
stemme, at der ydes Formanden Vederlag eller Medhjælpssum
indtil et Beløb af 75 0. aarlig pr. Indbygger efter sidste
Folketælling, dog ikke udover 6 000 Kr. aarlig. Amtsraadet
kan, naar Omstændighederne særligt taler derfor, give Sam
tykke til større Beløb end de nævnte.
Medens de første Bestemmelser om, til hvilke Dispositio-
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ner Amtsraadets Samtykke udkræves, væsentlig stemmer
med det gældende, findes der nye Regler i det følgende af
Paragraffen.
Overensstemmende med Landkommunallovens § 27
bestemmer § 22, at uden Sogneraadets Samtykke kan ingen
Udgift afholdes af Kommunens Kasse.
Reglerne om Regnskabets Aflæggelse findes i § 23, der
forlænger flere af de hidtil gældende Frister og indfører et
Par nye Bestemmelser vedrørende Revisorerne:
Det aarlige Regnskab over Kommunens Indtægter og
Udgifter affattes af Formanden overensstemmende med det
for Overslaget foreskrevne Skema inden Udgangen af Juni
Maaned. Det revideres af to af Sogneraadet for det paagæl
dende Regnskab udenfor Sogneraadets Midte valgte Revisorer
inden 15. August. De af dem gjorte Bemærkninger besvares
inden 14 Dage, hvorefter Regnskabet med Bemærkninger og
Besvarelser fremlægges til Eftersyn for Kommunens Beboere
i 14 Dage paa de Steder og efter saadan Bekendtgørelse som
i § 16 bestemt med Hensyn til Skatteligningen. Ved Regn
skabets Fremlæggelse vedlægges en Fortegnelse over Kom
munens samtlige Ejendele samt en Opgørelse af Kommunens
Formue cg Gæld. — Inden Udgangen af September Maaned
indsendes Regnskabet til Amtsraadet, som lader det revidere
og paakender de af Sognekommunens Revisorer eller af dets
egen Revision gjorte Udsættelser.
Forpligtet til at modtage Valg’ som Revisor er enhver,
der er valgbar til Sogneraadet. Den, der har været valgt
Revisor i 4 Aar, kan undslaa sig for Hvervet i de næste
4 Aar. Der kan med Amtsraadets Samtykke tillægges Revi
sorerne en mindre Godtgørelse under Hensyn til Arbejdets
Omfang.
§ 24, der er lempeligere end den hidtidige Regel i Land
ko mm imallo ven s § 29 om Sogneraadets Ansvar for Kom
munens Aktiver, bestemmer blot, at Sogneraadet drager
Omsorg for forsvarlig Forvaring og Forvaltning af de Kapi
taler, Aktiver og andre Ejendomme, der tilhører Kommunen,
saa at Ansvaret kun gaar ud paa en forsvarlig Forvaltning
og Forvaring.
Svarende til de hidtidige Bestemmelser i §§ 30—32 er
§§ 25—27: Sogneraadet er pligtigt at fremskaffe og meddele
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Regeringen de Oplysninger om Folketal, Kvægbestand,
Skatter og andre lignende Forhold i Kommunen, som
maatte afæskes det gennem Amtsraadet eller paa anden
Maade.
Sogneraadets Betænkning indhentes over alt, hvad der
vedrører Sognets kommunale Anliggender, og som ikke hen
hører under Sogneraadets egen Afgørelse, saasom over
Meddelelse af Næringsbevillinger i Henhold til Lovgivningen
om Haandværks- og Fabriksdrift, samt Handel og Bevært
ning, over Forandringer i Jordemoder-Distrikterne m. v.
For offentlige Licitationer, som Kommunen lader afholde
over Udførelsen af Vejarbejder, Opførelse og Reparationer
af Skoler, Forsørgelsesanstalter og andre kommunale Byg
ninger samt over Anskaffelse af Naturalydelser til Kom
munens Brug, betales ikke Gebyr eller Afgifter.
Væsentlig svarende til, hvad der foreslaas i Købstadkommunalloven, er § 28: I det Omfang, Sogneraadet skønner
det fornødent for Anlæg eller Udvidelse af kommunale
Skoler, Gas-, Vand- eller Elektricitetsværker, Raadhuse,
Sygehuse, Alderdomshjem og Forsørgelsesanstalter, kan
Raadet fordre Afstaaelse af private tilhørende Grunde, Byg
ninger, Vandarealer, Bolværker m. v. Spørgsmaalet om
Afstaaelsens Nødvendighed kan indankes for Amtsraadet
inden 4 Uger efter, at der af Sogneraadet er givet vedkom
mende Ejer skriftlig Underretning om Sogneraadets Beslut
ning. Amtsraadets Samtykke til de paagældende Ejendoms
erhvervelser vil være at indhente i Overensstemmelse med
Reglerne i denne Lovs § 21. For Afstaaelsen vil der være at
udrede Erstatning, hvis Størrelse i Mangel af mindelig Over
enskomst fastsættes efter Reglerne i § 4 i Lov af 20. August
1853 om Jords Afgivelse til offentlige Biveje, jfr. §§ 24 og 29
i Lov Nr. 108 af 3. April 1925 om Jords Udstykning og Sam
menlægning.
I Kommuner eller Dele af Kommuner, for hvilke der
er stadfæstet et Bygningsreglement eller en Vej vedtægt,
hvori der findes Bestemmelser om Fastsættelse af Erstat
ning for Afgivelse af Jord i Medfør af Vedtægten, kan Sogne
raadet ved vedtægtsmæssig Bestemmelse, der er stadfæstet
af Amtsraadet, træffe Bestemmelse om, at Erstatning for
Afgivelse af Grund m. v. i Medfør af nærværende Bestem-
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melse vil være at fastsætte efter Reglerne i vedkommende
Reglement eller Vedtægt.
I Afsnit II, Amtskommunerne, svarer de 4 første Para
graffer i alt væsentligt til de gældende Regler:
§ 29. Amtsraadet bestyrer Amtskommunens Anliggen
der og udøver tillige den Myndighed overfor Amtsråds
kredsens Sognekommuner, som tilkommer det i Henhold til
Lovgivningen. Det nuværende amtskommunale Fællesskab
mellem Købstæder og Landkommuner paa Bornholm ved
bliver at bestaa.
§ 30. Amtsraadet forsamles paa det Sted, det selv ved
tager, mindst fire Gange om Aaret og ellers saa ofte, som
Formanden finder det fornødent, eller Halvdelen af Med
lemmerne forlanger det. Formanden bestemmer Dagen for
Møderne og foranstalter Medlemmerne sammenkaldt, Møderne
bekendtgøres forud i stedlige Dagblade efter Amtsraadets
nærmere Bestemmelse. Formanden underretter, saa vidt
muligt, Medlemmerne før Mødet om de Genstande, som vil
komme til Forhandling. Han leder Forhandlingerne i Møderne
og paaser, at de tagne Beslutninger nøjagtigt tilføres Proto
kollen. Han foranstalter Udførelsen af Beslutningerne og
besørger Brevvekslingen. Han drager Omsorg for Opbeva
ringen af Protokoller, Breve og andre Papirer og Dokumenter,
der vedkommer Amtsraadets Anliggender.
§ 31 er enslydende med den tilsvarende for Sogneraadet,
se foran § 9.
§ 32. Der kan af Amtsraadet tilstaas dets Medlemmer
Rejsegodtgørelse, men ikke anden Godtgørelse.
Efter § 33, der væsentlig er ny, bestyrer Amtsraadet
Amtskommunens samtlige Anliggender. Det bestemmer,
hvor stort et Beløb der aarlig skal lignes til Amtsfonden
(tidligere benævnt Amtsrepartitionsfonden). Det tager Be
slutning om Anvendelsen af denne Fond og sørger for, at de
Kapitaler, som Fonden maatte eje, frugtbargøres efter de
for offentlige Midlers Bestyrelse gældende Regler.
Den hidtidige Amtsfattigkasse med samtlige de denne
tilkommende Rettigheder og paahvilende Forpligtelser over
gaar til Amtsfonden.
Til almennyttige offentlige Indretninger og til personlige
Understøttelser kan Amtsraadet for et Aar ad Gangen bevilge
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Bidrag af Amtsfonden, naar Beslutning derom er taget i et
ordentligt Amtsraadsmøde af mindst tre Fjerdedele af de
tilstedeværende Medlemmer. — Højere Stadfæstelse paa de af
Amtsraadet tagne Beslutninger udfordres kun, hvor saadant
særlig er bestemt i Lovgivningen.

Amtsfattigkassen foreslaas ophævet, fordi de den tillagte
Indtægter er utilstrækkelige til at opfylde dens Formaal, saa
at den alligevel maa have betydelige Tilskud af Amtsfonden,
der da lige saa godt kan overtage den.
§ 34 er i det væsentlige som den gældende Lovs § 49:
Udgifter til Retsvidner, til Ting- og Arresthuse, til Ting
lysningsvæsenet, til Arbejdsanstalter, til Jordemødre, til
Sygehuse og lignende Indretninger afholdes efter samme
Regler som hidtil af Amtsfonden. — Har to Amtsraadskredse
eller Dele af samme fælles Arbejdsanstalter, Sygehuse o. desl.,
eller bestaar saadant Fællesskab mellem en Amtsraadskreds
og en eller flere Købstæder, vedbliver dette Fællesskab at
bestaa. Ønskes det ophævet for een eller flere af de lodtagne
Amts- eller Købstadkommuners Vedkommende, kan saadan
Ophævelse finde Sted, naar de lodtagne Amts- og Byraad
derom bliver enige, eller Indenrigsministeren efter Andra
gende fra et af Raadene maatte finde skellig Grund til Op
hævelsen. Den Afregning, som Ophævelsen maatte for
anledige, stadfæstes af Indenrigsministeren, naar Enighed
mellem de lodtagne Raad er til Stede, og fastsættes af samme
i Tilfælde af Uenighed mellem Raadene. Nyt Fællesskab
mellem en Købstad og en Amtsraadskreds eller mellem to
Amtsraadskredse om saadanne Indretninger kan kun ind
føres med Indenrigsministerens Samtykke.
Efter § 35 skal Amtsfondens Fornødenheder tilvejebringes
indtil videre som hidtil ved Udskrivning paa fast Ejendom
efter Reglerne i Lovgivningen om de kommunale Skatter.
Dog kan Amtsraadet, indtil andet bestemmes i Lovgivningen
om de kommunale Ejendomsskatter, bestemme, at indtil
en Trediedel af det Beløb, som noget Aar udskrives paa de
faste Ejendomme i Amtsraadskredsen, lignes paa de under
Amtsraadskredsen hørende Kommuner og udredes af disse
paa samme Maade som deres øvrige Udgifter.
Ved Ligning paa de under Amtsraadskredsen hørende
Kommuner følges Reglerne i Lovgivningen om de kommunale
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Skatter. — Ved Paaligning af Bidrag til Bornholms Amts
fond har det sit Forblivende ved de hidtil gældende Regler,
for saa vidt angaar Fordelingen af Amtsfondens Udgifter
imellem Købstæder og Land. — For de sønderjydske Amts
kommuners Vedkommende kan Amtsraadene, indtil andet
bestemmes i Lovgivningen om de kommunale Ejendoms
skatter, vedtage, at samtlige amtskommunale Bidrag eller
en saa stor Del deraf, som Amtsraadet bestemmer, udskrives
paa de enkelte til Amtsraadskredsen hørende Kommuner i
Overensstemmelse med foranstaaende Regler. — Amtsraadet
kan tilstaa Smaaøer, hvorpaa der ikke findes Amtsveje, til
Havne-, Bro- og lignende Anlæg et Tilskud, der staar i pas
sende Forhold til deres Bidrag til Amtsfonden.
§§ 36 og 37 er som §§ 51 og 52 i den gældende
Lov:
§ 36. Ingen Udskrivning til de til Amtsraadet henlagte
Anliggender kan finde Sted uden ifølge dets Beslutning.
Uden dets Samtykke kan ingen Gæld ifølge Laan eller anden
Aftale paadrages Amtsfonden, eller noget denne tilhørende
Aktiv forbruges, afhændes eller pantsættes. — Ingen Udgift
til de til Amtsraadet henlagte Anliggender kan afholdes uden
i Henhold til et af Amtsraadet vedtaget Overslag over Ind
tægter og Udgifter. Bliver der Spørgsmaal om nogen Udgift,
som ikke kan udredes af det paa vedkommende Konto i
Overslaget anslaaedc Beløb, forelægges Spørgsmaalet særligt
for Amtsraadet til Beslutning, medmindre Udredelsen af
denne Udgift, uafhængig af Amtsraadets Beslutning, er paa
budt ved Lov, eller det er klart, at den omhandlede Udgift
i Overslaget kan er opført kalkulatorisk.
§ 37. Amtskommunens Regnskabsaar regnes fra 1. April
til 31. Marts. Inden den 15. November foranstalter Amts
raadets Formand Overslaget over Anitsfondens Indtægter
og Udgifter i det kommende Regnskabsaar affattet efter et
af Indenrigsministeriet foreskrevet Skema. Dette Overslag
forelægges Raadet til første Behandling i et Møde i sidste
Halvdel af November Maaned. Ved denne Béhandling
afgøres, om noget og hvilket Beløb af Udgifterne der skal
paalignes Sognekommunerne i Henhold til § 35. Den endelige
Behandling af Overslaget finder Sted i et Møde inden Midten
af Marts Maaned. Amtsraadets Bestemmelse om det Bidrag
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af fast Ejendom, som skal udskrives i det kommende Regn
skabsaar, meddeles inden Midten af Marts Maaned Amtsfor
valterne til videre Foranstaltning. — Beslutning om Ud
gifter udenfor Aarsoverslaget kan kun tages af Amtsraadet,
efter at Sagen har foreligget til Overvejelse for samtlige Med
lemmer 8 Dage forinden det Møde, hvori Sagen forhandles,
medmindre paatrængende, uforudsete Omstændigheder kræ
ver, at der uopholdelig tages en Beslutning. Vedtages et
Tillægsbidrag udskrevet i Aarets anden Skattetermin, skal
Amtsforvalteren underrettes derom inden Udgangen af
August Maaned.
§ 38 er væsentlig som § 53 i Landkommunalloven og
§ 34 i Lov af 15. Maj 1903, dog at Aarene 1901 og 1902—03,
som i den sidstnævnte Lov er Normen for Udskrivningen,
er ændret til 1930—31. § 38 lyder saaledes:
Uden Indenrigsministerens Samtykke kan Amtsraadet
ikke noget Aar udskrive et større samlet Skattebeløb end
Gennemsnittet af det tilsvarende Beløb for de 3 nærmest
foregaaende Aar med Tillæg af en Femtedel. De Beløb, som
herudover med Indenrigsministerens Samtykke i noget Aar
udskrives, medtages ikke ved de paafølgende Beregninger
af de sidste 3 Aars Gennemsnit. Yderligere skal det ved
Skatteudskrivningen paases, at der i Amtskommunen ikke
i noget Aar udskrives et større samlet Skattebeløb end det
tilsvarende Beløb, som har været udskrevet i Aaret 1930—31,
medmindre Beslutning herom tages med et Flertal af Amts
raadets Medlemsantal i to paa hinanden følgende Møder med
mindst 14 Dages Mellemrum.
Amtsraadet kan ikke uden Indenrigsministerens Sam
tykke forbruge af Amtsfondens Kapitalformue, afhænde eller
pantsætte sammes faste Ejendomme eller erhverve nogen ny
fast Ejendom, optage Laan af større Beløb eller paa længere
Tid end, at de kan tilbagebetales inden Udgangen af det føl
gende Aar, eller forny saadanne Laan eller vedtage en For
højelse af den Tid, hvori de skal afbetales. Amtsraadets Ved
tagelser om Laan udkræver, at Beslutning herom tages med
et Flertal af Amtsraadets Medlemmer.
De hidtil ifølge kongelig Resolution af 9. December 1861
gældende Bestemmelser om Bornholms Amts Kommunefond
vedbliver fremdeles at gælde.
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§ 39 svarer til § 54 i gældende Lov, dog med en ny Be
stemmelse i Slutningen:
Regnskabet for Amtsfonden revideres ved Amtsraadets
Foranstaltning og paakend.es af Raadet, hvorefter det offent
liggøres. De nærmere Regler om Amtskommunens Regn
skabsvæsen, Bogholderi, Anvisnings- og Kasse væsen fast
sættes ved en af Amtsraadet affattet, af Indenrigsministeren
godkendt Vedtægt. — Bestemmelser om de amtskommunale
Tjenestemænds Antal, Ansættelse, Afskedigelse, Lønnings- og
Pensionsvilkaar og Forretninger træffes i en Lønnings- og
Pensionsvedtægt, der stadfæstes af Indenrigsministeren. —
For Sygehuse og andre Institutioner, som ejes af Amtskom
munen, eller i hvilke denne er lodtagen, og soin har deres eget
Kasse- og Regnskabsvæsen, skal der ved Vedtægt eller Re
gulativ, som stadfæstes af Indenrigsministeren, træffes Be
stemmelser angaaende Revision og Kasseeftersyn.
Ogsaa § 40: Inden hvert Aars 30. September indsendes
til Indenrigsministeren Amtskommunens Regnskab for det
foregaaende Regnskabsaar med Revisionens Bemærkninger
og Amtsraadets Kendelse, svarer til den gældende Regel.
§ 41 stemmer ogsaa med gældende Ret med Undtagelse
af en enkelt, nedenfor angivet Ændring. Paragraffen lyder
saaledes:
Amtsraadet afgør de Spørgsmaal og træffer de Foranstalt
ninger, som i denne Lov og den øvrige Lovgivning er det
overdraget med Hensyn til Sognekommunerne, samt fører
et almindeligt Tilsyn med, at Sogneraadene i deres Forvalt
ning holder sig de for dem givne Lovbestemmelser efter
rettelige. Kommer Amtsraadet ved de indsendte Overslag
og Regnskaber eller paa anden Maade til Kundskab om, at
en af et Sogneraad tagen Beslutning overskrider Sogneraadets
Myndighed eller i anden Henseende er stridende imod Lov
givningen, eller at den gaar ud paa at nægte Opfyldelsen af
en Kommunen paahvilende Pligt, kan Amtsraadet (efter
Landko mm analloven Amtmanden) ved Skrivelse til Sogne
raadets Formand sætte Beslutningen ud af Kraft. Finder
Amtsraadet, at Sogneraadet har afholdt ulovhjemlede Ud
gifter eller nægtet at udrede Udgifter, som det er pligtigt at
afholde, eller undladt at udføre nogen anden Foranstaltning,
hvortil det er forpligtet, eller i andre Maader har overskredet
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sin Myndighed, træffer det de i den Anledning nødvendige
Foranstaltninger — derunder eventuelt Bestemmelser om
Dagbøder — og kan i fornødent Fald ved Domstolene gøre
personligt Ansvar gældende mod dem af Sogneraadets Med
lemmer, som har deltaget i de paagældende Beslutninger.
§ 42 ændrer de gældende Regler i Landkommnnallo ven s
§ 51 i. f. og § 55 om Tvangsmyndigheden overfor Amtsraadene
i den Retning, at der ved § 42 tillægges Indenrigsministeren
ganske samme Myndighed overfor disse, som § 41 har til
lagt Amtsraadet overfor Sogneraadet.
Efter § 43 gælder Loven, med Undtagelse af § 35, ikke
for Marstal Kommune og ikke for Færøerne.
Ved 1. Behandling anbefaledes Lovforslaget af Social
demokraternes Ordfører, Jens Sørensen (Smørum), der dog
ønskede Ændring paa enkelte Punkter, og navnlig udtalte
han Utilfredshed med Bestemmelsen i § 21, hvorefter Amts
raadets Samtykke skal foreligge, inden en Foranstaltning,
der udkræver Laan, kan iværksættes, hvilket han ansaa for
en upaakrævet Indskrænkning i det kommunale Selvstyre.
Venstres Ordfører, Edvard Sørensen, udtalte, at hans Parti
nærer store Betænkeligheder ved forskellige, nærmere nævnte,
Bestemmelser, hvorimod han var enig i den ovenfor berørte,
af den foregaaende Taler kritiserede. Idet han haabede, at
Ministeren vilde stille sig velvillig overfor hans Partis Ønsker,
tilsagde han Ministeren en saglig Behandling af Sagen fra
Partiet. — Carlsen-Skiødt, de Konservatives Ordfører,
savnede ligesom de foregaaende Talere større Hensyntagen
til Kommunernes Selvstyre og nævnte forskellige Bestem
melser, som han ikke kunde tiltræde, men ogsaa han lovede
en saglig Behandling fra sit Partis Side, idet dette dog særlig
vil lægge Vægt paa at hævde det kommunale Selvstyre. —
De Radikales Ordfører, Jørgen Jørgensen (Lejre), anbefalede
Lovforslaget og imødegik forskellige af de fremsatte Ind
vendinger.
I Udvalget opnaaedes ikke Enighed. Der stilledes af
hele Udvalget en Del Ændringsforslag af mindre Betydning,
som alle vedtoges, ligesom et af Flertallet (Socialdemokrater
og Radikale) stillet Forslag vedtoges. Af disse Ændringer skal
følgende nævnes:
Til § 6 føjedes en Bestemmelse om, at intet Medlem
af Sogneraadet er pligtigt at modtage Valg samtidig som
Formand og Kasserer, hvorhos efter Forslag af nævnte
Flertal sidste Punktum i § 6, 1. Stykke, affattedes saaledes,
at det fastslaas, at kun i Kommuner med under 1 000 Ind
byggere kan Formanden tillige vælges til Kasserer. —
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§ 10 ændredes til, at der i alle Kommuner skal findes en
Vedtægt med Regler for Kommunens Administration. —
Til § 17 føjedes en Bestemmelse om, at naar en Skatteyder
efter Klage faar sin kommunale Skat nedsat, tilkommer
der ham Rente for det for meget erlagte Skattebeløb, hvad
der allerede gælder for Statsskat. — § 24, Sognerådsmed
lemmernes Ansvar for Kommunens Midler, fik følgende
Affattelse:
Ansvaret for Oppebørselen af Kommunens Indtægter, for
Forvaringen og Forvaltningen af Kommunens Kapitaler,
Ejendomme og Værdier af enhver Art og for dens Kasseog Regnskabsvæsen i det hele taget paahviler Sogneraadet
og særlig Sogneraadsformanden, Tilsynsudvalget; Kasse- og
Regnskabsudvalget, Kassereren eller andre af Sogneraadets
Medlemmer, hvem Tilsynet med disse Forhold af Sogneraadet
er betroet.
Af Venstre og de Konservative i Forening stilledes Æn
dringsforslag om at udstemme 2. Stykke af § 4, hvorefter
det i Vedtægten kan fastsættes, at der kan vælges Formand
for hele Valgperioden — endvidere om, at Formanden ogsaa
ved overordentlige Sogneraadsmøder bestemmer Stedet for
disse — fremdeles Forslag til § 14 om, at Bestemmelserne,
hvorefter Skatteligningen kan ændres midt i den fireaarige
Periode, skulde udgaa, dernæst til § 21 Forslag om, at den
ene Revisor skal kunne vælges indenfor Sogneraadets Midte
— om, at § 28, Ekspropriationsparagraffen, skulde udgaa,
og endelig om at bibeholde Amtsfattigkasserne, som Lov
forslaget vil ophæve. Samtlige disse Ændringsforslag forkastedes med 71 Stemmer mod 48.
Af de Konservative alene stilledes Ændringsforslag til § 1,
gaaende ud paa at ændre Reglerne om Adskillelse og Ind
lemmelse af Landdistrikter i Købstæder i den Retning, at
hvis ikke Enighed kan opnaas mellem Indenrigsministeren
og de interesserede Amtsraad, Byraad, Sogneraad og Di
strikter, kan Indlemmelse eller Adskillelse kun ske ved Lov,
dog at Indlemmelse eller Adskillelse kan ske ved Beslutning
af Indenrigsministeren i særligt Tilfælde, naar saadan Ad
skillelse eller Indlemmelse ikke omfatter mere end højst
1/10 af vedkommende Distriktsareal og ligeledes højst 1/10 af
Indbyggerantallet, og der skal da ogsaa i dette Tilfælde finde
Forhandling Sted forud mellem de paagældende Parter. —
Af samme Mindretal foresloges en ny Affattelse af 1. og 2.
Stykke i § 35 om Ligningen til Amtskommunerne i Overens
stemmelse med det af de Konservative i Landstinget frem
satte Lovforslag om Ændringer i saa Henseende, se B.
Nr. 51. Disse Ændringsforslag forkastedes, det første med
70 Stemmer mod 16 (Venstres Ordfører havde anbefalet at
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afholde sig fra at stemme om det) og det sidste med 101
Stemmer mod 16. — Endelig havde Venstre alene stillet
Forslag til § 1 om, at for at et Distrikt skal kunne udskilles
som særlig Kommune, skal der afholdes 2 Kommuneafstem
ninger og i det hele stilles større Fordringer end foreslaaet.
Disse Forslag forkastedes med 71 Stemmer mod 32. — Ved
3. Behandling vedtoges Lovforslaget med 69 Stemmer mod 16
(Konservative), idet Venstres Ordfører havde anbefalet at
afholde sig fra at stemme.
I Landstinget anbefalede Venstres Ordfører, Rasmussen
(Flemløse), Lovforslaget til velvillig Behandling under
Fremhævelse af de Bestemmelser, som hans Parti i Folke
tinget var mod, og paa samme Maade stillede Frøkjær sig
som Ordfører for de Konservative, medens Socialdemokra
ternes og de Radikales Ordførere, henholdsvis A. P. Hansen
og Veistrup, anbefalede at vedtage det.
I Beretningen fra Landstingsudvalget udtaltes, at Ud
valget havde udbedt sig Oplysninger af Indenrigsministeriet.
Disse forelaa ikke, da Rigsdagssamlingen sluttede.

14. Forslag til Lov om Købstadkommunernes
Styrelse. (Indenrigsminister Dalilgaard). [A. Sp. 2563—C.
Sp. 233].
Fremsat i Folketinget 9/10 (F. Sp. 48). 1. Beh. 6/n (F. Sp.
1458). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Breseinann,
A. C. Mortensen, Knud Hansen [Form.], Fr. Andersen [Hol
bæk A.] [Sekr.], P. Andersen, J. P. Larsen, Rager, Holger
Kristiansen, Krag, Elgaard, Vagn Bro, Arnth Jensen, Inger
Gautier Schmit, Carlsen-Skiødt og C. J. F. Sven). Betænk
ning (B. Sp. 381) afgiven 12/o. (Ordfører: A. C. Mortensen).
2. Beh. 17/12 (F. Sp. 4748). 3. Beh. 19/2 (F. Sp. 4849). Over
sendt til Landstinget. 1. Beh. 27/2 (L. Sp. 818). Henvist til
Udvalg paa 15 Medlemmer (Bækgaard, J. V. Christensen,
P. Christensen, Godskesen, H. P. Jensen, Johannes Jensen,
Jensen-Stevns [Form.], H. P. Johansen, Josiassen, Lange,
Lausten, Jørgen Møller, Elisa Petersen, Stumph og Villemoes).
Beretning (B. Sp. 3255) afgiven 25/4.

Forslag til Loven fremsattes i Rigsdagssamlingen 1928—29
i Landstinget og fremsattes paa ny — i Folketinget — med
en Række Ændringer i forrige Rigsdagssamling (se Rigsdagsaarbog 1929—30, Side 326). Nærværende Lovforslag svarede
— bortset fra enkelte Afvigelser i Affattelsen af §§ 11 og 17,
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der skyldes Hensyn til det i indeværende Rigsdagssamling
forelagte Lovforslag om Folkeskolens Styrelse og Tilsyn (se
Nr. B. 32) —, som det blev fremsat, til det i forrige Rigs
dagssamling forelagte. Der vedtoges imidlertid i Folketinget
— efter Indstilling af saavel hele det nedsatte Udvalg som
af et Flertal indenfor dette (Regeringspartierne) — en Række
yderligere Ændringer, i det væsentlige gaaende ud paa
følgende:

§ 1. En Købstadkommunes Omraade bestemmes ved
den for hver Kommune fastsatte Grænse. Dette udtales
udtrykkeligt for at fastslaa, at Jorder, der ejes af en Kom
mune, men ligger i anden, ikke hører under førstnævntes
Omraade.
§ 4. Der vælges nu i Stedet for den i 2. Stykke tidligere
foreslaaede Næstformand »en første og en anden Næstfor
mand til i den nævnte Rækkefølge« at fungere i Borgmesterens
Forfald.
§§ 5—7 er undergaaet de som Følge af ovenstaaende
Ændring i § 4 nødvendige Forandringer. — I Stedet for den
i § 5 foreslaaede midlertidige Næstformand bestemmes nu,
at Hvervet som første Næstformand tilkommer den af Næstformændene, der er valgt med flest Stemmer. Saafremt de
begge er valgt med samme Stemmetal, gaar den af dem forud,
som længst har været Medlem af Byraadet. Staar de ogsaa i
saa Henseende lige, tilfalder Hvervet som første Næstfor
mand den af dem, der er ældst af Aar. — § 6 er ligeledes
undergaaet den nødvendige redaktionelle Forandring, og
det samme gælder §§ 10 og 14. Om de to Næstformænds
Forhold til Magistraten bestemmes derhos nu i § 7, 2. og
3. Stykke, at i Formandens Forfald fungerer den af Byraadets Næstformænd, der maatte være Medlem af Magistraten,
som dennes Formand; er begge Næstformænd Medlemmer af
Magistraten, gaar første Næstformand forud. Er ingen af
Næstformændene Medlemmer af Magistraten, fungerer den
Raadmand, der længst har haft Sæde i Magistraten, som
Formand. Kan ej heller denne Regel benyttes, fungerer den
Raadmand, der er ældst af Aar. — Strækker Formandens
Forfald sig over længere Tid end een Maaned, udpeger den
Byraadsgruppe, Borgmesteren slutter sig til, et Medlem til
at indtræde i Magistraten, indtil Borgmesteren paa ny kan
overtage sit Hverv.
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I § 8 tilføjedes, at Amtmænd ikke kan vælges til Borg
mester, Næstformand eller Raadmand. Medens samtlige
ovenstaaende Ændringer foresloges af hele Udvalget, vedtoges
(med 65 Stemmer imod 32) et af Flertallet (Socialdemokrater
og Radikale) stillet Forslag om, at det Vederlag, der ved den
kommunale Vedtægt efter Lovforslaget tillægges Borg
mesteren, eventuelt kan tillægges med Pensionsret (§ 9).
§ 11 var ved Lovforslagets Forelæggelse i Fjor (Rigsdagsaarbog 1929—30, Side 327) undergaaet en Del Forandrin
ger. Disse foreslog Lovforslaget i Aar, for saa vidt angaar
Skolekommissionerne, ophævet, saaledes at man opretholder
de bestaaende Bestemmelser, indtil de kan afløses af de nye
Regler, der fastsættes i Lovforslaget om Folkeskolens Sty
relse og Tilsyn (se B. Nr. 32). I Lovforslaget, som det blev
fremsat, var indsat følgende nye Stykke i Paragraffen:
»Naar et Medlem i Valgperiodens Løb udtræder af et
staaende Udvalg, en Kommission, en Bestyrelse eller lig
nende, hvori han er indvalgt af en bestemt Byraadsgruppe,
tilkommer det den samme Gruppe at besætte den ledigblevne
Plads.«
Efter Indstilling af ovennævnte Flertal udgik Bestem
melsen (i Paragraffens 4. Stykke) om, at Udvalgsprotokollerne
inden hvert Byraadsmøde skulde fremlægges til Eftersyn
for Byraadets Medlemmer. — Med 64 Stemmer mod 35
vedtoges derhos en af samme Flertal foreslaaet ny Affattelse
af Paragraffens 6. Stykke, gaaende ud paa følgende:
»Har en Byraadsgruppe ikke ved Fordelingen af Pladserne
i de staaende Byraadsudvalg i alt faaet tildelt saa mange
Udvalgspladser, som den vilde have erholdt ved en Fordeling
af samtlige Byraadets faste Udvalgspladser under eet efter
Forholdstalsvalgmaaden, har Gruppen Ret til at faa det
manglende Antal anvist. Den paagældende Byraadsgruppe
er berettiget til at kræve, at der ikke i Medfør af de omhand
lede Bestemmelser anvises den mere end een Plads i det
enkelte Udvalg. Uoverensstemmelser mellem Grupperne i
Anledning af foranstaaende afgøres af Byraadet. Saafremt
den angivne Fremgangsmaade bevirker, at en Byraadsgruppe,
der ellers vilde have haft Krav paa Flertal i et Byraadsudvalg,
berøves dette, har Gruppen Ret til at udpege et saa stort
Antal overtallige Medlemmer af vedkommende Udvalg, som

366

Ikke-vedtagne Forslag (Indenrigsm.)

1930/i93i

er nødvendigt for, at Gruppen kan bevare absolut Flertal
i dette.«

Et Mindretal (Venstre og Konservative) gik, da man
ansaa Regelen for upraktisk, imod den foreslaaede Bestem
melse i Paragraffens 6. Stykke. Mindretallet foreslog en ny
Affattelse af § 11, hvori den ikke var medtaget, og hvori
desuden bestemtes, at den stedlige Handelsstandsforening
— forudsat, at denne er Medlem af Provinshandelskammeret
— faar Indstillingsret til Havneudvalget. — Ændringsfor
slaget forkastedets med 64 Stemmer imod 35.

§ 13. Den tidligere foreslaaede Bestemmelse om, at
besvogrede i op- og nedstigende Linie ikke samtidig kunde
være Byraadsmedlemmer, udgik ifølge Indstilling af hele
Udvalget.
I § 17 opretholdtes — jfr. ovenfor — foreløbig de hidtil
gældende Regler oin Skolevæsenets Bestyrelse og Skolekom
missionens Virksomhed og Sammensætning.

Til § 18 stilledes af ovenstaaende Mindretal et Ændrings
forslag om en anden Affattelse af Paragraffens sidste Stykke,
der omhandler et under en Købstad med Hensyn til Forsør
gelses- eller Skolevæsen hørende Landdistrikts Udskillelse
fra denne som særegen Sognekommune. Ønskes af Distriktet
en saadan Adskillelse eller Indlemmelse i Købstadkommunen,
skal dette efter Mindretallets Forslag kunne foretages af
Indenrigsministeren, naar Amtsraad, Byraad og Distriktets
Kommunalbestyrelse alle er enige derom og Forholdene taler
derfor. Hvis saadan Enighed ikke er til Stede, kan Indenrigs
ministeren forelægge et Lovforslag herom for Rigsdagen,
som da afgør Spørgsmaalet. Mindre Arealer af et til en Køb
stad hørende Distrikt kan Indenrigsministeren indlemme i eller
udskille fra Købstaden, selv om den forannævnte Enighed
mellem Parterne ikke var til Stede. Dog kan en saadan Ud
skillelse eller Indlemmelse ikke omfatte mere end højst 1/10
af vedkommende Distrikts Areal og ligeledes højst Vio af
Indbyggerantallet og kan kun ske efter forudgaaende For
handling med de interesserede Parter. Bestemmelsen i § 5
i Loven af 28. Juni 1920 om Indlemmelse i Købstæder af
Arealer af Sognekommuner m. v. vilde saaledes ikke kunne
anvendes paa de her omhandlede Distrikter. — Ministeren
fraraadede Ændringsforslaget bl. a. med Henvisning til, at
man ikke burde blande Indlemmelsesbestemmelser, hvorom
der fandtes en særlig Lovgivning, ind i Købstadkommunallovgivningen, der kun omfatter en vis Udskillelse af Land
distrikter. Ændringsforslaget forkastedes med 65 Stemmer
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mod 34. — I øvrigt gav et enkelt Spørgsmaal — Spørgs
maalet om Indlemmelse i Odense Købstad af St. Hans Land
sogn — Anledning til en Række Bemærkninger mellem Mini
steren og Carlsen-Skiødt og Krag.
Til § 19, 5. Stykke, efter hvilket Ministeren, fastsætter
Havnetakster, foreslog ovennævnte Mindretal føjet den Be
stemmelse, at der ved Fastsættelsen af hver enkelt Havns
Takster skal tages Hensyn til den paagældende Havns
Forhold i økonomisk Henseende, og Ministeren kan ikke
modsætte sig en almindelig Nedsættelse af Havnetaksterne,
naar denne efter Ministerens Skøn maatte anses for forenelig
med en for Havnen i det hele forsvarlig Økonomi. — Man
fandt — udtales det — »Forslaget selvfølgeligt under Hensyn
til en nødvendig Tilpasningspolitik«. Ændringsforslaget for
kastedes med 64 Stemmer mod 34.

§ 20. Da man fra fornævnte Flertals Side ønskede at
stille Byraadene frit med Hensyn til, om de vil vælge alle
Medlemmer af Bygningskommission, Brandkommission og
Sundhedskommission indenfor Byraadets Midte eller delvis
udenfor, foreslog man 2. og 3. Stykke affattet saaledes:
»Borgmesteren er fast Medlem af og Formand for Byg
ningskommissionen, Brandkommissionen og Sundhedskom
missionen. Til hver af disse Kommissioner vælger Byraadet
desuden 4 Medlemmer, hvoraf højst de to kan vælges udenfor
Byraadets Midte blandt Kommunens Beboere. Endvidere
tiltrædes Bygnings kommissionen og Brandkommissionen af
Politimesteren og Brandinspektøren samt Bygningsinspek
tøren, hvor en saadan findes. Sundhedskommissionen til
trædes paa samme Maade af Politimesteren og vedkommende
Kredslæge. Foranstaaende Regler kommer første Gang til
Anvendelse, naar de nyvalgte Byraad for Valgperioden
1933—37 skal foretage Valg til de nævnte Kommissioner.«

Et Mindretal (Konservative) foreslog, at Købstædernes
Borgmester er fast Formand for Bygningskommissionen,
Brandkommissionen og Sundhedskommissionen, da disse
Institutioner er kommunale. Ligeledes foresloges, at Bygnings
inspektøren, Brandinspektøren og Amtslægen (Kredslægen)
deltager i Kommissionens Møder, men uden Stemmeret.
Sidstnævnte Ændringsforslag forkastedes med 84 Stemmer
mod 9, medens Flertallets vedtoges med 65 Stemmer mod 34.
— Endelig foreslog sidstnævnte Mindretal, at den i Paragraf
fens 1. Stykke indeholdte Bestemmelse om, at Byraadet
af sin Midte skulde udvælge to til Folkekirken hørende
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Medlemmer til at tage Sæde i hver af Købstadens Kirke bestyrelser, skulde udgaa. — Forkastedes med 65 Stemmer
mod 33.

§ 21, 2. og 3. Stykke — efter hele Udvalgets Indstilling —
bragtes i Overensstemmelse med Retsplejeloven og affattedes
saaledes:
»Politibetjente og Arrestforvarere ansættes og afskediges
i Overensstemmelse med Bestemmelserne i § 117, 1. Stykke,
i Lov om Rettens Pleje af 11. April 1916, saaledes som denne
er affattet i Henhold til Lov Nr. 84 af 31. Marts 1928 om
Politiets Ordning m. v.«
§ 22. Den i Paragraffens 1. Stykke fastsatte Frist
— senest 15. Februar — for Foretagelsen af anden Behandling
af Kommunens Budget forlængedes — ligeledes efter Ind
stilling af Udvalget — til 31. Marts.
§ 23 fik — efter Indstilling af Udvalget — følgende
Affattelse: »Uden Indenrigsministerens Samtykke kan Byraadet ikke stifte eller overtage noget Laan (fast eller midler
tidigt) eller forpligte Kommunen ved Overtagelse af Kaution
eller anden økonomisk Garanti, ligesom saadant Samtykke
er fornødent til Ændring af de Vilkaar, paa hvilke Kommu
nens Laan og Garantiforpligtelser er stiftede. Foretagender,
der udkræver, at der optages Laan (fast eller midlertidigt),
maa ikke paabegyndes, forinden Byraadet har erhvervet
det i Henhold til foranstaaende fornødne Samtykke til Laanets Optagelse. — Det skal dog være Byraadet tilladt uden
Ministerens Samtykke at optage og anvende midlertidige Laan
indtil et samlet Beløb af 25 Kr. pr. Indbygger i Købstad
kommunen, naar der derom sker Indberetning til Inden
rigsministeren efter nærmere af denne fastsatte Regler. —
Foruden til Optagelse af Laan udkræves Indenrigsministerens
Samtykke til at forbruge af Kommunens Kapitalformue, til
at afhænde eller pantsætte Kommunens faste Ejendomme
eller erhverve nye faste Ejendomme. — Indenrigsministerens
Samtykke udkræves dog ikke til Kommunens Forbrug af
de til Anlæg eller Fornyelse af Gas-, Vand- og Elektricitets
værker eller af Gader, Veje og Kloakker henlagte særlige Midler
(Fonds), naar disse finder Anvendelse efter deres Bestem
melse. Beslutning om Anvendelse af saadanne særlige Midler
(Fonds) har dog kun Gyldighed, naar den træffes af et Flertal
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af Byraadets Medlemsantal i to paa hinanden følgende
Møder med mindst 14 Dages Mellemrum. — Ej heller ud
kræves Indenrigsministerens Samtykke til Kommunens
Garanti for Laan, der tilstå as Grundejere til Bestridelse af
Udgifter ved Indlæg af Gas, Vand og Elektricitet i Ejendomme
paa Byens Grund, samt ved Gade-, Vej- og Kloakanlæg,
naar Laanene afdrages i Løbet af højst 15 Aar med mindst
en Femtedel aarligt.«
Lovforslagets Bestemmelse om den særlige Jordfond
udgik herved.
Bestemmelsen om, at Foretagender, der udkræver Laan,
ikke maa paabegyndes, forinden Byraadet har erhvervet
Ministeriets Samtykke til Laanets Optagelse, gik Udvalgets
Flertal kun med Betænkelighed med til, da den ofte kan være
til stor Gene for Kommunerne, men naar man alligevel var
gaaet med, var det, fordi man dog altid havde det midlertidige
Laan at faidé tilbage paa.
§ 24. Efter Indstilling af Udvalget vedtoges en Til
føjelse om, at Byraadet bestemmer Gadenavnet for private
Gader og Veje; endvidere foresloges af et Flertal (Socialdemo
krater, Venstre og Radikale) en Udvidelse af Ekspropriations
bestemmelsen i sidste Stykke til ogsaa at omfatte Rutebil
stationer.

De Konservative foreslog, at hele sidste Stykke, Eks
propriationsbestemmelsen, skulde udgaa, men dette for
kastedes med 87 Stemmer mod 9.
§ 25. For at undgaa Bekostningen ved Ligningskommis
sionsvalg, der som oftest er Fredsvalg i Henhold til Parti
stillingen ved de sidst afholdte Byraadsvalg, foreslog Ud
valget følgende nye Affattelse af Paragraffens 2. Punktum:
»Ligningskommissionens Medlemmer vælges efter nedenstaaende Regler direkte af Byraadet blandt de til dette valg
bare Beboere. Valget finder Sted i November Maaned i det
Aar, i hvilket Byraadet tiltræder — første Gang i November
1933 — og har Gyldighed indtil den 1. December i det Aar,
i hvilket Byraadet fratræder. De ved Byraadsvalget paa
samme Kandidatliste valgte Byraadsmedlemmer har Ret til
at udpege saa mange Ligningskommissionsmedlemmer, som
svarer til det Antal Mandater, der efter Reglerne i § 24, 2. og
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3. Stykke, i den kommunale Valglov vilde være tilfaldet Listen
ved Valget af Byraadet, saafremt dette havde haft samme
Medlemstal som Ligningskomnrss’onen. De samme Byraadsmedlemmer, der har valgt et Ligningskommissionsmedlem,
udpeger samtidig en Stedfortræder, som kan træde i hans
Sted, saafremt han i Valgperiodens Løb udtræder af Lignings
kommissionen eller afgaar ved Døden. Skulde ogsaa Sted
fortræderen faa Forfald i Valgperiodens Løb, udpeger de
nævnte Byraadsmedlemmer en ny Stedfortræder. De valgte
er pligtige at overtage Hvervet efter samme Regler, som
gælder for Byraadets Medlemmer.«
§ 26, der indeholder Regler om Valg af Overlignings
kommissær, fik — efter Udvalgets Forslag — en Affattelse
nærmest svarende til de nugældende, idet Indenrigs
ministeren udnævner en Overligningskommissær samt en
Suppleant, medens Overligningskommissionen bestaar af
Kommissæren og de to tilsvarende fra de to nærmeste
Købstæder. Indenrigsministeren kan efter Indstilling fra
Byraadet godkende, at Regelen om, at de to udenbys Over
ligningskommissærer skal hidrøre fra de to nærmeste Køb
stæder, fraviges, for at undgaa, at Kommissionen kommer
til at bestaa af Overligningskommissærer fra Købstæder,
der med Hensyn til Folketal væsentligt afviger fra hinanden.
Enhver, der kan udnævnes til Overligningskommissær, er
pligtig at modtage Udnævnelsen, medmindre han er fyldt
60 Aar eller har beklædt Hvervet i de senest forløbne 6 Aar.
I sidste Fald kan han undslaa sig ved at modtage Hvervet
i de følgende 6 Aar. Udnævnes noget Medlem af Lignings
kommissionen til Overligningskommissær, udtræder han af
Ligningskommissionen. Ej heller maa nogen, der allerede er
Overligningskommissær, vælges til Medlem af Lignings
kommissionen.

Udvalgets Flertal foretrak her ■— oplyses det i Betænk
ningen — Ministerens Forslag, »men da der ikke har kunnet
opnaas Enighed herom, har man akkviesceret ved nær
værende Forslag.«

§ 27. Der tillagdes — efter Udvalgets Indstilling — den
Skatteyder, hvis Skatteansættelse nedsættes, en Rente af
5 pCt. p. a. fra Betalingsdagen at regne af den for meget
erlagte Skat.
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§ 30. Pligten for Byraadet til at paase, at Skatter og
andre Indtægter opkræves rettidig, udvidedes til ogsaa at
omfatte »rettelig« Opkrævning. — 2. Stykke affattedes
saaledes:
»Byraadet drager Omsorg for og er ansvarligt for For
varing og Forvaltning af Kapitaler, Aktiver og Ejendomme
af enhver Art, der tilhører Kommunen«, og
som nyt 3. Stykke indsattes:
»Borgmesteren, Kasse- og Regnskabsudvalget og andre,
hvem det ovennævnte Tilsyn efter Byraadets derom trufne
Beslutning maatte paahvile, ifalder — bortset fra Lovgivnin
gens særlige Bestemmelser — fuld Erstatningspligt, naar ved
kommende gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen For
sømmelse eller Skødesløshed i sit Hvervs Udførelse.«
§ 31 undergik en redaktionel Ændring.
§ 33. Antallet af Revisorer førtes tilbage til de oprinde
ligt foreslaaede, tre, og det bestemtes derhos, at Byraadet
ogsaa kan beslutte, at der ved Siden af de valgte Revisorer
skal antages en eller flere lønnede regnskabskyndige Revisorer
til at gennemgaa Købstadens Regnskaber, og saa længe
denne Ordning bestaar, kan der ikke tillægges de valgte Re
visorer noget Beløb til Medhjælp eller som Vederlag. For saa
vidt et Byraad benytter sig af denne Ret — udtales det i
Udvalgets Betænkning —, har de valgte Revisorer ikke Pligt
til at foretage Talrevision.
§ 38. Bestemmelsen om Gentofte Kommune affattedes
saaledes (3. Stykke): De i denne Lov givne Regler kan af
Indenrigsministeren efter indhentet Erklæring fra Køben
havns Amtsraad og Gentofte Kommunalbestyrelse gøres gæl
dende for Gentofte Kommune i det Omfang, i hvilket dette
er foreneligt med, at Kommunen hører til Københavns Amts
raadskreds, og med de Lempelser, som dette Forhold maatte
nødvendiggøre, eller som i øvrigt anses for ønskelige. Den
nærmere Ordning fastsættes paa lignende Maade som i Køb
stæderne i en af Kommunalbestyrelsen vedtagen, af Inden
rigsministeren stadfæstet, Vedtægt.
Lovforslaget vedtoges af Folketinget i den saaledes
ændrede Skikkelse med 90 Stemmer mod 19 (de Konservative
stemte imod).
Ved 1. Behandling i Landstinget gennemgik Venstres
Ordfører. Jensen-Stevns, Lovforslaget, hvis Bestemmelser han
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nærmest var tilfreds med, men han savnede Bestemmelser,
om hvilke hans Parti i Folketinget havde stillet Forslag, og
haabede dem gennemført. Socialdemokraternes Ordfører,
H. P. Jensen, tilsagde Socialdemokraternes Støtte til Lov
forslagets Gennemførelse, selv om han var betænkelig ved
enkelte Bestemmelser. Godskesen, de Konservatives Ordfører,
fremhævede de Spørgsmaal, om hvilke hans Parti i Folke
tinget stillede Forslag, men anbefalede Lovforslaget til hurtig
og velvillig Behandling. De Radikales Ordfører, Lausten,
tiltraadte Lovforslaget.
I Beretningen fra Landstingsudvalget udtaltes, at der
ved et Samraad med Ministeren, efter at der var stillet Æn
dringsforslag, viste sig om flere Punkter af Betydning Uover
ensstemmelser, som det ikke var muligt at faa fjernet i den
Tid, der var til Raadighed til Behandling af Sagen.
Der modtoges Henvendelser dels fra Politimesterforenin
gen, dels fra Foreningen af Ligningskommissioner; disse
aftryktes som Bilag.

15. Forslag til Lov om offentlig Forsorg. (Social
minister Steincke), [A. Sp. 2721].
Fremsat i Folketinget 28/10 (F. Sp. 813 og 842). 1. Beh.
3-12/2 (F. Sp. 2508, 2741, 2861, 2951). Henvist til Udvalg
paa 15 Medlemmer (H. P. Hansen [Form.], Fr. Andersen
[Holbæk A.], O. Andersen [Sekr.], Helga Larsen, M. K. Søren
sen, M. F. Mortensen, Jørgen Jørgensen [Lejre], Andreasen
[Forsinge], Krag, Inger Gautier Schmit, C. O. Pedersen,
Hedelund, Fuglsang, C. J. F. Sven og Viggo Hansen). Beret
ning (B. Sp. 3251) afgiven 25/4.
Lovforslaget er et Led, og det væsentligste, i Socialmini
sterens Forslag til en samlet Socialreform, der indlededes i
forrige Rigsdagssamling ved Fremsættelsen af to af de fire
Led, af hvilke den bestaar, nemlig Forslag til Lov om Folke
forsikring og Forslag til Lov om Arbejdsanvisning og Arbejds
løshedsforsikring, se Aarbog 1929—30, henholdsvis Side 371
og 344. Disse to Lovforslag fremsattes paa ny i Aar og som
det fjerde Led desuden Forslag til Lov om Forsikring mod
Følger af Ulykkestilfælde.
Ved Lovforslagenes Fremsættelse i indeværende Samling
nævnte Socialministeren, at han i sidste Samling ved Fore
læggelsen af de to Lovforslag udførligt havde udtalt sig
om den nugældende Lovgivnings Mangler og optrukket
Hovedlinierne i den paatænkte Reform. Han henviste til
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disse Udtalelser og sagde, at han i Aar kun vilde give et kort
Resumé af Hovedlinierne.
Idet Ministeren udtalte, at den danske Sociallovgivnings
historiske Oprindelse er Fattiglovgivningen, opsummerede
han Hovedmanglerne ved den gældende Ordning: Systemet
med de strenge Fattighjælps virkninger, de mange forskellige
Love og spredte Lovbestemmelser, at Administrationen er
splittet (Kommunalbestyrelse, Hjælpekasse, Værgeraad,Politi
mester og Sygekasse indenfor hver enkelt Kommune), at
Magt og Ansvar ikke følges ad, at Omraadet for den rent
skønsmæssige Hjælp, Almisseprincippets Anvendelse, er alt for
omfattende, at Dobbeltforsørgelse og Plattenslageri begunstiges, at Reglerne om Forsørgelsesret og -sted er fuldkom
men antikverede, at Systemet, hvorefter alt gøres til kommu
nal Forsorg, er irrationelt, idet meget deraf bør overtages af
Staten, det nuværende uheldige og uretfærdige Refusions
system, det indviklede Bogholderi og Regnskab, som nød
vendiggøres ved den nuværende Ordning.
Disse Mangler søges nu afhjulpet ved en Genopbygning,
en Sammendragning og en Forenkling af Sociallovgivningen.
Ved Genopbygning forstaar Ministeren ikke blot en Ophævelse
af den i 1927 foretagne Nedskæring, hvilket ikke vilde være
tilfredsstillende, da de systematiske Mangler, som findes,
bør afhjælpes. Sammendragningen maa udføres ikke alene
af den gældende, ufuldstændige Lovgivning, men tillige ved
Supplering med, hvad der mangler, og det maa nødvendigvis
medføre Udgifter. Forenklingen vil ganske vist bevirke en Be
sparelse og en Lettelse paa mange Omraader, men ikke fritage
de Institutioner, der har med disse Sager at gøre, navnlig
Kommunalbestyrelserne, for Arbejde; og Lovbestemmelserne
maa ogsaa blive omfattende, naar de, som det er Ministerens
Hensigt, skal afløse de mange eksisterende Bekendtgørelser
og Cirkulærer. — Derhos gjorde Ministeren opmærksom
paa, at han ved Udarbejdelsen af Socialreformen indtager et
principielt andet Udgangspunkt end tidligere Tiders. Medens
man hidtil er gaaet ud fra Fattighjælpen som det givne, natur
lige Grundlag og efterhaanden har skabt omfattende Und
tagelser derfra ved Lov om Hjælp uden Fattighjælps Virk
ninger, er Ministerens Udgangspunkt det principielt modsatte:
at der kun gives Fattighjælp med de dertil knyttede Virk
ninger, hvor det udtrykkelig fastsættes, medens de der udenfor
faldende Trangstilfælde ordnes ad Forsikrings vej en. Paa For
sikringssynspunkter skal hvile Erstatning for Følger af
Ulykkestilfælde under Arbejde (hvilke Udgifter bæres af
Erhvervene). Trangsaarsager, der skyldes Tab af Erhvervs
evne paa Grund af Sygdom, Invaliditet eller Alderdom
(Folkeforsikringen), og Arbejdsløshedsforsikring og de andre
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Trangstilfælde maa ordnes ad Forsørgelses vej en, men efter
Retsprincippet i Stedet for efter AlmisseprincippeiForsør
gelse, der administreres af Kommunalbestyrelsen, efterfølgende
System: Den rent tilfældige og lejlighedsvise Hjælp, som Folk,
der ellers fuldt ud klarer sig selv, og som er Medlemmer af
Folkeforsikringen, kan trænge til i en snæver Vending, en
Opgave, som skulde være Hjælpekasserne nærmesiliggende,
foreslaas ordnet gennem en begrænset Adgang til Laan hos
Kommunen, som ikke har andre Retsvirkninger end dem,
der ellers er knyttet til Laan, altsaa en Tilbagebetalingspligt.
Den særlige Trangsaarsag, der fremkommer som Følge af
Børns Forsørgers manglende Erhvervsevne, imøde^aas dels
gennem det almindelige Børneværn, der bl. a. omfatter Værgeraadenes nuværende Opgaver, dels gennem Regler elter Rets
princippet om Udbetaling af Bidrag fra eller gennem d et offent
lige til Støtte for en Række enligstillede Forsørgere med Børn
eller til forældreløse Børn, Enkebørnsbidrag, Alimentations
bidrag m. fl., til hvis Modtagelse der heller ikke e’ knyttet
Retsvirkninger.
Det samme gælder endvidere en Række Tilfælc.e af den
saakaldte Særhjælp: visse Former af Sygehjælp, Abnorm forsorg, Fødselshjælp og forskellige andre spree te, men
afgrænsede Trangstilfælde.
Derimod begynder Retsvirkningerne, hvor der i al Almin
delighed udenfor Forsikrings- eller Særlovgivningen bliver
Tale om Hjælp efter et Skøn over Trangen i det enkelte Til
fælde. Den mildeste Form er almindelig Kommunegæld, der
kun begrunder en vis Kontrol og Erstatningspligt, men efter
Hjælpens Art og Størrelse samt Modtagerens hele Forhold
og Karakter skærpes Retsvirkningerne, indtil man fo egentlig
arbejdsmodvillige Personer, groft forsømmelige Forsørgere,
Alkoholister og professionelle Vagabonder eller prostituerede
m. fl. naar over til den egentlige Fattighjælp med de nnes for
skellige Virkninger.
Det nye System følger en bestemt Linie, som Sinisteren
karakteriserede saaledes, »at Hjælpen ydes ikke efter Institu
tionens, men efter Trangens Karakter, at den uvidenskabelige
og vilkaarlige Sondring mellem værdig og uværdig trængende
opgives til Fordel for en Ordning, der afpasser Hjælp og Rets
virkninger efter den til vedkommendes Karakter, Forhold og
mere eller mindre asociale eller antisociale Optræden
< bedst
egnede Maade, at Omraadet for den i Forvejen af: grænsede
Hjælp, til hvilken den trængende har en egentlig Ret, afgrænses
saa vidt muligt, og at ydmygende Retsvirkninger kun knyttes
til Afhjælpning af Trang i saadanne Tilfælde, hvor c.en trængendes personlige Forhold er af en saadan Art, at man i et
ordnet Samfund maa anse det for nødvendigt at søge it tvinge
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ham til at tage sig sammen eller, hvis han ikke vil eller evner
dette, maa sætte ham udenfor en Borgers sædvanlige Indfly
delse paa offentlige Forhold eller paa anden Maade begrænse
hans Frihed, i hvert Fald midlertidig.«
Ministeren udtalte om dette System, at det er rationelt,
hvad det nuværende ikke er, at det er mere humant end dette
overfor de virkelig trængende, for saa vidt disse kæmper
Tilværelseskampen som normale Borgere, men at det om
vendt i sine Virkninger er strengere overfor de ansvarsløse,
bevidst samfundsfjendske Elementer, der ikke har Villie til
eller Ønske om at forsøge at leve et ordnet Samfundsliv.
Derefter gik Ministeren over til en Redegørelse for Lov
forslagets Indhold, idet han nævnte, at ved dets Vedtagelse
vil 41 andre Love eller Lovbestemmelser bortfalde.
Lovforslaget er delt i 8 Afsnit, 28 Kapitler og 347 Para
graffer.
I Afsnit I, Almindelige Bestemmelser, handler Kapitel I
om Forsørgelsespligten, og her fastsætter § 1:
Det offentlige er forpligtet til at komme enhver til Hjælp,
for saa vidt og saa længe han ikke er i Stand til at forskaffe
sig og sine det fornødne til Livets Ophold eller til Kur og
Pleje i Sygdomstilfælde, eller for saa vidt han i øvrigt
opfylder de i denne Lov fastsatte Betingelser for at erholde
Hjælp.
I andre Tilfælde er det offentlige end ikke berettiget til
at komme den enkelte Borger til Hjælp, medmindre det
særlig er paabudt eller tilladt ved Lov.
Modtagelse af offentlig Hjælp medfører kun Indskrænk
ninger i Modtagerens borgerlige Retsstilling i de Tilfælde
og i det Omfang, nærværende Lov udtrykkelig bestemmer.

Paragraffen svarer til den gældende Fattiglovs § 1, men
Tilføjelsen »eller for saa vidt han i øvrigt............ Betingelse
for at erholde Hjælp« sigter til Gennemførelsen af det foran
omtalte »Retsprincip«.
I §§ 2—6 omhandles de privates Forsørgelsespligt i For
holdet overfor det offentlige, svarende til Fattiglovens
§§ 2—8, men med Udeladelse af disses Bestemmelser om
Forholdet mellem de private indbyrdes, der er henvist til
den privatretlige Lovgivning herom. § 2 bestemmer:
Overfor det offentlige er en Ægtemand forpligtet til, saa
længe Ægteskabet ikke er endeligt ophævet, at forsørge sin
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Hustru, selv om de ikke lever sammen og uden Hensyn til,
hvorledes Forholdet ved Overenskomst eller Myndighedernes
Afgørelse er ordnet mellem dem selv indbyrdes.
Hustruen er overfor det offentlige forpligtet til at for
sørge sig selv og ligeledes sin Mand, medmindre hun kan
betragtes som forladt af denne, eller der er opnaaet Separation
eller Skilsmisse.
Efter § 3 er Forældre overfor det offentlige hver for sig
forpligtet til at forsørge deres Ægtebørn, indtil disse er fyldt
18 Aar, for Døtrenes Vedkommende dog kun, for saa vidt
de ikke forinden er indtraadt i Ægteskab.
Den anførte Forpligtelse gælder uanset Ægteskabets
Opløsning og uanset, hvorledes Forholdet med Hensyn til
Børnenes Fordeling maatte være ordnet mellem Forældrene
indbyrdes.
I § 4 omhandles Forsørgelsespligten overfor Stif børn,
og her indskrænkes den nugældende Forsørgelsespligt. Efter
Paragraffen har en Ægtefælle overfor det offentlige Forsør
gelsespligt overfor den anden Ægtefælles Børn af andre For
bindelser, for saa vidt disse er født før Ægteskabet og med
tages til Forsørgelse i det fælles Hjem.
Forsørgelsespligten overfor Stif børn gælder dog kun,
saa længe Barnets egen i Ægteskabet indtraadte Fader eller
Moder lever, og Ægtefællerne ikke er separeret eller skilt;
den omhandlede Forpligtelse ophæver ikke den Forsør
gelsespligt, som paahviler den anden af Barnets egne For
ældre.
Efter § 5 er Adoptivforældre i samme Udstrækning
som virkelige Forældre overfor det offentlige forpligtet til
at forsørge deres Adoptivbørn, og saa længe nogen af dem er
i Stand til at opfylde Forsørgelsespligten, kan denne ikke
gøres gældende overfor de virkelige Forældre. Den stemmer
med det nugældende.
Endelig har efter § 6 en Moder overfor det offentlige fuld
Forsørgelsespligt overfor sit udenfor Ægteskab fødte Barn,
jfr. § 3, Stk. 1. Forsørgelsespligten paahviler dog tillige
Faderen til et Barn udenfor Ægteskab i de Tilfælde, hvor
han har faaet Barnet udleveret til Forsørgelse, og Pligten
paahviler Faderen alene, hvis Barnet er Frugt af en ved
Dom fastslaaet Kønsfrihedsforbrydelse.
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I andre Tilfælde er Faderen til et Barn udenfor Ægteskab
kun forpligtet til at yde Underholdsbidrag til dette.
Resten af Kapitlet giver Bestemmelser om, hvorledes
det offentlige, for saa vidt Forsørgeren ikke opfylder sine
Forpligtelser, skal gaa frem med Hensyn til Paalæggelse af
Bidrag og disses Inddrivelse. Ved Fastsættelse af Bidraget
gøres der Forskel, efter som det drejer sig om Børn, født i
eller udenfor Ægteskab., Bestemmelserne er mere detailleret
end Fattiglovens Regler.
I § 7, 1. Stykke, gives Hovedregelen:
I Tilfælde af, at den efter Loven forsørgelsespligtige
ikke tilbørlig opfylder sine Forpligtelser, sættes han i Bidrag
til paagældendes Forsørgelse. Ved Fastsættelsen af saadanne
Bidrag vil der — bortset fra de i Stykke 3 nævnte Tilfælde
— være at tage Hensyn til den forpligtedes Kaar, Vandel og
andre Omstændigheder, der herved egner sig til at tages
i Betragtning, derunder Omfanget af den Hjælp, det offent
lige maa yde.
I Stykke 2 bestemmes saa, at ved Fastsættelsen af Under
holdsbidrag fra de i § 6, Stykke 2, nævnte bidragspligtige
(Fædre til Børn udenfor Ægteskab) skal der gaas ud fra,
hvad Barnets Forsørgelse vil koste i et godt Plejehjem paa
den Egn, hvor Barnet forsørges. Hvor Forældrene er ube
midlede og økonomisk set maa siges at staa paa omtrent
samme Trin, bor Faderens Bidrag i Almindelighed sættes
til 3/5 af samtlige de Udgifter, som Barnets Underhold i et
saadant Plejehjem medfører.
Efter tilsvarende Regler som i Stykke 2 anført fastsættes
Bidraget i de Tilfælde, hvor en Ægtemand eller Hustru,
naar det ægteskabelige Samliv er hævet, eller en Moder
udenfor Ægteskab skal sættes i Bidrag til Børn, der ikke
samlever med den forsørgelsespligtige, dog at Bidraget for
en Ægtemand sættes til 2/3, for en Hustru til
°g for en
Moder udenfor Ægteskab til 2/5 af de i Stykke 2 nævnte
Udgifter.
Hvor Bidrag fastsættes i Henhold til Stykke 2 eller
Stykke 3, gælder de dér anførte Regler, uanset om vedkom
mende selv maatte være trængende til offentlig Hjælp.
Der gøres opmærksom paa, at de strenge Regler ved Fast
sættelsen af Bidragets Størrelse i nogen Grad lempes ved
nedenstaaende Regel i § 14, Stykke 2.
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Efter § 8 kan et Bidrag, paalagt i Henhold til § 7, Stykke
2—3, forhøjes indtil fuldt Bidrag, hvis den ene af Barnets
Forældre er død, har forladt Landet eller ikke kan findes, og
den tilbageblevne ikke overtager Barnets Forsørgelse, hvor
dette lovlig kan ske.
§§ 9 og 10 giver Reglerne om, hvem der skal fastsætte
Bidragene. Med Hensyn til Bidrag i Henhold til § 7, Stykke 1,
sker efter § 9 Fastsættelsen ved det sociale Udvalg (nu Amt
manden) i Forsørgerens Opholdskommune i følgende Tilfælde:
1) hvor Ægtefællerne lever sammen, men hvor Mand
eller Hustru unddraget sig efter Evne at sørge forsvarlig for
Familien, saaledes at det offentlige maa træde til, jfr.
§§ 325—26;
2) hvor Forsørgeren i øvrigt sørger for sin Familie, men
ikke kan overkomme desuden at udrede hele Udgiften i Til
fælde, hvor eet eller flere af dennes Medlemmer for offentlig
Regning skal anbringes paa Hospital, Sygehjem, Aandssvageanstalt eller i øvrigt til Kur og Pleje udenfor Hjemmet; i
disse . Tilfælde sættes Forsørgeren i Bidrag, naar Opholdet
maa antages ikke at ville blive ganske kortvarigt, og Bidra
gets Størrelse fastsættes under Hensyn til, hvad han skønnes
at kunne og burde udrede til delvis Dækning af paagældende
Udgifter. Saadant Bidrag kan ogsaa paalægges Forsørgeren,
for saa vidt det er ham selv, der skal indlægges paa Hospital
el. lign.;
3) naar den forsørgelsespligtige skal sættes i Bidrag til
Born, der er anbragt udenfor deres Hjem i Henhold til
Kapitel IX eller i Henhold til Kapitel VIII er henvist til en
Institution for forebyggende Børneværn.
Bortset fra de i § 9 nævnte Tilfælde sker efter § 10 Fast
sættelsen af Bidrag i Henhold til § 7 ved Overøvrigheden (Over
præsidenten, Amtmanden).
Efter § 11 paalægges de i §§ 7—10 omhandlede Bidrag
ved særlig Resolution, der forkyndes for den forsørgelses
pligtige, eventuelt vedkommende Kommune, eller tilstilles
Landsnævnet for Børneforsorg.
Ved Overøvrighedens Fastsættelse af Underholdsbidrag
vil Reglerne i Lovgivningen om Retsforholdet mellem Ægte
fæller og om Retsforholdet mellem Forældre og Børn være at
iagttage med de af denne Lov følgende Ændringer.
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Resolutionen maa ikke lyde paa Betaling af Bidrag for
mere end 3 Maanneder forud for Resolutionens Dato, og
Forfaldsdagen først sættes efter nævnte Dato; Bidraget maa,
bortset fra de i § 7, Stykke 2 og 3, jfr. § 8, nævnte Tilfælde,
ikke forlanges betalt forud for længere Tid end 1 Maaned.
For saa vidt angaar de i § 7, Stykke 2 og 3, jfr. § 8, nævnte
Tilfælde maa Bidraget ikke forlanges betalt forud for længere
Tid end 6 Maaneder.
I § 12 bestemmes, at den Myndighed, hvem det er over
draget at omsætte en Forsørgelsespligt eller Bidragspligt
endelig eller midlertidig til et Underholdsbidrag, kan lige
ledes forhøje eller nedsætte Bidraget. Undtagelsesvis kan et
forfaldet Bidrag for et kortere Tidsrum eftergives, men kun
med Samtykke af Overøvrigheden eller for de i § 9, Nr. 3,
nævnte Tilfælde af Landsnævnet for Børneforsorg.
Naar ganske særlige Grunde taler derfor, kan det med
de i Stykke 1 nævnte Myndigheders Samtykke, der kun kan
meddeles for 1 Aar ad Gangen, undlades at paalægge Bidrag,
navnlig i de i § 9, Nr. 3, nævnte Tilfælde.
Det sociale Udvalgs Afgørelser i Henhold til § 9, Nr. 1—2,
kan efter § 13 indankes for Overøvrigheden, Udvalgets Af
gørelser i Henhold til § 9, Nr. 3, for Landsnævnet for Børne
forsorg. Udredes hele Udgiften ved paagældende Barns
Forsørgelse af Statskassen, kan Landsnævnet selvstændig
forandre et af Udvalget paalagt Bidrag.
Anker over Overøvrighedens Ansættelser i Henhold til
§ 10 afgøres endeligt af Socialministeren.
Indankning skal i alle Tilfælde være foretaget inden
14 Dage, efter at Resolutionen er forkyndt.
I § 14 bestemmes, at Inddrivelse og Afsoning af Under
holdsbidrag sker i alle Tilfælde efter de for Inddrivelse og
Afsoning af Underholdsbidrag til Børn udenfor Ægteskab
gældende Regler.
Hvor et Underholdsbidrag paalægges i Henhold til § 7,
Stykke 2—3, jfr. § 8, eller hvor et saadant Bidrag senere
forhøjes eller nedsættes, fastsætter Overøvrigheden samtidig
i Resolutionen, om Bidraget fuldt ud eller kun delvis skal
kunne inddrives ved Afsoning. Ved Overvejelsen heraf skal
der tages Hensyn til paa den ene Side paagældende Forsørgers
Forsørgelsesbyrde som gift og paa den anden Side hans Be-
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talingsevne, Arbejdsomhed, Ædruelighed, Helbredstilstand
og andre Omstændigheder, der egner sig til at tages i Betragt
ning ved Bedømmelsen af, om han kan siges at tage sig sit
Ansvar som Forsørger tilstrækkelig alvorligt. Den fastsatte
Brøk kan naar som helst nedsættes eller forhøjes.
Hvor det offentlige begærer Afsoning af et ikke erlagt
Underholdsbidrag, skal Overøvrigheden efter nærmere angivne
Hensyn være berettiget til for et kortere Tidsrum at stille
Afsoningen i Bero.
Overøvrighedens Afgørelse med Hensyn til Afsoning er
i Forholdet til paagældende Forsørger endelig, medens
Nægtelse af at fastsætte Afsoningsret for hele Bidraget eller
en Del af dette eller at iværksætte en begæret Afsoning af
vedkommende sociale Udvalg kan indankes for Social
ministeren.
I § 15 gives nogle delvis nye Regler:
Den Hjælp, der af det offentlige efter denne Lov ydes en
Person, overfor hvem en anden har Forsørgelsespligt, betrag
tes som oppebaaret af denne sidste og medfører for ham
de Retsvirkninger, som efter denne Lov maatte være knyttet
til Hjælpens Modtagelse, og det samme gælder, naar der
til Opfyldelse af Forsørgelsespligt er fastsat Underholds
bidrag. Er Forsørgeren uvidende om den ydede Hjælp,
indtræder Retsvirkninger dog kun, saafremt Forsørgeren
ikke fra det Tidspunkt, da han er blevet vidende om den
ydede Hjælp, selv overtager Forsørgelsen eller Udgifterne
ved denne og desuden ikke indenfor en rimelig Frist refun
derer den af det offentlige ydede Hjælp.
For saa vidt det drejer sig om Hjælp, som af det offent
lige har maattet ydes Hustruen i Tilfælde, hvor denne uden
tilstrækkelig Grund har forladt Manden, sidestilles dennes
Villighed til at genoptage Samlivet med den i Stykke 1
omhandlede Overtagelse af Forsørgelsen.
Ingen Overenskomst om Ophævelse eller Overførelse af
Forsørgelsespligten paa en anden kan overfor det offentlige
fritage vedkommende for Forsørgelsespligten eller dennes
Retsvirkninger.
Den Del af et i Medfør af § 9, Nr. 3, paalagt Bidrag, der
ikke kan betragtes som betalt i det Øjeblik, da Udpantning
(Skøn) foretages, betragtes som en den bidragspligtige ydet
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Kommunegæld, saaledes at senere indbetalte Beløb betragtes
som Tilbagebetaling af Kommunegæld. Der gives nærmere
Regler om, i hvilken Kommune denne Kommunegæld skal
noteres, og den saaledes modtagne Kommunegæld kan even
tuelt medføre særlige Retsvirkninger, jfr. § 319, Stykke 2.
§ 16 fastsætter, at den Omstændighed, at en Persons
Forsørgelse efter Loven helt eller delvis paahviler en anden
Person, fritager ikke vedkommende Opholdskommune fra
at udrede den fornødne Hjælp, men Kommunalbestyrelsen
skal om muligt snarest underrette Forsørgeren om Sagen,
jfr. § 15, Stykke 1.
Kapitel II har til Overskrift: Forsørgelses-ret og Forsør
gelsessted. Medens Reglerne om Forsørgelsesret i det væsent
lige stemmer med Fattiglovens Regler — dog med udfør
ligere og fastere Regler om Udlændinges Forsørgelse —, er
Bestemmelserne om Forsørgelsessted meget afvigende fra
de nugældende, idet Begreberne Forsørgelseskommune, hvi
lende Erhvervelse af Forsørgelsesret samt Fødselsnoteringer
forsvinder, og det bestemmes, at Opholdskommunen er For
sørgelsesstedet.
Efter § 17 har enhver, der har dansk Indfødsret, For
sørgelsesret her i Landet.
Der kan ved traktatmæssige Bestemmelser under Forud
sætning af Gensidighed indrømmes et fremmed Lands
Statsborgere Adgang til vedvarende at forsørges her i Landet,
saa længe de har Ophold her. Ydes der offentlig Hjælp til
vedkommende fremmede Statsborger, bliver den Del af
Udgiften herved, som ikke maatte blive refunderet af hans
Hjemland, at erstatte Opholdskommunen af Statskassen
med 2/3.
I § 18 fastsættes, at saafremt der til en Udlænding, hvem
der ikke er indrømmet Adgang til i Trangstilfælde vedvarende
at forsørges her i Landet, maa ydes Hjælp af det offentlige,
og Forholdene i det enkelte Tilfælde efter Socialministerens
Skøn maatte tale imod at benytte Retten til Hjemsendelse,
skal nævnte Minister kunne meddele ham et Forsørgelses
bevis, i Henhold til hvilket Opholdskommunen kan fort
sætte Hjælpen mod Refusion fra Statskassen af 2/3 af samtlige
lovlig afholdte Udgifter.
En indfødt, der er blevet Statsborger i et fremmed Land,
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taber efter § 19, for saa vidt og saa længe han ifølge Lovgiv
ningen ikke kan udøve de til Indfødsretten knyttede Rettig
heder, sin Forsørgelsesret her i Landet.
I § 20 bestemmes, at alle Spørgsmaal om en trængendes
Forsørgelsesret afgøres fra denne Lovs Ikrafttræden efter
foranstaaende Regler, og der gives derhos detaillerede Regler
for Behandlingen af Tilfælde, hvor Udlændinge efter den
gældende Lovgivning har vundet Forsørgelsesret her i Landet,
og om andre lignende Forhold, hvorhos det i § 21 paalægges
vedkommende Kommune at gøre Indberetning om Hjælp
ydet til Udlændinge uden Hjemmel.
Efter § 22, der indeholder Hovedregelen om Forsørgelses
stedet, har enhver dansk indfødt og dermed i Henhold til
foranstaaende Paragraffer ligestillet Forsørgelsessted i den
Kommune her i Landet, hvor han har fast Bopæl (Hovedhjem
sted). Ophold af den i § 60, Nr. 1 og 3, omhandlede Beskaf
fenhed kan dog ikke medføre Erhvervelse af Forsørgelses
sted, medmindre paagældende samtidig har haft et af ved
kommende Ophold uafhængigt Hovedhjemsted i Kommunen,
hvorhos en Person, der paa det Tidspunkt, da han flytter
til en Kommune, modtager Kommunegæld eller Fattig
hjælp, først erhverver Forsørgelsessted i den til flyttede Kom
mune, naar Trangstilfældet maa anses for ophørt.
For at et Hovedhj emsted og dermed et Forsørgelsessted
kan erhverves (eller anses bevaret) for en enlig Person udenfor
hans faktiske Opholdskommune, er det ikke tilstrækkeligt,
at han har Adgang til at tage Ophold i et Hjem i en anden
Kommune, f. Eks. hos Forældre, i øvrigt uanset om flere
eller færre af hans Ejendele beror paa dette Tilholdssted;
men til Hovedhjemsteds Bevarelse kræves, at han har sikret
sig retligt Krav paa Bevarelsen af sit Logi i Hjemsteds
kommunen, f. Eks. ved at have lejet et Værelse dér.
For Ægtefæller, der har ophævet deres Samliv, bestem
mes Forsørgelsesstedet for hver af dem efter Reglerne i
Stykke 1—2.
Et Barn under 18 Aar har Forsørgelsessted paa Familiens
Hovedhjemsted eller hos den af Forsørgerne, det følger. Er
Barnet af Forsørgeren anbragt udenfor dennes Hjem, har
det Forsørgelsessted paa det dertil egnede Anbringelsessted,
medmindre Opholdet paa sidstnævnte Sted er midlertidigt
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og derhos i Forvejen begrænset til en vis Tid (f. Eks. en
Ferie) eller af et vist nærmere liggende Pormaals Opnaaelse
(f. Eks. Moderens Hjemkomst fra Hospital).
Forsørgelsesstedet bevares efter § 23, indtil den faste
Bopæl opgives, jfr. for et Barn § 22, Stykke 4. Hvor den
trængende for Kommunens Regning henligger til Behandling
i eller er anbragt i et i en anden Kommune beliggende Sygehus
el. lign, eller i et privat Plejehjem, bevares Forsørgelses
stedet dog, indtil Trangen til Hjælp maa betragtes som ophørt,
selv om Bopælen forinden er opgivet. Det samme gælder,
hvor en Kommune i Strid med denne Lovs Regler om Ydelse
af Hjælp har medvirket til paagældendes Flytning til en
anden Kommune.
I § 24 nævnes de Pligter, som den Kommune, i hvilken
en Person har Forsørgelsessted, som saadan har, nemlig
følgende:
1) Kommunen skal, for saa vidt paagældende i Trangs
øjeblikket opholder sig i Kommunen og ansøger om Hjælp,
træffe Afgørelse af, om Hjælp skal ydes, og i bekræftende
Fald yde den fornødne Hjælp, Anstaltsbehandling el. lign.
2) Hvis den trængende har søgt Hjælp i en anden Kom
mune, og denne med Rette i Henhold til § 53, Stykke 1,
1. Punktum, har henvist den trængende til den Kommune,
hvori han har Forsørgelsessted, paahviler det sidstnævnte
Kommune at yde den fornødne Hjælp.
3) Kommunen skal som Sæde for Familiens Hovedhjemsted paa Begæring yde den trængende Raad og Vejled
ning i Spørgsmaal af forsørgelsesmæssig Art.
4) Kommunen skal i Henhold til § 28, Stykke 2, notere
al den Hjælp, Kommunen selv yder vedkommende, eller
hvorom den modtager Anmeldelse fra andre Kommuner,
jfr. §§ 15, Stykke 6, 54, Stykke 4 og 5, og 205, Stykke 2.
5) Den Kommtine, der er Forsørgelsessted for en Hoved
person, skal, naar denne eller en af Bipersonerne tager Ophold
i eller skal paa længere Rejse til Udlandet, paa Begæring
udstede ham et Hjemstedsbevis, der lyder paa, at saavel han
selv som hans Familie og i Tilfælde af hans Død hans Enke
og umyndige Børn i Trangstilfælde vil blive modtaget til
Forsørgelse i Kommunen, saa længe de ikke er blevet Stats-
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borgere i en fremmed Stat eller i en saadan har vundet For
sørgelsesret efter dennes Love.
I Kapitel III omhandles Administrationens Ordning og
Forsørgelsesmaaden, Regler, som væsentlig afviger fra de
nugældende, idet al Administration nu samles hos Kommunal
bestyrelsen. § 25 fastsætter, at de i denne Lov omhandlede
Sager og Arter af Hjælp administreres i hver Kommune
for sig af paagældende Kommunalbestyrelse, for Københavns
Vedkommende dog af Magistraten, og det maa ikke over
lades andre, private eller offentlige, Institutioner at overtage,
helt eller delvis, Administrationen af offentlig Hjælp.
Til Administrationen nedsætter efter § 26 Kommunal
bestyrelsen et blandt dens Medlemmer efter Forholdstal valgt
Udvalg, det sociale Udvalg, under hvilket ligeledes skal hen
lægges de i Kommunalraadets Bestyrelse overdragne Legater
med sociale Formaal. jfr. herved § 303, samt Sager om Tilskud
til sociale Øjemed, til velgørende Foreninger o. lign. I Køben
havn varetages det sociale Udvalgs Opgaver af Magistraten,
jfr. dog Kapitel VI.
Efter § 27 kan det sociale Udvalg til Behandlingen af de
forskellige Arter af Sager nedsætte Underudvalg paa mindst
3 Medlemmer, men Udvalgets Formand skal tillige være For
mand for eller Medlem af de forskellige Underudvalg. Der
kan af Kommunalbestyrelsen tillægges Formanden for det
sociale Udvalg et Honorar, der udredes af Kommunens Kasse.
Til Hjælp ved Administrationen kan Kommunalbesty
relsen efter Udvalgets Indstilling søge Bistand hos særlig
sagkyndige eller interesserede, der som frivillig Medhjælp
knyttes til Administrationen. Endvidere kan Kommunal
bestyrelsen til Administrationen knytte Funktionærer og ud
stede en Instruks for Samarbejdet.
§ 28 fastsætter, at i Købstæderne og i de Landkommuner,
der enten har over 3 000 Indbyggere, eller i hvilke der findes
en samlet bymæssig Bebyggelse paa mindst 2 000 Indbyggere,
skal der til Administrationen knyttes et fast Kontor, Social
kontoret, med daglig Ekspeditionstid.
I hver Kommune skal der føres en Registrant eller ind
rettes et Kartoteksystem med Oplysning om de understøttedes
Personalia, Hjælpens Art og Størrelse m. v.
§§ 29—32 indeholder de almindelige Regler om Frem-
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gangsmaaden ved og Principperne for Ydelse af Hjælp,
hvorved særlig bemærkes, at Omraadet for den skønsmæssige
Hjælp indskrænkes. I § 29 bestemmes, at hvor Hjælpens Art
eller Størrelse ikke efter det følgende paa Forhaand er fastsat,
men helt eller delvis fastsættes efter Skøn, drager det sociale
Udvalg Omsorg for, at ingen trængende savner det nødven
dige til Livets Ophold eller tilbørlig Kftr og Pleje i Sygdoms
tilfælde; dog kan personlig Understøttelse ikke paatvinges
en Person over 18 Aar, der maa betragtes som aandelig normal,
og som ikke allerede modtager Hjælp eller ifølge udtrykkelig
Lovbestemmelse skal tages under offentlig Forsorg, jfr.
saaledes Afsnit VIL
Efter § 30 er Udvalget, hvor Hjælpen ikke paa Forhaand
efter denne Lov er givet med Trangstilfældets Art, i Udøvel
sen af sit Skøn over Forsørgelsesmaaden frit stillet med
enkelte fastsatte Undtagelser.
Ved Afgørelsen af Forsørgelsesmaaden bliver i første
Række at tage Hensyn til den trængendes Tarv og til hans
Mulighed for senere at eksistere ved egen Hjælp, og denne
Regel udformes nærmere.
Det er forbudt at sætte en trængendes Modtagelse i
Pleje til offentlig Licitation, og Understøttelse i Hjemmet
gaar, hvor Forholdene tillader dette, forud for Anbringelse i
Pleje eller Indlæggelse i Forsørgelsesanstalter.
Udvalget kan i Sygdomstilfælde med Lægens Samtykke
indlægge enhver personlig understøttet paa Sygehus, Alder
domshjem el. lign.
Efter § 31 maa Ægtefolk, der efter deres Forhold ikke
egner sig til Understøttelse i Hjemmet, og som derfor hen
vises til en Forsørgelsesanstalt, i Regelen ikke skilles ad og
da kun for kortere Tid, medmindre det ønskes af en af Par
terne selv.
Angaaende Børn, der ikke forsørges i Forbindelse
med deres Forældre eller en af disse, gælder Reglerne i
Afsnit II.
§ 32 bestemmer, at i Alderdomshjem og lignende Steder
maa Børn kun rent midlertidig optages, og i intet Tilfælde
maa der indlægges Personer, som ved Ufordragelighed,
Dovenskab, Drikfældighed el. lign, kan befrygtes at ville
volde Forstyrrelse eller give slet Eksempel.
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I de følgende Paragraffer paalægges det Kommunal
bestyrelserne at opføre de nedennævnte Forsørgelsesanstalter.
Efter § 33 paahviler det enhver Kommunalbestyrelse
at drage Omsorg for en forsvarlig kommunal Sygepleje. I
Kommuner med over 5 000 Indbyggere skal Kommunal
bestyrelsen knytte en eller flere faguddannede Sygeplejersker
samt Vagter (Vaagekoner) til det sociale Udvalg.
I mindre Kommuner kan der til en forsvarlig Ordning
af den kommunale Sygepleje eventuelt sluttes Overenskomst
med Sygekasser, Menighedsplejer, private Sygepiejeforeninger, Nabokommuner el. lign., dog at Ordningen skal godken
des, for Landkommunernes Vedkommende af Amtsraadet,
for de andre Kommuners Vedkommende af Socialministeren,
som ligeledes, naar Forholdene taler derfor, kan godkende en
tilsvarende Ordning af den kommunale Sygepleje i Kommuner
med over 5 000 Indbyggere.
Det paahviler efter § 34 enhver Kommunalbestyrelse
i Kommuner med over 4 000 Indbyggere inden 5 Aar efter
denne Lovs Ikrafttræden at opføre eller indrette et Alderdoms
hjem med det tilstrækkelige Antal Pladser til Optagelse af
de Personer, der nyder Aldersrente, men som er saa gamle,
svagelige eller svækkede, at de ikke kan bo for sig selv eller
anbringes i privat Pleje.
Til ethvert Alderdomshjem skal være knyttet en Sygeafdeling.
I mindre Kommuner kan der med Godkendelse af Amts
raadet eller Socialministeren til en forsvarlig Ordning af den
i Stykke 1—2 omhandlede Forsorg sluttes Overenskomst
med en eller flere Nabokommuner eller med Bestyrelsen for
et eller flere i Kommunen værende private Alderdoms- eller
Sygehjem.
I § 35 bestemmes, at det paahviler enhver Købstadkom
mune at drage Omsorg for, at det fornødne Antal Pladser i
Optagelseshjem for Børn staar til Raadighed for Kommunen
til midlertidig Anbringelse af Børn, som skal anbringes af
det sociale Udvalg i Overensstemmelse med Reglerne i
Kapitel IX, enten ved Aftale med et privat, anerkendt
Optagelseshjem i eller udenfor Kommunen eller ved, at
Kommunen selv opfører eller indretter et saadant Op
tagelseshjem.
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Den af Kommunen trufne Ordning skal godkendes af
Socialministeren.
Det paahviler efter § 36 enhver Kommunalbestyrelse i
Kommuner med over 15 000 Indbyggere inden 2 Aar efter
denne Lovs Ikrafttræden at opføre eller indrette en Arbejds
anstalt.
En lignende Forpligtelse paahviler ethvert Amtsraad
i Forbindelse med Byraadene for de Købstæder i Amtsraadskredsen, der har under 15 000 Indbyggere. Undtagelsesvis
kan der sluttes Overenskomst saavel mellem 2 eller flere
Amtsraad eller Byraad som mellem et Amtsraad og 1 eller
flere Kommuner med over 15 000 Indbyggere om Indretning
af en Arbejdsanstalt, dog at en saadan Overenskomst skal
godkendes af Socialministeren.
Til enhver Arbejdsanstalt knyttes en Forsørgelsesafdeling
med en eller flere Sygestuer, beregnet paa dem af Afdelingens
Beboere, der tiltrænger egentlig Sygebehandling, men som
ikke trænger til eller egner sig til Indlæggelse paa Hospital
eller paa Amtsplejestiftelsen for kronisk syge, jfr. § 39. De
nu bestaaende Arbejdsanstalter (Fattiggaarde) skal saa
vidt muligt anvendes.
Ophold paa Arbejdsanstalten maa normalt kun strække
sig over 1 Maaned, Ophold paa Forsørgelsesafdelingen kun
undtagelsesvis under 2 Maaneder.
I § 37 fastsættes, at i enhver Amtsraadskreds, i Køben
havn, paa Frederiksberg og i enhver Købstad kan der efter
Amtsraadets eller vedkommende Kommunalbestyrelses Be
stemmelse opføres eller indrettes et kommunalt Fødehjem
med tilhørende Plejeafdeling til Brug for ubemidlede Personer
indenfor det for Fødehjemmet bestemte Omraade, og der
gives nærmere Regler herom.
Ved Afgørelsen af en Kommunes Indbyggerantal i Hen
hold til denne Lov kommer efter § 38 kun de ved den sidste
almindelige Folketælling beregnede Tal i Betragtning.
Fremdeles træffes der Bestemmelser om Indrettelse af
andre til Systemet nødvendige Anstalter, væsentlig en Om
ordning af det allerede bestaaende.
§ 39 fastsætter, at i hvert Amt skal der inden 5 Aar efter
denne Lovs Ikrafttræden være indrettet mindst 1 Pleje
stiftelse for kronisk syge, dog at København og Frederiksberg
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Kommuner indretter en saadan hver for sit Omraade, og at
der mellem 2 eller flere Amter med Socialministerens Godken
delse kan sluttes Overenskomst om Indretningen af en fælles
Stiftelse.
Disse Plejestifteiser er beregnet paa at modtage saadanne
særlig daarligt stillede kronisk syge eller Invalider, som det
er for besværligt at pleje i et privat Hjem, et jVlderdomshjem
eller en Arbejdsanstalts Sygeafdeling, og som paa den anden
Side ikke anses for egnede til Behandling paa et almindeligt
Sygehus eller paa de af Staten drevne eller godkendte Anstal
ter til Behandling af Patienter med særlige Arter af Syg
domme.
I en Amtsplejestiftelse for kronisk syge kan ikke optages
Personer, der er i højere Grad sindssyge, Epileptikere eller
aandssvage eller lidende af smitsomme Sygdomme, ligesom
Patienter, der er lidende af Tuberkulose i Lunger eller Strube hoved, kun maa modtages, for saa vidt og saa længe Syg
dommen ikke egner sig til Behandling paa et statsanerkendt
Tuberkulosehospital eller Sanatorium, og da kun optages,
for saa vidt der er knyttet en særlig for lungetuberkuløse
indrettet Afdeling (Plejehjem) til Stiftelsen.
En Amtsplejestiftelse for kronisk syge maa ikke være
beregnet paa færre end 20 Patienter.
Inden 3 Aar efter Lovens Ikrafttræden skal der efter
§ 40 være indrettet det fornødne Antal Tvangsarbejdsanstalter
med tilstrækkelig Plads til at modtage de Personer, som
i Medfør af denne Lov skal anses med Tvangsarbejde eller
modtage offentlig Hjælp gennem Anbringelse paa en Tvangsarbejdsanstalt. Af saadanne Tvangsarbejdsanstalter skal der
være 1 beliggende paa Sjælland, 1 paa Bornholm, 1 paa Lol
land eller Falster, 1 paa Fyn og 2 i Jylland. Socialministeren
træffer nærmere Bestemmelse om Anstalternes Beliggenhed
og afgør derhos, hvorvidt de bestaaende Tvangsarbejdsanstal
ter kan benyttes.
Pligten til at oprette de nævnte Anstalter paahviler de
Amter (Amtskommuner og Købstæder), for hvilke Anstalten
er bestemt.
§ 41 bestemmer, at Socialministeren kan meddele God
kendelse af indtil 7 Arbejdskolonier paa følgende Betin
gelser:
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Ved en Arbejdskoloni forstaas i denne Forbindelse en
af private — Forening eller Enkeltmand — oprettet og drevet
Virksomhed, der er oprettet i velgørende Hensigt for at vænne
arbejdsføre Personer, der paa Grund af Hang til Omstrejfen,
Betleri, Drikkeri el. lign, mangler Arbejdslyst, til regel
mæssigt Arbejde og en rolig, ædruelig Livsførelse.
For at opnaa Statsanerkendelse maa en Arbejdskoloni
være knyttet til et isoleret beliggende Landbrug med dertil
hørende Skov- eller Havebrug samt de for de almindeligste
Haandværk og særlig egnede Smaaindustrier fornødne
Værksteder.
Ingen kan optages paa Kolonien uden at forpligte sig
til at ville forblive sammesteds i mindst %—1 Aar efter
Bestyrelsens nærmere Bestemmelse, og enhver Arbejder skal
have sit eget Værelse og Løn efter Kvalifikationer for efterhaanden at kunne naa op til vedkommende Fags Minimal
løntarif. For Logi, Kost og Rengøring, Beklædning m. v.
betaler han af sin Arbejdsfortjeneste, som han saa vidt muligt
selv forvalter.
For at opnaa Statsanerkendelse maa ingen Arbejdskoloni
være beregnet paa at kunne modtage under 50 eller over
120, og der maa ikke anerkendes flere end 2 paa Sjælland
(med Møn og Bornholm), 1 paa Fyn, 1 paa Lolland eller
Falster og 3 i Jylland.
Det bliver paa de aarlige Finanslove at afgøre, om og i
hvilken Udstrækning der kan ydes en statsanerkendt Arbejds
koloni Statsstøtte.
Socialministeren kan efter § 42 meddele Godkendelse
af det Antal Afvænningshjem for Alkoholister (Drankerasyler),
som skønnes nødvendige for at skaffe Plads til dem, der af
eller ved det offentlige ønskes indlagt i Henhold til denne Lov.
For at opnaa Statsanerkendelse maa et Afvænningshjem
ikke være beliggende i eller ved en By og maa ikke være
indrettet til færre end 10 eller flere end 30 Patienter. God
kendelsen maa ikke meddeles, hvis Hjemmet optager Patienter
til Behandling for kortere Tid end % Aar eller uden fore
gaaende Lægeerklæring.
Det bliver paa de aarlige Finanslove at afgøre, om og i
hvilken Udstrækning der kan ydes Statsstøtte til et stats
anerkendt Afvænningshjem.

390

Ikke-vedtagne Forslag (Socialm.)

1930/
/1931

I § 43 gives nærmere Regler om de foran omhandlede
Anstalters Anlæg m. v., om reglementariske Bestemmelser
for deres Benyttelse, Straffe og Sikringsmidler overfor de
der indlagte samt om Tilsynet med, hvorledes Ordningen
gennemføres, og i § 44 fastsi aas, at enhver, der søger Hjælp
i Henhold til Loven, maa finde sig i de Undersøgelser, der
er nødvendige for at konstatere, om den kan ydes.
Efter § 45 kan ingen offentlig understøttet vægre sig
ved at lade sig forsørge udenfor sin Opholdskommunes Græn
ser, hvor dette kan ske, eller hvor den til Formaalet svarende
Forsorg i modsat Fald ikke eller kun ved uforholdsmæssig
store Udgifter vilde kunne finde Sted.
Vægrer en trængende sig ved at modtage Hjælpen i den
Form eller paa det Sted, det sociale Udvalg i Henhold til
denne Lov bestemmer, kan han vel indanke Afgørelsen i
Overensstemmelse med Reglerne i § 50, men han maa indtil
videre rette sig efter Udvalgets Bestemmelser.
I § 46 bestemmes, at den trængende, som er anbragt paa
en Arbejdskoloni, en Arbejdsanstalt eller en Tvangsarbejds
anstalt, er forpligtet til efter Bestyrelsens Bestemmelse at
udføre ethvert til hans Evner og Kræfter svarende Arbejde,
ogsaa udenfor Anstalten. Dog kan han ikke mod sin Villie
udlejes til Arbejde for private.
I §§ 47—49 findes Straffebestemmelser for Tilsnigelse af
Hjælp ved løgnagtige Meddelelser eller for falske Forklaringer,
i § 48 bestemmes, at den, der har gjort sig skyldig i et saadant
Forhold og i den Anledning er fralcendt de borgerlige Rettig
heder, kan, indtil han maatte have generhvervet disse, kun
erholde Fattighjælp — er de borgerlige Rettigheder ikke
frakendt ham, kan han, for saa vidt Forseelsen er begaaet
i egen Forsørgelsessag, ikke i det første Aar opnaa anden
Hjælp end Fattighjælp —, og i § 49 fastsættes, at Straffe
lovens Kapitel 16 om Forbrydelser i offentlig Tjeneste eller
Hverv finder Anvendelse paa alle Personer, der deltager i
Administrationen af denne Lov. Endvidere fastsættes, at
hvis det viser sig, at en Kommune ved begaaede Misligheder
er blevet befriet for en samme paahvilende Forsørgelsesbyrde,
skal Socialministeren bestemme, i hvilket Omfang paagæl
dende Kommune desuagtet helt eller delvis skal bære Om
kostningerne ved vedkommende trængendes fremtidige For-
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sørgelse, og i hvilket Omfang der i den Anledning skal søges
Regres hos de Personer, der er Skyld i Misligheden.
I §§ 50—52 findes Bestemmelser om Afgørelse af Klager
fra private eller af Meningsuligheder mellem Kommuner.
Efter § 50 kan Klager over de af vedkommende kommu
nale Myndigheder trufne Afgørelser ikke af den private ind
bringes for Domstolene, jfr. § 52, men forelægges vedkom
mende Amtmand, hvis Afgørelser atter kan indankes for
Socialministeren, i København og Frederiksberg forelægges
Klager for Socialministeren, og en lignende Ordning kan af
Ministeren godkendes for andre store Kommuner. Paragraffen
indeholder nærmere Regler sigtende til en hurtig Afgørelse
af Klager.
Efter § 51 afgøres i Regelen Uenighed mellem Kommuner
om de dem ifølge denne Lov i deres indbyrdes Forhold paa
hvilende Forpligtelser af Amtmanden.
Socialministeren er efter § 52 den øverste administrative
Myndighed i Forsørgelsessager.
Ministeren skal meddele Klageren Afgørelse i enhver Sag,
der indankes for ham. Hvis Afgørelsen ikke foreligger inden
3 Maaneder, skal de nærmere Grunde til Forsinkelsen oplyses.
Enhver Afgørelse skal begrundes, derunder ved Henvisning
til den Lovbestemmelse, i Kraft af hvilken den er truffet, og
Ministeriet er forpligtet til snarest muligt i Ministerialtidende
at offentliggøre enhver Afgørelse, der skønnes at være af
mere almindelig Interesse, eller som kan tjene til Vejledning
for de underordnede Myndigheder i deres Forvaltning af
denne Lov.
De af vedkommende overordnede Myndighed i Medfør
af denne Lov trufne Afgørelser kan kun indbringes for Dom
stolene (vedkommende Landsret), naar Administrationen for
menes at være gaaet udenfor Lovens Rammer eller For
udsætninger eller i øvrigt at have overskredet sin Myndighed.
Det er dog en Forudsætning for en Sags Indbringelse for
Domstolene, at dennes Afgørelse er af aktuel Betydning,
idet almindelig Retsbelæring eller almindelig Vejledning i
Lovens Forstaaelse kun kan meddeles af administrative
Myndigheder.
I Kapitel IV handles om Hjælpens Ydelse og Refusion
samt om Regnskabsvæsenet,
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Opholdskommunens Forpligtelse fastsættes i §§ 53—63.
§ 53 bestemmer, at naar en trængende henvender sig
til sin Opholdskommune om Hjælp, paahviler det denne at
træde til, uanset hvorvidt den trængende har fast Bopæl i
Kommunen, og uanset om Udgifterne ved Hjælpen eventuelt
skal bæres af en anden Kommune som retlig Opholdskommune
i Henhold til §§ 60—63; hvis vedkommende har Forsørgelses
sted i en anden Kommune, vil han dog undtagelsesvis kunne
henvises til Hjælp af sidstnævnte Kommune, for saa vidt
den deraf følgende Udsættelse ved Hjælpens Ydelse ikke vil
være til nogen som helst Skade for ham, og for saa vidt han
uden nævneværdigt Besvær vil kunne henvende sig til denne
Kommune. Den Kommune, som herefter skal yde Hjælpen,
skal, saa længe dens Forpligtelser som Opholdskommune ved
varer, jfr. § 55, optage de fornødne Afhøringer m. v., foretage
Undersøgelser, bestemme Forsørgelsesmaaden og Hjælpens
Art eller Størrelse og i det hele gennemføre Administrationen.
I Refusionsreglerne foretages, som nævnt i Aarbog
1929—30, Side 374 ff., en gennemgribende Ændring af det
nugældende, idet en større Del af Udgiften end hidtil overtages
af Statskassen, og den interkommunale Refusion baseres paa
et Refusionsforbund, omfattende alle Landets Kommuner.
Udgifterne fordeles mellem dem, jfr. nedenfor.
I § 54 gives Regler om det sociale Udvalgs Pligt til at
underkaste den trængende en Afhøring om hans personlige
Forhold (som Regel ikke, om han er straffet) og til eventuelt
at anmelde Hjælpen for Forsørgelsesstedet.
Efter § 55 vedvarer de Forpligtelser, der paahviler en
Kommune som Opholdskommune, normalt, indtil det Trangs
tilfælde, der nødvendiggjorde Hjælpen, er behandlet til Ende.
De ophører dog, naar det er den trængende selv, der ved at
forlade Kommunen midlertidig har bragt Hjælpen til Ophør,
og denne ikke har best aae t i Kommunegæld eller Fattig hjælp, og desuden hvor Trangen bortfalder som Følge af,
at der er skaffet vedkommende Arbejde eller Eksistens paa
anden Maade udover et ganske kort Tidsrum. Ej heller
genopvaagner Opholdskommunens Forpligtelser i Tilfælde,
hvor en af en kronisk Sygdom lidende Person, der er udskrevet
af Hospital el. lign., selv kort efter Udskrivningen faar et
Tilbagefald, der paa ny kræver Kur og Pleje.
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For saa vidt Opholdskommunen har udvist grovere
Forsømmelse eller Skødesløshed med Hensyn til sine Forplig
telser i Henhold til §§ 53—54, fortaber den efter § 56 som Regel
Retten til at kræve Refusion af den ydede Hjælp.
§ 57 fastsætter, at Opholdskommunen har i Regelen ikke,
jfr. dog § 62, Krav paa Refusion fra andre Myndigheder for
Udgifter til Læge, Jordemoder, Begravelse, de i § 284 om
handlede Medlemskontingenter eller den i § 279 nævnte Hjælp
tii husvilde, og aldrig for Udgifter til de i Kapitel XXI om
handlede Laan hos Kommunen eller til Administration, eller
endelig for Udgifter til Ydelser, der som Genstand for Pligt
arbejde eller af andre Grunde efter den øvrige Lovgivning
ikke behøvede at medføre Udgift for Kommunens Kasse.
For Udgifter til Sygehuse eller Forsørgelsesanstalter har
Kommunen kun Krav paa Refusion i Forhold til de for Ind
læggelse paa disse fastsatte Takster. — Ved Begravelser,
der sker for Kommunens Regning, erlægges ingen Betaling
til Kirken.
Genstand for Refusion er i øvrigt efter § 58 enhver Under
støttelse (herunder Udgifter i Henhold til Kapitel VIII og
Kapitel IX), der af vedkommende Kommune er ydet eller
afholdt indenfor de af Loven dragne Grænser og under Iagt
tagelse af de foreskrevne Regler. — Der gives i Paragraffen
Regler til Afgørelse af Tvivlsspørgsmaal om Omfanget af visse
Udgifter eller deres Nødvendighed.
I § 59 bestemmes, at af de Udgifter, som ifølge §§ 57—58
kan være Genstand for Refusion, bærer Opholdskommunen,
medmindre Loven i enkelte Tilfælde bestemmer anderledes:
I) 1/7 af Børnebidrag, der i Medfør af Reglerne i
Kapitel XVI udbetales for Børn af Enker eller Enkemænd
eller for forældreløse Børn;
2) 1/3 af samtlige øvrige Udgifter, i hvis endelige Afhol
delse Opholdskommunen ikke udtrykkelig er fritaget for at
deltage.
Opholdskommunen, jfr. § 53, har dog efter § 60 Krav
paa at erholde den en Opholdskommune i Henhold til § 59
paahvilende Del af Udgiften ved offentlig Hjælp refunderet
af en tidligere Opholdskommune (den retlige Opholdskom
mune) efter Reglerne i §§ 61—63 i følgende Tilfælde:

394

Ikke-vedtagne Forslag (Socialm.)

1930/i93i

1) saa længe paagældende for en anden Kommunes eller
sin dér virkende Sygekasses Regning henligger til Behandling
i eller er anbragt i et i den faktiske Opholdskommune belig
gende Sygehus, Alderdomshjem, Opdragelseshjem, Forsør
gelsesanstalt, Plejestiftelse el. lign, eller i et privat Plejehjem;
2) naar Hjælpen bestaar i Sygehjælp, der enten er nød
vendiggjort ved en bestemt paaviselig Begivenhed, som
f. Eks. Ulykkestilfælde, eller andet pludselig opstaaet Syg
domstilfælde, der er indtraadt indenfor en tidligere Opholds
kommunes Grænser, eller til hvilken Trangen dog maa anses
for tilstrækkelig konstateret forinden Tilflytningen til den
faktiske Opholdskommune;
3) naar paagældendes Ophold i Kommunen skyldes
Indkaldelse til Militærtjeneste, Indlæggelse i Sindssyge
hospital, Aandssvageanstalt, Epileptikerhjem, Tuberkulose
sanatorium eller andre lignende Anstalter eller Hjem, eller
skyldes Ophold, fremtvunget fra offentlige Myndigheders
Side i Kraft af Lov eller Dom, alt medmindre paagældende
samtidig har bevaret et Hovedhjemsted i vedkommende
faktiske Opholdskommune. Saadant Hovedhjemsted kan
for en Ægtemands Vedkommende efter Omstændighederne
ogsaa erhverves ved Familiens Flytning til hans faktiske
Opholdskommune i Tiden mellem Indkaldelsen til Militær
tjenesten, Indlæggelsen i Sindssygehospitalet o. s. v. og Ydel
sen af offentlig Hjælp;
4) saa længe et i en anden Kommune opstaaet Trangs
tilfælde ikke kan betragtes som ophørt efter Reglerne i § 55;
5) eller naar den tilflyttede Person inden 3 Maaneder
efter Tilflytningen, hvis denne er sket i Oktober Kvartal,
og ellers inden 4 Maaneder faar tilstaaet almindelig Kommune
gæld eller Fattighjælp i Form af Hjælp til Husleje eller Under
hold, og det oplyses, at en tidligere Opholdskommune i Løbet
af de sidste 3 Maaneder før Tilflytningen har ydet Hjælp af
ovennævnte Art, Flyttehjælp eller Laan hos Kommunen.
§ 61 bestemmer, at den faktiske Opholdskommunes
Refusionskrav efter § 60 haves overfor den Kommune, som
før Tilflytningen, ved den oprindelige Hjælps Ydelse, ved den
omhandlede Begivenheds Indtræden, ved Trangens Opstaaen
o. s. v. efter de almindelige Regler vilde være forpligtet til
at træde til (den retlige Opholdskommune).
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Den ved de foregaaende Regler hjemlede Ret til at kræve
Refusion fra en anden Kommune for den Opholdskommunen
paahvilende Del af Udgifterne omfatter efter § 62 enhver
Art af lovlig ydet offentlig Hjælp, der i Henhold til § 58
overhovedet kan være Genstand for Refusion, og tillige Ud
gifter til Læge, Jordemoder, Begravelse eller Medlems
kontingenter, dog kun for saa vidt der desuden har maattet
ydes den tilflyttede Hjælp til andre Udgifter end de sidst
nævnte; for Udgifter i Henhold til § 279 kan Refusion i de
her nævnte Tilfælde ogsaa kræves, selv om denne Hjælp er
den eneste, der er ydet.
Med Hensyn til Varigheden af den retlige Opholdskom
munes Forpligtelser i Henhold til det foregaaende gælder
Reglerne i § 55.
Endelig bestemmer § 63, at hvor den faktiske Opholds
kommune mener sig berettiget til at gøre Opholdskommuneforpligtelsen gældende overfor en anden som den retlige
Opholdskommune, paahviler det den under Refusionskravets
Fortabelse senest 1 Maaned efter den første Hjælps Ydelse
eller Kautionens Afgivelse at anmelde Sagen for denne anden
Kommune, som skal svare inden 1 Maaned.
Statens Forpligtelser fastslaas i §§ 64—70.
§ 64 bestemmer:
Af den Hjælp, som ifølge §§ 57—58 overhovedet kan være
Genstand for Refusion, yder Statskassen Opholdskommunen
1) 2/3 af Udgifter til Personer, som ikke har Indfødsret
her i Landet, jfr. dog § 18, Stykke 2, og § 20, Stykke 4,
samt til islandske Statsborgere, jfr. § 347, Stykke 2,
2) 4/7 af Børnebidrag, der i Medfør af Reglerne i Kapitel XVI
udbetales for Børn af Enker eller Enkemænd eller for
forældreløse Børn,
3) fuld Refusion af:

a. Udgifter til Personer, der forsørges her i Landet efter
§ 18, Stykke 2, eller § 20, Stykke 4.
b. Udgifter til forskudsvis Udbetaling af Underholds
bidrag i Henhold til de i Kapitel XV angivne Regler, jfr.
dog § 201, Stykke 2, samt til forskudsvis Udbetaling af
Bidrag efter §§ 235—237,
c. Udgifter efter §§ 281 og 283 samt
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d. Udgifter vedrørende Børn, der i Henhold til Kapitel
IX er anbragt i anerkendte Skolehjem, Ungdomshjem, Børne
hjem for svagt begavede Børn (Sinkehjem) eller Fredehjem,
samt ved anden Anbringelse udenfor Hjemmet af Børn, der
har været anbragt i saadanne Hjem, i begge Tilfælde dog
kun fra det fyldte 15. Aar at regne.
Endelig refunderer Staten fuldt ud Udgifterne til:
1) Personer, der som lidende af venerisk Sygdom tages
under Kur for offentlig Hegning, og
2) Personer, der er taget under offentlig eller vederlagsfri
Behandling efter den særlige Lovgivning om epidemisk eller
smitsom Sygdom, jfr. § 262, Stykke 3. Herfra undtages
Udgifter til Behandling af Fnat, der refunderes efter § 75.
Med Hensyn til Udgifterne ved Foranstaltninger til at hindre
smitsomme Sygdommes Indførelse her i Riget har det sit
Forblivende ved de hidtil gældende Regler.
Efter § 65 afholder Staten direkte Udgifterne ved Børns
Ophold i de af Staten drevne Opdragelseshjem efter det
fyldte 15. Aar og Udgifterne ved fast Lægetilsyn med Børn
anbragt i anerkendte Opdragelseshjem, jfr. § 162.
Der stilles aarlig af Statskassen en Sum til Raadighed
for Overinspektøren for Børneforsorgen til Uddeling som Op
muntringspræmier for Børn, der er under Forsorg efter Be
stemmelserne i Kapitel IX, eller som for mindre end 3 Aar
siden er udgaaet af saadan Forsorg. Uddelingen sker efter
Forhandling med det sociale Udvalg eller vedkommende
Forstander.
Staten overtager efter § 66 Forsorgen for Opdragelse,
Underhold, Forsørgelse, Kur og Pleje for sindssyge, aandssvage, Epileptikere, vanføre, lemlæstede, talelidende, blinde
og døvstumme, for saa vidt paagældende skal undergives
Anstaltsbehandling enten paa en egentlig Statsanstalt eller
en statsanerkendt Anstalt eller af saadanne Anstalter under
vedvarende Tilsyn anbringes i kontroleret Familiepleje.
Ordene betyder naturligvis ikke, at Staten afholder alle disse
Udgifter, men kun, at den tager denne Opgave i sin Haand.
Socialministeren bestemmer efter § 67, i hvilket Omfang
de i Henhold til den gældende Fattiglovs § 61, jfr. Lov Nr. 58
af 14. Marts 1924, godkendte Anstalter efter denne Lovs
Ikrafttræden kan sidestilles med eller erstatte Statsanstalter
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med Hensyn til Forsorgen for de i § 66 omhandlede Patienter,
og i hvilken Udstrækning kontroleret Familiepleje straks
eller fremtidig kan anvendes af disse statsanerkendte Anstalter.
Socialministeren, for Sindssygehospitalers Vedkommende
Indenrigsministeren, skal efter § 68 stadig have Opmærksom
heden henvendt paa, at de i §§ 66—67 omhandlede Special
anstalter findes i det tilstrækkelige Antal, og skal i modsat
Fald i rette Tid træffe de fornødne forberedende Skridt til
Manglernes Afhjælpning.
§ 69 fastsætter, at Staten afholder for de Personer, der
efter denne Lovs Regler maa anses for trængende, endelig
Udgifterne ved Forsorgen. Om en Person kan anses for træn
gende, afgøres af det sociale Udvalg paa Patientens eller
dennes Forsørgers Hjemsted.
Med Hensyn til Betalingen for Personer, der ikke kan
anses for at være trængende, forholdes efter de for hver af
Anstalterne gældende Bestemmelser.
Kan paagældende Patient eller hans Forsørger ikke
overkomme at udrede hele den fastsatte Betaling, fastsættes
det af det sociale Udvalg i Medfør af § 9, Nr. 2, hvilket Bidrag
Patienten eller hans Forsørger skal udrede.
Staten overtager efter § 70 Udgifterne ved Forsorgen for
Patienterne paa de i § 68 nævnte Anstalter, jfr. § 69, allerede
fra Maanedsdagen efter Datoen for Anmodningen om Op
tagelse paa vedkommende Anstalt, for saa vidt Anmodningen
er ledsaget af en tilbørlig affattet Lægeerklæring.
Til Statens Udgifter regnes ogsaa de fornødne Rejse- og
Beklædningsudgifter i Anledning af Patientens Rejse (Trans
port) til, Ophold paa eller Udskrivning fra vedkommende
Anstalt (Familiepleje).
Amtets Forpligtelser omhandles i §§ 71—74.
§ 71 bestemmer, at Amtet (Amtskommunen og Amtets
Købstæder i Forening) overtager den direkte Forsorg for
dem, der anbringes paa de i § 36, Stykke 2, omhandlede
Arbe j dsanstalter.
Udgifterne ved Driften af Arbejdsanstalter fordeles efter
Udløbet af hvert Regnskabsaar, efter at være godkendt af
Amtmanden, paa Amtsraadskredsen og de i Forbindelse med
samme staaende Købstæder efter Folketal. Paa Bornholm
paahviler Udgifterne den fælles Repartitionsfond, og i
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København afholdes de af Stadens Kasse. Udgifterne paa
hviler Amtet fra den Dato, Henvisning til Arbejdsanstalten
er sket.
Udgifterne ved Driften af de i § 37 omhandlede kom
munale Fødehjem afholdes efter § 72 for de af Amtskom
munen indrettede Fødehjems Vedkommende af Amtskom
munen og i øvrigt af vedkommende Kommune.
§ 73 fastsætter, at Udgifterne ved Driften af de i § 39
omhandlede Amtsplejestifteiser for kronisk syge med Pleje
hjem for tuberkuløse fordeles efter Udløbet af hvert Regn
skabsaar, efter at være godkendt af Amtmanden, paa Amts
raadskredsen og de i Forbindelse med samme staaende Køb
stæder efter Folketal. Paa Bornholm paahviler Udgifterne
Repartitionsfonden, medens Udgifterne i København og
Frederiksberg afholdes- af Kommunens Kasse. Frederiksberg
Kommune deltager ikke i Udgiften til Amtsplejestiftelsen i
Københavns Amt.
Udgifterne ved Driften af de i § 40 nævnte Tvangs
arbejdsanstalter fordeles efter § 74 efter Folketal mellem ved
kommende Amtskommuner og Købstadkommuner efter at
være godkendt af Amtmanden for det Amt, i hvilket Anstal
ten er beliggende.
Hovedreglerne om mellemkomnuinal Refusion findes i
§§ 75—78.
§ 75 fastslaar, at Opholdskommunen faar efter Reglerne
i §§ 76—78 mellemkommunal Refusion for:
1) 2/7 af Udgifter til Børnebidrag, der i Medfør af Reg
lerne i Kapitel XVI udbetales for Børn af Enker eller Enkemænd og for forældreløse Børn, og
2) de 2/3 af samtlige øvrige Udgifter til Hjælp efter
denne Lov, der efter det foregaaende ikke paahviler Opholds
kommunen, for saa vidt det ikke paahviler Staten at refundere
Udgiften.
Socialministeren afgør i Tvivlstilfælde endeligt, hvilke
Udgifter der kan henregnes til de under Nr. 1 og 2 anførte.
I § 76 udtales, at efter at de Poster i Kommunens aarlige
Regnskab, der er Genstand for Statsrefusion eller mellem
kommunal Refusion, jfr. §§ 64 og 75, paa sædvanlig Maade
er revideret, indsendes en Afskrift af hver af Posterne med
tilhørende Bilag inden den 1. September til Amtet, som
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inden den 1. November indberetter til Socialministeren, hvad
der af hver enkelt Kommune i alt er anvendt til hver af de
i §§ 64 og 75 nævnte Udgifter. Fra de i § 50, Stykke 1, 2. Punkt,
nævnte Kommuner indsendes Regnskab og Indberetning inden
1. Oktober direkte til Socialministeriet.
Samtidig med Indsendelsen af de nævnte Afskrifter af
vedkommende Regnskabsposter skal hver Kommune ind
berette :

a) med Hensyn til den personlige Beskatning i Kom
munen i det løbende Skatteaar:
1) Summen af de Indkomstbeløb, der i Kommunen har
været Grundlag for Ansættelse af personlig Skat til
Opholdskommunen uden Forhøjelse eller Nedsættelse
af nogen Art, med Tillæg af
2) Summen af de Indkomstbeløb, der — efter Fradrag af
det i § 10, Stykke 1, i Lov Nr. 73 af 29. Marts 1924
vedrørende personlig Skat til Kommunen omhandlede
Beløb af 5 000 Kr. — har ligget til Grund for Ligning af
Erhvervsskat i Kommunen, men med Fradrag af
3) Summen af de Indkomstbeløb, der — efter Fradrag af
det i § 10, Stykke 1, i Lov Nr. 73 af 29. Marts 1924
omhandlede Beløb af 5 000 Kr. — har været erhvervs
beskattet i andre Kommuner;
b) den samlede til Kommunen afgiftspligtige Grund
værdi i Henhold til Lov Nr. 83 af 31. Marts 1926 samt det
samlede Beløb, hvormed Vurderingssummen til Ejendoms
skyld overstiger Grundværdien for samtlige Ejendomme i
Kommunen, bortset fra Ejendomme, der er fritaget for
kommunal Grundskyld og Ejendomsskyld. Disse Oplysnin
ger indsendes af Amtet til Socialministeriet samtidig med de
fornævnte Indberetninger.

§ 77 bestemmer saa, at de Beløb, som i Henhold til § 75
skal være Genstand for mellemkommunal Refusion, fordeles
paa samtlige Landets Kommuner med:
1) 1/3 i Forhold til den enkelte Kommunes Indbyggertal
ved den sidste almindelige Folketælling,
2) x/3 i Forhold til Kommunens i Henhold til § 76,
Stykke 2 a, opgjorte samlede Indkomstbeløb,
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3) x/3 i Forhold til Kommunens samlede afgiftspligtige
Grundværdi med Tillæg af 3/4 af det samlede Beløb, hvormed
Vurderingssummen til Ejendomsskyld overstiger Grundvær
dien for samtlige Ejendomme i Kommunen, bortset fra
Ejendomme, der er fritaget for kommunal Grundskyld og
Ejendomsskyld.
Derefter gives Regler for det Tilfælde, at en Kommune
ikke rettidig indsender de pligtige Oplysninger.
Inden den 31. December, meddeler Socialministeriet
efter § 78 enhver Kommune, hvilket Beløb det paahviler
den at udrede for det sidst afsluttede Regnskabsaar efter
den i Henhold til § 77 foretagne Fordeling.
Dersom dette Beløb er større end det for vedkommende
Kommune i Henhold til § 75 opgjorte Beløb, paahviler det
Kommunen senest den følgende 31. Januar til Socialmini
steriet at indbetale Forskellen mellem de to nævnte Beløb.
Dersom Beløbet er mindre, udbetaler Socialministeriet senest
den følgende 31. Januar Kommunen Forskellen mellem de
nævnte Beløb. Til disse Udbetalinger stilles de fornødne
Beløb til Raadighed af Statskassen.
I Forskellige Bestemmelser §§ 79—82 findes Overgangs
bestemmelserne, hvorefter Statskassen i de første Aar hjælper
de Kommuner, der vil faa forøgede Udgifter. I saa Hen
seende bestemmer § 79: Ved Finanslovene for Finansaarene
1933—34, 1934—35, 1935—36, 1936—37, 1937—38 og
1938—39 stilles der aarlig et Beløb af indtil 1 500 000 Kr.
til Raadighed som Bidrag til delvis Dækning af de af Kom
munerne med Undtagelse af København, Frederiksberg og
Gentofte i det foregaaende Regnskabsaar afholdte Udgifter
af den i § 75 omhandlede Art. Bidraget ydes i Forhold til det
Beløb, hvormed nævnte Udgifter overstiger Kommunens
Udgifter til de samme Formaal i Regnskabsaaret 1931—32
med Tillæg af 10 pCt., og det nævnte Beløb fordeles forholds
mæssigt imellem de bidragsberettigede Kommuner. Som
Kommunernes Udgifter i Regnskabsaaret 1931—32 betragtes
de Beløb, som fremkommer efter Modtagelse af Statstilskud,
herunder ogsaa Statstilskud i Henhold til Lov Nr. 85 af
15. Maj 1903 (Lov om Ændringer i den kommunale Beskat
ning), og efter Refusion til og fra andre Kommuner for dette
Regnskabsaar i Henhold til den i dette gældende Lovgivning.
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Som Kommunernes Udgifter i Regnskabsaärene 1932—33,
1933—34, 1934—35, 1936—37 og 1937—38 betragtes de
Beløb, som fremkommer efter Fradrag af Statstilskud efter
§ 64 og efter Tillæg eller Fradrag af mellemkommunal Refu
sion for hvert af de nævnte Regnskabsaar i Henhold til §78.
Overstiger det samlede Tilskudsbeløb, som herefter vil
være at yde Kommunerne, 1 500 000 Kr., sker der en for
holdsmæssig Nedsættelse af de for de enkelte Kommuner
beregnede Beløb.
Ved Finanslovene for Finansaarene 1939—40, 1940—41,
1941—42 og 1942—43 stilles til Raadighed et Beløb af
henholdsvis 1 200 000 Kr., 900 000 Kr., 600 000 Kr. og 300 000
Kr., hvoraf ydes tilsvarende Tilskud.
Fra og med Finansaaret 1932—33 bortfalder det i
§§ 31—33 i Lov Nr. 85 af 15. Maj 1903 omhandlede Statstilskud
til Kommunerne.
Inden 31. December skal Socialministeriet efter § 80
have anvist de enkelte Kommuner Statsrefusionen paa de
forskellige Poster.
§ 81 fastsætter, at den Kommune, som senest den 1. Maj
har indberettet, hvilke Beløb den i det forløbne Regnskabsaar
har anvendt til de forskellige Arter af offentlig Hjælp, der
er Genstand for Statsrefusion, vil inden den 1. Juni af Social
ministeriet faa anvist et Forskud, der udgør 4/5 af Udgifterne
til Børnebidrag i Henhold til Kapitel XVI og 9/10 af alle
øvrige Udgifter, der anmeldes til Statsrefusion efter § 64.
De Kommuner, som ikke har foretaget de foran omhand
lede Indberetninger senest den 1. Maj, vil intet Forskud
modtage for den eller de Arter af Hjælp, for hvis Vedkom
mende der ikke er sket rettidig Indberetning.
Efter § 82 undergives Kommunernes Udgifter efter
Regnskabernes Indsendelse til Socialministeriet en efterføl
gende kritisk Revision, for saa vidt angaar Børneværns
udgifter af Landsnævnet for Børneforsorg og i øvrigt af
Socialministeriet.
I Afsnit II findes Reglerne om Børneværn, som sam
arbejder alle de nugældende Bestemmelser om den offentlige
Børneforsorg. Denne udøves nu dels af Kommunalbesty
relserne, dels af Værgeraadene, men foreslaas i det hele
henlagt til det sociale Udvalg i hver Kommune, dog med en
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Særordning for Københavns Vedkommende. Som nævnt i
§ 27 kan der af Hensyn til Børneværnet af det sociale Udvalg
tilkaldes særlig sagkyndige eller børnesagsinteresserede. Af
snit II omfatter Kapitlerne V—XIV, §§ 83—181.
Kapitel V, §§ 83—97, omhandler Børneværnets Omfang
og Administrationens Ordning m. v.
Det offentlige Børneværn omfatter efter § 83:

1)
2)
3)
Hjem,

Tilsyn med Børn, Kapitel VII,
forebyggende Foranstaltninger, Kapitel VIII, samt
Opdragelse og Forsørgelse af Børn udenfor deres
Kapitel IX.

Børneværnet udøves indenfor hver Kommune af det
sociale Udvalg, jfr. dog §§ 152 og 153; for Københavns Kom
mune gælder Reglerne i Kapitel VI.
Ved Barn forstaas efter § 84 i dette Afsnit, hvor ikke
andet er sagt, enhver Person, paa hvem den i dette Afsnit
hjemlede Forsorg kan anvendes.
§ 85 bestemmer: Ved Behandling af en Sag angaaende et
Barn over kriminel Lavalder paahviler det Udvalget at under
søge, om der, hvis Barnet har begaaet strafbare Handlinger,
er indledet strafferetlig Undersøgelse mod Barnet. Er dette
Tilfældet, kan Udvalget ikke iværksætte de i dette Afsnit
omhandlede Foranstaltningerbortset fra de i § 123 nævnte,
paa Grundlag af de begaaede strafbare Handlinger, med
mindre enten Anklagemyndigheden har frafaldet Tiltale,
eller Fuldbyrdelse af ikendt Straf ved Dommen er udsat,
eller Straf helt eller delvis er eftergivet.
Er de strafbare Handlinger, et Barn har begaaet, af en
saa lidet alvorlig Karakter, at Udvalget skønner, at der ikke
vil blive rejst Tiltale mod Barnet, kan Udvalget dog straks
iværksætte de efter dets Skøn fornødne Foranstaltninger,
ligesom Udvalget, selv om det ikke anses for udelukket, at
Tiltale vil blive rejst, kan iværksætte saadanne foreløbige
Foranstaltninger, som af Hensyn til Barnets Velfærd ikke
skønnes at kunne udsættes. ,
Frafaldes Tiltale mod et Barn paa Vilkaar, at dette under
gives Forsorg efter dette Afsnit, eller udsættes paa samme
Vilkaar Fuldbyrdelsen af en ikendt Straf, eller eftergives
Straffen, overgaar Sagen straks til det sociale Udvalg.
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Selv om en ikendt Straf er fuldbyrdet, kan det sociale
Udvalg dog, naar det skønnes ønskeligt, navnlig efter Hen
stilling fra Fængselsmyndighederne, træffe Foranstaltninger
efter dette Afsnit ogsaa paa Grundlag af de Handlinger, for
hvilke Straf er afsonet.
Efter § 86 kan de i dette Afsnit omhandlede Foranstalt
ninger af det sociale Udvalg iværksættes med Hensyn til
ethvert Barn, der har Ophold her i Landet. Med Hensyn til
andre Børn forelægger Udvalget Socialministeren Spørgs
maalet om, hvorvidt Barnet kan forblive her i Riget.
Udøvelse af Tilsyn med Børn (Kapitel VII) og Iværk
sættelse af forebyggende Foranstaltninger (Kapitel VIII)
sker ved det sociale Udvalg for den Kommune, i hvilken
vedkommende Barn opholder sig.
Beslutning om et Barns Fjernelse fra dets Hjem i Hen
hold til §§ 130, Stykke 1. og 131 tages af det sociale Udvalg
for den Kommune, i hvilken Indehaverne af Forældremyndig
heden over Barnet opholder sig. Opholder Barnet sig ikke
hos Indehaveren af Forældremyndigheden, kan Udvalget
for den Kommune, hvori Barnet opholder sig, tage Beslut
ning om foreløbige Foranstaltninger. Udvalget gør samtidig
det sociale Udvalg i Forældrenes Opholdskommune bekendt
med den trufne Beslutning og Grundlaget for denne.
Beslutning om Inddragelse af et Barn under Forsorg i
Henhold til § 130, Stykke 2, tages af Udvalget for den Kom
mune, i hvilken Barnet opholder sig.
I § 87 findes Reglerne om, hvor mange Medlemmer af
det sociale Udvalg der skal være til Stede for at træffe Be
slutning om de her omhandlede Foranstaltninger. Er der
ved Udvalgets Afgørelse ikke det nødvendige Flertal for
Fjernelse fra Hjemmet, skal Sagen inden 14 Dage forelægges
Landsnævnet for Børneforsorg, hvis mindst 2 af de Medlem
mer, der har stemt for Fjernelse, paa Mødet forlanger det.
Er det sociale Udvalg ikke samlet, kan efter § 88 Udval
gets Formand iværksætte saadanne foreløbige Foranstaltnin
ger, som ikke kan udsættes uden Fare for Barnets Vel. Beslut
ninger om saadanne foreløbige Foranstaltninger forelægges
snarest muligt Udvalget til Godkendelse.
Ved § 89 foreskrives, at Retskredsens Underretsdommer
i borgerlige Sager eller den særlig beskikkede Dommer eller
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juridiske Embedsmand skal tiltræde det sociale Udvalg,
naar der skal træffes Beslutning om at fjerne et Barn endeligt
fra dets Hjem i Henhold til Bestemmelserne i § 13, Stykke 1.
Han yder Udvalget Vejledning, leder Udvalgets Undersøgelse
af Sagen og deltager i den endelige Behandling, dog uden
Stemmeret.
Efter § 90 kan det sociale Udvalgs Beslutninger om
Iværksættelse og Ophævelse af de i dette Afsnit omhandlede
Foranstaltninger indankes for Landsnævnet for Børneforsorg,
for Overinspektøren for Børneforsorgen samt for Amtet
— i de i § 50, Stykke 1, 2. Punkt, nævnte Kommuner for
Socialministeren.
§ 91 giver Regler om Forhandlingerne i Udvalget og
Førelse af en Protokol derover og § 92 om, hvad der skal
foretages for at faa Sagerne oplyst, Besøg i Hjemmet,
Indhentelse af Erklæring fra Skolen, Præst, Husbond og
Læge. Efter § 93 kan Udvalget afhøre Personer, der kan
antages at have Kendskab til Forholdene, og foretage andre
Undersøgelser samt affordre offentlige Myndigheder Erklæring,
ligesom efter § 94 Barnets Forældre skal opfordres til at udtale
sig. I § 95 bestemmes, at Udvalgets Beslutninger skal med
deles Barnets Forældre, og efter § 96 drager Udvalget Omsorg
for Beslutningernes Fuldbyrdelse. § 97 giver Regler om Diæter
og Befordringsgodtgørelse.
I Kapitel VI findes særlige Regler vedrørende København,
§§ 98—109.
Efter § 98 oprettes for Københavns Kommune et’ Børnenævn til at udøve Børneværnet for de i §§ 130, Stykke 1, og
131 omhandlede Børn.
Børneværnet bestaar efter § 99 af en Formand, en Næst
formand og 3 Gange saa mange Kredsværger, som der er
Børneværnskredse, jfr. § 100, samt yderligere 6 Medlemmer.
Disse 6 Medlemmer danner sammen med Børnenævnets For
mand og Næstformand Forretningsudvalget.
Børnenævnets Formand er Borgmesteren for den Afdeling
indenfor Københavns Magistrat, under hvilken Børneværnet
i øvrigt hører. Børnenævnets Næstformand, der skal være
juridisk uddannet, udnævnes af Magistraten.
Borgerrepræsentationen vælger under eet efter For
holdstal de nævnte Kredsværger og et tilsvarende Antal
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Suppleanter, saaledes at der for hver Kreds vælges 3 Kreds
værger og 3 Suppleanter. Kredsværgerne skal bo i Kredsen.
Ingen kan vælges til Kredsværge for mere end een Kreds.
Borgerrepræsentationen vælger endvidere blandt sine
Medlemmer de 6 Forretningsudvalgsmedlemmer, der skal
være Personer, som i Kraft af deres Uddannelse og tidligere
Virksomhed maa antages at være i Besiddelse af særlig Ind
sigt i Børneforsorg. Valgene gælder for 4 Aar regnet fra den
efter Udløbet af en Valgperiode for Borgerrepræsentationen
følgende 1. Maj.
Der tillægges de af Borgerrepræsentationen valgte Med
lemmer af Forretningsudvalget et Honorar, der fastsættes af
Kommunalbestyrelsen og udredes af Kommunen.
I § 100 bestemmes, at København deles i indtil 20 Børne
værnskredse. Delingen foretages af Socialministeren efter
Indstilling af Kommunalbestyrelsen.
Valgbar til Børneværnet er efter § 101 enhver, som har
Valgret til Folketinget. Enhver valgbar er forpligtet til at
modtage Valg i to efter hinanden følgende Valgperioder.
Ingen, som er fyldt 60 Aar, er forpligtet til at modtage Valg.
I de følgende Paragraffer gives saa Regler om Behandlin
gen af Sagerne for Børnenævnet og deres Afgørelse af For
retningsudvalget og Kreds værgen, væsentlig svarende til de
for det sociale Udvalg gældende, samt endelig om Fællesmøder
for samtlige Medlemmer af Børnenævnet.
Kapitel VII, §§ 110—122, har til Overskrift: Om Tilsyn
med Børn m. v. og afløser Lovene af 23. Marts 1922 og § 40
i Fattigloven, men svarer i det væsentlige til disse Bestem
melser.
Det almindelige Plejetilsyn omhandles i §§ 110—114.
Den første Paragraf bestemmer, at i nedennævnte Til
fælde undergives Børn Tilsyn af det sociale Udvalg i Over
ensstemmelse med Reglerne i dette Kapitel:

1) Børn under 14 Aar, som for Betaling er anbragt i Familie
pleje eller Dagpleje;
2) Børn udenfor Ægteskab indtil deres 7. Aar;
3) Børn under 18 Aar, der udenfor Forsørgelsesanstalter
lever sammen med Forældre, som oppebærer vedvarende
Kommunegæld eller Fattighjælp; Tilsynet kan i disse
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Tilfælde udstrækkes i indtil 3 Maaneder efter den sidst
ydede Hjælps Ophør;
4) Børn, til hvis Forsørgelse der af det offentlige udbetales
Bidrag i Henhold til Bestemmelserne i Afsnit III.
Udvalget kan derhos, naar Hensynet til et Barns Vel
færd kræver det, beslutte at inddrage under Tilsyn:
1) Børn under 14 Aar, der er anbragt i Familiepleje uden
Betaling;
2) Adoptivbørn under 14 Aar, saafremt Adoptivforældrene
har modtaget eller modtager Vederlag for Adoptionen,
herunder Underholdsbidrag;
3) Børn udenfor Ægteskab indtil deres 14. Aar.

Udvalget kan, naar Forholdene i det enkelte Tilfælde
taler derfor, fritage for Tilsyn:
1) Børn udenfor Ægteskab, der lever under gode Forhold;
2) Børn, til hvis Forsørgelse der er ydet Understøttelse
som i Stykke 1, Nr. 3, ommeldt, eller til hvilke der af
det offentlige udbetales Bidrag i Henhold til Bestem
melserne i Afsnit III;
3) Børn i Familiepleje eller Dagpleje, naar Plejeforholdet
ikke skønnes begrundet i Hensynet til Fortjeneste eller
Erhverv, og Plejen i det hele findes god;
4) Børn, med hvilke der føres Tilsyn af en med offentlig
Anerkendelse virkende Forening for Børneforsorg.

Beglerne i dette Kapitel finder efter § 111 ikke Anven
delse paa Børn, for hvilke der er beskikket Tilsynsværge i
Henhold til Bestemmelserne i Kapitel VIII, eller som er
under Forsorg i Henhold til Kapitel IX, og ej heller paa Børn,
der er anbragt i Opdragelseshjem, Helbredelsesanstalter
el. lign eller i Institutioner for Særforsorg.
Børn under 14 Aar, der er anbragt i kontroleret Familie
pleje af en anerkendt Institution for Særforsorg, er ikke
undergivet Tilsyn i Henhold til § 110, men for saa vidt Barnet
er anbragt hos andre end den, der er Indehaver af Forældre
myndigheden, kræves Plejetilladelse i Overensstemmelse med
Bestemmelserne i § 115.
Det sociale Udvalg kan efter § 112 udøve Tilsynet ved
Hjælp af særlig beskikkede tilsynsførende eller overdrage
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Udøvelsen af Tilsynet med bestemte Børn eller bestemte
Grupper af Børn til en af de med offentlig Anerkendelse
virkende Foreninger for Børneforsorg.
Der gives dernæst nærmere Regler om, til hvem Hvervet,
der er et borgerligt Ombud, skal overdrages; kun, hvis det
ikke er muligt at udmelde tilstrækkeligt kvalificerede til
synsførende, kan der med Ministerens Samtykke benyttes
lønnede- tilsynsførende.
I § 113 gives Regler om Udførelsen af Tilsynet, om hvilket
skal afgives Indberetning til det sociale Udvalg, der, hvis der
er forefundet Mangler, giver Hjemmet Paalæg om at afhjælpe
dem og om fornødent derefter kan hæve Plejeforholdet.
Ligeledes kan Udvalget efter § 114 give den, der faar udbetalt
Bidrag, Paalæg angaaende dettes Anvendelse.
Reglerne om Plejetilladelse gives i §§ 115—116, og det
fastslaas i den første Paragraf, at ingen maa modtage eller
have noget Barn under 14 Aar i Familiepleje eller mod
Betaling i Dagpleje uden dertil at have faaet Tilladelse af
det sociale Udvalg.
Plejetilladelse maa som Regel kun gives til samlevende
Ægtefæller, som ikke selv har mere end 3 Børn under 14 Aars
Alderen i Hjemmet. Der bør som Regel ikke anbringes mere
end 1 Barn under 1 Aar i samme Plejehjem, og flere end 2 Børn
maa i Regelen ikke samtidig være anbragt i samme Familie,
medmindre de alle er Søskende. Der kan meddeles enlige Kvin
der Tilladelse til at modtage Piger i Pleje og undtagelsesvis
Drenge, navnlig i spæd Alder. Plejetilladelse bør kun ander
ganske særlige Omstændigheder gives enlige Mænd. Pleje
tilladelse bør som Regel ikke meddeles Personer over 60 Aar.
Inden Tilladelsen gives, skal det sociale Udvalg lade
Anbringelsesstedet undersøge og paase, at der foreligger Læge
attest, hvorefter der ikke er Grund til at antage, at Pleje
forældrene og deres Husstand er syge eller frembyder Tegn
paa smittefarlig Tuberkulose eller anden smitsom Sygdom,
og ligeledes skal der foreligge Lægeattest for Barnet.
Det paahviler efter § 116 den, der anbringer eller lader
et Barn anbringe i Pleje, at forvisse sig om, at Plejehjemmet
har den fornødne Tilladelse til at modtage Barnet, samt
straks at give det sociale Udvalg Meddelelse, naar Barnet
er anbragt i Plejehjemmet, og tilsvarende Forpligtelse paa-

408

Ikke-vedtagne Forslag (Socialm.)

1930/
/1931

hviler den, der har faaet Tilladelse til at modtage et Barn
i Pleje; ligeledes skal senere Forandringer i Forholdet ind
berettes.
Særlige Bestemmelser om Børn, født udenfor Ægteskab,
findes i §§ 117—119.
I § 117 fastsættes, at en Jordemoder eller en som Fødsels
hjælper fungerende Læge, der har gjort Tjeneste ved Fødselen
af et Barn udenfor Ægteskab, skal inden 3 Dage efter Fødselen
gøre Anmeldelse om denne til det sociale Udvalg paa det Sted,
hvor Fødselen er foregaaet. Der gives Regler om Anmeldelsens
Indhold og bestemmes, at hvor ingen Jordemoder eller Læge
har fungeret, skal Moderen gøre Anmeldelse, ligesom Rigs
hospitalet og Fødselsanstalten i Jylland har samme Pligt.
Saa snart det sociale Udvalg har modtaget en saadan
Anmeldelse, skal det efter § 118 straks undersøge Moderens
og Barnets Forhold og sørge for, at Barnet undergives Tilsyn
i Overensstemmelse med Reglerne i denne Lov, og, hvis
Barnet skal anbringes i en anden Kommune, give dennes
sociale Udvalg fornøden Meddelelse.
Efter § 119 skal Moderen give Udvalget Meddelelse,
naar Barnets Opholdssted forandres eller det dør.
I §§ 120—122 findes forskellige Bestemmelser, bl. a. om,
at en Nægtelse af Plejetilladelse eller anden Afgørelse kan
indankes for Amtet, i enkelte Tilfælde for Ministeren, ligesom
visse andre Afgørelser kan indankes. Det sociale Udvalg skal
hvert Aar aflægge Beretning til Overinspektøren for Børne
forsorgen om Tilsynet.
I Kapitel VIII, §§ 123—129, findes Bestemmelser om
Forebyggende Børneværn, som nu omhandles i Værgeraadslovens Kapitel IV og Lov af 30. Juni 1919 om Statstilskud
til Børneværnsinstitutioner, hvis Regler paa enkelte Punkter
ændres.
I § 123 bestemmes, at det sociale Udvalg kan i Stedet
for at fjerne et Barn fra dets Hjem og i andre Tilfælde, hvor
forebyggende Foranstaltninger udkræves, beslutte Anven
delse af følgende Foranstaltninger:
1) Tildeling af Advarsel til Barnet og dets Forældre eller
andre Opdragere;
2) Beskikkelse af en Tilsynsværge for Barnet;
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3) Meddelelse af Paalæg overfor Forældre eller andre Op
dragere med Hensyn til Barnets Pleje, Opdragelse, Op
læring eller Arbejde, herunder Paalæg om, at Børn over
den undervisningspligtige Alder skal søge en Fortsættel
sesskole, Aftenskole, teknisk Skole eller lignende, at
undervisningspligtige Børn skal besøge en Dagarbejdsskole, et Fritidshjem eller anden lignende Institution,
og at Børn under den undervisningspligtige Alder skal
søge et Børneasyl, en Børnehave, et Daghjem for spæde
Børn eller lignende Institution.
Udvalget kan give nærmere Forskrifter for Gennem
førelsen af de her nævnte Paalæg og kan i Trangstilfælde
som Særhjælp yde Forældre eller Opdragere økonomisk Hjælp
til Afholdelse af de Udgifter, der direkte foraarsages af de
givne Paalæg. Efter § 124 kan Udvalgets Beslutninger om
Iværksættelse af de i § 123, Stykke 1, Nr. 2 og 3, nævnte
Foranstaltninger indankes for Amtet, i visse Tilfælde for
Socialministeren.
§ 125 bestemmer, at Beskikkelse af Tilsynsværge sker
til det sociale Udvalgs Børneværnsprotokol. Udvalget med
deler den beskikkede skriftlig Beskikkelse og giver ham
Instruks om det ham overdragne Hverv.
Som Tilsynsværge kan beskikkes et af Udvalgets Med
lemmer, en af Udvalgets frivillige eller lønnede Medhjælpere
eller en anden dertil villig og egnet Mand eller Kvinde. For
Piger samt for Drenge under 7 Aar bør i Regelen beskikkes en
Kvinde. For Børn under 1 Aar skal der, hvor Forholdene
muliggør det, beskikkes en Kvinde med særligt Kendskab
til Plejen af spæde Børn. — Der gives saa nærmere Regler,
svarende til de gældende, om Tilsynsværgens Pligter.
Efter §126 skal Institutioner for forebyggende Børneværn,
til hvilke Børn henvises i Medfør af § 123, have offentlig
Anerkendelse. Denne gives efter Indstilling af Overinspek
tøren for Børneforsorgen af Socialministeren, der fastsætter
nærmere Regler for Institutionernes Indretning, Ledelse og
Bestyrelse m. m. samt fastsætter, hvilken Betaling Institu
tionerne kan kræve for de Børn, der henvises til dem af det
sociale Udvalg. Anerkendelsen, der meddeles med en bestemt
Person som Leder, og som skal fornys ved Lederskifte eller
Flytning til andre Lokaler, kan til enhver Tid tages tilbage.
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§ 127 fastsætter, at til Fremme af Oprettelse og forsvarlig
Drift af Institutioner for forebyggende Børneværn stilles af
Statskassen et Beløb, hvis Størrelse fastsættes paa de aarlige
Finanslove, til Raadighed til Anvendelse efter de i §§ 128
og 129 givne Regler til Tilskud til Daghjem for spæde Børn,
Børneasyler, Børnehaver, Dagarbejdsskoler, Fritidshjem eller
andre Institutioner med lignende Formaal for Børn under
14 Aar.
Under særlige Forhold kan Tilskud gives til Institutioner
med det Formaal at sysselsætte Børn over den undervisnings
pligtige Alder udenfor Arbejdstiden.
Tilskud kan ikke gives, saafremt paagældende Institution
er anerkendt eller modtager Tilskud som Led i det almindelige
Skolevæsen.
For at opnaa Tilskud skal efter § 128 en Institution være
godkendt af Socialministeren. Godkendelse kan kun meddeles
Institutioner, der

1) enten drives af det sociale Udvalg eller har en Bestyrelse
paa mindst 3 Medlemmer, hvoraf saa vidt muligt den
ene skal være Læge, en anden Lærer eller en i Barnepleje uddannet Person,
2) er aabne for Tilgang af Børn i mindst 4 Timer daglig
paa Søgnedage hele Aaret rundt med Undtagelse af en
rimelig Sommerferie,
3) udelukkende eller dog væsentligst modtager Børn af
mindrebemidlede Forældre,
4) opkræver en passende Betaling for Børnenes Benyttelse
af Institutionen; Betalingen skal mindst svare til Værdien
af den Kost, der af Institutionen ydes Børnene. Bestyrel
sen kan dog tilstaa Friplads.
For Institutioner for Børn over 7 Aars Alderen kan Social
ministeren frafalde den under Nr. 2 nævnte Betingelse. —
Det sociale Udvalg har Ret til efter Andragende fra Institu
tionen eller Forældrene, hvor Forholdene efter Undersøgelse
i det enkelte Tilfælde taler derfor, som Særhjælp at betale
helt eller delvis for Børn af trængende Forældre.
Statstilskuddet ydes efter § 129 med Beløb, der ikke maa
overstige Halvdelen af de med Institutionens Drift i det sidst
forløbne Regnskabsaar forbundne Udgifter, bortset fra Ud-
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gifter til Lokale og dettes Forsyning med mur- og nagelfast
Inventar. Tilskud kan ikke ydes for nogen Tid, der ligger
forud for Institutionens Godkendelse.
Til Oprettelse af en forebyggende Institution, der søger
Godkendelse og forpligter sig til at følge Reglerne i § 128,
kan der ydes Tilskud med indtil Halvdelen af de med Lokalets
Indretning og Anskaffelse af fornødent Inventar forbundne
Udgifter. Under særlige Omstændigheder kan tilsvarende
Tilskud ydes til Forbedring af Lokaler, der allerede er
i BrugI Kapitel IX, §§ 130—150, omhandles Børns Anbringelse
udenfor deres Hjem, og disse Bestemmelser afløser Fattig
lovens § 30 samt Værgeraadslovens tilsvarende Regler, som
i det store og hele er fulgt, bortset fra §§ 18—20, som bort
falder.
Anbringélsesgrunde, Anbringelsessteder m. v.

I § 130 udtales, at naar Hensynet til Barnets Velfærd kræ
ver det, og forebyggende Foranstaltninger i Henhold til Be
stemmelserne i Kapitel VIII ikke skønnes tilstrækkelige, skal
det sociale Udvalg beslutte Fjernelse fra Hjemmet af et Barn
under 18 Aar, naar Barnet

1) har en særlig vanskelig Karakter eller har udvist meget
slet Opførsel, og Barnets Forældre eller andre Opdragere
ikke skønnes at kunne magte dets Opdragelse,
2) paa Grund af Forældres eller andre Opdrageres Lastefuldhed, grove Forsømmelighed eller Mangel paa Villie
til at forsørge Barnet eller paa Evne til at opdrage det
findes at være udsat for Vanrøgt eller Fordærvelse,
3) af Forældre eller andre Opdragere mishandles eller
behandles saaledes, at dets sjælelige eller legemlige
Sundhed eller Udvikling udsættes for alvorlig Fare,
4) paa Grund af legemlige eller sjælelige Mangler er træn
gende til Særforsorg, der ikke kan iværksættes i Hjemmet,
saasom naar det er aandssvagt, sindssygt, epileptisk,
døvstumt, blindt, vanført, tuberkuløst, og Forældre
eller andre Opdragere ikke sørger for, at Barnet under
gives den fornødne Særforsorg i Overensstemmelse med
Reglerne i §§ 252 hg.
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Endvidere paahviler det Udvalget at drage Omsorg for
Anbringelse, Opdragelse og Uddannelse af et Barn, der staar
uden Forsørger, eller hvis Forældre midlertidig paa Grund
af Sygdom el. lign, er ude af Stand til at sørge forsvarlig for
det og derfor har fremsat Begæring derom.
I § 131 bestemmes, at hvis det sociale Udvalg anser det
for sandsynligt, at de Forhold, der giver Anledning til, at
et Barn maa fjernes fra Hjemmet, kan ændres i Løbet af
kortere Tid, kan Udvalget træffe Beslutning om, at Barnet
for bestemt Tid skal anbringes udenfor Hjemmet, saaledes at
Udvalget samtidig tager Beslutning om, til hvilken Dato
inden Udløbet af 3 Maaneder Sagen vil være at genoptage.
Dette kan ogsaa anvendes overfor et undervisningspligtigt
Barn, der har gjort sig skyldig i oftere gentagen Skulken fra
Skolen, fortsat betydelig Dovenskab eller meget slet Opførsel
i Skolen, samt overfor et Barn, der har gjort sig skyldig i
betydelige Skoleforsømmelser, som skyldes Forældrenes eller
andre Opdrageres Forhold, naar Anvendelsen af Skolemulkter ikke har formaaet at bringe Forsømmelserne til
Ophør. Ved Sagens Genoptagelse kan Udvalget beslutte at
hjemgive Barnet eller at forlænge Fjernelsen, dog ikke udover
1/2 Aar fra den Dato, den første Fjernelse iværksattes.
Udvalgets Beslutninger i Henhold til §§ 130, Stykke 1,
og 131 kan efter § 132 indankes for Landsnævnet for Børne
forsorg inden 14 Dage.
I § 133 fastsættes, at naar et Barn i Medfør af §§ 130,
Stykke 1, eller 131 er fjernet fra Hjemmet eller i Medfør af
§ 130, Stykke 2, er inddraget under det sociale Udvalgs For
sorg, tilkommer Forældremyndigheden det sociale Udvalg, som
kan bemyndige andre til paa Udvalgets Vegne at udøve denne
Myndighed; er et Barn anbragt i et Opdragelseshjem eller
i en Institution for Særforsorg, udøves Forældremyndig
heden paa Udvalgets Vegne af Hjemmets eller Institutionens
Forstander.
Naar det sociale Udvalg har fjernet et Barn fra dets Hjem
eller overtager Forsorgen for et Barn, paahviler det efter
§ 134 Udvalget straks at tage Beslutning om Barnets frem
tidige Anbringelse i Pleje, Lære eller til anden Uddannelse,
i Tjeneste, til Opdragelse i et af de i § 157 nævnte Opdragelses
hjem, eller undergives Særforsorg.
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I § 135 bestemmes, at hvis det maa antages, at et Barn,
der skal fjernes fra Hjemmet eller undergives Udvalgets For
sorg, er aandssvagt, sindssygt, epileptisk, døvstumt, tale
lidende, blindt, vanført eller tuberkuløst, skal Udvalget
søge oplyst, om særlig Forsorg i den Anledning bør finde
Sted, og i bekræftende Fald sørge for, at Barnet anbringes
i en egnet Institution for Særforsorg eller under dennes
Tilsyn.
Udenfor de i § 135 nævnte Tilfælde bliver efter § 136
Børn under Id Aar, som ikke kan antages at være af særlig
vanskelig Karakter og ikke har udvist særlig slet Opførsel,
som Regel at anbringe i en Familie (Plejehjem). Anbringelse
i Plejehjem kan forbindes med Paalæg om at lade Barnet
søge en Institution for forebyggende Børneforsorg, jfr.
Kapitel VIII. — Børn under 14 Aar, hvis Anbringelse i
Plejehjem paa Grund af særlige Omstændigheder, f. Eks. af
Helbredshensyn, maa antages at støde paa Vanskeligheder,
samt Børn, for hvem det skønnes at være af særlig Betyd
ning, saaledes som Regel Søskende, anbringes i Børnehjem.
— Børn under 14 Aar, hvis legemlige eller aandelige Udvik
ling ikke staar Maal med det normale, men som dog ikke er
trængende til Særforsorg, jfr. § 135, anbringes saa vidt muligt
i særlige for saadanne Børn beregnede Hjem (Sinkehjem). —
Børn under 14 Aar, undtagelsesvis 15 Aar, der har en særlig
vanskelig Karakter, eller som har udvist meget slet Opførsel,
saaledes at der er Fare for, at deres Optagelse i de almindelige
Skoler vil have uheldig Indvirkning paa andre Børn, anbringes
i Skolehjem.
Efter § 137 bør Børn over 14 Aar, som ikke kan antages
at være af særlig vanskelig Karakter og ikke har udvist
særlig slet Opførsel, og som ikke er trængende til Særforsorg,
som Regel anbringes i Lære eller lignende. — Børn over
14 Aar, hvis legemlige eller aandelige Udvikling ikke staar
Maal med det normale, men som dog ikke er trængende til
Særforsorg, anbringes saa vidt muligt i særlige for saadanne
Børn beregnede Hjem (Fredehjem). — Børn over 14 Aar, der
har en særlig vanskelig Karakter eller har udvist meget slet
Opførsel, anbringes som Regel i et Ungdomshjem eller i
Optagelseshjem eller i anden til Uddannelse og Oplæring
bestemt Institution.

414

Ikke-vedtagne Forslag (Socialm.)

1930/
/1931

Er Udvalget i Tvivl om, hvorledes et Barn bør anbringes,
kan det efter § 138 anbringe Barnet til Iagttagelse i et hertil
egnet Optagelseshjem (lagttagelseshjem). Børn, der ikke
forsørges sammen med deres Forældre, maa ikke anbrin
ges paa Arbejdsanstalt eller anden lignende Forsørgelses
anstalt.
Efter § 139 skal Udvalget, naar det har besluttet at an
bringe et Barn i Pleje, Lære eller til Uddannelse paa anden
Maade eller i Tjeneste, afslutte de hertil fornødne Overenskom
ster eller overdrage dette Hverv til en anerkendt Forening, og
det foreskrives, at der skal foretages Undersøgelse angaaende
Anbringelsesstedet.
§ 140 bestemmer, at har Udvalget besluttet at anbringe
et Barn i et Opdragelseshjem, bortset fra de i § 141 nævnte,
kan Udvalget selv træffe Aftale om Anbringelsen med Hjem
mets Forstander. Udvalget indberetter da Anbringelsen til
Overinspektøren for Børneforsorgen, der kan gøre Indsigelse
mod Aftalen, hvis Anbringelsen af Barnet i det paagældende
Hjem strider mod Reglerne i §§ 135—138 eller mod Hjemmets
Vedtægt, i hvilket Tilfælde Udvalget træffer ny Beslutning
om Anbringelse.
Har Udvalget besluttet at anbringe et Barn i et Ung
domshjem, et Skolehjem eller i et Opdragelseshjem, der er
anerkendt som Fredehjem eller Sinkehjem, vil efter § 141
Samtykke til Anbringelsen være at indhente fra Overinspek
tøren for Børneforsorgen. Dette gælder dog ikke med Hensyn
til Børn, der anbringes i et Opdragelseshjem, som ejes og
drives af den Kommune, hvis sociale Udvalg har Forsorgen
for Barnet.
§ 142 bestemmer, at hvis det sociale Udvalg finder, at
et under Udvalgets Forsorg værende Barn bør anbringes
paa anden Maade end sket, eller maa det antages, at et til
almindelig Opdragelse eller Uddannelse anbragt Barn er
trængende til Særforsorg, tager Udvalget Beslutning herom.
Opstaar der Uenighed mellem Udvalget og Forstanderen for
et Børnehjem, Skolehjem, Ungdomshjem eller en hermed
ligestillet Institution om Barnets Forbli ven i Hjemmet eller
i Institutionen, kan Sagen forelægges Overinspektøren for
Børneforsorgen.
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Tilsynet med og Ændringer i Anbringelsen m. v.

Efter § 143 føres Tilsynet med de i Pleje, Lære eller Tjene
ste eller paa anden lignende Maade i Henhold til dette Kapitel
anbragte Børn af en af det sociale Udvalg paa Anbringelsesste
det efter Reglerne i § 125, Stykke 1—3, beskikket Tilsynsværge,
jfr. dog §§ 144—146, der varetager Barnets Tarv i Forhold til
Plejeforældre, Husbond, Læremester eller andre. Han afgiver
mindst 2 Gange aarlig Indberetning til det sociale Udvalg. —
Kræver Omstændighederne, at Barnet uden Ophold fjernes
fra det Sted, paa hvilket det er anbragt, kan det sociale
Udvalg paa Barnets Opholdssted, eller eventuelt Formanden,
foreløbig lade Barnet anbringe paa hensigtsmæssig Maade;
endelig Beslutning om Barnets fremtidige Anbringelse tages
af det sociale Udvalg, der har Forsorgen for Barnet.
Er Barnet anbragt udenfor Hjemmet inden det 14. Aar,
drager det Udvalg, der har Forsorgen for Barnet, efter For
handling med Tilsynsværgen, Omsorg for, at Barnet ved Un
dervisningspligtens Ophør anbringes i en til dets Evner og
Anlæg passende Lære- eller Tjenesteplads eller paa anden
hensigtsmæssig Maade.
Der kan af Socialministeren efter § 144 for større Kom
muner godkendes Vedtægter for Kommunens Udøvelse af
Tilsyn med Børn, der er anbragt i Pleje, Lære eller Tjeneste
udenfor Kommunens Grænser.
Er et Barn anbragt i Pleje eller paa anden lignende Maade
gennem en anerkendt Forening, kan det efter § 145 overlades
Foreningen at føre Tilsyn med Barnet. — Er Barnet anbragt
inden sit 14. Aar, paahviler det Foreningen at sørge for Bar
nets Anbringelse ved Undervisningspligtens Ophør. Medfører
den videre Anbringelse Udgifter for det offentlige, skal det
sociale Udvalgs Godkendelse af Anbringelsen indhentes.
§ 146 bestemmer, at Tilsynet med et Barn, der i 14 Aars
Alderen eller senere er udskrevet fra et Opdragelseshjem, føres,
hvis Barnet er anbragt i Hjemmets Nærhed, af dettes For
stander, hvis han vil paatage sig dette Tilsyn, og ellers af en
Tilsynsværge. Forstanderen eller den beskikkede Tilsyns
værge afgiver, saa længe Barnet er under Forsorg, mindst
2 Gange aarlig Indberetning om Barnets Forhold til det
sociale Udvalg, der har Forsorgen for Barnet.
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Med et Barn, der er udskrevet inden 14 Aars Alderen,
føres Tilsyn efter Reglerne i §§ 143—145.
Naar et Barn er anbragt i et Optagelses- eller Iagttagelseshjem eller i et Børnehjem, der ikke er beregnet paa at beholde
Børn til 14 Aars Alderen, og Barnet skønnes at kunne anbrin
ges i Pleje eller paa anden Maade, paahviler det efter § 147
Forstanderen eller den Forening, der driver Hjemmet, at
fremsætte Indstilling overfor det sociale Udvalg, der har For
sorgen for Barnet, om dettes videre Anbringelse.
§ 148 fastsætter, at hvis et Barn er anbragt i et Børne
hjem, der er beregnet paa at beholde Børnene til 14 Aars
Alderen, paahviler det Forstanderen senest 3 Maaneder før
Undervisningspligtens Ophør at forelægge det sociale Udvalg,
der har Forsorgen for Barnet, Indstilling om Barnets frem
tidige Anbringelse i Lære eller paa anden hensigtsmæssig
Maade. — Gør særlige Forhold det ønskeligt, kan Udskriv
ningen udsættes.
Naar en Elev i et Skole- eller Ungdomshjem har udvist
god Opførsel, bør efter § 149 Forstanderen lade ham foreløbig
udskrive og anbringe i Pleje, Tjeneste, Lære eller paa anden
hensigtsmæssig Maade. Forstanderen indhenter snarest
muligt Godkendelse heraf fra det Udvalg, der har Forsorgen
for Barnet. Dette Udvalgs forudgaaende Godkendelse af den
foreløbige Udskrivning kræves, naar Eleven ikke er fyldt
14 Aar eller ikke har opholdt sig mindst 2 Aar i Hjemmet,
eller naar den videre Anbringelse medfører Udgifter for det
offentlige.
Naar ikke særlige Grunde taler derimod, bør foreløbig
Udskrivning foretages mindst 6 Maaneder, før Forsorgen
ophører.
§ 150 bestemmer, at har den, der i Medfør af Reglerne i
dette Afsnit er anbragt i et Opdragelseshjem eller er udskrevet
under Tilsyn, foretaget en strafbar Handling, kan Anklage
myndigheden, hvis det findes, at Anvendelse af de i dette
Afsnit hjemlede Foranstaltninger til Opdragelse og Oplæring
efter Omstændighederne er tilstrækkelige, bestemme, at
Tiltale skal undlades.
Kapitel X, §§ 151—156, giver Reglerne om Overtilsynet
med Børneværnet og om Anke, der bevarer de 2 tidligere
Appelinstitutioner: Overværgeraadet (med ændret Benævnelse)
og Overinspektøren.
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at Landsnævnet for Børneforsorg

1) en af Kongen udnævnt Formand, der opfylder Betin
gelserne for at kunne blive Landsdommer;
2) et af Socialministeren valgt Medlem;
3) to af Rigsdagen valgte Medlemmer;
4) Overinspektøren for Børneforsorgen.
De under Nr. 2 og 3 nævnte Medlemmer vælges for 4 Aar
svarende til den for Kommunalbestyrelser gældende Valg
periode. De oppebærer et Honorar, der fastsættes ved Finans
loven.
Til Vedtagelse af en gyldig Beslutning af Landsnævnet
ior Børneforsorg kræves, at mindst 3 Medlemmer stemmer
derfor. Landsnævnets Afgørelser, trufne i Henhold til Be
stemmelserne i dette Afsnit, er endelige, jfr. dog §§ 58, Stykke2,
153, Stykke 1, 169, Stykke 4, og 170, Stykke 3.
Efter § 152 kan, naar en Sag i Henhold til §§ 87, Stykke 3,
107, 132, 169 eller 170 er forelagt Landsnævnet for Børne
forsorg, dette om fornødent indkalde Medlemmer af ved
kommende sociale Udvalg til Forhandling, forlange yderligere
Oplysninger tilvejebragt ved det sociale Udvalgs eller Poli
tiets Foranstaltning eller begære andre offentlige Myndig
heders Bistand til Sagens Oplysning, jfr. §§ 92 og 93.
Klage til Landsnævnet over det sociale Udvalg hindrer
ikke Iværksættelse af de af Udvalget besluttede Foranstalt
ninger; dog kan Landsnævnets Formand under ganske sær
lige Omstændigheder bestemme, at en Beslutning ikke maa
iværksættes, før Nævnet har truffet Afgørelse i Sagen.
§ 153 bestemmer, at naar Landsnævnet kommer til
Kundskab om Forhold, der synes at gøre Indskriden i Medfør
af Kapitel IX nødvendig, og det sociale Udvalg, under hvilket
Sagen hører, trods Henvendelse fra Landsnævnet intet har
foretaget sig, har dette Ret til selvstændig at søge Sagen
oplyst i Henhold til Kapitel V og forelægge den for det sociale
Udvalg til Beslutning; nægter Udvalget herefter at træffe
Beslutning om en Anbringelse udenfor Hjemmet, som efter
Landsnævnets Skøn er nødvendig af Hensyn til Barnets Vel
færd, kan Nævnet selv træffe Beslutning om Fjernelsen. Hvis
Udvalget, efter at have faaet Meddelelse om Beslutningen,
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finder, at Barnet ikke bør fjernes, kan Udvalget i Løbet af
14 Dage indanke Sagen for Socialministeren. Landsnævnets
Formand har Ret til at iværksætte saadanne foreløbige For
anstaltninger med Hensyn til et Barns Anbringelse udenfor
Hjemmet, som af Hensyn til Barnets Velfærd ikke skønnes
at kunne opsættes.
Kommer Landsnævnet i øvrigt til. Kundskab om, at
det sociale Udvalg ikke varetager de Udvalget i Henhold
til Bestemmelserne i dette Afsnit paahvilende Opgaver paa
forsvarlig Maade, kan Nævnet afæske Udvalget nærmere
Forklaring. Hvis Landsnævnet derefter finder det nødven
digt, kan det henlede vedkommende Amts Opmærksomhed
paa Forholdene. Amtet underretter Nævnet om, hvad der
videre passerer.
Landsnævnet er efter § 154 forpligtet til at yde det sociale
Udvalg Vejledning og Bistand med Hensyn til Forstaaelsen
af Bestemmelserne i dette Afsnit og den enkelte Sags Behand
ling, for saa vidt dette ikke paahviler Overinspektøren for
Børneforsorgen.
Naar Beslutning om et Barns Anbringelse udenfor Hjem
met i Henhold til Kapitel IX — bortset fra Anbringelser i
Henhold til § 130, Stykke 2 — er taget, indsender efter § 155
det sociale Udvalg snarest muligt og senest inden 1 Maaned
Indberetning om Udvalgets Beslutning til Landsnævnet for
Børneforsorg, der paaser, at Bestemmelserne i dette Afsnit
er iagttaget. Det paahviler endvidere Landsnævnet at paase,
at Bidrag, paalagt den forsørgelsespligtige i Henhold til § 9,
Nr. 3, inddrives af vedkommende Opholdskommune, jfr.
§§ 53, Stykke 2, og 55, Stykke 5; for saa vidt Barnet er anbragt
paa et af de af Staten drevne Opdragelseshjem, paahviler
det Landsnævnet at inddrive Bidraget gennem Opholds
kommunen.
De indsendte Indberetninger skal til enhver Tid være til
Raadighed for Overinspektøren for Børneforsorgen.
Det sociale Udvalg indsender i hvert Aars Januar Maaned
til Landsnævnet Beretning om sin Virksomhed i det fore
gaaende Kalenderaar i Henhold til Kapitel VIII og Kapitel IX.
Overinspektøren for Børneforsorgen, der udnævnes af
Kongen, har efter § 156 det almindelige Overtilsyn med Gen
nemførelsen af de i Henhold til Reglerne i dette Afsnit trufne

1930/
71931

419

Ikke-vedtagne Forslag (Socialm.)

Børneværnsforanstaltninger. Til Hjælp ved Tilsynet ansættes
det fornødne Antal Inspektører. Naar Omstændighederne
giver Anledning dertil, har Overinspektøren at anstille eller
lade anstille Undersøgelser om de Forhold, der vedrører
Gennemførelsen af Børneværnsforanstaltninger. Hertil kan
Bistand forlanges af det sociale Udvalg, Politiet og andre
offentlige Myndigheder. — Overinspektøren tilser eller
lader tilse mindst 2 Gange aarlig de i Henhold til Kapitel VIII
og IX anerkendte Opdragelseshjem og Institutioner samt
endvidere, saa ofte det findes nødvendigt, de enkelte Pleje
hjem og andre Anbringelsessteder. Overinspektøren tilser
personlig mindst een Gang aarlig Skolehjem, Ungdomshjem
samt Hjem, der er anerkendt til at modtage svagtbegavede
Børn (Sinkehjem). Overinspektøren har ligeledes Tilsynet
med Opdragelseshjem og Institutioner, der modtager eller
tager sig af Børn under 18 Aar, men som ikke er anerkendt i
Henhold til Kapitel VIII eller Kapitel IX. Saadanne Hjem
og Institutioner tilses mindst een Gang aarlig.
Kapitel XI, Opdragelseshjemmene m. v., §§ 157—166,
svarer i det væsentlige til Værgeraadslovens Bestemmelser.
§ 157 fastsætter: Opdragelseshjem, i hvilke Børn anbrin
gesi Henhold til dette Afsnit, skal have offentlig Anerkendelse.
Denne gives efter Indstilling fra Overinspektøren af Social
ministeren, der fastsætter almindelige Regler for Hjemmenes
Indretning, samt hvilken Betaling Hjemmene har Ret til at
kræve for de i Henhold til dette Afsnit anbragte Børn. Aner
kendelsen, der skal gives med en bestemt Person som For
stander, kan til enhver Tid tages tilbage.
Anerkendelse kan gives som Ungdomshjem, Skolehjem,
Børnehjem eller Optagelseshjem (lagttagelseshjem). Aner
kendelse kan endvidere gives til Hjem med særlige Formaal,
af hvilke nævnes Lærlingehjem, Husholdningsskoler m. v.,
Lærlingeplejehjem o. lign samt til Hjem (Fredehjem), der
modtager Børn i 14 Aars Alderen, hvis Udvikling er saa
forsinket eller mangelfuld, at de ikke kan undergives sædvan
lig Opdragelse, men dog ikke trænger til Særforsorg i Anstalt
eller Hospital. I Anerkendelsen for et Opdragelseshjem kan
bestemmes, at Hjemmet fortrinsvis er beregnet for svagt
begavede Børn i undervisningspligtig Alder (Sinkehjem). —
Opdragelseshjem maa ikke findes i Forbindelse med Arbejds-
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anstalter eller andre lignende Forsørgelsesanstalter. Skole
hjem, Ungdomshjem og Fredehjem maa ikke være fælles
for Drenge og Piger.
I § 158 gives Regler om Undervisningen af de i Hjemmene
anbragte Børn, og § 159 bestemmer, at Optagelseshjem (lagttagelseshjem) er indenfor de i Hjemmets Vedtægt fastsatte
Rammer forpligtet til at modtage de Børn, som ønskes anbragt
foreløbig eller til Iagttagelse, for saa vidt Plads haves og
særlige Sygdomme ikke er til Hinder derfor. Opholdet skal
være saa kort som muligt og maa ikke uden Samtykke fra
Overinspektøren udstrækkes over 9 Maaneder.
I Opdragelseshjem, der er oprettet af Staten eller drives
for Statskassens Regning, samt i Ungdomshjem, Skolehjem,
Fredehjem og Sinkehjem kan Anbringelse kun ske med
forudgaaende Samtykke af Overinspektøren.
Staten skal efter § 160 altid opretholde mindst to Ung
domshjem,, et for mandlig og et for kvindelig Ungdom, til
Modtagelse af Elever, der paa andre Ungdomshjem eller
Skolehjem eller i øvrigt har vist slet Opførsel. I Forbindelse
med et eller flere af Statens Ungdomshjem kan indrettes
lukkede Afdelinger til Anbringelse af særlig vanskelige Elever
over 14 Aar.
Efter § 161 føres det stedlige Tilsyn med Børnehjem,
Opdragelseshjem og andre i Henhold til § 157 anerkendte
Hjem, bortset fra Skole- og Ungdomshjem samt Opdragelses
hjem, der drives af en Kommune, men er beliggende udenfor
denne, af det sociale Udvalg i den Kommune, i hvilket Hjem
met er beliggende. — Bestyrelsen (Tilsynsraadet) for Skole
hjem og Ungdomshjem suppleres med et af tiet sociale Udvalg
i eller udenfor Udvalget valgt Medlem, der vælges efter hvert
Valg til Kommunalbestyrelsen.
Under Ophold i et anerkendt Opdragelseshjem undergives
Børnene efter § 162 fast Lægetilsyn. Udgifterne hertil godt
gøres af Statskassen.
Efter § 163 er Børnene under Ophold i et Opdragelseshjem
undergivet almindelig Hustugt under Forstanderens Ansvar.
§ 164 fastsætter, at Opdragelseshjem og lignende Insti
tutioner, der kan modtage 5 eller flere Børn under 18 Aar,
men ikke er anerkendt i Henhold til § 157, undergives Tilsyn
af det sociale Udvalg i den Kommune, i hvilket Hjemmet er
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beliggende; dog kan Socialministeren efter Indstilling af
Overinspektoren fritage Hjem, der ikke tager Vederlag for
Børnenes Ophold, for saadant Tilsyn.
Intet Hjem af den i § 164 omhandlede Art maa efter
§165 fremtidig oprettes uden forud meddelt Tilladelse fra det
sociale Udvalg for paagældende Kommune. Nægtes Tilladel
sen, kan Ansøgeren indanke det sociale Udvalgs Beslutning
til Overinspektøren, hvis Afgørelse kan indbringes for Social
ministeren. — Socialministeren kan efter Indstilling fra
Overinspektoren og efter Forhandling med vedkommende
sociale Udvalg paabyde, at et Hjem af den i § 164 omhandlede
Art nedlægges.
Anerkendelse af Foreninger, der virker for Børneforsorgen,
gives efter § 166 af Socialministeren efter Indstilling fra Over
inspektøren. Anerkendelsen kan til enhver Tid tages tilbage.
I Kapitel XII findes Bestemmelserne om Ophør af
Foranstaltninger efter Kapitel VIII og IX.
En i Medfør af Kapitel VIII besluttet Foranstaltning
ophører efter § 167, hvis den ikke er besluttet for et bestemt
Tidsrum, naar det sociale Udvalg ændrer den, eller naar
Barnet fylder 18 Aar. Paalæg om at lade et Barn besøge
Dagarbejdsskole, Fritidshjem ell. lign. Institution bortfalder
som Regel, naar Barnet ikke længer er undervisningspligtigt.
Naar Omstændighederne taler derfor, kan Udvalget ved et
inden Barnets 18. Aar afholdt Møde og med Godkendelse
af Amtet — i de i § 50, Stykke 1, 2. Punkt, nævnte Kom
muner af Socialministeren — bestemme, at en i Medfør af
Kapitel VIII besluttet Foranstaltning skal udstrækkes i et
nærmere bestemt Tidsrum. Dette Tidsrum kan ved en senere
Beslutning forlænges, dog ikke udover det fyldte 21. Aar.
Regelen i § 94 finder tilsvarende Anvendelse. — Den, der har
fremsat Begæring om, at en i Medfør af Kapitel VIII besluttet
Foranstaltning skal ophøre, kan indanke Udvalgets Beslut
ning for Amtet, i de i § 50, Stykke 1, 2. Punkt, nævnte
Kommuner for Socialministeren.
Forsorgen for de i Medfør af Kapitel IX anbragte Børn
ophorer efter § 168 som Regel, naar disse fylder 18 Aar, eller
naar Formaalet med Barnets Anbringelse under Særforsorg
er naaet. Naar Omstændighederne taler derfor, kan det sociale
Udvalg, med Godkendelse af Landsnævnet for Børneforsorg,
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bestemme, at Forsorgen udstrækkes i et nærmere bestemt
Tidsrum. Dette Tidsrum kan ved en senere Beslutning for
længes, dog ikke udover det fyldte 21. Aar. Regelen i § 94
finder tilsvarende Anvendelse. — Forsorgen for de Elever,
der er eller har været anbragt i Ungdomshjem, vedvarer til
det 21. Aar.
Efter § 169 kan Beslutning om Forsorgens Ophør inden
de i § 168 fastsatte Tidspunkter træffes af det sociale Udvalg,
der har Forsorgen for Barnet, naar Hensigten med Forsorgen
skønnes at være naaet, eller naar der indtræffer Forhold,
som gør det antageligt, at den vil naas ad anden Vej. Udvalget
kan beslutte, at et Barn forsøgsvis tilbagegives Hjemmet
paa særlige Vilkaar med Hensyn til Barnets Anbringelse
eller Opdragelse, ligesom Barnet kan undergives Tilsyn.
Den, der har fremsat Begæring om, at Forsorgen skal ophøre,
kan indanke Udvalgets Afslag paa Begæringen for Lands
nævnet, hvis Afgørelse er endelig.
Er et i Henhold til Kapitel IX fjernet Barn anbragt i
et Børnehjem, Skolehjem, Ungdomshjem eller et dermed
ligestillet Hjem, jfr. § 142, Stykke 3, gennem en anerkendt
Forening, i en Institution for Særforsorg eller under Tilsyn
af denne, kan Beslutning om Forsorgens Ophør kun tages
med Tilslutning af henholdsvis Hjemmets Forstander, ved
kommende Forening eller Institutionens Leder, medmindre
Landsnævnet for Børneforsorg godkender Udvalgets Beslut
ning. Beslutning om Godkendelse eller Nægtelse deraf kan
indankes for Socialministeren.
I § 170 bestemmes, at viser det sig, at Formaalet med en
Anbringelse udenfor Hjemmet ikke kan ventes opnaaet,
fordi Barnet, navnlig paa Grund af, at det gentagne Gange,
medens det har været under Forsorg, har gjort sig skyldig
i alvorlige Lovovertrædelser, skønnes at være uimodtageligt
for Opdragelse, kan Landsnævnet efter Indstilling af det
sociale Udvalg eller af Forstanderen for det Opdragelses
hjem, hvori Barnet er anbragt, beslutte, at Barnet skal udgaa
af Forsorg. Forinden Beslutning fattes, bør det overvejes,
om Barnet mulig bør anbringes i et andet Opdragelseshjem
eller eventuelt paa en Helbredelsesanstalt eller Institution
for Særforsorg. Saafremt Landsnævnet nægter at godkende
en Indstilling om, at et Barn skal udgaa af Forsorg, kan Sagen
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af paagældende sociale Udvalg eller Forstander indankes
for Socialministeren.
Ved Forsorgens Ophør forsynes Barnet efter § 171, hvis
det findes fornødent, med Beklædning og Rejsepenge til dets
fremtidige Opholdssted.
I Kapitel XIII indeholdes forskellige Bestemmelser.
Efter § 172 er enhver offentlig Tjenestemand eller Inde
haver af et offentligt Tillidshverv, som i Medfør af sin Stilling
kommer til Kundskab om noget Forhold, der maa antages
at kunne foranledige Indskriden i Henhold til Bestemmelserne
i dette Afsnit, forpligtet til at gøre Anmeldelse herom til det
sociale Udvalg, hvilket ligeledes gælder om enhver, som er
kommet til Kundskab om, at et Barn fra Forældres eller
andre Opdrageres Side er Genstand for Forførelse, Mis
handling eller Vanrøgt eller behandles saaledes, at dets sjæle
lige eller legemlige Sundhed eller Udvikling udsættes for
alvorlig Fare. I øvrigt er enhver berettiget til at gøre Anmel
delse til det sociale Udvalg om Forhold, som efter hans Skøn
kræver Udvalgets Indskriden.
§ 173 fastsætter, at naar en Person under 18 Aar, som
ikke tidligere har været sat under Tiltale, indkaldes til Af
høring for Retten i Anledning af en mod ham indledet straffe
retlig Undersøgelse, eller naar Afhøring af et Barn under
kriminel Lavalder skal foretages af Politiet eller for Retten i
Anledning af en begaaet Forbrydelse mod Sædeligheden eller
en af Barnet foretagen, for Personer over kriminel Lavalder
strafbar Handling, og der i denne Anledning af Dommeren
eller Politiet rettes Henvendelse til det sociale Udvalg om
at overvære Afhøringen, skal et Medlem af Udvalget eller
en anden dertil af Udvalget bemyndiget Person give Møde
under Afhøringen.
Opstaar der Spørgsmaal om at fængsle en Person under
18 Aar, og Undersøgelsesdommeren i den Anledning retter
Henvendelse til det sociale Udvalg, er dette efter § 174 for
pligtet til at yde Bistand til paagældendes Anbringelse paa
anden Maade.
§ 175 fastsætter Gebyrfrihed for Benyttelse af Retsmidler
samt for Udskrifter o. lign, vedrørende de i dette Afsnit
omhandlede Forhold.
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I Kapitel XIV indeholdes Straffebestemmelser, der er
udarbejdede under Hensyn til Borgerlig Straffelov. Straf
fastsættes i §§ 176—181 for Forældre eller andre Opdragere,
som behandler deres egne eller andres til deres Forsorg
betroede Børn saaledes, at disses sjælelige eller legemlige
Sundhed eller Udvikling udsættes for alvorlig Fare, for den
Husbond, Husmoder eller Læremester, som gør sig skyldig
i saadant Forhold overfor et hos ham anbragt Barn, der er
undergivet Forsorg i Medfør af Bestemmelserne i dette Afsnit,
for den, som efter at være kommet til Kundskab om, at et
Barn er Genstand for en saadan Behandling, undlader at gøre
Anmeldelse herom til det sociale Udvalg eller Politiet, for
den, som lægger Hindringer i Vejen for Iværksættelsen eller
Gennemførelsen af de i dette Afsnit hjemlede Foranstaltninger
eller Undersøgelser eller overfor vedkommende offentlige
Myndighed giver urigtige eller vildledende Oplysninger
angaaende de i dette Afsnit omhandlede Forhold, eller som
ikke efterkommer et i Medfør af Kapitel VIII givet Paalæg,
for den, der overtræder et af det sociale Udvalg givet Forbud
mod at besøge et af Udvalget anbragt Barn, fremdeles for
den, som forleder eller hjælper et i Henhold til dette Afsnit
anbragt Barn til Rømning, eller som vidende om, at et i
Henhold til dette Afsnit anbragt Barn er rømt, skjuler det
eller understøtter dets Flugt, endvidere for den, der i Strid
med Reglerne i Kapitel VII anbringer eller modtager et Barn
i Pleje, fjerner et Barn fra dets Plejehjem eller undlader at
afgive de sammesteds paabudte Anmeldelser eller Meddelelser,
og endelig for den, der i Strid med § 165 opretter eller opret
holder et Børnehjem eller lignende Institution eller over
træder de i Medfør af § 164, Stykke 2, udfærdigede Regler.
I Afsnit III indeholdes Reglerne om Børnebidrag til
enlige Forsørgere m. v., Reglerne om forskudsvis Udbetaling
af Underholdsbidrag til Børn udenfor Ægteskab og Ægtebørn
og Reglerne om Bidrag til Børn af Enker og Enkemænd
samt til forældreløse Børn.

Princippet har her været, at Reglerne for hele Omraadet
saa vidt muligt skal være ens og kun være afvigende, hvis
Forholdene begrunder dette. Fremtidig kommer Alimen
tationslovene kun til at vedrøre Retsforholdet mellem For
ældre og Børn, der hører under Justitsministeriet, medens
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alle Bestemmelser vedrørende offentlig Udbetaling henhører under offentlig Forsorg og denne Lov.
Der foreslaas her meget omfattende Ændringer i den gældende
Ret. I Kapitel XV omhandles Underholdsbidrags Udbeta
Ung af 'det offentlige dels til Børn udenfor Ægteskab, deb
til Ægtebørn. I det første Afsnit, §§ 182—208, foreslaas
den gældende Ret ændret væsentlig paa følgende Punkters
Der indføres Fradragsregler efter samme Princip, som, om:
end med andre Beløb, gælder for Folkeforsikringen, til
Afløsning af den nuværende Ordning med et Skøn over
Moderens Trang. Der gives detaillerede — paa praktiske
Erfaringer baserede — Regler om Fremgangsmaaden ved
Begæring om Bidrags Udbetaling og Inddrivelse hos Faderen.
Det foreslaas, at Politimesterens Funktioner som udbetalende
Myndighed overgaar til det sociale Udvalg, at Bidragenes
Størrelse, der for de 2 første Aar er fastsat i Loven, for Frem
tiden reguleres for 2 Aar ad Gangen af Socialministeren, og
at ogsaa de særlige Bidrag til Daab, Konfirmation, faglig
Uddannelse og Begravelse kan udbetales forskudsvis. End
videre gives der særlige Regler om Retsvirkninger af Bidragets
Udbetaling. Efter disse betragtes den Del af de skyldige
Bidrag, for hvilke der i Henhold til Lovens § 14 er dekreteret
Afsoning, som en den bidragspligtige ydet Kommunegæld,
der medfører Tab af Valgret og Valgbarhed. Yderligere
gives der Regler om Straf af Tvangsarbejde for en bidragspligtig, der i særlig Grad forsømmer sin Bidragspligt. —
Endelig er det foreslaaet, at ogsaa Moderens Bidrag kan
udbetales Faderen, for saa vidt han lever sammen med og
forsørger Barnet samt enten har kuldlyst det eller er Indehaver
af Forældremyndigheden. Denne Bestemmelse forudsætter,
at Moderen i Henhold til Lovgivningen om Retsforholdet
mellem Forældre og Børn udenfor Ægteskab kan sættes i
saadant Bidrag, og Bestemmelser herom er forelagt af Justits
ministeren.

I Lovforslaget omhandles først Betingelserne for Bidragets
Udbetaling, og § 182 fastsætter da, at et Underholdsbidrag
til et Barn udenfor Ægteskab, der i Henhold til en Lov om
Retsforholdet mellem Forældre og Børn udenfor Ægteskab
eller efter nærværende Lov paahviler Faderen ifølge Over
øvrighedens Resolution eller en af samme godkendt Over
enskomst, kan af Moderen under de i § 183 fastsatte Betingel
ser fordres udbetalt af det offentlige indenfor den i §§ 192—193,
jfr. § 194, angivne Grænse, saa snart Bidragets Forfaldsdag
er forløbet, uden at Bidraget er erlagt.
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Moderens Ret til at faa de i § 182 omhandlede Underholds
bidrag udbetalt af det offentlige er efter § 183 knyttet til
følgende Betingelser, som skal være opfyldt paa Bidragets
Forfaldsdag:
1) at Moderen eller dog Barnet har dansk Indfødsret,
er ligestillet med en indfødt, jfr. §§ 17—20, eller omfattes af
en Traktat om Udbetaling af Bidrag af denne Art;
2) at saavel Moder som Barn har fast Bopæl her i Landet;
3) at Moderen opfylder de i § 194 angivne økonomiske
Betingelser;
4) at Barnet ikke selv har Indtægt eller Formue, hvoraf
dets forsvarlige Underhold vil kunne afholdes;
5) at Moderen ikke samlever med Barnets Fader eller
udenfor Ægteskab samlever med en anden Mand; i det sidst
nævnte Tilfælde kan det sociale Udvalg dog, hvor Hensynet
til Barnet taler derfor, bestemme, at Udbetaling skal ske;
6) at Moderen ikke vitterlig fører et Levned, der i det
almindelige Omdømme vækker Forargelse (Erhverv ved
Utugt, Alfonseri eller Rufferi, bevislig Drikfældighed, profes
sionelt Betleri, Mishandling eller grov Vanrøgt af sin Familie
ell. lign);
7) at Moderen har Forældremyndigheden over Barnet
og lever sammen med og forsørger det.
Under de foran givne Betingelser kan Moderen efter
§184 fordre de Faderen paahvilende særlige Bidrag til Barnets
Daab, Konfirmation, faglige Uddannelse og Begravelse ud
betalt af det offentlige i de Tilfælde og indenfor den Grænse,
som Overøvrigheden efter en Undersøgelse af den enkelte
Sag før eller senere maatte have fastsat.
§ 185 bestemmer, at et Underholdsbidrag, der paahviler
Moderen, kan af Faderen under de i § 186 angivne Betingelser
fordres udbetalt af det offentlige indenfor den i §§ 192—193,
jfr. § 194, angivne Grænse, saa snart Bidragets Forfaldsdag
er forløbet, uden at Bidraget er erlagt.
Faderens Ret til at faa de i § 185 omhandlede Under
holdsbidrag udbetalt af det offentlige er efter § 186 knyttet
til samme Betingelser, som efter § 183 gælder for Moderen.
Efter § 187 tilkommer dog Retten til at kræve det en af
Forældrene til et Barn udenfor Ægteskab paalagte Under
holdsbidrag udbetalt af det offentlige:
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1) Barnets Værge, hvis denne har Forældremyndigheden
over Barnet;
2) den, hos hvem Barnet opdrages, og hvem Overøvrig
heden varig eller midlertidig har overdraget Udøvelsen af
Forældremyndigheden;
3) den, som efter Moderens Død, Forsvinden eller Bort
rejse fra Landet har taget Barnet til sig og forsørger det;
4) den, hos hvem Moderen har anbragt Barnet i fast
Familiepleje, jfr. § 194, Stykke 4;
5) Adoptivforældre, jfr. § 194, saafremt de ikke har givet
Afkald paa Retten til Bidraget. Det Moderen paahvilende
Bidrag kan ikke udbetales Adoptivforældre;
6) en i Henhold til Afsnit II anerkendt Forening for
Børneforsorg, der har overtaget Forsorgen for Barnet og af
egne Midler helt eller delvis udreder Udgifterne ved Barnets
Forsørgelse;
7) den offentlige Kasse, der som Sagsomkostninger i
Henhold til Lov af 15. April 1930 om Ikrafttræden af Borgerlig
Straffelov m. m. § 11, Stykke 2, afholder Udgifterne ved
Barnets Forsørgelse;
8) den Kommune, der i Henhold til nærværende Lov
forsørger Barnet, eller som mere vedvarende bidrager væsent
lig til dets Forsørgelse.
Som fælles Betingelser, gældende for samtlige de i § 187
nævnte Tilfælde, kræves eiter § 188 til Bidragets Udbetaling
af det offentlige:
1) at Moderen eller dog Barnet har dansk Indfødsret,
er ligestillet med en indfødt, jfr. §§ 17—20, eller omfattes af
en Traktat om Udbetaling af Bidrag af denne Art, eventuelt
at Moderen ved sin Død, Forsvinden eller Bortrejse fra
Landet opfyldte en af de nævnte Betingelser;
2) at Barnet har fast Bopæl her i Landet;
3) at Barnet ikke selv har Indtægt eller Formue, hvoraf
dets forsvarlige Underhold vil kunne afholdes.
Bidraget kan efter § 189 nedsættes til Halvdelen, for saa
vidt en væsentlig Del af Barnets forsvarlige Underhold kan
afholdes af Barnets egen Indtægt.
I §§ 190—198 gives nærmere Regler om Udbetalingen.
Retten til at kræve Bidrag udbetalt af det offentlige
vedvarer efter § 190 til og med Aarsdagen for Bidragets For-
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faldsdag og bortfalder ikke, selv om vedkommende bidrags
pligtige er død eller har forladt Landet.
Efter § 191 udbetales Underholdsbidrag og Bidrag til
faglig Uddannelse, jfr. § 184, som Regel for 1/2 Aar ad Gangen,
og der gives forskellige andre Bestemmelser med Hensyn til
Udbetalingen.
Underholdsbidraget kan efter § 192 ikke kræves udbetalt
med et større Beløb, end Resolutionen eller det godkendte
Forlig angiver, og ej heller med et større Beløb end Normalbidraget. Dette fastsættes, for saa vidt angaar Faderens
Bidragspligt, til 3/5 af samtlige de Udgifter, som et Barns
Underhold i et godt Plejehjem i vedkommende Egn gennem
snitlig medfører, og, for saa vidt angaar Moderens Bidrags
pligt, til 2/5
de nævnte Udgifter.
Uanset denne Bestemmelse skal det offentlige dog ved
Inddrivelsen af Bidraget saa vidt muligt søge hele det Beløb,
Resolutionen lyder paa, inddrevet hos den bidragspligtige
for derefter at tilstille rette vedkommende det eventuelle
Restbeløb udover Normalbidraget.
Socialministeren fastsætter efter § 193 hvert 2. Aar,
første Gang for Perioden fra 1. April 1934, de i § 192 omhand
lede Normalbidrag, der i Barnets 2 første Leveaar altid skal
være x/4 højere end for senere Perioder.
For Tiden indtil 31. Marts 1934 gælder følgende Normal bidrag:
1) For Faderens Vedkommende: 240 Kr., 240 Kr. og
168 Kr.,
2) For Moderens Vedkommende: 160 Kr., 138 Kr. og
112 Kr.,

henholdsvis efter som Barnet opholder sig i den i 1., 2. eller 3.
af de i § 194 angivne Grupper af Kommuner. I Barnets første
2 Leveaar forhøjes de anførte Beløb med x/4.
§ 194 bestemmer, at Retten til at faa Normalbidraget
udbetalt med det fulde Grundbeløb er betinget af, at den
bidragsberettigedes aarlige Indtægt ikke overstiger følgende
Beløb:

193O/1931

Ikke-vedtagne Forslag (Socialm.)

429

Kr.
1. For saa vidt den bidragsbe
rettigede er Moderen eller en
Kvinde, der har adopteret
Barnet,
og paagældende
enten er ugift eller ikke sam
lever med sin Ægtefælle ..
2. For saa vidt den bidragsbe
rettigede er Faderen eller en
Mand, der har adopteret Bar
net, og paagældende enten er
ugift eller ikke samlever med
sin Ægtefælle.....................
3. For saa vidt en bidragsbe
rettiget Moder, Fader eller
Adoptant er gift og samlever
med sin Ægtefælle..........

1 275

1050

1 800

1 550

1 250

2 200

1 900

1 600

Saafremt den bidragsberéttigedes Indtægt er større
end ovenfor angivet, bliver 60 pCt. af det overskydende
Indtægtsbeløb at fradrage i Bidraget. Bliver Bidraget som
Følge af Fradraget mindre end 1/4 af Grundbeløbet, bort
falder det.
I Betragtning kommer enhver Indtægt, som den bidrags
berettigede og de Børn, hvortil Bidrag søges, samt den bidragsberettigedes eventuelle Ægtefælle har haft i det foregaaende
Kalenderaar. For saa vidt paagældende ejer fast Ejendom
eller anden Formue, lægges der til den aarlige Indtægt 10 pCt.
af den samlede Formues Beløb; dette Tillæg beregnes dog,
for saa vidt Moderen eller Faderen er gift og samlever med
Ægtefællen, kun af paagældendes Særeje eller af den Andel i
Fællesboet, hvorover vedkommende har Raadighed. Saa
fremt Bidrag søges af Plejeforældre, udregnes dette under
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Hensyntagen til Moderens Indtægt, for saa vidt hun har
kendt Opholdssted her i Landet og har Forældremyndigheden
over Barnet.
For saa vidt der i Henhold til §§ 183, Nr. 4, 186, Nr. 4,
eller 188, Nr. 3, paa Grund af Barnets økonomiske Forhold
ikke ydes Bidrag til det, eller der i Henhold til § 189 kun
ydes nedsat Bidrag, medregnes paagældende Barns Indtægt
og Formue — for saa vidt Bidrag søges til andre Børn — ikke
ved Udfindelsen af den bidragsberettigedes Indtægt.
En Kommune kan efter nærmere angivne Regler hen
føres fra en Gruppe med lavere Grundbeløb til en højere
Gruppe.
Det offentliges Udbetaling af Bidraget sker efter § 195
gennem det sociale Udvalg i Opholdskommunen, og det bestem
mes nærmere, hvad der forstaas ved Opholdskommunen.
Forinden Bidraget kan udbetales, maa efter § 196 produ
ceres Leveattest m. v.
I §§ 197 og 198 gives saa Regler om, at Opholdskommunen
skal undersøge, om Betingelserne for Udbetaling er til Stede,
og i bekræftende Fald straks udbetale Bidraget.
Derefter findes i §§ 199—203 Bestemmelser om Afkræv
ning og Inddrivelse af et udbetalt Bidrag.
§ 199 fastsætter, at naar et Bidrag er udbetalt, være sig
for Faderen eller Moderen, afkræver den udbetalende Kom
mune snarest muligt og senest inden 14 Dage efter Udbetalin
gen den bidragspligtige Bidraget gennem dennes Opholds
kommune, medmindre den bidragspligtige har en den udbe
talende Kommune kendt, fast Bopæl og selv har anmodet
om at maatte faa Opkrævning tilstillet, saa snart et Bidrag
er udbetalt. Hvor den udbetalende Myndighed afkræver
Bidraget gennem den bidragspligtiges Opholdskommune, er
den berettiget til at henvende sig til den Opholdskommune,
der afkrævede efter den foregaaende Udbetaling, og denne
Kommune er da eventuelt forpligtet til at videresende Be
gæringen.
Sager om Afkrævning skal fremskyndes det mest mulige,
og om fornødent kan Politiets Bistand udkræves ogsaa til
at opspore den bidragspligtige og til at fremstille ham for
Opholdskommunens sociale Udvalg.
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Betales Bidraget ikke af den bidragspligtige straks ved
Afkrævningen eller efter en af hans Opholdskommune ind
rømmet passende kortere Henstand, foretages der efter § 200
Udpantning for Bidraget, jfr. herved § 192, Stykke 2, med
mindre det sociale Udvalg efter sit Kendskab til ham skønner,
at der ikke herved vil kunne faas Dækning for Beløbet eller
nogen Del deraf, hvorom Resolutionen da faar Paategning.
Det bestemmes derefter ufortøvet, hvorvidt den bidragsplig
tige bør afsone den Del af Bidraget, som han ikke har betalt.
Det sociale Udvalgs Beslutning skal forelægges Overøvrig
heden til Godkendelse. Overøvrigheden træffer snarest muligt
og senest inden 1 Maaned Afgørelse i Sagen i Overensstem
melse med Reglerne i § 14. I de Tilfælde, hvor det sociale
Udvalg indstiller, at Afsoning skal ske, er Udvalget beret
tiget til, om fornødent ved Politiets Bistand, at sikre sig den
bidragspligtiges Tilstedeværelse, til endelig Afgørelse træffes,
og kan, hvis det skønnes nødvendigt, lade ham midlertidig
indlægge i en Arbejdsanstalt, dog kun for saa vidt den bidragspligtiges tidligere Forhold som saadan lader befrygte, at han
vil søge at unddrage sig Betaling eller Afsoning ved at forlade
Kommunen.
Efter § 201 er den udbetalende Kommune eller den Kom
mune, som paa førstnævntes Vegne foretager Afkrævningen
af Bidraget, saavel som Overøvrigheden paa Statskassens
Vegne berettiget til at benytte samtlige de den bidragsberet
tigede ved Lovgivningen hjemlede Midler til Underholds
bidrags Sikring og Inddrivelse.
For saa vidt det ved Gennemgangen af en Kommunes
Regnskab over forskudsvis udbetalte Bidrag maatte vise sig,
at et uforholdsmæssig stort Antal bidragspligtige er i Restance
med Bidrag, og det skønnes, at Aarsagen hertil til Dels
maa søges i, at Kommunen ikke udfolder tilstrækkelige Be
stræbelser for gennem Anvendelse af de dertil egnede Midler
at tvinge de bidragspligtige til at opfylde deres Forpligtelser,
kan Socialministeren bestemme, at vedkommende Kommune
kun erholder nedsat Refusion fra Staten, indtil Forholdene
i saa Henseende bedrer sig.
Saa snart Sagen er færdigekspederet fra den afkrævende
Kommunes Side, sendes efter § 202 Bidragsdokumentet til
bage til den udbetalende Kommune med en Paategning om
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det passerede (det indgaaede Beløb, Afgørelsen vedrørende
Afsoning o. s. v.); hvis Sagen ikke er færdigbehandlet inden
3 Maaneder efter Udbetalingen, skal den af krævende Kom
mune under alle Omstændigheder inden den nævnte Frist
give den udbetalende Kommune Meddelelse om, hvad der
er passeret.
I § 203 bestemmes, at den Kommune, som Afkrævningen
paahviler, skal efterlyse den bidragspligtige, naar det ikke
vides, hvor han opholder sig.
I §§ 204—208 findes endelig Reglerne om Retsvirkninger
af Bidrags Udbetaling m. v.
I § 204 bestemmes, at hvis en Fader (eller Moder) betaler
et Beløb til Kommunen til Dækning af skyldige Bidrag, er
han berettiget til at forlange, at Beløbet først anvendes til
Dækning af den Del af de skyldige Bidrag, for hvilken der er
dekreteret eller kan dekreteres Afsoning.
Efter § 205 betragtes den Del af ethvert Bidrag, der ikke
kan betragtes som betalt i det Øjeblik, da Udpantning (Skøn)
foretages, som en den bidragspligtige ydet Kommunegæld,
saaledes at senere indbetalte Beløb betragtes som Tilbage
betaling af Kommunegæld.
For saa vidt den bidragspligtige har Forsørgelsessted
i den afkrævende Kommune, noteres den modtagne Kom
munegæld i Kommunens Registrant over offentlig Hjælp
Har han Forsørgelsessted i en anden Kommune, paahviler
det den afkrævende Kommune at gøre Anmeldelse til først
nævnte Kommune, og denne noterer da Kommunegælden
i sin Registrant. Har den bidragspligtige ikke noget For
sørgelsessted, foretages Anmeldelse direkte til Socialmini
steriet. Et udbetalt Bidrag kan dog tidligst betragtes som
Kommunegæld for den bidragspligtige paa 2-Maanedersdagen efter Barnets Fødsel. Har paagældende forinden dette
Tidspunkt begæret Spørgsmaalet om sin Bidragspligt gen
optaget for Retten, kan et udbetalt Bidrag ikke betragtes
som Kommunegæld, før Sagen om Bidragspligten er endeligt
afgjort.
Den i Henhold til § 205 modtagne Kommunegæld betrag
tes efter § 206 som Fattighjælp, dog kun med den Virkning,
at vedkommende mister Valgret og Valgbarhed til offentlige
Forsamlinger eller Raad, for saa vidt og saa længe den
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bidragspligtiges Afdrag paa Bidrag ikke har udgjort et saa
stort Beløb, at den Del af Gælden, for hvilken der er dekreteret
Afsoning, er betalt. Den ommeldte Retsvirkning af, at et
Bidrag ikke betales, bortfalder dog 5 Aar efter, at Bidraget
forfaldt.
§ 207 bestemmer: Har vedkommende Fader eller Moder i over 2 Aar intet,
eller næsten intet, betalt i Afdrag paa den Del af skyldige Un
derholdsbidrag, som er udbetalt af det offentlige, og for hvilken
der er dekreteret Afsoning, kan den udbetalende Kommune
andrage Overøvrigheden om, at den bidragspligtige for Stats
kassens Regning maa blive hensat til Tvangsarbejde fra 2
Maaneder til x/2 Aar. Overøvrigheden skal, forinden den
træffer sin Afgørelse, om muligt afæske den bidragspligtige
og dennes Opholdskommune en Erklæring i Sagen. Afsoning
af Bidrag, gældende for den Periode, i hvilken paagældende
i Henhold til det foregaaende er hensat til Tvangsarbejde,
bortfalder, men desuagtet finder § 206 Anvendelse ogsaa i
disse Tilfælde. Ved Beregningen af, om paagældende i mindst
2 Aar ikke har betalt Afdrag paa Underholdsbidrag, bortses
fra den Tid, i hvilken han har været hensat til Afsoning eller
til Tvangsarbejde. For saa vidt Kommunen har været afskaaret fra i Tide at bringe Bestemmelsen om Hensættelse til
Tvangsarbejde til Anvendelse som Følge af, at paagældende
har undladt at melde Flytning, kan Hensættelsen til Tvangs
arbejde i hvis det maa antages, at den bidragspligtige ved
Undladelse af at melde Flytning har tilsigtet at unddrage
sig Forsørgelsespligt, stige indtil 1 Aar. — I Tilfælde, hvor
vedkommende bidragspligtige har mere end 3 Børn udenfor
Ægteskab med flere forskellige Mødre eller Fædre og i øvrigt
fører et vitterlig løsagtigt Levned samt viser grov Forsømme
lighed med Hensyn til sine Forsørgerpligter, kan Straffen
stige til Tvangsarbejde i indtil 2 Aar eller under særdeles
skærpende Omstændigheder i indtil 3 Aar. — Overøvrig
hedens Afgørelser i Henhold til denne Paragraf kan af ved
kommende bidragspligtige indankes for Socialministeren.
Saafremt den, der er tilpligtet at svare Bidrag til et
Barn, senere maatte blive frifundet, kan den udbetalende
Kommune bestemme, at de af det offentlige udbetalte Bidrag
betragtes som Kommunegæld, ydet Moderen. Dette sidste
28
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gælder ogsaa, hvor Moderen ved Svig eller i øvrigt uberettiget
har erholdt Bidrag udbetalt af det offentlige, som hun ikke
er i Stand til at tilbagebetale.
I øvrigt gælder §§ 47—48 under de dér angivne Betingel
ser ogsaa for enhver, der har erholdt eller søgt at erholde
Bidrag udbetalt af det offentlige. Bestemmelsen i § 48 er
dog ikke til Hinder for senere Udbetaling af Bidrag til ved
kommende, naar Betingelserne herfor i øvrigt er til Stede
og Udvalget ikke finder Anledning til at bringe Bestemmel
serne i § 123 m. fl. til Anvendelse.
I Afsnit B., §§ 209—218, indeholdes Bestemmelserne
om Bidrag til Børn i Ægteskab — bortset fra uvæsentlige
Undtagelser nøje svarende til Reglerne for Børn udenfor
Ægteskab, dog at Normalbidraget, hvor det drejer sig om
Hustruens Bidrag, er sat noget lavere.
Efter § 209 kan et Underholdsbidrag, der paahviler
Manden overfor hans Ægtebarn, af Hustruen, for saa vidt
det ægteskabelige Samliv er hævet, fordres udbetalt af det
offentlige, saa snart Bidragets Forfaldsdag er forløbet, uden
at Bidraget er erlagt. Med Hensyn til Betingelserne for det
offentliges Udbetaling af Bidraget gælder de i §§ 183 og 187-189
indeholdte Regler, dog at Adoptivforældre ikke kan kræve
Faderens Bidrag til et Ægtebarn udbetalt af det offentlige.
Saafremt der er paalagt særlige Bidrag af den i § 184
omhandlede Art, finder § 184 tilsvarende Anvendelse.
Samme Regel gælder efter § 210 med Hensyn til Bidrag,
der paahviler Hustruen overfor hendes Ægtebarn, idet her
for Betingelserne for det offentliges Udbetaling af Bidraget
gælder de i §§ 186—189 indeholdte Regler.
Bidrag, paalagt den ene Ægtefælle overfor den anden
personlig, kan efter § 211 ikke være Genstand for Udbetaling
af det offentlige. Det samme gælder Bidrag til den fælles
Husholdning, paalagt den ene eller begge Ægtefæller.
Efter § 212 finder de i det foregaaende indeholdte Be
stemmelser angaaende forskudsvis Udbetaling fra det offent
lige af Bidrag, der paahviler den ene Ægtefælle eller begge
overfor Ægtebørn, ogsaa Anvendelse med Hensyn til Bidrag,
som indenfor den i § 4 angivne Grænse skal udredes til
andre under den anden Ægtefælles Forsorg værende Born,
overfor hvilke den, hvem Bidrag paalægges, har Forsørgelses-
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pligt, jfr. §§ 4—5. Forskudsvis Udbetaling kan dog ikke ske,
hvis den af Barnets egne Forældre, som ikke er indtraadt i
Ægteskabet, er tilpligtet at svare Underholdsbidrag til Barnet,
og Hustruen (Manden) i Henhold til de tidligere Paragraffer
har Ret til at kræve dette Bidrag forskudsvis udbetalt af det
offentlige.
Hvis det oplyses, at Ægtefællerne efter Overøvrigheds
bestemmelsens Udfærdigelse har staaet i Forhold til hinanden
eller har boet sammen, kan Bidraget efter § 213 til vedkom
mende Børn ikke af det offentlige udbetales til den forladte
Hustru (Mand) personlig.
§ 214 bestemmer, at med Hensyn til de nærmere Regler
for Udbetaling af det offentliges Bidrag til Ægtebørn gælder
§§ 190—192 og 195—198 med de fornødne Lempelser, dog
saaledes at Normalbidraget udgør henholdsvis 3/5 og 1/3 af
de i § 192, Stykke 1, nævnte Udgifter.
Socialministeren fastsætter efter § 215 hvert 2. Aar,
første Gang for Perioden fra 1. April 1934, de i § 214 fastsatte
Normalbidrag, der i Barnets 2 første Leveaar altid skal være
1/4 højere end for senere Perioder.
For Tiden indtil 31. Marts 1934 gælder for Udbetaling
til Ægtebørn følgende Normalbidrag:
1) For Mandens Vedkommende: 240 Kr., 204 Kr. og
168 Kr.,
2) for Hustruens Vedkommende: 132 Kr., 114 Kr. og
96 Kr., henholdsvis efter som Barnet opholder sig i den
1., 2. eller 3. af de i § 194 angivne Grupper af Kommuner.
I Barnets første 2 Leveaar forhøjes de anførte Beløb med 1/4.
Retten til at faa Normalbidraget udbetalt med det fulde
Grundbeløb er efter § 216 betinget af, at den bidragsberettigedes
Indtægt ikke overstiger de i § 194 nævnte Beløb, ligesom Reg
lerne i samme Paragraf om Indtægtens Beregning og Bidra
gets Bortfald eller Nedsættelse under Hensyn til den bidrags
berettigedes Indtægt finder tilsvarende Anvendelse paa for
skudsvis Udbetaling af Bidrag til Ægtebørn. Dog fradrages
ved Beregningen af den bidragsberettigedes Indtægt et Beløb
af 100 Kr. for hvert Barn, for hvilket vedkommende har
Forsørgelsespligt, paa nær eet.
Med Hensyn til Afkrævning eller Inddrivelse af Bidrag,
der forskudsvis er udbetalt af det offentlige for Ægtebørn,
28*
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gælder efter § 217 Regler svarende til de i §§ 199—203 inde
holdte.
Ligeledes finder efter § 218 Reglerne i §§ 204—208 til
svarende Anvendelse med Hensyn til Virkningerne af det
offentliges Udbetaling af Bidrag til Ægtebørn, dog med føl
gende Ændringer:
1) Regelen i § 205, Stykke 3, kommer ikke til Anven
delse.
2) I Stedet for § 207, Stykke 3, gælder følgende Bestem
melse:
I Tilfælde, hvor vedkommende Ægtemand (Hustru) har
forladt sin Familie for at leve sammen med en anden Kvinde
(Mand), kan Straffen, for saa vidt den bidragspligtige i øvrigt
fører et vitterlig løsagtigt Levned og tillige udviser grov
Forsømmelighed med Hensyn til sin legale Forsørgelsespligt,
stige til Tvangsarbejde i indtil 2 Aar, eller under særdeles
skærpende Omstændigheder i indtil 3 Aar.
Kapitel XVI, §§ 219—230, handler om Bidrag til Børn
af Enker og Enkemænd' samt til forældreløse Børn.
Her foreslaas meget væsentlige Ændringer i de gældende
Regler. Først og fremmest derigennem, at Bidragene er sat
til samme Beløb som de forskudsvis udbetalte Bidrag til
Mødre udenfor Ægteskab og forladte Hustruer, medens der
efter den gældende Ordning er en Væsensforskel mellem de
2 Grupper af Bidrag. Dernæst er Enkemændene ligestillet
med Enker i Henseende til Understøttelse. Endvidere afviger
Forslaget fra de nugældende Regler derigennem, at de faste
og lave Trangsgrænser er erstattet med Fradragsregler. Denne
Ændring vil paa den ene Side bevirke, at betydelig flere
Personer faar Adgang til Understøttelse, og paa den anden
Side medføre, at en stor Del af disse ikke faar fuldt Bidrag.
Endelig er det foreslaaet, at der kan ydes Bidrag til alle
forældreløse Børn, der er født i Ægteskab, medens efter de
nugældende Regler forældreløse Børn kun kan faa Bidrag,
for saa vidt de er Børn af Enker, der har oppebaaret Bidrag
eller været berettiget dertil, eller er Børn af Enkemænd,
der ved deres Død opfyldte de for Enker foreskrevne Betin
gelser. Og medens der hidtil kun er udbetalt den normale
Enkebørnsunderstøttelse, foreslaas det, under Hensyn til,
at det forældreløse Barn har mistet begge sine Forsørgere,
at der ydes dels et Bidrag, der svarer til Faderens Bidrag
(hvilket falder sammen med det normale Bidrag til Børn af
Enker og Enkemænd), dels et Bidrag, der svarer til det, som
kan paalægges Moderen til et Ægtebarn.
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§§ 219—224 omhandler Bidrags Udbetaling til den over
levende Ægtefælle.
En Enke eller en Enkemand skal efter § 219 have Ret
til af det offentlige at oppebære en Understøttelse som Bidrag
til Udgifterne ved Underhold og Opdragelse af sit Ægtebarn
eller under Ægteskab adopterede Barn. — Det aarlige Bidrag
udgør samme Beløb som Normalbidraget til Moderen udenfor
Ægteskab. — Det sociale Udvalg kan efter Undersøgelse i
hvert enkelt Tilfælde yde Hjælp til Omkostningerne ved
Barnets Konfirmation og til dets faglige Uddannelse, dog at
Kommunalbestyrelsens Godkendelse skal indhentes til Ydelse
af Hjælp til faglig Uddannelse, for saa vidt Hjælpen over
stiger uvæsentlige Beløb.
§ 220 bestemmer, at Retten til at faa Bidraget udbetalt
med det fulde Grundbeløb er betinget af, at Enkens eller
Enkemandens Indtægt ikke overstiger de i § 194 nævnte Beløb,
hvilken Paragrafs Regler i det hele finder tilsvarende Anven
delse. Dog fradrages ved Beregningen af den bidragsberettigedes Indtægt et Beløb af 100 Kr. for hvert Barn, for hvilket
vedkommende har Forsørgelsespligt, paa nær eet.
Retten til at faa de i § 219 nævnte Bidrag udbetalt er
efter § 221 knyttet til følgende Betingelser:
1) at Ægtefællernes Samliv ikke retlig set var ophævet;
2) at den overlevende Ægtefælle eller dog Barnet har
dansk Indfødsret eller er ligestillet dermed;
3) at den overlevende Ægtefælle har fast Bopæl her i
Landet, og at vedkommende Barn har Hovedhjemsted her;
4) at den bidragsberettigede opfylder de i § 194 angivne
økonomiske Betingelser;
5) at Barnet ikke selv har Indtægt eller Formue, hvoraf
dets forsvarlige Underhold vil kunne afholdes;
6) at den overlevende Ægtefælle ikke fører et Levned,
der i det almindelige Omdømme vækker Forargelse, jfr.
§ 183, Nr. 6;
7) at den overlevende Ægtefælle ikke modtager eller
paadrager sig Fattighjælp eller Kommunegæld af en saadan
Art eller Størrelse, at dennes Modtagelse har medført Tab
af Valgret og Valgbarhed;
8) at Barnet er undergivet vedkommende Enkes eller
Enkemands Forældremyndighed og Forsorg.
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Begæring om Bidrag i Henhold til dette Kapitel indgives
efter § 222 til det sociale Udvalg i den overlevende Ægtefælles
Opholdskommune, der undersøger, om Betingelserne for
Bidragets Udbetaling er til Stede. Udvalgets Afgørelse skal
om muligt foreligge inden 1 Maaned efter Begæringens Ind
givelse.
Efter § 223 vedvarer Retten til det i nærværende Kapitel
omhandlede Bidrag til Udgangen af det Kvartal, i hvilket
Barnet fylder 18 Aar.
Bidraget kan dog efter det sociale Udvalgs Bestemmelse
nedsættes til Halvdelen i følgende Tilfælde:
1) naar Barnet er fyldt 14 Aar, og Omstændighederne
taler for en Nedsættelse;
2) naar en væsentlig Del af Barnets forsvarlige Under
hold vil kunne afholdes af Barnets egen Indtægt;
3) naar Barnet forsørges under saadanne Forhold, at den
bidragsberettigede kun bærer en uvæsentlig Del af Udgiften
ved Forsørgelsen.
Det sociale Udvalg kan efter § 224 bestemme, at Bidraget
ikke skal udbetales, for saa vidt Barnet forsørges under saa
danne Forhold, at den bidragsberettigede ingen Udgift har
til dets Underhold og Opdragelse.
Bidraget bortfalder derhos, saa længe et Barn henligger
til Kur for offentlig Regning eller for en anerkendt Sygekasses
Regning.
Bidragets Udbetaling m. v. I § 225 gives Reglerne om
Udbetalingen, der i Regelen sker kvartalsvis forud, efter
§ 226 skal der præsteres Leveattest, og i § 227 bestemmes, at
den Hjælp, det, inden Afgørelse træffes om, hvorvidt der til
kommer en Enke eller Enkemand Bidrag i Henhold til dette
Kapitel, maatte blive nødvendigt at yde til Barnets Under
hold og Opdragelse, betragtes, hvis det viser sig, at Betingel
serne ikke er opfyldt, som Særhjælp, medmindre det sociale
Udvalg efter de foreliggende Omstændigheder finder, at Hjæl
pen bør ydes som Kommunegæld, eller Forholdet falder ind
under Reglerne i §§ 47 eller 48.
Retten til Bidrag bortfalder efter § 228. hvis nyt Ægteskab
indgaas.
Bidrag til Enkers eller Enkemænds efterladte Børn. § 229
fastsætter, at hvis en Enke eller en Enkemand afgaar ved
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Døden, er den, der har taget det forældreløse Barn til sig,
berettiget til indtil Barnets fyldte 18. Aar at oppebære det
i § 215, Stykke 2, Nr. 1 og 2, omhandlede Normalbidrag for
Ægtebarn under Forudsætning af:
1) at Barnet har dansk Indfødsret, eller er ligestillet
dermed;
2) at Barnet opfylder den i § 221, Nr. 5, fastsatte Betin
gelse.
Bidraget kan efter det sociale Udvalgs Bestemmelse
nedsættes til Halvdelen i de i § 223, Stykke 2, Nr. 1—3, nævnte
Tilfælde.
Det sociale Udvalg kan bestemme, at Bidraget ikke skal
udbetales i de i § 224 nævnte Tilfælde, men kan ogsaa yde
Hjælp til Omkostningerne ved de i denne Paragraf omhand
lede Børns Konfirmation og til deres faglige Uddannelse,
dog at Kommunalbestyrelsens Godkendelse skal indhentes
til Ydelse af Hjælp til faglig Uddannelse, for saa vidt Hjælpen
overstiger uvæsentlige Beløb.
Begæring om Bidrag i Henhold til § 229 indgives efter
§ 230 til det sociale Udvalg i den bidragsberettigedes Opholds
kommune. Med Hensyn til Bidragets Udbetaling m. v. finder
med de fornødne Lempelser Reglerne i §§ 222 og 225 Anven
delse.5J

Afsnit IV, Kapitlerne XVII—XX handler om Hjælp i
en Række særlige Tilfælde (Særhjælp).

I dette Afsnit er samlet Bestemmelser om de Trangs
tilfælde, som man mener maa afhjælpes uden Retsvirkninger
og om end ikke med bestemt angivne Beløb saa dog under
saadanne Former, at den trængende har Ret til Hjælpen
indenfor saa vidt muligt bestemte Grænser.
Kapitel XVII indeholder Reglerne om Hjælp i Anled
ning af Fødsel.
Da den særlige Fødselshjælp (Jordemoderhjælp, Dag
penge en vis Tid efter Fødselen og særlige Dagpenge før
og efter Fødselen til Kvinder, der af Arbejder beskyttelses
hensyn skal holde Barselhvile) knyttes til Sygeforsikringen,
er der i dette Kapitel kun optaget Bestemmelser om Hjælp
til Personer, der ikke er sygeforsikret.
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§ 231 bestemmer, at Opholdskommunen er om fornødent
forpligtet til i Trangstilfælde at yde Jordemoderhjæl/p, med
mindre Moderen som Medlem af en anerkendt Sygekasse er
berettiget til den i Lov om Folkeforsikring § 19, Stykke 1,
omhandlede Jordemoderhjælp. Ved Jordemoderhjælp forstaas i denne Forbindelse Hjælp til Udredelse af det takstmæssige Honorar til en Jordemoder for ydet Fødselshjælp
og dermed i umiddelbar Forbindelse staaende Hjælp til
Moder og Barn samt Hjælp til de ved Fødselen nødvendige
Forbindsstoffer, Vat o. lign, af den Art og i den Udstrækning,
som Sundhedsstyrelsen forordner. Hvor Lægehjælp er for
nøden ved Fødselen, skal Kommunen ligeledes i Trangstil
fælde tilstaa saadan Hjælp, medmindre Moderen er Medlem
af en anerkendt Sygekasse. Indenrigsministeren fastsætter
efter Forhandling med Socialministeren Mindstebetalingen
for Jordemoderhjælp ydet i Henhold til nærværende Paragraf.
Saafremt en Jordemoder har truffet Aftale om at betjene
en Barselpatient, som ikke er Medlem af en anerkendt Syge
kasse, men ikke inden 4 Uger efter Fødselen trods bevisligt
Paakrav har modtaget sit Tilgodehavende fra den, hvem
Betalingspligten paahviler, er hun efter § 232 berettiget til
ved Henvendelse til det sociale Udvalg i den Kommune,
hvor Fødselshjælpen blev ydet, at faa Beløbet udbetalt, dog
at Kravet maa være rejst inden 3 Maaneder efter Fødselen.
Kommunen skal dog kun tilsvare den i Henhold til § 231
fastsatte Mindstebetaling for Jordemoderhjælp.
Paragraffen indeholder derhos Bestemmelser om det
sociale Udvalgs Pligt til at søge Beløbet godtgjort af den
betalingspligtige; lykkes det ikke, betragtes det i Regelen som
en ham ydet Kommunegæld.
Den Hjælp fra det offentlige, som en frugtsommelig
eller fødende Kvinde modtager til sig eller Barnet gennem
Indlæggelse paa Rigshospitalets Fødeafdelinger (Fødsels
stiftelsen) eller Fødselsanstalten i Jylland, medfører efter § 233
ingen Art af Retsvirkninger og vedrører ikke den offentlige
Forsorg.
§ 234 fastsætter, at i Tilfælde, hvor Indlæggelse paa en
af de i § 233 nævnte Anstalter ikke kan ske, men hvor det
sociale Udvalg skønner, at det efter Forholdene maa anses
for uforsvarligt, at den ventede Fødsel foregaar i Hjemmet,
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er den fødende i Trangstilfælde berettiget til Optagelse paa
almindeligt Sygehus eller i kommunalt Fødehjem, hvor saadant
findes.
Det Bidrag, som Faderen til Barn udenfor Ægteskab
er tilpligtet at yde til Dækning af Udgifterne ved Moderens
Barselfærd og hendes Underhold i 1 Maaned før og 1 Maaned
efter Fødselen, kan efter § 235 af Moderen under de i § 183
fastsatte Betingelser fordres udbetalt af det offentlige indenfor
den i § 236 angivne Grænse, saa snart Bidragets Forfaldsdag
er forløbet, uden at Bidraget er erlagt. Barselfærdsbidraget
kan dog ikke udbetales af det offentlige, hvis Fødselenforegaar
paa en af Rigshospitalets Fødeafdelinger eller paa Fødsels
anstalten i Jylland.
For den Del af de i denne Paragraf omhandlede Udgifter,
som det sociale Udvalg maatte have udredet, indtræder
Kommunen i Moderens Ret overfor Faderen eller det offentlige.
For Tiden indtil 31. Marts 1934 udbetales efter § 236
de i § 235 ommeldte Bidrag dog højst med følgende Normal
bidrag: 25 Kr. til Barselfærden, hvilket Beløb gælder for
samtlige Kommuner, og til Barnemoderens Underhold før
og efter Fødselen pr. Maaned 30 Kr., 25 Kr. og 21 Kr., hen
holdsvis efter som Moderen opholder sig i den 1., 2. eller 3.
af de i § 194 angivne Grupper af Kommuner. Socialministeren
fastsætter fra 1. April 1934 de omhandlede Normalbidrag
for 2 Aar ad Gangen.
Forskudsvis Udbetaling fra det offentlige kan ligeledes
efter § 237 indenfor den i § 236 angivne Grænse ske med Hensyn
til Barselfærdsbidrag og Bidrag til Moderens Underhold 1
Maaned før og 1 Maaned efter Fødselen, for saa vidt angaar
Bidrag, som paahviler en Mand overfor hans forladte, sepa
rerede eller fraskilte Hustru. Med Hensyn til de nærmere Reg
ler om disse Bidrags Udbetaling af det offentlige, Inddrivelse
m. v. kommer med de fornødne Lempelser Reglerne i Kapitel
XV, B, til Anvendelse. Ligeledes gælder ved Udbetaling af
de fornævnte Bidrag Bestemmelserne i § 235, Stykke 3 og 4.
§ 238 bestemmer, at en Kvinde, hvem det i Medfør af
Lovgivningen om Arbejderbeskyttelse er forbudt at arbejde
en vis Tid efter Fødselen, men som ikke har Ret til den i
§ 19 i Lov om Folkeforsikring omhandlede Barselhjælp, er
berettiget til, for saa vidt hun i paagældende Tidsrum kommer
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i Trang, af Opholdskommunen at erholde den fornødne
Hjælp.
Saafremt en Moder selv ammer sit Barn, er Opholdskom
munen efter § 239 berettiget til indenfor et Tidsrum af
6 Maaneder efter Fødselen i Trangstilfælde og efter en Læges
Anvisning at yde indtil 1 Liter Sødmælk daglig. Denne Hjælp
kan ogsaa ydes i de Tilfælde, hvor det gennem Lægeunder
søgelse maatte blive oplyst, at Moderen ikke eller ikke længer
er i Stand til selv udelukkende at amme sit Barn. Hjælpen kan
under de angivne Betingelser ydes, uanset om der maatte
blive udredet anden Understøttelse i Henhold til Reglerne
i nærværende Kapitel.
Efter § 240 skal Hjælp, der af Opholdskommunen er
ydet i Medfør af nærværende Kapitels Regler, opføres paa
en særlig Konto, men medfører i intet Tilfælde Retsvirknin
ger for Modtageren.

Kapitel XVIII omhandler Sygehjælp,
Bestemmelserne kan deles i 3 Dele, §§ 241—46, der skal
afløse Fattiglovens § 63, Stykke 1, fortsat Sygekassehjælp,
der fremtidig skal ydes som Ret, §§ 247—50, der skal afløse
Fattiglovens § 63, Stykke 2—3, Hjælp til kronisk syge, og
§§ 251—68, der skal afløse Fattiglovens § 61, Abnormforsorgen,
idet denne Forsorg skal overtages af Staten.

Fortsat Sygekassehjælp. § 241 bestemmer:
Naar et Medlem af en anerkendt Sygekasse til sig selv eller
et Barn under 14 Aar, overfor hvilket der paahviler ham fuld
Forsørgelsespligt, af Sygekassen har modtaget den Under
støttelse, som Kassen efter sin Vedtægt foreløbig eller i det
hele er forpligtet til at yde, og Sygekassehjælpen som Følge
heraf er helt eller delvis, endelig eller midlertidig ophørt,
har paagældende, for saa vidt de i § 242 fastsatte Betingelser
er til Stede, Ret til af sin Opholdskommune at kræve Hjælp
til Kur og Pleje eller til Underhold for sig og sin Familie,
for saa vidt Hjælpen ikke i Omfang overstiger den ham af
Sygekassen i Løbet af det Regnskabsaar, i hvilket Sygekasse
hjælpen er ophørt, og de to forudgaaende Regnskabsaar ydede
Understøttelse.
Børn over 14 Aar, der har selvstændig Medlemsret i en
-anerkendt Sygekasse, stilles med Hensyn til fortsat Sygekasse-
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hjælp som andre Syge kassemedlemmer, for saa vidt deres
legale Forsørgers Formue- og Indtægtsforhold ikke ligger
over den for nydende Medlemmer i en anerkendt Sygekasse
fastsatte Grænse, dog at Hjælpen udbetales Forsørgeren.
Hvis paagældende i Løbet af de i Stykke 1 nævnte
3 Regnskabsaar er overflyttet til Sygekassen fra en statskontroleret Sygeforening, vil den af denne ydede Sygehjælp
være at medregne ved Beregningen af Sygekassehjælpens
Omfang.
Retten til fortsat Sygekassehjælp i Henhold til § 241 er
efter § 242 knyttet til følgende Betingelser:
1) at vedkommende har dansk Indfødsret eller er lige
stillet med en indfødt;
2) at han ikke har modtaget eller paadraget sig Fattig
hjælp eller Kommunegæld samtidig med Modtagelsen af
Hjælp fra Sygekassen;
3) at han har bevaret Medlemsret i en Sygekasse;
4) at hans Formue- og Indtægtsforhold ikke ligger over
den for nydende Medlemmer i en anerkendt Sygekasse fast
satte Grænse;
5) at han ifølge Attest fra vedkommende behandlende
Læge enten lider af en saadan Sygdom eller er væsentlig
indskrænket i sin Erhvervsevne som Følge af en Sygdom
af en saadan Karakter, at denne, opstaaet før Sygekasse
hjælpens Ophør, vilde have berettiget til Hjælp fra Sygekassen;
6) at han ikke vitterlig fører et Levned, der i det almin
delige Omdømme vækker Forargelse;
7) at Kravet om fortsat Sygekassehjælp gøres gældende
indenfor 12 Maaneder efter Sygekassehjælpens Ophør.
Udbetalingen af fortsat Sygekassehjælp ophører efter § 243:
1) hvis vedkommende samtidig med fortsat Sygekasse
hjælp modtager eller paadrager sig Fattighjælp eller Kom
munegæld;
2) hvis han trods det sociale Udvalgs, paa Grundlag af
den behandlende Læges Erklæring, fremsatte Forlangende
nægter at lade sig indlægge paa et Sygehus eller at underkaste
sig den nødvendige Sygebehandling.
§ 244 bestemmer, at Hjælpens Omfang bestemmes nor
malt efter Pengeværdien af Sygekassens samlede Ydelser.
Hvis herefter Sygehjælp skal omsættes til en Pengeværdi,
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maa den Takst, efter hvilken Sygekassen faktisk har betalt
for vedkommende Kur, lægges til Grund ved Beregningen,
og skal omvendt Pengehjælp omsættes til Sygehjælp, maa
der for samme beregnes den for Sygekassepatienter paa ved
kommende Sted gældende Takst.
Hvis et Sygekassemedlem efter Sygekassehjælpens Ophør;
ansøger Kommunen om at overtage en af Sygekassen afgivet
Kaution, er det sociale Udvalg forpligtet til om fornødent at
afgive Kaution for et lige saa langt Tidsrum som Sygekassen,
medmindre den af Sygekassen ydede Sygehjælp allerede er
omsat og udbetalt med Pengeværdien i Henhold til Reglerne
i Stykke 2. Er dette sidste Tilfældet, kan der klin afgives Kau
tion for et til den ikke omsatte Sygehjælp svarende Dagetal.
Retten til Sygehjælp omfatter ogsaa Betaling efter de
for Sygekasserne gældende Regler for Ydelse af Insulin,
Leverpræparater eller andre lignende livsvigtige Præparater.;
Krav om fortsat Sygekassehjælp rettes efter § 245 til
det sociale Udvalg i Opholdskommunen, der undersøger,
om Betingelserne for Udbetaling af Hjælp er til Stede.
Fortsat Sygekassehjælp i Form af Pengehjælp udbetales
efter § 246 som Regel ugevis eller maanedsvis, svarende til
Sygekassens Ydelser for et tilsvarende Tidsrum.
Hjælp til kronisk syge. § 247 fastsætter, at naar en Person,
som er nydende Medlem af en anerkendt Sygekasse, og som
lider af en hyppig tilbagevendende eller uhelbredelig Sygdom
eller Legenissvaghed, ikke kan forsikres mod Invaliditet, jfr.
Lov om Folkeforsikring § 36, er han i Trangstilfælde beret
tiget til paa Grund af Sygdom eller Invaliditet af sin Opholds
kommune at kræve Hjælp til Kur og Pleje og til Underhold
for sig og sin Familie, dog at Hjælpen til Underhold ikke kan
overstige, hvad der formentlig kunde være ydet ham gennem
Invalideforsikringen. Børn over 14 Aar, der har selvstændig
Medlemsret i en anerkendt Sygekasse, ligestilles med Hensyn
til den i Stykke 1 omhandlede Hjælp med andre Sygekasse
medlemmer, for saa vidt deres legale Forsørgers Formue- og
Indtægtsforhold ikke ligger over den for nydende Medlem
mer i en anerkendt Sygekasse fastsatte Grænse, dog at
Hjælpen udbetales Forsørgeren.
Retten til at oppebære Hjælp er knyttet til følgende
Betingelser:
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1) at paagældendes Erhvervsevne ifølge en af Invalide
forsikringsretten paa det sociale Udvalgs Foranledning afgiven
Erklæring er nedsat i det Omfang, som i Henhold til Lov om
Folkeforsikring § 38, Stykke 1, udkræves for at opnaa Invalide
rente;
2) at han i øvrigt opfylder de for Opnaaelse af Invalide
rente foreskrevne Betingelser, bortset fra Optagelse i Invalide
forsikringen ;
3) at han ikke er berettiget til Aldersrente eller er under
givet Særforsorg i Henhold til § 252 fig.;
4) at han ikke modtager eller paadrager sig Fattighjælp
eller Kommunegæld, jfr. dog § 305, Stykke 2.
Det er derhos en Forudsætning for Ydelse af Hjælp, at
Hjælp af paagældende Art ikke kan ydes gennem Sygekassen.
Naar en Person, som ikke er sygeforsikret, lider af en
hyppig tilbagevendende eller uhelbredelig Sygdom eller
Legemssvaghed, er han, for saa vidt de nedenfor fastsatte
Betingelser er til Stede, efter § 248 i Trangstilfælde berettiget
til paa Grund af Sygdom eller Invaliditet af sin Opholds
kommune at kræve Hjælp til Kur og Pleje og til Underhold
for sig og sin Familie, dog at Hjælpen til Underhold ikke kan
overstige, hvad der formentlig kunde være ydet ham gennem
Invalideforsikringen.
Retten til at oppebære Hjælp i Henhold til nærværende
Paragraf er afhængig af, at paagældende opfylder de i § 247
fastsatte Betingelser, og af, at han overfor det sociale Udvalg
fører Bevis for, at han ikke i de sidste 3 Aar har opfyldt — og
stadig ikke opfylder — Helbredsbetingelserne for at optages
i en anerkendt Sygekasse eller en statskontroleret Sygefor
ening. Hvis den for Optagelse i en anerkendt Sygekasse eller
statskontroleret Sygeforening fastsatte Aldersgrænse vil
hindre hans Optagelse som nydende Medlem, maa han føre
Bevis for, at han ikke i de sidste 3 Aar før sit fyldte 40. Aar
har opfyldt de nævnte Helbredsbetingelser.
For saa vidt en Person, der er over den for Optagelse i
en anerkendt Sygekasse eller statskontroleret Sygeforening
fastsatte Aldersgrænse, ikke kan skaffe den i § 247, Nr. 1,
omhandlede Erklæring fra Invalideretten, men i øvrigt
opfylder de i nærværende Paragraf og i § 247 fastsatte
Betingelser, udreder Opholdskommunen i fornødent Omfang
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de med paagældendes Kur og Pleje forbundne Udgifter uden
Retsvirkning for Modtageren. Retten til Sygehjælp i Henhold
til nærværende Bestemmelse omfatter ogsaa Betaling efter
de for Sygekasserne gældende Regler for Ydelse af Insulin,
Leverpræparater eller andre lignende livsvigtige Præparater.
§ 249 bestemmer, at saafremt det ved Lægeundersøgelse
godtgøres, at en Person, der omfattes af Bestemmelserne i
§§ 247 og 248, bør anbringes i en Plejestiftelse for kronisk syge af
Hensyn til hans særlige, hjælpeløse Tilstand, kan han, saafremt
han ikke er berettiget til Indlæggelse paa et Alderdoms
hjem, kræve sig optaget paa en saadan, ligesom det sociale
Udvalg under tilsvarende Forhold kan beslutte saadan An
bringelse. Vægrer paagældende sig ved at efterkomme en
af det sociale Udvalg i Henhold til foranstaaende truffen
Beslutning om Anbringelse i en Plejestiftelse for kronisk
syge, bortfalder hans Krav paa Hjælp efter §§ 247—48.
Den Hjælp, som Opholdskommunen maatte yde til
Betaling af Insulin, Leverpræparater eller andre lignende
livsvigtige Præparater, udover hvad der maatte blive betalt
af Sygekassen i Henhold til Lov om Folkeforsikring eller af
Kommunen i Henhold til nærværende Lovs § 244, Stykke 4,
og § 248, Stykke 4, betragtes efter § 250 i Trangstilfælde
som Sygehjælp, naar de omhandlede Præparaters Anvendelse
af en Læge erklæres for nødvendig for vedkommende Patient.
Forsorg for abnorme, vanføre m. ft. § 251 bestemmer først,
at Forsorgen for de sindssyge eller aandssvage, der maa anses
som farlige for den offentlige Sikkerhed, vedrører ikke denne
Lov, men sker efter de hidtil gældende Regler paa Grundlag
af Dom eller Overøvrighedsresolution. Udgifterne ved denne
Forsorg afholdes af Statskassen.
Efter § 252 drager det sociale Udvalg i Trangstilfælde,
naar det modtager Henvendelse fra de nærmeste om at tage
sig af en sindssyg Person, eller naar Udvalget selv skønner,
at der dertil er Anledning, snarest muligt Omsorg for, at det
ved Lægeundersøgelse afgøres, om det maa anses for uforsvar
ligt, at paagældende ikke indlægges til Behandling paa et
Sindssygehospital, enten fordi den syge er farlig for sig selv,
eller fordi Udsigterne for hans Helbredelse væsentlig vil for
ringes, hvis Indlæggelse ikke finder Sted. Saafremt ved
kommende Læge skønner, at Indlæggelse bør finde Sted,
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retter Udvalget herom Henvendelse til vedkommende Sinds
sygehospital. Det offentlige skal i Trangstilfælde, dog kun
indtil vedkommende maatte kunne faa Invaliderente, Alders
rente eller Hjælp efter §§ 247 eller 248, yde Hjælp til Under
hold for en Familie, hvis Forsørger er Patient paa et Sinds
sygehospital eller af dette er anbragt i kontroleret Familie
pleje. Denne Hjælp kan dog ikke overstige, hvad der kunde
være ydet Forsørgeren som Invaliderente eller, hvis han er
over 65 Aar, som Aldersrente.
Efter en Patients Udskrivning fra Sindssygehospital skal
efter § 253 det sociale Udvalg i hans Opholdskommune efter
vedkommende Overlæges Indstilling være berettiget til i
Trangstilfælde at understøtte ham med Familie i indtil 3
Maaneder, saafremt det kan antages, at saadan Understøttelse
er af væsentlig Betydning for hans Tilbagevenden til Arbejde
eller for at undgaa, at økonomiske Bekymringer virker ned
brydende paa hans genvundne Helbred.
§ 254 giver for aandssvages Inddragelse under Aandssvageforsorg i Trangstilfælde Bestemmelser, der svarer til
de med Hensyn til sindssyge i § 25 foreskrevne, og foreskriver
desuden, at det sociale Udvalg foretager for alle Børn, der
paa Grund af manglende aandelig Udvikling i paafaldende
Grad er ude af Stand til at følge med i den normale Skole
undervisning, snarest muligt Indberetning til vedkommende
Aandssvageanstalt, for at det kan blive afgjort, om vedkom
mende Barn skal inddrages under Aandss vagefor sorg. Mod
sætter Forsørgeren sig Barnets Inddragelse under Aandssvageforsorg, gennemfører Udvalget den under Iagttagelse af
Reglerne i Kapitel IX.
Ligeledes giver § 255 Regler om, at det sociale Udvalg
i Trangstilfælde, naar det modtager Henvendelse om at tage
sig af en Epileptiker, eller naar Udvalget selv skønner, at der
dertil er Anledning, skal sørge for den syges Indlæggelse paa
en anerkendt Epileptikeranstalt.
Tilsvarende Pligt har efter § 256 det sociale Udvalg
overfor trængende vanføre eller lemlæstede, nemlig til at drage
Omsorg for, at Henvendelse sker til en Statsanstalt eller en
anerkendt Anstalt for vanføre, for at paagældende, hvis For
holdene kræver det, kan blive undergivet Speciallægebehand
ling, en særlig Undervisning, Oplæring i et Haandværk el.
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lign. Forinden Udvalget eventuelt træder til, skal det dog
have indhentet en Udtalelse fra Invalideforsikringsretten
cm, hvorvidt paagældende ikke kan hjælpes i Henhold til
Lov om Folkeforsikring. For saa vidt paagældende ikke
bliver taget under saadan Forsorg, er Udvalget i Trangstilfælde
forpligtet til, naar Indstilling herom fra en Læge foreligger,
at yde Hjælp til Anskaffelse eller Reparation af kunstige
Lemmer, Syge vogn, Bandager o. lign.
Naar den omhandlede Forsorg helt eller delvis ophører,
er det sociale Udvalg i Trangstilfælde forpligtet til, for saa
vidt Anstalten ved Udskrivningen har foreskrevet, at der
fra Tid til anden skal finde Nyanskaffelse eller Reparation
Sted af Bandager, kunstige Lemmer el. lign., at efterkomme
Anstaltens Forskrifter.
Ved vanfør eller lemlæstet forstaas i denne Lov en Person,
som paa Grund af medfødt eller erhvervet Lidelse eller Fejl i
Knogler, Led, Muskler eller Nerver er saaledes hindret i
Brugen af Lemmer eller Krop, at hans Erhvervsevne paa
Arbejdsmarkedet maa skønnes at være eller at ville blive
ikke blot forbigaaende væsentlig indskrænket.
Efter § 257 skal det sociale Udvalg i Trangstilfælde, naar
det modtager Henvendelse om at tage sig af en talelidende,
eller naar Udvalget selv skønner, at en talelidende som Følge
af sin Lidelse er eller vil blive væsentlig indskrænket i sin
Erhvervsevne, snarest muligt drage Omsorg for, at det ved
Lægeundersøgelse afgøres, om paagældende tiltrænger Be
handling for Ganespalte, Stammen eller andre Talefejl, og
skal i bekræftende Fald foretage Henvendelse til Statens
Institut for Talelidende eller en dermed ligestillet anerkendt
Anstalt. Det offentlige skal i Trangstilfælde yde en tale
lidende Hjælp i Anledning af Behandling udenfor Statens
Institut for Talelidende eller en dermed ligestillet anerkendt
Anstalt, naar saadan Behandling sker efter Henvisning fra
vedkommende Anstalt.
Forinden Udvalget eventuelt træder til, skal det dog
have indhentet en Udtalelse fra Invalideforsikringsretten
om, hvorvidt paagældende ikke kan hjælpes i Henhold til
Lov om Folkeforsikring.
Det sociale Udvalg har efter § 258 tilsvarende Pligt til
at tage sig af en Person, der er blind, eller hvis Synsevne er
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saa nedsat, at den særlige Undervisning eller Oplæring for
blinde eller svagsynede skønnes nødvendig, eller naar Ud
valget selv skønner, at der dertil er Anledning. Henvendelse
skal ske til vedkommende Blindeinstitut, for at det kan blive
afgjort, om vedkommende skal anbringes under dettes For
sorg, eller om der kan træffes andre Foranstaltninger. For
saa vidt Undervisning efter Instituttets Anvisning skal finde
Sted udenfor dette, skal Udvalget i fornødent Omfang udrede
Udgifterne hertil.
Det offentlige skal i Trangstilfælde, dog kun indtil ved
kommende maatte kunne faa Invaliderente, Aldersrente eller
Hjælp efter §§ 247 eller 248, yde Hjælp til Underhold for en
Familie, hvis Forsørger er anbragt paa et Blindeinstitut
eller efter dettes Anvisning anbragt andetsteds udenfor Hjem
met. Denne Hjælp kan dog ikke overstige, hvad der kunde
være ydet Forsørgeren som Invaliderente eller, hvis han er
•over 65 Aar, som Aldersrente.
Udvalget foretager for alle Børn, der er blinde, eller hvis
'Syn er saa nedsat, at de af den Grund ikke vil kunne følge
Undervisningen i den almindelige Barneskole eller i særlige
Skoler for svagsynede, snarest muligt Indberetning til Statens
Blindeinstitutters Hovedregister over blinde, og Udvalget er
forpligtet til at bistaa Blindeinstituttet ved Børnenes Ind
kaldelse til Undervisning i Henhold til Lovgivningen om
blinde og svagsynede Børns Undervisning.
Det paahviler enhver Læge, der hos Børn under 16 Aar
iagttager Tilstedeværelsen af Blindhed eller Svagsynethed i
•det omhandlede Omfang, til det sociale Udvalg i paagældendes
Opholdskommune at afgive Indberetning herom, og en til
svarende Pligt paahviler Ledere af Stats- og kommunale
Skoler saavel som af privat Undervisning.
Tilsvarende Indberetningspligt paahviler Udvalget, for
saa vidt angaar alle Personer, hos hvem der først efter det
16. Aar indtræder eller konstateres Tilstedeværelsen af Blind
hed eller Svagsynethed i et saadant Omfang, at deres Er
hvervsmulighed paa Grund af Svagsynethed er nedsat i den
Grad, at den særlige Undervisning eller Oplæring for blinde
eller svagsynede skønnes nødvendig.
Efter § 259 er blinde eller stærkt svagsynede Personer,
Lvis Erhvervsevne dog ikke er nedsat saa meget, at de kan

29

450

Ikke-vedtagne Forslag (Socialm.)

1930/i93i

oppebære Iiivaliderente eller den i §§ 247 eller 248 omhandlede
Hjælp, og som ikke oppebærer Aldersrente, for saa vidt de
opfylder de i Lov om Folkeforsikring § 38, Stykke 2, Nr. 1—5,
fastsatte Betingelser, og deres Formue- og Indtægtsforhold
ikke ligger over den for nydende Medlemmer i en anerkendt
Sygekasse fastsatte Grænse, berettiget til, for saa vidt og saa
længe de ikke er under Blindeforsorg, af det sociale Udvalg
at oppebære en aarlig Understøttelse paa henholdsvis 240 Kr.,
224 Kr. og 208 Kr., efter som vedkommende opholder sig i den
1., 2. eller 3. af de i § 194 angivne Grupper af Kommuner.
Forsørgeren for et blindt Barn, der ikke er anbragt paa
Blindeinstitut, er, for saa vidt hans Formue- og Indtægts
forhold ikke ligger over den for nydende Medlemmer i en
anerkendt Sygekasse fastsatte Grænse, berettiget til af det
sociale Udvalg at oppebære en aarlig Understøttelse, der svarer
til det til enhver Tid gældende Normalbidrag for Faderen uden
for Ægteskab.
Efter § 260 skal det sociale Udvalg sørge for trængende
doves Anbringelse paa Døvstummeinstitut paa samme Maade,
som i § 258 foreskrives for blinde, og § 260 giver Regler,
der svarer til de 3 sidste Stykker i § 258.
Udvalget er efter § 261 i Trangstilfælde forpligtet til efter
Lægeerklæring at drage Omsorg for og afholde Udgifterne
ved en døv Persons Deltagelse i et Kursus for Mundaflæsning
paa et af Statens Dovstummeinstitutter, for saa vidt Insti
tuttet anser en saadan Undervisning for formaalstjenlig.
Forsorg i Anledning af Tuberkulose, Kræft m. v. § 262
bestemmer, at det sociale Udvalg drager i Trangstilfælde,
naar det modtager Henvendelse om at tage sig af en Person,
der lider af Tuberkulose, eller naar Udvalget selv skønner,
at der dertil er Anledning, snarest muligt Omsorg for, at det
ved Lægeundersøgelse afgøres, om paagældende bør under
gives særlig Sygebehandling ved Indlæggelse paa Statsanstalt
eller paa en af de af Staten i Henhold til Lovgivningen om
Statsstøtte til tuberkuløses Sygebehandling godkendte An
stalter eller ved ambulant Behandling paa saadanne.
Udvalget er i Trangstilfælde forpligtet til at udrede den
Del af Udgiften ved en Patients Ophold og Behandling paa
en af de foran omhandlede Anstalter, der ikke dækkes af
Statens Tilskud. Udvalget er derhos forpligtet til i Trangs-
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tilfælde at udrede de ved Anstaltsopholdet foranledigede
Udgifter til Patientens Beklædning, Rejse (Transport) til
eller Udskrivning fra Anstalten. Dette gælder ogsaa i de
Tilfælde, hvor Indlæggelse sker i Henhold til en Epidemikom
missions, eventuelt Overepidemikommissions Bestemmelse.
Det samme gælder i Tilfælde, hvor en Patient, som paa
Grund af bevislig Pladsmangel paa den af de omhandlede
Anstalter, paa hvilken han under Hensyn til sin Bopæl
skulde have været indlagt, behandles paa almindeligt Sygehus.
For saa vidt en Patient paa en af de ovenomhandlede
Anstalter ifølge en af Anstaltens Overlæge truffen Bestem
melse midlertidig overflyttes til et andet Sygehus eller en
anden Sygehusafdeling til Behandling for en i Forbindelse
med den tuberkuløse Lidelse staaende Sygdom, uden at denne
Behandling kan betragtes som et Led i den Kur, som paagæl
dende Tuberkuloseanstalt yder, afholder Opholdskommunen
i Trangstilfælde de med Overflytningen og den midlertidige
Behandling forbundne Udgifter.
Det offentlige skal efter § 263 i Trangstilfælde, dog kun
indtil vedkommende maatte kunne faa Invaliderente, Alders
rente eller Hjælp efter §§ 247 eller 248, yde Hjælp til Under
hold for en Familie, hvis Forsørger er Patient paa en af de
i § 262 omhandlede Anstalter eller er anbragt som foran
omtalt. Denne Hjælp kan dog ikke overstige, hvad der kunde
være ydet Forsørgeren som Invaliderente eller, hvis han er
over 65 Aar, som Aldersrente.
Efter § 264 skal, saafremt en Tuberkulosepatient udskrives
fra en af de i § 262 omhandlede Anstalter, det sociale Udvalg
i hans Opholdskommune, efter vedkommende Overlæges
Indstilling, være berettiget til i Trangstilfælde enten at under
støtte ham med Familie i indtil 3 Maaneder, hvis det kan
antages, at saadan Understøttelse er af væsentlig Betydning
for Vedligeholdelsen af hans Arbejdskraft eller for at undgaa,
at økonomiske Bekymringer virker nedbrydende paa hans
Helbredstilstand, eller at foranledige, at paagældende i et
tilsvarende Tidsrum anbringes paa et godkendt Rekon
valescenthjem eller Rekreationshjem.
De i §§ 262—64 omhandlede Regler vedrørende Personer,
der lider af Tuberkulose, finder efter § 265 tilsvarende An
vendelse paa Personer, der lider af Lupus, Kræftsaar, Kræft-
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svulster eller andre ondartede Svulster, og som behandles
herfor paa Statsanstalt eller paa de for disse Sygdomme
godkendte Anstalter eller under de i § 262 ommeldte Forhold.
Almindelige Bestemmelser vedrørende Forsorgen efter
§§ 252—65. Bestemmelserne i §§ 252—65 om Trang som
Betingelse for Hjælp er efter § 266 ikke til Hinder for, at Op
holdskommunen overtager en Kautionsforpligtelse ogsaa for
Personer, der ikke kan betragtes som trængende, men der
vil da efter Reglerne i § 9 være at paalægge Forsørgeren Bidrag
til Dækning af Udgifterne, ligesom det ogsaa ved Afgivelsen
af Kaution i Trangstilfælde vil være at overveje, hvilket
Bidrag der eventuelt vil være at paalægge Forsørgeren.
§ 267 bestemmer, at hvor ikke andet i det enkelte Til
fælde er bestemt, kan der ikke kræves særlige Værdigheds
betingelser for at yde Hjælp i Henhold til fornævnte Paragraf
fer. For Ydelse af Underhold i Hjemmet, hvor dette er hjemlet,
er det dog en Betingelse, at vedkommende ikke vitterlig
fører et Levned, der i det almindelige Omdømme vækker
Forargelse, jfr. § 183, Nr. 6. Det paahviler det sociale Udvalg
at paase, at den hjemmeværende Forsørger bidrager, hvad
han selv kan, til Familiens Underhold. Er dette ikke Tilfældet,
kan Udvalget bestemme, at Hjælpen kun kan oppebæres
som Kommunegæld.
Efter § 268 betragtes enhver Hjælp, der af Opholdskom
munen er afholdt med Hjemmel i nærværende Kapitel, som
offentlig Sygehjælp uden nogen Art af Retsvirkninger for
Modtageren.
Kapitel XIX omhandler forskellige spredte Trangstilfælde.
I § 269 bestemmes, at med Hensyn til Kur og Pleje af
en Person, der i Henhold til den særlige Lovgivning om Mod
arbejdelse af offentlig Usædelighed, om Foranstaltninger
mod epidemiske eller smitsomme Sygdommes Udbredelse
eller Indførelse her i Riget eller om Foranstaltninger til
Tuberkulosens Bekæmpelse er forpligtet eller berettiget til
at undergives offentlig eller vederlagsfri Behandling, har det
sit Forblivende ved de gældende Regler, dog at der med
Hensyn til Afholdelsen af de omhandlede Udgifter forholdes
som i § 64 fastsat. For saa vidt de omhandlede Personer
tiltrænger anden Hjælp end Kur og Pleje, derunder Hjælp
til Familiens Underhold, kan saadan Hjælp kun ydes, saa-
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fremt dette kan ske i Henhold til nærværende Lovs Be
stemmelser.
§ 270 giver det sociale Udvalg Ret til paa visse nærmere
Betingelser, foruden i de i Folkeforsikringslovens § 58 og
nærværende Lovs § 227 nævnte Tilfælde, hvor det skønnes
nødvendigt at yde offentlig Hjælp i Tidsrummet mellem en
Sags Rejsning og dens Afgørelse, at betragte vedkommende
Hjælp som Sær hjælp.
Det sociale Udvalg er efter § 271 om fornødent forpligtet
til i Trangstilfælde at afholde Udgifter til Læge. Som Udgifter
til Læge betragtes ogsaa Betaling for Udstedelse af Attester,
Udfærdigelse af Recepter, Ydelse af Lægehjælp ved Fødsel,
Operationer, derunder om fornødent ved Specialister, samt
Tandlægebehandling, for saa vidt og i den Udstrækning
denne ifølge Lægeerklæring anses for nødvendig af Hensyn
til vedkommendes Helbred i øvrigt.
Det sociale Udvalg er efter § 272 ligeledes om fornødent
forpligtet til i Trangstilfælde at yde Hjælp til Medicin for
saa vidt og i det Omfang en Læge har erklæret denne for
nødvendig. Under samme Betingelser skal Udvalget efter
Omstændighederne hjælpe en trængende til at erholde den
nødvendige Massagebehandling. Sygegymnastik, elektriske
Behandling, Badebehandling ell. lign., hvor Undladelse af
at træde til kan medføre alvorlig Fare for paagældendes
Erhvervsevne.
Er der Uenighed mellem Udvalget og vedkommende
Læge om Nødvendigheden eller Udstrækningen af en af sidst
nævnte anbefalet offentlig Hjælp i Henhold til §§ 271—72,
kan efter § 273 hver af Parterne forlange Spørgsmaalet fore
lagt overordnet Myndighed.
§ 274 bestemmer, at det sociale Udvalg er om fornødent
og særlig, hvor Sygehusindlæggelse i saa Fald kan undgaas,
forpligtet til i Trangstilfælde efter en Læges Rekvisition at
yde kommunal Sygepleje, jfr. § 33, der bestaar i, at en faglig
uddannet Sygeplejerske aflægger Besøg i Hjemmet, saa ofte
Lægen kræver det, for at yde den Sygehjælp eller Pleje, som
denne har ordineret. Tilstaaelse af kommunal Sygepleje
gælder kun for højst 14 Dage ad Gangen.
Det sociale Udvalg er efter § 275, saafremt en Patient
søger vederlagsfri Kur og Pleje paa Rigshospitalet i Køben-
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havn, hvilken Hjælp i øvrigt er Kommunen uvedkommende,
forpligtet til at afgive Attest om Patientens Trangsforhold,
om fornødent at bistaa denne med Hensyn til Indlæggelse og
Udskrivning og i Trangstilfælde at yde den fornødne Hjælp
til Rejseudgifter.
Efter § 276 skal, for saa vidt det sociale Udvalg har
maattet yde Hjælp til Kur og Pleje eller anden Sygehjælp i
Anledning af et Ulykkestilfælde, den omhandlede Hjælp,
for saa vidt den er ydet, medens Sagen er under Behandling i
Henhold til Ulykkesforsikringsloven, i Trangstilfælde betrag
tes som Særhjælp. Saadan Understøttelse vil altid være at
yde, saafremt den tilskadekomne ikke er Medlem af en aner
kendt Sygekasse, og hans Indtægts- og Formueforhold ikke
tillader ham selv at afholde Udgifterne.
Saafremt en Hustru, der lever sammen med Manden,
indlægges paa Sygehus, og det efter vedkommende Overlæges
Erklæring maa antages, at Kuren ikke vil vare under 1 Uge
eller over ca. 2 Maaneder, er det sociale Udvalg efter § 277
berettiget til i Trangstilfælde og særlig for at undgaa Hjem
mets midlertidige Opløsning at yde Hjælp paa Betingelse af:
1) at der i Hjemmet forsørges mere end 1 Barn;
2) at Hustruen er Medlem af en anerkendt Sygekasse;
3) at Familien ikke modtager eller paadrager sig Fattig
hjælp eller Kommunegæld af en saadan Art eller Størrelse,
at dennes Modtagelse har medført Tab af Valgret og Valg
barhed, og
4) at Hjemmet kan opretholdes paa forsvarlig Maade
ved Ydelse af et Tilskud, der for den omhandlede Periode
ikke overstiger enten et Beløb, der kan anses som passende
Løn for en Husholderske, eller det en Enkemand efter Kapitel
XVI tilkommende Bidrag, beregnet for vedkommende Periode
for hvert i Hjemmet værende Barn.
I § 278 bestemmes, at saafremt en Person ikke selv har
sikret sig tilstrækkeligt til en anstændig Begravelse, og der
heller ikke i Boet er Midler til at bekoste denne, er Opholds
kommunen forpligtet til at træde til og kan eventuelt forlange
sig Boet udlagt for Begravelsesomkostningerne. Selv om
en Begravelse i Medfør heraf udelukkende sker for offentlig
Regning, er det ikke tilladt at gøre Begravelsen tarveligere,
end det er almindeligt i den ubemidlede Befolkning paa Stedet,
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og det er forbudt at lade de af det offentlige bekostede Be
gravelser foregaa i en særlig udskilt Del af Kirkegaarden.
§ 279 fastsætter, at naar en Familieforsørger er blevet
husvild, men ikke mangler Evne til at udrede den paa ved
kommende Egn sædvanlige Husleje, er den Kommune, i
hvilken han var bosat, da han blev husvild, forpligtet til
at forskaffe ham og Familie passende Husly mod en Bstaling,
der ikke maa overstige hverken den anviste Beboelses Leje
værdi eller den i Egnen sædvanlige Husleje for en Familie
som den omhandlede. Uenighed mellem den husvilde og
Kommunen afgøres endeligt af Amtmanden eller af Social
ministeren.
Paadrages der Kommunen Udgifter eller Tab som Følge
af Opfyldelsen af fornævnte Forpligtelse, opføres disse under
en særlig Konto og er paagældende husvilde Familie uved
kommende. Betaler den husvilde ikke den fastsatte Leje,
betragtes hans Gæld i saa Henseende som Kommunegæld,
naar det udtrykkelig er tilkendegivet ham, at Undladelse af
at betale Husleje vil have denne Virkning.
Den Hjælp fra det offentlige, som direkte ydes et Stifbarn, overfor hvilket vedkommende Stillader eller Stifmoder ikke i Henhold til § 4 har Forsørgelsespligt, betragtes,
for saa vidt Ægtefællerne lever sammen, og Stif barnet opdra
ges i Hjemmet, efter § 280 som en Ægtefællerne ydet Særhjælp.
I § 281 bestemmes, at naar en Person, der har af tjent
sin Værnepligt, indkaldes til Manøvrer, Øvelser ell. lign, eller
indkaldes til ekstraordinær Militærtjeneste, skal, for saa vidt
han har nydende Medlemsret i en anerkendt Sygekasse, det
sociale Udvalg, efter hans Ansøgning derom, for vedkommende
Tidsrum yde ham en Understøttelse, der svarer til den Penge
hjælp, han i Sygdomstilfælde hat Ret til at oppebære fra
Sygekassen. I Tilfælde af, at Danmark skulde komme i
Krig, træffer Regeringen straks Foranstaltning til, at den
Opholdskommune, hvor vedkommende tjenstgørende militære
ved Indkaldelsen var bosat, overtager hans legale Forsørgelses
pligt, dog at der ikke for nogen vil kunne udbetales større
Understøttelse, end han selv vilde have været berettiget til
i Sygdomstilfælde at sikre sig gennem en anerkendt Sygekasse,
og ingen Sinde mindre Understøttelse, end paagældende
faktisk har sikret sig gennem Sygekassen.
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Den først omhandlede Hjælp refunderes fuldt ud af
Statskassen.
Den li vs varige aarlige Hædersgave, som i Henhold til
Lov Nr. 245 af 27. Oktober 1913 ydes Veteranerne fra Krigen
1864, har efter § 282 i ingen Henseender Virkninger som
offentlig Hjælp og kommer ikke i Betragtning, hvor vedkom
mendes økonomiske Forhold er af Betydning for Ydelsen af
offentlig Hjælp eller for dennes Størrelse.
I § 283 fastsættes, at naar en her i Landet hjemmehørende
Somand forliser paa dansk Kyst og savner Midler til at
hjælpe sig selv frem, drager det sociale Udvalg i den Kom
mune, i hvilken han er kommet i Land, Omsorg for, at han
erholder fri Hjemrejse, indbefattet Kostpenge, samt den
nødvendige Beklædning. Hjælpen refunderes fuldt ud af
Statskassen. Det samme gælder den Hjælp, der maa ydes den
i Udlandet forliste og gennem et dansk Konsulat hjemsendte
danske Sømand, samt den Hjælp, som af en Kommune ydes
en udenlandsk Sømand, der efter at have faret med dansk
Skib efterlades her, for saa vidt og i den Udstrækning dansk
Myndighed i Henhold til traktatmæssig Overenskomst er
forpligtet til at yde sin Bistand, og for saa vidt det foreliggende
Trangstilfælde ikke kan afhjælpes gennem den vedkommende
Rederi eventuelt paahvilende Forpligtelse til at træde til.
Med Hensyn til en Kommunes Ret til som Særhjælp at
yde Hjælp til Udredelse af Medlemskontingenter fastsættes
efter § 284 de nærmere Regler henholdsvis i Folkeforsikrings
loven og i Loven om Arbejdsanvisning og Arbejdsløsheds
forsikring.
Hjælp, der af det sociale Udvalg lovlig er ydet som Sær
hjælp, jfr. herunder §§ 123, 128, 227 og 247, opføres efter § 285
paa en særlig Konto, men medfører i intet Tilfælde Rets
virkninger for Modtageren.
I Kapitel XX gives Regler om offentlig Skolebespisning
m. v., der ikke før har hørt under Forsørgelseslovgivningen,
men været optaget i en særlig Lov.
§ 286 bestemmer, at hvor kvindelig Husgerning er ind
fort som Skolefag, skal Kommunalbestyrelsen være'beret
tiget til at bestemme, at den i Skolekøkkenet paa Kommunens
Bekostning tillavede Mad gratis tildeles dem af Skolens Elever,
for hvis Vedkommende Forholdene i Hjemmet efter det
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sociale Udvalgs Skøn taler derfor. Forinden skal dog Lærerens
(Lærerraadets) og den eventuelle Skolelæges Erklæring ind
hentes.
En Kommunalbestyrelse kan efter § 287 yde Bidrag til
Foreninger, som i Maanederne November—Marts vederlags
frit yder Skolebørn fra ubemidlede Hjem i Kommunen et
Maaltid tilstrækkelig nærende varm Mad i Skoletiden.
Efter § 288 skal enhver Kommunalbestyrelse drage
Omsorg for, at ubemidlede Forældres skolesøgende Børn,
som lider under utilstrækkelig Ernæring, i Maanederne
November—Marts vederlagsfrit hver Skoledag erholder et
Maaltid tilstrækkelig nærende varm Mad i Skoletiden.
Endelig fastsætter § 289, at den Hjælp, der i Medfør
af de foregaaende Regler ydes til Skolebespisning, opføres
paa en særlig Konto, men har ingen Art af Retsvirkninger
for Forsørgerne. — En Kommune er berettiget til at kræve
sine direkte Udgifter til Skolebespisning i Henhold til §§ 287
—88 erstattet med en efter Kommunens Udgift afpasset for
holdsvis Andel i et Beløb af 100 000 Kr., som aarlig bliver
at stille til Raadighed af Statskassen i nævnte Øjemed, dog
saaledes, at ingen Kommune af Statskassen kan oppebære
mere end x/3 af sin nævnte Udgift i vedkommende Regn
skabsaar. Den Del af Udgiften, der herefter ikke refunderes
af Statskassen, bæres endeligt af vedkommende Kommune selv.
I Afsnit V, Kapitel XXI, Laan hos Kommuner, findes
Bestemmelser, sigtende til Afhjælpning af visse Trangs
tilfælde, der hidtil har kunnet klares ved Hjælp fra Hjælpe
kassen. Her foreslaas oprettet en under det sociale Udvalg
sorterende kommunal Laaneafdeling, til hvilken der bevilges
særlige Midler til Ydelse af mindre, rentefri Laan.
Det bestemmes i § 290, at til Afhjælpning af de i § 293
nævnte særlige Trangstilfælde kan der af det sociale Udvalg
efter derom indgivet Begæring ydes rentefri Laan, der benæv
nes »Laan hos Kommunen«. Til Raadighed for det sociale
Udvalg til Ydelse af saadanne Laan kan der i hvert Regn
skabsaar af Kommunalbestyrelsen stilles et Beløb af indtil
60 0. pr. Indbygger i Kommunen beregnet efter Kom
munens Indbyggerantal ved sidste almindelige Folketælling.
Dette Beløb udgør en Laanefond som en særlig Afdeling af
den offentlige Forsorg med særligt Regnskab. Til Laane-

458

Ikke-vedtagne Forslag (Socialm.)

1930/
/1931

-afdelingen henlægges ligeledes de Beløb, der hidtil ifølge Lov,
Anordning eller anden offentligretlig Bestemmelse er tilflydt
den kommunale Hjælpekasse eller som fremtidig ad de
anførte Veje tilflyder Afdelingen.
De i dette Kapitel omhandlede Laan maa efter § 291
normalt ikke udgøre under 20 Kr. eller over 200 Kr. For saa
vidt det sociale Udvalg undtagelsesvis maatte ønske at yde
et Laan paa over 200 Kr., skal Kommunalbestyrelsens Sam
tykke dertil indhentes.
Laan maa efter § 292 som Regel kun ydes mod Pantesikkerhed, jfr. § 293, Stykke 2, 2. Pkt., eller mod Kaution
af 2 hæderlige og solvente Mænd og Kvinder, hvis Forhold
er det sociale Udvalg bekendt.
§ 293 bestemmer, at Laanene kan kun ydes til Afhjælp
ning af forbigaaende Trangstilfælde, der ikke kan afhjælpes
i Henhold til denne Lovs Bestemmelser om Sær hjælp, og
som ikke skyldes en usædvanlig Mangel paa Forudseenhed
eller aabenbar utilstrækkelig Sikring imod Sygdom ell. lign,
fra Laansøgerens Side, og kan kun ydes til Personer, som
i øvrigt klarer sig selv, jfr. § 294.
Laan kan ikke ydes til Start eller Udvidelse af egentlige
Forretninger, til Spekulationsforetagender, til Anskaffelse af
Indbo ved Køb paa Afbetaling, Etablering af Pensionater
el. lign., til Afdrag paa Prioriteter, til Indfrielse af Kautions
eller Alimentationsforpligtelser, Betaling af Bøder eller
Bortrejse fra Kommunen. Der maa ikke gives Pant for Laan
hos Kommunen i nødvendigt Indbo, Arbejdsredskaber
el. lign.
For at kunne faa bevilget Laan hos Kommunen maa
Laantageren efter § 294 opfylde følgende Betingelser:
1) han maa være fyldt 21 Aar og have dansk Indfødsret
eller være ligestillet med en indfødt;
2) have fast Bopæl i Kommunen;
3) efter de foreliggende Oplysninger kunne anses for
en hæderlig og arbejdsom Person, der bortset fra en forbi
gaaende Trangssituation er i Stand til at klare sig uden
Hjælp af det offentlige;
4) saa vidt muligt være Medlem af en anerkendt Syge
kasse eller statskontroleret Sygeforening og af vedkommende
Fagforening og Arbejdsløshedskasse;
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5) ikke i de 3 sidste Aar have oppebaaret eller paadraget
sig Fattighjælp eller Kominunegæld eller for Tiden oppebære
Invaliderente, Aldersrente eller anden offentlig Hjælp, der
kan sidestilles med fuld Forsørgelse;
6) ikke være i Restance med mere end 1 Aars Kommune
skat;
7) ikke have en Indtægt, der overstiger de for nydende
Medlemsret i en anerkendt Sygekasse fastsatte Grænser.
Efter § 295 kan ingen faa bevilget Laan hos Kommunen
mere end 2 Gange i Løbet af 1 Aar eller mere end 3 Gange i
Løbet af 2 Aar, og nyt Laan kan ikke bevilges, før det tidligere
Laan er helt tilbagebetalt eller eftergivet.
I § 296 gives Regler om det Gældsbevis, der skal under
skrives for Laanet.
Ethvert Laan, der ikke er eftergivet, skal efter § 297 være
tilbagebetalt i Løbet af højst 2 Aar. men der kan efter nærmere
angivne Regler indrømmes Nedsættelse, og under ganske
særlige Forhold kan Laanet eftergives.
I § 298 gives bl. a. den Regel, at et Medlem af Kommunal
bestyrelsen og dennes Ægtefælle samt en Person, der arbejder
ved Forsørgelsesvæsenet, kan ikke erholde Laan hos Kom
munen.
§ 299 bestemmer, at hvis en Person, der har modtaget
et endnu ikke fuldt tilbagebetalt Laan hos Kommunen,
oppebærer eller paadrager sig Kommunegæld eller Fattig
hjælp, betragtes Laanet eller den resterende Del af dette
ligeledes som Kommunegæld, henholdsvis Fattighjælp.
Ansøgning om Laan hos Kommunen kan efter § 300
afslaas uden Begrundelse, og Laansøgeren kan ikke indanke
den trufne Afgørelse. Derimod kan i Tilfælde, i hvilke et
ansøgt Laan er nægtet eller kun bevilg’et med højst 7« af
den ansøgte Laanesum, ethvert Medlem af det sociale Udvalg
forlange Afgørelsen forelagt Kommunalbestyrelsen, hvis Af
gørelse er endelig.
Modtagelsen af Laan hos Kommunen medfører efter § 301
ingen Art af Retsvirkninger.
§ 302 fastsætter, at ved hvert Regnskabsaars Afslutning
aflægger det sociale Udvalg særskilt Regnskab over de af
Udvalget i Aarets Løb ydede Laan og afregner med Kom
munalbestyrelsen.
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Efter § 303 kan Legater af forsørgelsesmæssig Karakter,
der maatte være henlagt under en Kommunalbestyrelses
Forvaltning, af Kommunalbestyrelsen henlægges til Bestyrelse
under Laaneafdelingen.

Afsnit VI, Kapitel XXII, omhandler Kommunegæld.
Medens de 2 foregaaede Afsnit har optaget Bestemmel
serne om den Hjælp, der ydes uden Retsvirkninger i nærmere
angivne Trangstilfælde, naar Modtageren opfylder de derfor
opstillede Betingelser, haves ved de Bestemmelser, der gives
i dette Afsnit, saadanne Tilfælde for Øje, hvor en trængende
er i den Situation, som en af Bestemmelserne om Særhjælp
forudsætter, men uden at opfylde Betingelserne for at faa
saadan Hjælp, og det udenfor Særbestemmelserne faldende
Trangsomraade, hvor Sygdom, Arbejdsløshed, Børnerigdom
o. a. medfører Trangen til en Hjælp, der hidtil er ydet snart
af Hjælpekassen, snart af Fattigvæsenet, og disse Tilfælde
søges nu sat i System.

Afsnittets Almindelige Bestemmelser begynder med i
§ 304 at fastslaa, at under Iagttagelse af Reglerne i Kapitel III
er det sociale Udvalg i Opholdskommunen forpligtet til at
træde til, for saa vidt og saa længe en trængende ikke skønnes
at være i Stand til at forskaffe sig eller sine det fornødne
til Livets Ophold eller til Kur og Pleje i Sygdomstilfælde,
eller for saa vidt og saa længe en Person er i Trang, fordi en
Forsorger ikke opfylder sin Forsørgelsespligt i Henhold til
denne Lov. For saa vidt den fornødne Hjælp ikke kan ydes
uden Retsvirkninger i Henhold til de foregaaende Kapitler,
betragtes Hjælpen som Kommunegæld, og Udvalget maa da
følge de i dette Kapitel fastsatte Regler.
§ 305 foreskriver som Hovedregel, at den, der oppebærer
eller opfylder Betingelserne for at oppebære Invaliderente,
Aldersrente eller anden offentlig Hjælp uden Retsvirkninger,
der svarer til fuld Forsørgelse, kan, for saa vidt og saa længe
dette er Tilfældet, ikke erholde Kommunegæld.
Saafremt i ganske særlige Tilfælde det sociale Udvalg
finder, at en tilstedeværende Trang ikke kan afhjælpes ved
den i Stykke 1 nævnte Hjælp, og Udvalget ikke er i Stand
til gennem Ydelse af de lovhjemlede personlige Tillæg eller
ad anden Vej i tilstrækkelig Grad at supplere Hjælpen, kan
Udvalget dog bestemme, at der kan ydes en begrænset
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Tillægshjælp i Form af Kommunegæld, eller at den trængende
— mod at opgive den i Stykke 1 nævnte Hjælp — overgaar
til fuld Forsørgelse i Overensstemmelse med Reglerne om
Kommunegæld. Udvalgets Beslutning i disse Tilfælde har
dog kun Gyldighed, saafremt den er forelagt Kommunal
bestyrelsen og tiltraadt af mindst 2/3 af dennes Medlemmer.
Den, der oppebærer eller har paadraget sig Fattighjælp,
kan, for saa vidt og saa længe dette er Tilfældet, ikke erholde
Kommunegæld.
§ 306 udelukker fra Kommunegæld Personer, der opfylder
Betingelserne for at erholde Hjælp i Henhold til de fore
gaaende Kapitler.
Den, der, medens han oppebærer Kommunegæld, kom
mer i et Trangstilfælde af den i § 306 omhandlede Art, skal
efter § 307 have den for et saadant Trangstilfælde lovhjem
lede Hjælp tilstaaet efter de herom givne Regler, medmindre
de for denne Hjælp i det enkelte Tilfælde fastsatte Betingelser,
derunder den trængendes Modtagelse af Kommunegæld,
forhindrer dette. For saa vidt en Person, der modtager Kommunegæld, oppebærer eller paadrager sig Fattighjælp, kan
der ikke ydes ham Kommunegæld, førend hans Forhold ikke
længer kan henføres under vedkommende Bestemmelse i
Kapitlerne XXIV—XXVII.
Det er efter § 308 ikke tilladt ved Ydelse af Kommune
gæld at supplere en normal Persons Arbejdsløn i Tilfælde, hvor
paagældende har eller ifølge Meddelelse fra Arbejdsanvis
ningskontor, Arbejdsløshedskasse eller Fagforening kan faa
Arbejde i normal Arbejdstid, medmindre der ikke i vedkom
mende Fag eller Branche findes nogen Organisation, som
han kunde blive Medlem af, og hvis Overenskomster gælder
for det omhandlede Omraade; men selv i saa Fald kan Sup
plering af Arbejdsløn ikke finde Sted, hvis Arbejdslønnen
er paa Højde med den overenskomstmæssige Løn i tilsvarende
Fag.
Saafremt det sociale Udvalg finder, at særlige Omstændig
heder, saasom stor Forsørgerbyrde, i det enkelte Tilfælde
taler for at fravige Regelen i Stykke 1, kan Udvalget efter
paagældendes Anmodning indstille Sagen til Kommunal
bestyrelsen, der er berettiget til at yde Hjælp efter sit Skøn
over det særlige Trangstilfælde.
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Ved Afgørelsen af, hvor meget der i det enkelte Tilfælde
kan ydes som Komniunegæld i Form af kontant Pengehjælpeller Naturalier, skal det sociale Udvalg efter § 309 iagttage,
at Hjælpen ikke bør overstige den Hjælp, paagældende i
Henhold til Lov om Folkeforsikring eller denne Lovs fore
gaaende Kapitler vilde have kunnet opnaa til Afhjælpning
af den foreliggende Trangssituation, hvis han havde opfyldt
Betingelserne for at oppebære saadan Hjælp.
Under særlige Omstændigheder, saasom stor Forsørger
byrde, kan Udvalget efter paagældendes Anmodning ind
stille Sagen til Kommunalbestyrelsen, der i Tilfælde af, at
Indstillingen tiltrædes af mindst 2/3 af dens Medlemmer, er
berettiget til at fravige Regelen.
Efter § 310 kan ingen Forsørger faa tilstaaet Rejsehjælp
som Kommunegæld, medmindre det sociale Udvalg har over
bevist sig om, at der paa det Sted, hvortil han ønsker at rejse,
er sikret ham Arbejde af mere vedvarende Karakter, eller at
hans Familie i Forvejen har fast Bopæl i vedkommende Kom
mune, og at Forholdet mellem ham og Familien ikke er
afbrudt.
Ydes der Rejsehjælp, uden at Betingelserne herfor efter
Stykke 1 er til Stede, er den Kommune, hvorfra Hjælpen er
ydet, forpligtet til fuldt ud at refundere og selv at bære
Udgifterne ved den Kommunegæld, som derefter maa ydes
vedkommende i andre Kommuner, jfr. herved Reglerne i
§§ 60-63.
Kommunalbestyrelsen har i dette Tilfælde Regres overfor
de Medlemmer af det sociale Udvalg, som har tilstaaet den
ulovlige Rejsehjælp, jfr. § 49.
Det er efter § 311 ikke tilladt at yde Komniunegæld til
en Persons Udvandring. Under særlige Omstændigheder, paa
hvilke der i Paragraffen nævnes Eksempler, kan det sociale
Udvalg, navnlig naar paagældende Person eller Familie i For
vejen oppebærer Kommunegæld, indstille til Kommunalbesty
relsen, at der ydes Hjælp, der dog kun kan ydes med Social
ministerens Godkendelse.
I § 312 gives Regler om Samarbejde mellem det sociale
Udvalg og velgørende Foreninger ved Ydelse af Hjælp.
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Retsvirkninger af Kommunegæld.
Efter § 313 kan den Kommunegæld, som en Person
efter sit 18. Aar har modtaget eller paadraget sig, af det
offentlige fordres erstattet saavel af ham selv som i hans
Dødsbo. Dog skal Erstatningskravet kun kunne gøres
gældende i Debitors levende Live, naar det sociale Ud
valg i hans Opholdskommune skønner, at han har Evne
til at udrede Erstatningen uden selv at komme til at mangle
det fornødne til eget Underhold eller til Opfyldelse af den
ham i Henhold til Lov paahvilende Forsørgelsespligt. Lige
ledes skal Retten til at fordre Erstatning i den understøt
tedes Dødsbo være betinget af, at der efter vedkommende
Skifterets Skøn ikke derved berøves Børn, overfor hvilke
der paahvilede ham fuld Forsørgelsespligt, det fornødne til
deres Underhold.’ Det af det sociale Udvalg eller Skifteretten
udøvede Skøn kan indankes for Amtmanden eller Social
ministeren, hvilke Myndigheders Afgørelse er endelig.
Naar en Person ikke længer modtager Kommunegæld
til sig selv eller til dem, hvis Forsørgelse paahviler ham, er
Kommunalbestyrelsen, saafremt den skønner, at han nu vil
kunne klare sig selv og opfylde sine Forsørgerpligter uden
Kommunegæld eller Fattighjælp, berettiget til at eftergive
tidligere af ham modtagen Kommunegæld, saafremt han ikke
ved Dom er frakendt de borgerlige Rettigheder uden senere
at have generhvervet dem eller er under Tiltale for en i den
offentlige Mening vanærende Handling, og det derhos ikke
skønnes, at han har Evne til at tilbagebetale Understøttelsen
uden selv at komme til at mangle det fornødne til eget Under
hold eller til Opfyldelsen af den ham paahvilende Forsørgelses
pligt. Eftergivelse skal ske overfor en Person, der ikke i de
sidst forløbne 2 Aar har modtaget Kommunegæld til sig selv
eller til dem, hvis Forsørgelse paahviler ham.
Den Understøttelse, der uden særlig Hjemmel i de fore
gaaende Kapitler maatte være ydet et forældreløst Barn,
som dør forinden sit fyldte 18. Aar, kan efter § 314 fordres
erstattet i Dødsboet.
Det offentliges Erstatningskrav staar efter § 315 tilbage
for enhver den understøttede paahvilende Gæld, for saa vidt
denne hidrører fra Forpligtelser, der er paadraget før Under
støttelsens Ydelse.

464

Ikke-vedtagne Forslag (Socialm.)

1930/
/1931

§ 316 bestemmer, at enhver af de Myndigheder, der har
deltaget i Afholdelsen af Udgifterne ved den omhandlede
Kommunegæld, kan fordre, at Erstatningskravet skal gøres
gældende gennem den Opholdskommune, som senest før
Sagens Rejsning har ydet paagældende Kommunegæld. For
saa vidt vedkommende Kommunalbestyrelse maa søge Erstat
ningskravet gennemført ved Domstolene, har Kommunal
bestyrelsen fri Proces.
§ 317 fastsætter, at naar og saa længe en Person er under
direkte offentlig Forsørgelse eller fra det offentlige i Henhold
til denne Lov modtager en saa stor Understøttelse, at denne
praktisk taget maa sidestilles med fuld Forsørgelse, vil Kom
munalbestyrelsen efter Indstilling fra det sociale Udvalg,
for saa vidt Hjælpen ydes som Kommunegæld, og det skønnes,
at Forsørgelsen bliver vedvarende, kunne bestemme, at
Hjælpen fremtidig betragtes som Fattighjælp, dog kun med
den Virkning, at han mister Valgret og Valgbarhed til offent
lige Forsamlinger eller Raad. Denne Hjælp kan kræves efter
givet, naar der er forløbet 2 Aar, efter at han er ophørt med
at være under vedvarende Forsørgelse. Er paagældende gift
og lever sammen med sin Ægtefælle, bliver det særskilt at
afgøre, om den angivne Virkning tillige skal ramme Ægte
fællen.
Ved Overvejelsen af, hvorvidt og fra hvilket Tidspunkt
modtaget Kommunegæld skal have den anførte Fattighjælps
virkning, bliver det at tage i Betragtning, i hvilken Udstræk
ning Hjælpen maa tilskrives særlig store Forsørgelsesbyrder,
Sygdom eller andre den trængende utilregnelige Aarsager.
Efter § 318 kan det, for saa vidt en Person ved svigagtig
Optræden tilsniger sig Kommunegæld, bortødsler den ham
tilstaaede Kommunegæld eller i øvrigt grovelig misbruger
saadan Hjælp, af Kommunalbestyrelsen efter Indstilling af
det sociale Udvalg bestemmes, at den modtagne Kommunegæld betragtes som Fattighjælp, dog kun med den Virkning,
at han mister Valgret og Valgbarhed til offentlige Forsamlinger
eller Raad, indtil han har tilbagebetalt det Beløb, han med
Urette har oppebaaret eller har misbrugt, dog i intet Tilfælde
udover et Tidsrum af 2 Aar, efter at Handlingen er begaaet,
eller 1 Aar, efter at han har ophørt at oppebære offentlig
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Desuden bestemmer § 319, at i Tilfælde, hvor en Person
ved uordentlig Livsførelse, ved en uforsvarlig Opgivelse af
en Stilling eller et Arbejde eller ved at nægte at tage passende
og overenskomstmæssig betalt Arbejde el. lign, selv er Skyld i,
at der har maattet ydes ham Komniunegæld, uden at hans
Forhold dog kan henføres under § 322, kan Kommunal
bestyrelsen efter Indstilling af det sociale Udvalg bestemme,
at den modtagne Kommunegæld betragtes som Fattighjælp,
dog kun med den Virkning, at han mister Valgret og Valg
barhed til offentlige Forsamlinger eller Raad, indtil han har
tilbagebetalt den ham af de angivne Aarsager ydede Kom
munegæld, eller der er forløbet 1 Aar, efter at han er ophørt
med at oppebære Hjælpen. Paa lignende Maade kan der efter
Omstændighederne forholdes overfor den, der er sat i Bidrag
efter § 9, Nr. 3, naar Bidraget ikke betales.
§ 320 aabner Mulighed for i visse Tilfælde at indanke
en Afgørelse efter de 2 foregaaende Paragraffer for Amt
manden eller Socialministeren.

I Afsnit VII omhandles Fallighjælp.
Disse Bestemmelser gives for de Former for offentlig
Hjælp, der efter Nyordningen systematisk set med Hensyn
til Retsvirkninger er de mest yderliggaaende, og. som kun kan
benyttes, 1) naar vedkommende er under vedvarende For
sørgelse, og hans Forhold har været af en saadan Art, at
han maa siges ikke blot selv at være Skyld i, at der har
maattet ydes ham Hjælp, men endog at have opgivet ethvert
Forsøg paa selv at bidrage til sin Eksistens, 2) naar vedkom
mende har vist en særlig Efterladenhed og Ansvarsløshed
med Hensyn til sin Forsørgelsespligt overfor andre, eller
3) naar han maa tages under den særlige Forsorg for Alkoho
lister eller Vagabonder.
De almindelige Bestemmelser om Retsvirkninger af Mod
tagelsen af Fattighjælp gives i Kapitel XXIII og svarer
omtrent til de nugældende Regler, dog bortset særlig fra
Hjemsendelse, som det nye System ikke kender, da det ikke
kender Begrebet Forsørgelseskommune, og fra, at Forbudet
mod fattigunderstøttedes Indgaaelse af Ægteskab ind
skrænkes.

I Kapitel XXIII, § 321, bestemmes, at den Hjælp, der i
Henhold til nærværende Kapitel og Kapitlerne XXIV—
XXVII skal betragtes som Fattighjælp for Modtageren, har
30
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— udover hvad der i det enkelte Tilfælde maatte være en
Følge af Bestemmelserne i andre Love — følgende Retsvirk
ninger:
1) Tab af Valgret og Valgbarhed til offentlige Forsam
linger og Raad, indtil Fattighjælpen er eftergivet eller tilbage
betalt.
2) Pligt til at erstatte den modtagne Fattighjælp.
3) Saa længe en Person oppebærer Fattighjælp, kan som
Regel hverken han eller de, han skal forsørge, hjælpes efter
Bestemmelserne i Kapitlerne XVI—XIX eller XXI—XXII.
4) Saa længe en Person oppebærer Fattighjælp, kan
Kommunalbestyrelsen efter Indstilling af det sociale Udvalg
nedlægge Forbud mod, at han indgaar Ægteskab. Det er
dog en Forudsætning, at Kommunalbestyrelsens Vedtagelse
er enstemmig.
5) De i §§ 305 samt 308—12 indeholdte Regler finder
Anvendelse.
Hvor ikke andet i det enkelte Tilfælde er bestemt, kan
Eftergivelse af Fattighjælp under de i øvrigt i § 313 anførteBetingelser kræves, naar der er forløbet 3 Aar efter Hjælpens
Ophør, og ved enstemmig Vedtagelse kan Kommunalbesty
relsen efter foretagen Undersøgelse af den enkelte Sag under
særlige Omstændigheder beslutte, at Fattighjælpen eftergives
efter 1 Aars Forløb.
I Kapitel XXIV, §322, behandles Forsørgelse af arbejds
modvillige Personer,
For saa vidt en Person uafbrudt i længere Tid udeluk
kende eller næsten udelukkende har opretholdt Livet ved
Kommunegæld, og det maa antages, at hans Krav om Hjælp
skyldes aabemys Arbejdslede eller Lyst til at ligge det offent
lige til Byrde, skal den Hjælp, der ydes ham eller de Personer,
han skal forsørge, betragtes som Fattighjælp for ham, indtil
Kommunalbestyrelsen paa hans Begæring maatte træffe
Bestemmelse om, at han ikke længer skal betragtes som
oppebærende Fattighjælp. Kommunalbestyrelsens Afgørelse
kan indankes for Amtmanden, i enkelte Tilfælde for Social
ministeren, hvilke Myndigheders Afgørelse er endelig.
Kapitel XXV giver Regler for Forsømmelige Forsørgere,
for dem, der svigter deres Pligter overfor Familie i Almindelig
hed, Børnene i Særdeleshed, Personer, der ikke er sat i
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Bidrag, i Almindelighed fordi de samlever med de Personer,
de skal forsørge, men som ikke opfylder deres Forsørgerpligt,
saaledes at der maa ydes Familien eller enkelte af dennes
Medlemmer offentlig Hjælp.
§ 323 bestemmer, at hvis der maa ydes en ikke rent forbigaaende Kommunegæld til en Person, som ikke samlever
med sin legale Forsørger, vil sidstnævnte være at sætte i
Bidrag i Henhold til Reglerne i Kapitel I, medmindre han
straks selv overtager den direkte Forsørgelse, jfr. § 15.
Viser det sig, at Forsørgeren modvillig har unddraget sig
efter Evne at fyldestgøre sin Forsørgelsespligt, kan det
sociale Udvalg i hans Opholdskommune straks paa Begæring
af den Kommune, der har maattet træde til, fastsætte et
ugentligt Bidrag, som den forsørgelsespligtige vil have at
udrede, indtil Overøvrighedens Afgørelse af den endelige
Bidragspligt foreligger. Over den foreløbige Bidragsansættelse
kan Forsørgeren klage til Overøvrigheden, men er indtil videre
forpligtet til at rette sig efter det sociale Udvalgs Beslut
ning. Betaler Forsørgeren ikke de foreløbig fastsatte Bidrag,
skønt han maa antages at være i Stand hertil, kan det sociale
Udvalg med Kommunalbestyrelsens Samtykke straks lade
ham indlægge i en Arbejdsanstalt, hvor han kan forblive,
indtil de skyldige Bidrager betalt, dog længst indtil den ende
lige Bidragsresolution loreligger. Den Hjælp, der indtil da
ydes ham eller de Personer, han forsørger, betragtes som
Fattighjælp for ham.
Sker der Henvendelse til det sociale Udvalg om, at en
Forsorger ikke sørger forsvarligt for de Børn, han har hos
sig, og overfor hvilke der paahviler ham fuld Forsørgelses
pligt, undersøger det sociale Udvalg efter § 324 Sagen med
Henblik paa, om der bør træffes Foranstaltninger til Værn
for Børnene i Overensstemmelse med Reglerne i Afsnit II.
Har det sociale Udvalg i Medfør af Kapitel VIII beskikket
en Tilsynsværge for Børnene, men er Forsørgeren ikke i Stand
til at følge Tilsynsværgens Raad, Anvisning eller Paalæg,
kan det sociale Udvalg yde den til Gennemførelsen af Til
synsværgens Ønsker fornødne Kommunegæld. Nægter For
sørgeren, skønt han er i Stand hertil, at rette sig efter Til
synsværgens Bestemmelser, kan Kommunalbestyrelsen under
særlige Omstændigheder indstille til Overøvrigheden, at For30*
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sørgeren straffes som forsømmelig Forsørger med Tvangs
arbejde i indtil 3 Maaneder, hvorhos Børnene midlertidigt
eller endeligt overtages til Forsørgelse af Kommunen.
Den Hjælp, der saaledes ydes til Børnene saavel som
Forsørgerens Anbringelse i Tvangsarbejdsanstalt, betragtes
som Fattighjælp for Forsørgeren.
§ 325 bestemmer, at hvor den ene af 2 samlevende Ægte
fæller søger Kommunegæld under Henvisning til, at den
anden ikke efter Evne bidrager forsvarlig tii Familiens For
sørgelse, og det, efter at det sociale Udvalg har undersøgt
Sagen, viser sig, at Klagen findes berettiget, og at Klageren
samtidig søger Separation (eller SkPsmisse), afgør Udva]get,
om det skønnes ti1 strække1 igt indtil videre at paalægge den
forsømmelige Forsørger et bestemt ugentligt Bidrag til
Familiens Forsørgelse, eller om der tillige vil være at yde
Kommunegæld, jfr. § 323.
Ønsker Klageren ikke Separation (eller Skilsmisse), afgør
Kommunalbestyrelsen Bidragspligten endeligt i Henhold til
§ 9, Nr. 1, for saa vidt Klageren ikke ønsker at afbryde Sam
livet, i hvilket Tilfælde Bidraget fastsættes af Overøvrigheden
i Medfør af § 10.
Betaler Forsørgeren ikke de saaledes paalagte Bidrag,
skønt han maa antages at være i Stand hertil, kan det sociale
Udvalg med Kommunalbestyrelsens Samtykke straks lade
.ham indlægge i en Arbejdsanstalt, hvor han, for saa vidt det
drejer sig om de foreløbige Bidrag, kan forblive, indtil enten
de skyldige Bidrag er betalt, eller Sagen om Separation eller
Skilsmisse er i Orden, dog ikke udover 3 Maaneder. Drejer
det sig om endelige Bidrag, maa Opholdet i Arbejdsanstalten
ikke være kortere end 1 Maaned og ikke længere end 3 Maane
der. Opholdet paa Arbejdsanstalten saavel som den Hjælp,
der maa ydes de Personer, overfor hvem han har Forsørgelses
pligt, som Følge af hans fortsatte Undladen af at opfylde
denne, betragtes som Fattighjælp.
Hvis det sociale Udvalg i de i § 325 omhandlede Tilfælde
skønner, at paagældendes Forhold som Forsørger fremviser
en Ansvarsløshed af en særlig graverende Karakter, hvorpaa
nævnes Eksempler, kan Udvalget, for saa vidt det ikke
besluttes at tage ham under Særforsorg for Alkoholisme, straks
lade ham indlægge paa en Arbejdsanstalt. Sagen forelægges
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derefter uopholdelig Kommunalbestyrelsen, som kan indstille
til Overøvrigheden, at han hensættes til Tvangsarbejde fra
3 Maaneder til 1 Aar, eller under særlig skærpende Omstændig
heder eller i Gentagelsestilfælde fra 1/2 til 2 Aar. Disse Tids
rum kan efter Omstændighederne forkortes.
Kapitel XXVI giver Reglerne om Alkoholister, ved
hvilke der efter Bemærkningerne til Lovforslaget gøres et
Forsøg paa i det Omfang, hvori det er muligt, at aflaste den
offentlige Forsorg for den Byrde, der paalægges denne gennem
Alkoholmisbrug. Herom bestemmer § 327, at naar en Person
præsterer behørig Lægeattest for, at han trænger til Ophold
paa et Afvænningshjem for Alkoholister, og skriftlig forpligter
sig til i 1 Aar at tage Ophold paa et saadant Hjem, er det
sociale Udvalg i hans Opholdskommune berettiget til i Trangs
tilfælde at yde den fornødne Kaution. Den omhandlede Hjælp
betragtes som Fattighjælp, dog kun med den Virkning, at han
mister sin Valgret og Valgbarhed til offentlige Forsamlinger
og Raad, indtil han efter endt Kur er udskrevet af Hjemmet.
Forlader han dette og afbryder Kuren i Utide, vil han først
opnaa Valgret og Valgbarhed efter 2 Aars Forløb fra Indlæg
gelsen at regne.
Hvis en Person er forfalden til Drik, og der fra hans
Families eller andre paarørendes Side eller fra Politi eller
anden offentlig Myndighed sker Henvendelse til det sociale
Udvalg om at undergive ham en Kur for Alkoholisme, og
hvis det efter Udvalgets Undersøgelse viser sig, at paagæl
dende ligger Familie eller paarørende til Byrde og i øvrigt
ikke vil kunne klare sig uden Hjælp, samt hvis det efter ind
hentet Lægeskøn anbefales at forsøge en Afvænningskur,
kan det sociale Udvalg efter § 328, eventuelt efter en Tvangs
indlæggelse til Observation, forlange, at paagældende skal
underkastes Kur paa et Afvænningshjem for Alkoholister,
dog ikke udover P/2 Aar.
Udvalgets Beslutninger herom kan indankes for Amt
manden eller Socialministeren.
Forlader paagældende i Utide det Hjem, hvor han er
anbragt, eller sker der inden 1 Aar efter hans Udskrivning
paa ny med Rette Henvendelse til Udvalget, kan Kommunal
bestyrelsen indstille til Amtmanden eller til Socialministeren,
at paagældende anses med Tvangsarbejde fra 1 til 3 Aar,
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Nægter Kommunalbestyrelsen at foretage videre, kan Sagen
forlanges indbragt for de nævnte overordnede Myndigheder.
Udgifterne ved Patientens Indlæggelse til Observation
eller paa et Afvænningshjem for Alkoholister betragtes, for
saa vidt og i den Udstrækning de ikke kan afholdes af Patien
ten selv eller bæres af andre, som Fattighjælp.
Den modtagne Fattighjælp betragtes som eftergivet,
naar der er gaaet 1 Aar efter Udskrivningen fra Hjemmet eller
Anstalten.
Efter tilsvarende Regler som i § 328 bestemt forholdes
der, efter § 329, hvis der maa ydes en enlig Person eller en
Familie offentlig Hjælp, og Trangen viser sig i det væsentlige
at være begrundet i paagældende trængendes Forsorgers
Drikfældighed.
I Kapitel XXVII behandles Omstrejfere, erhvervs- og
subsistensløse m. ft., de prolessionelle Vagabonder, og der
søges her skabt bedre System i Forsorgen for disse, der nu
snart behandles af de straffende Myndigheder, snart af For
sørgelsesvæsenet.
§ 330 bestemmer, ar naar en Person er blevet straffet for
Betleri eiler Løsgængeri, bliver der en passende Tid rør hans
Løsladelse til Amtmanden i det Amt, i hvilket Anholdelseskommunen ligger, at sende Meddelelse om Sagen. Amtman
den afgør derefter, efter foregaaende Forhandling med ved
kommende Kommune og indhentet Erklæring fra paagæl
dende selv, om denne, hvis han ikke skønnes at skulle anbrin
ges i Tvangsarbejdsanstalt, jfr. § 331, efter Straffetidens
Udløb kan dimitteres til et Arbejdssted eller privat Arbejdshjem, eller om han foreløbig eller endeligt skal anbringes i
Arbejdsanstalt, eller om han skønnes bedst egnet til Op
tagelse paa en Arbejdskoloni eller eventuelt et Afvænningshjem for Alkoholister, jfr. § 329. Amtmandens Beslutning
kan af Kommunen indankes for Socialministeren.
Hvis Amtmanden skønner, at det vilde være hensigts
lost at forsøge paagældende anbragt under friere Forhold,
saasom fordi han maa betragtes som professionel Vagabond
og i de senere Aar gentagende er straffet for Betleri eller
Løsgængeri i grovere Former, kan det efter § 331 bestemmes,
.at han skal anbringes i Tvangsarbejdsanstalt. Opholdet i
en saadan kan dog ikke strække sig udover 2 Aar.
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Forinden Amtmanden træffer Afgørelse herom, skal
han have forhandlet med Fængselsvæsenet, og for saa vidt
paagældende er løsladt paa Prøve fra Fængsel eller Arbejdshus, eller Løsladelsen fra Arbejdshus er sket efter Bestem
melse af Fængselsnævnet, og dette fraraader Anbringelse i
Tvangsarbejdsanstalt, kan saadan Anbringelse ikke finde
Sted.
Efter § 332 bliver der, naar en Person i øvrigt er blevet
straffet, og Fængselsmyndighederne skønner, at han, som
Forholdene maa antages at ville være ved hans Løsladelse,
ikke vil eller ikke vil være i Stand til at forsørge sig selv,
at forholde som i § 330, jfr. § 331, anført.
Hvis paagældende i Straffetiden har bevaret fast Bopæl
eller Hovedhjemsted, skal Amtmanden dog, hvor ikke ganske
særlige Omstændigheder taler derimod, rette sig efter Op
holdskommunens Ønsker, navnlig hvor disse deles af paa
gældendes Familie.
,
Hvis en Person af Politiet afleveres som erhvervs- og
subsistensløs til det sociale Udvalg, eller hvis Udvalget i
andre Tilfælde anser det for nødvendigt at tage sig af en
erhvervs- eller subsistensløs Person, er Udvalget, hvis det
kender paagældende og efter sit Kendskab til ham kan anse
det for forsvarligt, efter § 333 berettiget til at ekvipere ham
og yde ham Hjælp til Logi, forudsat at der kan skaffes ham
Arbejde; hvis dette ikke skønnes forsvarligt, skal Udvalget
foranledige den paagældende indlagt paa Arbejdsanstalt.
Hjemmets Ledelse skal da inden 14 Dage efter Indlæggelsen
indstille Spørgsmaalet om den fremtidige Forsørgelsesmaade
til Amtmanden, som derefter snarest muligt og senest inden
] Maaned efter Indlæggelsen træffer sin Beslutning i Overens
stemmelse med Reglerne i §§ 330—31.
§ 334 bestemmer, at naar en prostitueret Kvinde af
Politiet afleveres til Forsørgelses væsenet som erhvervs- og
subsistensløs, skal hun i alle Tilfælde straks indlægges paa
vedkommende Arbejdsanstalt, hvorefter der i øvrigt forholdes
som i § 333 anført, dog at Amtmanden, saafremt hun kun en
enkelt Gang har været straffet for Løsgængeri, Overtrædelse
af Tilhold eller lignende, hurtigst muligt bør søge at faa en
privat Forening til at tage sig af hende.
Den Hjælp, det offentlige afholder med Hjemmel i
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§§ 330—34, betragtes efter § 335, bortset fra Ophold i Arbejds
anstalt paa under 14 Dage, som Fattighjælp. Denne Fattig
hjælp anses som eftergivet, naar der er forløbet 1 Aar efter
Udskrivning af Arbejdskoloni eller af Arbejdsanstalt og 2 Aar
efter Udskrivning af Tvangsarbejdsanstalt.
Efter § 336 udføres de Amtmanden ved foranstaaende
Bestemmelser tillagte Funktioner i de i § 50, Stykke 1, 2. Pkt.,
omhandlede Kommuner af Kommunalbestyrelsen.
I Afsnit VIII indeholdes Reglerne om Slutnings- og
Overgangsbestemmelser, Ophævelse af ældre Lovbestemmelser.
Her findes først nogle Regler, som efter den Systematik,
som er brugt i Lovforslaget, ikke har fundet Plads tidligere.
I § 337 udtales, at hvis der af nærmere angivne Grunde
opstaar Tvivl om, hvorvidt en Person er berettiget til en
vis Art af Hjælp, skal Tvivlstilfældet uopholdelig forelægges
Amtmanden, i de i § 50, Stykke 1, 2. Pkt., nævnte Kom
muner Socialministeren, og indtil Afgørelsen foreligger, skal
det sociale Udvalg ved Ydelsen af den fornødne Hjælp tage
Hensyn dels til, at Hjælp uden Retsvirkninger gaar forud
for anden Hjælp, dels til, at indenfor førstnævnte Arter af
Hjælp skal den, af hvilken Opholdskommunen bærer en større
Del, gaa forud for den, hvor Refusionen er ’størst.
§ 338 afgør, hvilken Læge der i foreliggende Tilfælde
skal afgive Erklæring.
Hvis modtagen Kommunegæld eller Fattighjælp tilbage
betales, bortfalder efter § 339 de Retsvirkninger, der er knyttet
til Hjælpens Modtagelse. Dog kan Tilbagebetaling ikke med
føre, at Ophold i Arbejdsanstalt, Arbejdskoloni, Afvænnings
hjem for Alkoholister, Tvangsarbejdsanstalt ell. lign, eller
i øvrigt at strafferetlige Virkninger af paagældendes Forhold
ophører, før de i det enkelte Tilfælde udtrykkelig fastsatte
Frister er udløbet.
Fattighjælp, oppebaaret før denne Lovs Ikrafttræden,
har efter § 340 ikke Fattighjælps Virkning efter nærværende
Lov, medmindre denne betegner den tilsvarende Hjælp som
Fattighjælp.
§ 341 fastsætter, at hvor den øvrige Lovgivning udeluk
ker en Person fra visse Goder, fordi han har modtaget Fattig
hjælp, skal den anførte Virkning efter nærværende Lovs
Ikrafttræden kun være knyttet til Modtagelse af Fattighjælp
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eller Kommunegæld af en saadan Art eller Størrelse, at dennes
Modtagelse efter nærværende Lov har medført Tab af Valgret
og Valgbarhed. Er Hjælpen modtaget før Lovens Ikrafttræ
den, skal den anførte Virkning efter Lovens Ikrafttræden
kun indtræde, for saa vidt Hjælpen kan sidestilles med den
ovennævnte Hjælp. Paa tilsvarende Maade forholdes der,
saa vidt muligt, hvor Personer ved privat Villiesbestemmelse
(Testamente, Legatfundats el. lign.) er udelukket fra at komme
i Betragtning, for saa vidt de har oppebaaret Fattighjælp.
I §§ 342—344 indeholdes nogle Overgangsbestemmelser,
og i § 345, som indeholder Regler om Lovens Ikrafttræden,
bestemmes desuden, at dog udsættes Statens Overtagelse af
Udgifter i Henhold til §§ 64, Stykke 2, og 69, jfr. 66, samt af
Udgifter til Underholdsbidrag i Henhold til Kapitel XV og
Bidrag i Henhold til §§ 235—37. Endvidere forbliver de
gældende Regler om Statens Udredelse af Udgifter til For
sørgelse af Personer, der ikke har Indfødsret her i Landet,
i Kraft indtil videre.
Den Del af de il. Pkt. omhandlede Udgifter, som det
ikke paahviler Opholdskommunen at bære, fordeles mellem
samtlige Kommuner efter Reglerne om mellemkommunal
Refusion, jfr. §§ 75—78.
Det Beløb, som i Henhold til § 79 stilles til Raadighed
af Statskassen til Udredelse af de i Paragraffen omhandlede
Statstilskud, forhøjes med 1 500 000 Kr. aarlig.
For saa vidt de foranstaaende Bestemmelser ikke helt
eller delvis er ophævede forinden, bliver der inden 1. December
i den ordinære Rigsdagssamling 1934—35 at fremsætte Forslag
til Ændring i, Ophævelse eller Forlængelse af de da gældende
Overgangsbestemmelser.
I § 346 ophæves en lang Række Lovbestemmelser, og
§ 347 bestemmer: Regeringen bemyndiges til ved kgl. Anord
ning — helt eller delvis — at sætte denne Lov i Kraft paa
Færøerne med de Lempelser, som ifølge disse Øers særlige
Forhold maatte findes hensigtsmæssige.
Ifølge dansk-islandsk Forbundslov Nr. 619 af 30. Novem
ber 1918 har islandske Statsborgere Forsørgelsesret her i
Landet. Udgifterne ved trængende islandske Statsborgeres
Forsørgelse refunderes vedkommende Opholdskommune med
2/3 af Statskassen; for saa vidt paagældende islandske Stats-
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borger ved Ankomsten her til Landet er trængende til offentlig
Hjælp, refunderes Hjælpen dog fuldt ud af Statskassen, indtil
paagældende Trangstilfælde er ophørt.
Socialministeren gav ved Lovforslagenes Fremsættelse en
Oversigt over Hovedtallene for den finansielle Virkning af
de forelagte sociale Lovforslags Vedtagelse og Gennem
førelse, beregnet for et Normalaar. Idet Ministeren henviste
til de Tabeller m. v., der følger Forslaget om offentlig For
sorg som Bilag, udtalte han: »Hvad først Forsikringslovgiv
ningen angaar, stiller Tallene for Folkeforsikr ingen sig saa
ledes: Udgift for Staten til Sygekasser, Invalideforsikring
og Aldersrente nu 48 Mill. Kr., for Kommunerne 28,1 Million,
tilsammen 76,1 Million; til Folkeforsikringen Staten 55,4
Millioner, Kommunerne ca. 33 Millioner, tilsammen ca. 88%
Million, Merudgift for det offentlige ca. 12,4 Millioner; Arbejds
løshedsforsikringen: Staten nu 4 Millioner, Kommunerne 3,3,
i alt 7,3; efter det nye Forslag Staten 10,1 og Kommunerne
3,9 Millioner, i alt 14 eller en Merudgift paa ca. 6,7 Millioner,
og Ulykkesforsikringen nu: Staten ca. 1 Million, Kommunerne
50 000 Kr., stigende med henholdsvis 80 000 Kr. og 10 000 Kr.
eller en Merudgift paa 90 000 Kr. Samlet Merudgift for hele
den meget udvidede Forsikringslovgivning for Staten 13,6
Millioner, for Kommunerne 5,5 Millioner eller tilsammen
19,1 Million. Men hertil maa føjes en Stigning for de for
sikrede paa 4,1 Million fra 47,1 til 51,2 Mill. Kr. og for Ar
bejdsgiverne en Merudgift paa 2,4 Millioner, fra 14,2 til 16,6
Mill. Kr. Det er altsaa den samlede stærkt udvidede Forsik
ringslovgivning.
Vender vi os dernæst til den offentlige Forsorg, hele For
sørgelseslovgivningen, er Udgifterne til den samlede Børnelovgivning nu for Staten 5,4 Millioner, for Kommunerne
5,6 Millioner eller i alt 11 Millioner. Efter Forslaget, særlig
de betydelige Forbedringer for Enkers og Enkemænds Børn,
er til Børnelovgivning beregnet for Staten 11,4 Millioner, for
Kommunerne 5,4 Millioner eller i alt 16,8 Millioner, altsaa
en Merudgift paa 5,8 Mill. Kr. Hvad den nuværende Fattig
hjælp uden Virkninger angaar, udreder Staten nu 14 Millioner,
Kommunerne 17,8, i alt 31,8 Mill. Kr., efter Forslaget Staten
22,8 — paa Grund af Overførelse af Abnormforsorgen m. v.
til Staten, Kommunerne 10,2 Millioner, en nogenlunde til
svarende Lettelse paa ca. 7% Million, men en samlet Udgift
for det offentlige paa 33 Mill. Kr., eller en Merudgift paa
1,2 Mill. Kr. Hvad anden skønsmæssig Hjælp, den egentlige
Fattighjælp, angaar, er Udgiften for Staten 200 000 Kr. i
Øjeblikket, for Kommunerne 20,6 Mill. Kr., efter Forslaget,
altsaa Laan hos Kommunen, egentlig skønsmæssig Hjælp,
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Kommunegæld og Fattighjælp, Staten de samme 200 000 Kr.,
Kommunerne 22,2 Mill. Kr. eller en Merudgift for disse paa
1,6 Mill. Kr.
Men saa bortfalder jo til Gengæld Hjælpekasserne, hvilket
giver en Besparelse for Staten paa 1 % Mill. Kr. og for Kom
munerne paa 12,4 Millioner — det er ganske vist ogsaa et
beregnet Normaltal; i Øjeblikket er Besparelsen jo større,
da Hjælpekasserne i Forfjor gav 17,9 Millioner ud og i Fjor
16,1 Millioner, og endelig maa nævnes Administrationen, hvor
der beregnes en Merudgift for Staten paa 100 000 Kr. — den
nye Refusions- og Revisionsordning —, men en Mindreudgift
for Kommunerne paa % Million, en Nedgang fra 3 til 2%
Mill. Kr.
Tilsammen vil det sige, at det samlede Samfunds Udgifter
til Socialreformen er beregnet til at stige fra den nuværende
Sociallovgivnings samlede Beløb af 226,4 Mill. Kr. til 246,1
Millioner eller med 19,7 Millioner, medens Statens samlede
Udgifter vil stige fra 74,2 til 101,2 eller med 27 Millioner.
Kommunernes samlede Udgift gaar ned fra 90,9 Millioner
til 77,1 Millioner, altsaa med 13,8 Mill. Kr., hvilket igen vil
sige, at Socialreformen i Penge skulde koste det offentlige,
Staten og Kommunerne, 13,2 Mill. Kr. — og ikke 15 Mill.
Kr., som jeg hidtil har regnet med for at være paa den sikre
Side, før jeg havde de endelige Tal.«
Ved 1. Behandling i Folketinget var H. P. Hansen Social
demokraternes Ordfører, der i Begyndelsen af sit Foredrag
karakteriserede den foreslaaede sociale Lovgivning som
præget af Nutidens humane Syn og udtalte, at Socialmini
steren øjensynligt har været besjælet af Ønsket om at skabe
en Ordning, der yder Ret og Retfærdighed. Taleren gennem
gik i store Træk Lovforslaget og fremhævede først den store
Betydning, som det sociale Udvalg vil faa, udviklede dernæst
Reglerne om Børneforsorg, særlig den foreslaaede Udvidelse
af Understøttelse til Børn af Enker og Enkemænd, hvad han
stærkt anbefalede; hvilket ligeledes gjaldt med Hensyn til
de foreslaaede Bestemmelser om Foranstaltninger i Sygdoms
tilfælde, særlig Statens Overtagelse af en Del Udgifter, som
hidtil er udredet af Kommunerne. Vedrørende Forslaget om
Kommunelaan udtalte han sig imod Bestemmelsen om, at
der skal stilles Pantesikkerhed eller Kaution. I Anledning af
Forslaget om Ophævelse af Hjælpekasseinstitutionen frem
hævede Taleren det store Arbejde, der paa dette Omraade
er udført, i det store og hele fuldt forsvarligt. De foreslaaede
Bestemmelser om at overføre en Del af Hjælpen med Virk
ning af Fattighjælp til Hjælp uden saadan Virkning haabede
Taleren gennemført og fremhævede dernæst ved de nye
Regler om Fordelingen af Udgifterne særlig Fordelene ved
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Ophævelse af Begrebet Forsørgelseskommune, hvorhos han
nævnte Nødvendigheden af samtidig dermed at indføre en
ny Refusionsordning, og han gennemgik det i saa Henseende
foreslaaede, som det raadgivende Udvalg efter lange Over
vejelser har ment at maatte blive staaende ved. Taleren
opkastede endelig det Spørgsmaal: Har vi Raad til at gen
nemføre disse Lovforslag? hvad han ikke betvivlede, og han
sluttede med at tilsige sit Partis Medvirkning til Lovforslagets
Gennemførelse.
Venstres Ordfører var Krag, der samtidig med, at han
udtalte sin »uforbeholdne Anerkendelse af det mægtige
Arbejde, der her er udført, straks fremhævede, at »Tidspunktet
for denne Sags Fremsættelse paa ingen Maade synes valgt
med synderlig taktisk Klogskab; thi er der noget Tidspunkt,
da et Forslag med en beregnet Udgiftsforøgelse paa 13,2
Mill. Kr. og en mulig Udgiftsforøgelse, hvis Størrelse det er
ganske umuligt at forudsige noget om, vil blive mødt af en
Stemning fra Befolkningens Side, hvori Forslagets Mulig
heder ikke, vil trives, er det ganske afgjort i dette Øjeblik,
hvor økonomisk Nød og Erhvervskrise faktisk truer alle
Samfundslag og alle Erhverv.« Han fremhævede, at de store
landsomfattende Kommunalorganisationer burde have været
hørt, inden Lovforslaget fremsattes, og at dette bør finde
Sted. — Han gjorde opmærksom paa, at »Lovforslaget
indeholder en mægtig Samling af nye Udgiftsmuligheder«,
fordi Udgiftsberegningen hviler paa et løst Grundlag, og
troede f. Eks. ikke paa, at Afløsningen af de hidtidige Under
støttelsesformer med Kommunelaan og Kommunegæld vil
betyde en Besparelse, ligesom han mente, at Understøttelsen
til Enkemænds Børn er alt for lavt anslaaet. — Idet Taleren
derefter gik over til Enkeltheder, udtalte han en stærk Tvivl
om, at de foreslaaede sociale Udvalg, hvis Hensigtsmæssig
hed han anerkendte, vil kunne udføre det dem tiltænkte
Hverv. — Ved Spørgsmaalet om Udgiftsfordelingen mellem
Stat og Kommuner og Kommuner indbyrdes ansaa han
Forsørgelscskommunens Bortfald for heldig, men fandt, at
Lovforslaget gaar for vidt i Retning af at lægge Udgifter
over paa Staten. Han erkendte, at Refusionsordningen sim
plificeres, og at Ordningen med et hele Landet omfattende
Refusionsforburid er den eneste mulige, men han gjorde gæl
dende, at der vil fremkomme betydelige Forskydninger i
Forhold til det gældende, hvorfor han ikke paa det forelig
gende Grundlag kunde tage Standpunkt dertil. — Over
gangen fra det hidtidige »Almisseprincip« i Understøttelse til
»Retsprincippet« bør ogsaa overvejes omhyggeligt, fordi han
frygtede for, at det i flere Henseender — moralsk og økono
misk — kan faa betænkelige Følger, og han troede ikke paa,
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at Pligten til Tilbagebetaling af Komniunegæld vil faa megen
Betydning, Gælden vil i Virkeligheden blive en »camoufleret
Gave«. Afskaffelsen af Hjælpekasserne var Taleren til
freds med, men han frygtede for, at det, der paa mange
Steder sættes i Stedet derfor, vil være værre end det, der
fjernes, og for, at Kommunen som Laaneinstitut vil blive
misbrugt. — Med Hensyn til Spørgsmaalet om at acceptere
Forslaget om Understøttelse til Enkemænds Børn gjorde
han opmærksom paa, at som Konsekvens deraf vil blive rejst
Spørgsmaal om Understøttelse til Børn fra Hjem, hvis For
sørgere vel begge er i Live, men ude af Stand til at forsørge
Børnene. Overfor forskellige af Lovforslagets Bestemmelser
fremsatte Taleren Betænkelighed, og — efter at have omtalt
de andre sociale Love — sluttede han med den almindelige
Udtalelse, at Venstre »gaar med god Villie, men, som den
højtærede Minister forst aar, ogsaa med vaagen Kritik til
Arbejdet med dette store Lovkompleks. Det hele er for os
— derom kan jeg forsikre den højtærede Minister — ikke Tal
og Penge.----------- men vi frygter, som sagt, at den Aand,
som paa visse Omraader gennemsyrer Lovforslagene, kan
faa uheldige Virkninger i forskellig Henseende med Hensyn
til Selvhjælpsvillie og Moralitet overfor Anvendelsen af
offentlige Midler.«
De Konservatives Ordfører Sven anerkendte det store i
Forslagene nedlagte Arbejde, men udtalte, at han har væsent
lige Indvendinger mod deres bærende Principper. Først
indvendte han, at Princippet Hjælp til Selvhjælp ikke i
tilstrækkelig Grad er gennemført, dernæst, at Socialreformen
er baaret af en ensidig Indstilling, udledet af Modsætningen:
Retsprincip contra Almisseprincip, en Modsætning, som han
i øvrigt i høj Grad anser for konstrueret, fordi der ogsaa ved
Anvendelsen af Retsprincippet maa udøves et vist Skøn,
hvilket ogsaa kommer til Anvendelse i Lovforslaget. Men
han gjorde gældende, at den megen Tale om Ret forvirrer
Begreberne og udvisker Pligten til at klare sig selv. Endelig
nævnte Taleren som den tredie Indvending Socialreformens
økonomiske Virkninger og udtalte, at hans Parti ikke ser
Mulighed for paa nærværende Tidspunkt at gaa til den foreslaaede Forøgelse af de sociale Udgifter, og det saa meget
mindre, som han ansaa det for utvivlsomt, at de opstillede
Beregninger hviler paa et meget skrøbeligt Grundlag, hvad
han nærmere belyste. Han erkendte, at Socialreformen
indfører Simplificering af Administrationen, men han tvivlede
om, at den vil blive billigere. Han gik derefter over til at
fremdrage nogle Enkeltheder i Lovforslaget; han havde ikke
noget imod, at Hjælpekasserne ophæves, og at der foretages
en Centralisering af den almindelige Forsorg indenfor hver
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Kommune, men han troede ikke, at det sociale Udvalg vil
kunne overkomme det Arbejde, der lægges over paa det. —
Den foreslaaede Refusionsordning forekom ham princip mæssigt ikke urimelig, men han forbeholdt sig en nærmere
Drøftelse, naar der forelaa Beregninger over Systemets
Virkninger. Med Hensyn til Lovforslagets Bestemmelser
om Børneværn havde han ikke væsentlige Indvendinger,
men forbeholdt sig ogsaa her en nærmere Overvejelse, og
om Understøttelse til Enkemænds Børn udtalte han, at det
har i nogen Grad hans personlige Sympati; men han ind
rømmede, at der er store Betænkeligheder derved. — De
foreslaaede Bestemmelser om Kommunelaan tillagde han
ikke større Betydning, men Udformningen deraf fandt han
ikke heldig. Hvad Kommunegæld angaar, havde han ikke
noget imod Realiteten deri, men nævnte enkelte Bestemmelser
derom, som han fandt uheldige, og idet han om Spørgsmaalet,
i hvilket Omfang offentlig Hjælp bør have Virkning som
Fattighjælp, fremhævede sit Partis Hovedsynspunkt, »at
et sundt Samfund maa kræve, at den enkelte Borger sørger
for sig selv og sine«, udtalte han, at Grænsen for Hjælp med
og uden Fattighjælps Virkning efter hans Mening i Lovfor
slaget er draget forkert, hvad han nærmere udviklede.
Taleren sluttede sine Udtalelser om den samlede Reform
med, at da det er en neutral Opgave, der foreligger til Be
handling, og da Socialministeren har ønsket en rent saglig
Behandling, vil Talerens Parti ogsaa tilsige ham en saadan,
men han understregede stærkt, at Opgaven ogsaa bcstaar i
at skabe en Reform indenfor økonomisk overkommelige
Rammer.
De Radikales Ordf ører, Jorgen Jorgensen (Lejre), begyndte
sine Udtalelser med en historisk Udvikling af den offentlige
Forsorg og sagde, at det, man nu tilsigter, er at bygge videre
paa de gennem 40 Aar indvundne Erfaringer, og han udtrykte
de foreliggende Lovforslags Hovedformaal som det at skabe
en social Forsorg, der samtidig sikrer de Mennesker, der er
henvist til den, mod at lide Nød, og animerer dem til længst
muligt at klare sig selv. Det fra anden Side rejste Spørgsmaal,
om vi har Raad til Udgiftsforøgelser paa dette Omraade,
besvarede Taleren bekræftende, hvad han nærmere belyste.
Han gennemgik derefter Lovforslaget, udtalte, at Bortfald
af de indviklede Regler om Forsørgelseskommunen vil blive
mødt med Tilfredshed, og at det samme vil gælde med Hensyn
til Oprettelsen' af det sociale Udvalg, der efter hans Mening
paa heldig Maade vil afløse Hjælpekasserne, hvis store Nytte
han erkendte, og Værgeraad. De i Lovforslaget stillede Krav
om Oprettelse af forskellige Institutioner og Hjem ansaa
han ikke for uoverkommelige. Refusionsreglerne fandt han
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gode og ligeledes Fordelingsreglerne, og selv om der derved
vil bevirkes Forskydninger, vil disse kun gaa i heldig Retning.
Han tiltraadte Forslaget om Hjælp til Enkemænds Børn og
fandt det overdrevent, naar man som mulig Konsekvens deraf
talte om Hjælp til alle Børn, der trænger dertil. Bestemmel
serne om Kommunelaan og Kommunegæld fandt han rigtige,
idet han dog mente, at man kan give Afkald paa Kravet om
Kaution. Idet han til Slutning tilsagde sit Partis Støtte til
Lovforslagets Gennemførelse, fremhævede han Betydningen
af at opnaa alle Partiers Tilslutning dertil.
Retsforbundets Ordfører var Geert-Jørgensen, der først
fremhævede, at dets Synspunkt er det, at de fattige ikke
hjælpes ved Gaver, men ved, at de faar Retten til Arbejde,
saa at de kan klare sig selv, og at al Understøttelse desuden
virker karakternedbrydende. Den i Lovforslaget indeholdte
Bestræbelse for at holde saa mange som muligt udenfor det
offentlige Fattigvæsen har Retsforbundets Sympati. Men
han var betænkelig ved flere af de foreslaaede Bestemmelser.
Han frygtede for, at Kommunalbestyrelserne, særlig det
sociale Udvalg, vil blive overbebyrdede, naar hele det sociale
Arbejde lægges ind under dem, ligesom han fandt det betænke
ligt, at der visse Steder skal oprettes et fast Socialkontor,
ligeledes den paabudte Oprettelse af kommunal Sygepleje,
af Alderdomshjem, af Arbejdsanstalter — til hvilke Institutio
ner der efter hans Mening ikke er Trang —, ligesom han heller
ikke troede, at de foreskrevne Tvangsarbejdsanstalter er
nødvendige. Han mente, at Oprettelse af Arbejdskolonier
og Afvænningshjem kan overlades til private og Foreninger,
og Lovforslaget har i det hele for meget Præg af »Regcreri
fraoven«. De foreslaaede Kommunelaan tiltaler ham, men
han mener, at de ogsaa skal tilbagebetales, om fornødent af
Kautionisten. Idet han ligesom en tidligere Taler fandt
Benævnelsen »Kommuneøæ/t/« uheldig, udtalte han, at hvis
den i Lovforslaget omtalte Hjælp i visse Tilfælde skal have
Fattighjælps Virkning, saa bør al anden Hjælp fra Statseller Kommunekasse ogsaa have saadan Virkning. Om Be
kosteligheden af Socialreformen turde han ikke udtale sig,
men selv om den maatte blive gennemført, vil den samtidig
med, at den gør Forholdene »mindre utaalelige« for nogle,
medføre større Nød for andre, bl. a. ved at skabe større
Arbejdsløshed. Den kommer man kun til Livs ved Indførelse
af fuld Grundskyld, ved Afskaffelse af alle Skatter paa Arbejde
og Erhverv, ved Frihandel og Handelsfrihed for Folket, først
saa vil det sociale Spørgsmaal være løst.

I den af Folketingsudvalgets Formand afgivne Beret
ning udtaltes, at Udvalget har i alt afholdt 25 Møder og fore-
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taget en nøje Gennemgang af Forslagets enkelte Paragraffer,
men Lovforslagets omfattende Karakter umuliggjorde en
Afslutning af Arbejdet inden Rigsdagssamlingens Slutning.
Udvalget modtog en Deputation fra København.? Hjælpe
kasses Bestyrelse, der ønskede foretaget Ændringer i Lov
forslagets Bestemmelser angaaende Administrationen i Køben
havn. I Udvalgets sidste Møde vedtoges det at fremsende
nogle Spørgsmaal til Socialministeriet til Besvarelse.

16. Forslag til Lov om Folkeforsikring. (Social
minister Steincke). [A. Sp. 3709].
Fremsat i Folketinget 28/10 (F. Sp. 836, jfr. 813). 1. Beh.
3-12/12 (F. Sp. 2508, 2741, 2861, 2951). Henvist til Udvalg paa
15 Medlemmer (Holger Larsen, Bresemann, Simonsen [Aarhus],
Weygaard [Form.], Jens Sørensen [Smørum], Jens Sørensen
[Sejlflod], Holdgaard, A. M. Hansen [Sekr.], Krag, C. O. Peder
sen, Kr. Kristensen, Vadgaard, Johannes Hansen, Hendriksen og Hans Thyge Jacobsen). Beretning (B. Sp. 3245)
afgiven 25/4.
Lovforslaget, der er Led i Revisionen af Sociallovgiv
ningen og omfatter den hidtidige Lovgivning om Sygekasse
væsen, Invalideforsikring og Aldersrente, er i det store og
hele enslydende med det i forrige Samling fremsatte Forslag
om det samme, se Aarbog 1929—30, S. 371 ff. I Lovforslaget
er dog indarbejdet de Ændringer, hvorom Socialministeren
stillede Forslag i Skrivelse af 13. Februar 1930 til vedkom
mende Folketingsudvalg, ligesom Forslagets § 6, Stk. 2,
er ændret i Overensstemmelse med Lov Nr. 149 af 15. April
1930 om Ændring af Sygekasselovens § 6, Stk. 2. Endvidere
har det under de i det sidste Aars Tid stedfundne Forarbejder
til Forslaget til Lov om offentlig Forsorg vist sig ønskeligt
paa enkelte andre Punkter at ændre og supplere Forslaget.
Navnlig er der af det af Socialministeriet nedsatte Udvalg
angaaende Hjælp i Anledning af Fødsel foreslaaet en Ord
ning, hvorefter denne Hjælp for de forsikredes Vedkommende
vil være at yde gennem Sygekasserne, hvorved delvis Washing
tonkonventionen om Barselhvile vil ske Fyldest. Endelig
har det af Socialministeriet under 13. Marts 1930 ned
satte Udvalg angaaende Vanføreforsorg m. v. i Betænk
ning angaaende Invalidebeskæftigelsesspørgsmaalet stillet
Forslag om forskellige Ændringer i Folkeforsikringsforslaget,
særlig i dettes Kapitel 24 om Helbredelsesforanstaltninger m. v.,
som Ministeriet i alt væsentligt har kunnet tiltræde.
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Ministeren fremhævede som det væsentligste nye i Folke
forsikringen, at der ydes større Statstilskud til Sygekasserne,
hvis Medlemmer til Gengæld faar forskellige Fordele, at
Syge- og Invalideforsikring gøres til en Betingelse for at opnaa Aldersrente, at der indføres nye og rimeligere Fradrags
regler for Aldersrentenydere, at der ligeledes indføres Fra
dragsregler, men lempeligere, for Invaliderentenydere, at
Invaliderenten gradueres ligesom Aldersrenten efter Indtægt
og Formue, at Grundbeløbene forhøjes og suppleres med sær
lige Tillæg for Invaliditet, særlige Børnetillæg, Tillæg for
Sværinvaliditet, for Blindhed og for meget høj Alder, at
Ventetillæget ændres, at de personlige Tillæg, som staar
til Kommunalbestyrelsernes Raadighed, ogsaa kan komme
Invalider til gode, at Administrationen ogsaa af Invalide
renten overgaar til Kommunalbestyrelserne, at Invalidebegrebet føres tilbage til Definitionen af 1921, at Begrebet
»forbigaaende Invaliditet« forsvinder, at der lægges større
Vægt paa forebyggende Helbredelsesforanstaltninger, endog
overfor Børn, at der opmuntres til at tegne frivillig Forsik
ring, at der ogsaa kan ydes Aldersrentenydere Hjælp til
Bandager, kunstige Lemmer, Briller o. s. v., at ogsaa gamle
over Indtægtsgrænsen under særlige Omstændigheder kan
finde Optagelse paa Alderdomshjem.
Idet der henvises til det i forrige Samling fremsatte Lov
forslag, skal der om de deri foretagne Ændringer oplyses:
I § 6 er som 2. Stykke optaget den Affattelse, som denne
Bestemmelse fik ved Loven af 15. April 1930, se Aarbog
1929—30, Side 131, idet der dog i Stedet for de 4 KommuneGrupper, som nævnte Lov ved Fastsættelsen af Indtægts
grænsen anfører (Hovedstaden, Byer og bymæssige Bebyg
gelser med over 2 000 Indbyggere, Byer og bymæssige Be
byggelser med fra 1 000—2 000 Indbyggere og den øvrige
Del af Landet), anvendes den samme Tredeling, som i øvrigt
anvendes i Lovforslaget, saavel som i Forslaget til Lov om
offentlig Forsorg, nemlig 1) København med Frederiksberg
og Gentofte, 2) Købstæderne og bymæssige Bebyggelsersamt
3) det øvrige Land.
I § 11 er slettet en fra den gældende Sygekasselov optaget
Bestemmelse, der navnlig tog Sigte paa at gøre det muligt
for unge Menneskers Vedkommende at tage Hensyn ogsaa til
deres Forældres økonomiske Kaar, naar det drejede sig om
deres Optagelse i Sygekasse.
I § 15 og flere andre Steder i Lovforslaget er »vedkom31
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mende Komm analbestyrelse« ændret til »det sociale Udvalg« i
Overensstemmelse med den i Forslaget til Lov om offentlig
Forsorg foreslaaede administrative Ordning.
I §§ 13, 14, 19, 24 og 25 er foretaget Ændringer foranledi
gede ved Optagelse i dette Lovforslag af de ovenomtalte
Bestemmelser om Barselhjælp, idet § 19 herom lyder saaledes:
»I Barseltilfælde skal Sygekassen yde:
1) fri Jordemoderhjælp. Ved Jordemoderhjælp forstaas
i denne Forbindelse: Honorar for ydet Fødselshjælp og
dermed i umiddelbar Forbindelse staaende Hjælp til Moder
og Barn, jfr. Lov Nr. 126 af 13. Juni 1914 om Jordemodervæsenet og Instruksen for Jordemødre, samt de ved Fødselen
nødvendige Forbindstoffer, Vat o. lign, af den Art og i den
Udstrækning, som Sundhedsstyrelsen forordner,
2) Lægehjælp i Tilfælde, hvor Jordemoderen eller ved
kommende Læge har skønnet det nødvendigt at undergive
den fødende Lægebehandling,
3) i 14 Dage en daglig Pengehjælp af den Størrelse, som
paagældende har sikret sig i Tilfælde af Sygdom. For saa
vidt Barselsengen udstrækkes udover 14 Dage, ydes sædvan
lig Sygehjælp efter de almindelige Regler, og saa længe denne
Sygehjælp ydes, er vedkommende Kvinde ikke berettiget
til den under Nr. 4 og 5 nævnte Hjælp,
4) fra Udløbet af det under Nr. 3 anførte Tidsrum af
14 Dage at regne ydes der til en Kvinde, hvem det i Medfør
af Lovgivningen om Arbejderbeskyttelse (ved den forestaaende Revision af Fabrikloven vil den blive foreslaaet
ændret efter Udvalgets Forslag) er forbudt at arbejde en vis
Tid efter Fødselen, en daglig Pengehjælp af 3Kr. i København,
Frederiksberg og Gentofte Kommuner, 2 Kr. 40 0. i Køb
stæderne og 1 Kr. 80 0. paa Landet, indtil hun paa ny maa
gaa i Arbejde.
5) den under Nr. 4 omhandlede Pengehjælp ydes fortsat,
saa længe Moderen af Hensyn til Diegivning holder sig borte
fra sit Arbejde, dog længst indtil 6 Ugersdagen efter Fødselen.
Et kvindeligt Sygekassemedlem, der er beskæftiget med
Arbejde, for hvilket der i Medfør af Lovgivningen om Ar
bejderbeskyttelse er givet Regler om Barselhvile, men som
paa Grund af nær forestaaende Fødsel maa antages ikke at
ville kunne udføre sit sædvanlige Arbejde uden Skade for
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sig selv eller Fosteret, uden at Svangerskabet dog maa betegnes
som sygeligt forløbende, er berettiget til af Sygekassen at
erholde Dagpenge af samme Størrelse som ovenfor i Stykke 1,
Nr. 4, anført. Det er en Betingelse for at erholde Dagpenge
udbetalt, at det ved en af vedkommende Sygekasselæge
udfærdiget Attest godtgøres, at paagældendes Tilstand er
som ovenfor anført. Ved Udfærdigelsen af denne Attest,
hvortil benyttes en særlig af Socialministeren godkendt Blan
ket, vil det være at tage i Betragtning, at paagældende
Kvinde ikke kan betegnes som arbejdsudygtig, fordi hun ikke
kan udføre Overarbejde eller andet særlig anstrengende
Arbejde, naar hun dog maa antages at kunne udføre normalt
Arbejde i Virksomheden. Ved nær forestaaende Fødsel for
st aas en Fødsel, der maa antages at ville finde Sted indenfor
et Tidsrum af 8 Uger.«
Herved affødes enkelte Ændringer i de andre nævnte
Paragraffer, navnlig i § 13, hvor der er indsat et nyt Stykke,
hvorefter Udgifter i Henhold til § 19, Stykke 1, Nr. 4—5, samt
Stykke 2, refunderes Sygekasserne af Kommunerne og for
deles mellem disse efter Reglerne i Afsnit III.
I § 18 er som nyt Stykke 2 i Overensstemmelse med
den derom af Udvalget angaaende Vanføreforsorg m. v. frem
satte Henstilling optaget en Bestemmelse om, at Sygekassens
Forpligtelse ogsaa omfatter eventuel Læge- og Sygehus
behandling af medfødte Legemsfejl.
I § 20, Stykke 3, er dels indføjet Henvisning til den Para
graf i Forslaget til Lov om offentlig Forsorg, der omhandler
fortsat Sygehjælp, dels tilføjet en Bestemmelse om, at paa
gældende, hvis han ikke opfylder Betingelserne for at oppe
bære fortsat Sygehjælp, kan genindtræde i nydende Medlems
ret, naar der er forløbet 12 Maaneder efter Sygekassehjælpens
Ophør. Denne Bestemmelse er i Overensstemmelse med hid
tidig Praksis.
I § 28 er som Følge af Loven om Ikrafttræden af borgerlig
Straffelov foretaget en mindre Ændring, og i § 36 er som
nyt Stykke 7 optaget en Bestemmelse vedrørende den,
der ved sin Optagelse i Invalideforsikringen svigagtigt
meddeler urigtige Oplysninger om sine Forhold.
I § 38, Stykke 2, er som yderligere Betingelse for at opnaa
Invalide- eller Aldersrente som nyt Nr. 4 indføjet, at ved-
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kommende ikke maa oppebære eller i de sidste 3 Aar for
Begæringens Indgivelse have oppebaaret Fattighjælp eller
Kommunegæld af en saadan Art eller Størrelse, at den ifølge
Lov om offentlig Forsorg har medført Tab af Valgret og
Valgbarhed.
I § 40 er som 1. Stykke indføjet en ny Bestemmelse,
sigtende til at afhjælpe en under Forhandlingerne i forrige
Samling omtalt uheldig Konsekvens af den foreslaaede
Graduering af Invaliderenten, nemlig den, at Rentenydere paa
Landet, som ikke opfylder Betingelserne for at faa de i § 40
omtalte Tillæg, faar en noget mindre Invaliderente end hidtil,
Hjælpeløshedstillæg og Børnetillæg. For at bøde herpaa
bestemmes, at for Invaliderentenyderes Vedkommende vil
der til den i § 39 nævnte Rente være at lægge et Tillæg for
Invaliditet paa henholdsvis 90 Kr., 84 Kr. og 78 Kr., efter
som Kommunen henhører til den første, anden eller tredie af
de i § 39, Stykke 1, anførte Grupper. Som Følge heraf fore
slaas en anden Affattelse af andre Bestemmelser i § 40, for
uden at den i sidste Stykke satte Procentsats, 5 pCt., af de i
det foregaaende Aar i Kommunen udbetalte Invalide- og
Aldersrentebeløb, som er sat som Maksimum for de i § 40,
sidste Stykke, omtalte personlige Tillæg, nu nedsættes til
4 pCt., da disse Tillæg vil blive aflastet ved det ovenomtalte
nye Invalidetillæg.
I § 41 er som Følge af et Andragende fra Statsbanernes
Sygekasser indsat en Bestemmelse, hvorefter der ved Fast
sættelse af Indtægtsgrænsen for Invalide- og Aldersrente
nydere kan ses bort fra et Indtægtsbeløb paa 200 Kr. ogsaa
for Pensionister.
I § 45, Stykke 3, er tilføjet en Bestemmelse om, at Direk
tøren for Ulykkesforsikringen eller en under de paagældende
Institutioner hørende Tjenestemand i Lighed med, hvad
der allerede var fastsat med Hensyn til Direktøren for Syge
kassevæsenet, kan tilforordnes Retten. I samme Paragraf er
desuden indsat et nyt Stykke, hvorefter Socialministeren til
Deltagelse i Behandling af almindelige Spørgsmaal vedrørende
Erhvervsuddannelse og Beskæftigelse kan tilforordne Inva
lideforsikringsretten en Arbejdsgiver, en Arbejder og en
invalideret Person samt en Repræsentant for Statsadmini
strationen.
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Efter Forslag af Udvalget angaaende Vanføreforsorg er
i § 60 foretaget forskellige Ændringer, der gaar ud paa at
sikre, dels at invalideforsikrede, Rentenydere og Børn under
15 Aar underkastes Oplæring eller Kur og Pleje, særlig naar
der er Fare for, at en Undladelse vil medføre en væsentlig
og ikke blot forbigaaende Nedsættelse af Erhvervsevnen i en
overskuelig Fremtid, dels at der i særlige Tilfælde af denne
Art kan ydes Hjælp til Iværksættelse af selvstændig Virk
somhed, til Anskaffelse af Arbejdsmaskiner og anden Hjælp
til Opnaaelse af Beskæftigelse, dels endelig, at der kan gaas
frem efter Forsorgslovens Bestemmelser om Børneværn,
hvor ufornuftige Forældre modsætter sig deres invalide Børns
passende Oplæring eller lignende i disse Tilfælde. I Forbin
delse med disse Regler ændres Bestemmelserne om Afholdelse
af Udgifterne herved i §§ 61 og 78, Stykke 2.
I § 62 er tilføjet i Overensstemmelse med Socialministe
rens Skrivelse til Udvalget i Fjor følgende Bestemmelse: »Til
blinde Invalider ydes i alle Tilfælde, som Hjælp til Bestridelse
af Udgifter til Bistand af seende, et aarligt Beløb af henholds
vis 120 Kr., 112 Kr. og 104 Kr., efter som Kommunen horer til
den første, anden eller tredie af de i § 39, Stykke 1, anførte
Grupper. Saadan Hjælp kan ogsaa ydes s vagtsynede Inva
lider. Overgaar paagældende til at oppebære Aldersrente,
beholder han det heromhandlede Tillæg, der derefter udredes
efter de om Aldersrente gældende Regler, jfr. § 65.«
Efter Vanføreudvalgets Forslag er §§ 63 og 64 affattet
saaledes:
§ 63. Det paahviler enhver Læge, for saa vidt Hospitaler
angaar Overlægen, der under Udøvelsen af sit Kald hos Per
soner under 30 Aar iagttager Lidelser, der skønnes at have
medført eller i en overskuelig Fremtid at ville medføre en
Nedsættelse i Erhvervsevnen som angivet i § 60, Stykkel,
at afgive Indberetning til Invalideforsikringsretten.
Tilsvarende Indberetningspligt paahviler Skoler, for saa
vidt angaar Elever i den undervisningspligtige Alder.
Med Hensyn til Indberetning angaaende aandssvage
samt blinde og døve gælder dog Reglerne i Lov om offentlig
Forsorg §§ 254, Stykke 3, 258, Stykke 4, og 260, Stykke 3.
Enhver forsikret og Rentenyder, som anser sin Erhvervs
evne forringet eller udsat for at forringes som i § 60, Stykke 1,
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angivet, kan af egen Drift søge Bistand hos Invalideforsik
ringsretten. Samme Adgang staar aaben med Hensyn til
Børn under 15 Aar.
Socialministeren bemyndiges til efter Indstilling fra
Invalideforsikringsretten ved Bekendtgørelse at bestemme,
at Indberetning skal finde Sted ogsaa vedrørende Personer
over 30 Aar.
§ 64. Socialministeren fastsætter efter Indstilling fra
Invalideforsikringsretten og efter Forhandling med Sund
hedsstyrelsen de nærmere Regler for Gennemførelse af den
i § 63 nævnte Indberetningspligt, ligesom Ministeren er bemyn
diget til at gøre Undtagelser fra Indberetningspligten i Til
fælde, som paa anden fyldestgørende Maade kan komme til
Invalideforsikringsrettens Kundskab, eller som skønnes
uegnede til Foranstaltninger i Medfør af § 60.
I §§ 66—69 er forskellige Tidsfrister ændret i Overens
stemmelse med de tilsvarende Frister i Forslag til Lov om
offentlig Forsorg.
I Overgangs- og Slutningsbestemmelserne er foretaget
enkelte Forandringer, hvoraf skal nævnes, at der i § 73,
Stykke 1, til Bestemmelsen om, at Renten ikke for nuværende
Invaliderentenydere kan nedsættes med mere end 10 pCt.
af Grundbeløbet ifølge § 39, er føj et, at den ikke kan gaa ned
under 270 Kr. (1/3 af 800 Kr.). Derhos er det tidligere Lovfor
slags § 77, som indeholdt Reglerne om det særlige Stats
tilskud til Kommunerne i de første 10 Aar, dog længst indtil
en Lov om offentlig Forsorg er traadt i Kraft, udgaaet,
da Lovforslaget om offentlig Forsorg jo nu indeholder den
den samlede Socialreform omfattende Statstilskudsbestem
melse.
Ved Fremsættelsen af Lovforslaget gjorde Ministeren
nogle Bemærkninger om de ved de i Lovforslaget foretagne
Forandringer medførte Udgifter. Ændringen i § 19, Stk. 1,
Nr. 1—3, angaaende Barselhjælpen og Pengehjælpen i de
første 14 Dage er anslaaet til 800 000 Kr., hvoraf de 200 000
foreslaas refunderet af Statskassen efter den almindelige
Regel i § 13, Stk. 2, medens Broderparten, de 600 000 Kr.,
er lagt paa Sygekasserne. Ministeren nævnte og udtalte sin
Glæde over, at de danske Sygekassers Repræsentantmøde
den 14. Juni 1930 havde sluttet sig til Tanken om Forbedring
af Svangerforsorgen som foreslaaet af Ministeren, om end
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med nogen Betænkelighed overfor de økonomiske Byrder
derved.
Udgifterne til den særlige Arbejdshvile, Barselhvile,
§ 19, Stk. 1, Nr. 4—5, og Stk. 2, anslaas til 1 200 000 Kr.,
der refunderes efter den almindelige mellemkommunale
Refusionsregel.
Ved 1. Behandling udtalte Holger Larsen sig paa Social
demokraternes Vegne og henviste til sine Bemærkninger
i Fjor, hvorhos han gennemgik de i Aar foreslaaede Ændringer,
som han anbefalede. — Venstres Ordfører Krag (i Fjor
talte i Krags Sygdomsforfald C. O. Pedersen) begyndte
med at udtale sin Glæde over, at Ministeren havde foreslaaet
Adgangen til Aldersrente afhængig af Medlemsskab i Syge
kasse, og udtalte sig derefter udførligt om en Række af Lov
forslagets Bestemmelser, overfor hvilke han paa forskellige
Punkter nærede væsentlige Betænkeligheder, men ogsaa
overfor andre anerkendte det af Ministeren foreslaaede, og
han sluttede med i Almindelighed om de sociale Forslag
at love en principiel og saglig Behandling fra Venstres Side.
— De Konservatives Ordfører i Aar, Sven, udtalte, at hans
Partis Stilling til Lovforslaget er i første Række angivet
ved det af Partiet forelagte Folkeforsikringslovforslag. Han
stillede sig velvilligt til de i Aar foreslaaede nye Bestemmelser,
men fremhævede Partiets Betænkelighed ved forskellige
Enkeltheder i Lovforslaget, om end han erkendte, at der
ved at forlange Medlemsskab af en Sygekasse som Betingelse
for Aldersrente er taget et Skridt i Retning af Folkeforsik
ring. — De Radikales Ordfører Holdgaard henviste til sine
Udtalelser i Fjor, men fremdrog ogsaa forskellige Enkelt
heder og tiltraadte navnlig de nye Bestemmelser.
I den af Udvalgets Formand (Weygaard) afgivne Beret
ning udtales:
»Da der under Udvalgets Arbejde fra flere Sider blev
udtalt Ønsket om, at der ikke maatte blive truffet nogen
endelig Afgørelse i Sagen, forinden det af Socialministeren
fremsatte Forslag til Lov om offentlig Forsorg — der ligeledes
er henvist til Udvalgsbehandling — var saa langt fremme i
sin Udvalgsbehandling, at et Samarbejde mellem de 2 Udvalg
kunde finde Sted, forinden Udvalgsarbejderne afsluttedes,
og da dette Tidspunkt endnu ikke er indtruffet, har Udvalget
om Folkeforsikringen ikke kunnet afslutte sit Arbejde, hvorfor
nærværende Beretning fremkommer.«
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17. Forslag til Lov om Forsikring mod Følger af
Ulykkestilfælde. (Socialminister Steincke). [A. Sp. 4289].
Fremsat i Folketinget 28/]0 (F Sp.. 828. jfr. 813). 1. Beh.
3-12/12 (F. Sp. 2508, 2741, 2861, 2951). Henvist til Udvalg paa
15 Medlemmer (Trier, Lud vigsen, Marinus Sørensen, P. Mor
tensen [Form], J. Chr. Jensen, Bornholt, Mads Larsen, Steen
[Sekr.], Jensen [Broby], Slebsager, Nørskov, Sevelsted,
Koefoed, Fibiger og Drachmann). Beretning (B. Sp. 3253)
afgiven 25 z4.
Lovforslaget er et Led i Reformen af Sociallovgivningen.
Socialministeriet nedsatte i Sommeren 1929 et Udvalg,
bestaaende af Kontorchef i Arbejderforsikrings-Raadet
A. Birkmose, Folketingsmand L. D. Rasmussen, Medlem af
Arbejderforsikrings-Raadet, Ingeniør K. Schøller og Fuld
mægtig i Socialministeriet, Dr. polit. F. Zeuthen. Udvalgets
Ledelse blev først varetaget af Kontorchef i Socialministeriet
H. de Jonquiéres, senere af Kontorchef i Socialministeriet
J. A. Berner. Udvalget afgav efter at have drøftet forskellige
Spørgsmaal om Ændringer i Loven af 14. Juli 1927 en Beret
ning, og i Lovforslaget fulgte Ministeren paa væsentlige
Punkter Udvalgets Indstilling, men mente paa enkelte Omraader dog at maatte stille andre Forslag, ligesom Ministeriet
foretog en Række, væsentlig formelle, Ændringer, der er en
Følge af de stillede Ændringsforslag.
De Hovedspørgsmaal, som Udvalget behandlede og som
ogsaa foreligger i Lovforslaget, er følgende:
1. En Omorganisation af den lovpligtige Ulykkesforsik
ring, væsentlig fordi den nuværende Ordning med ca. 40
anerkendte Selskaber er meget dyr. Overvejelserne har drejet
sig om, hvorvidt man skal gaa over til en Statsanstalt eller
et Forsikringsforbund, og Lovforslaget har valgt det sidste.
2. Overgang fra Kapitalerstatning til Rentesystemet, hvilket
foreslaas.
3. Forholdet mellem Ulykkes- og Sygeforsikringen, saa vidt
Dagpengeudbetalingen angaar. Det drejer sig her om, fra
hvilket Tidspunkt Dagpengene efter Ulykkestilfælde udbetales,
straks eller, som nu, først efter Sygekassehjælpens Ophør.
Lovforslaget ændrer ikke væsentligt den gældende Regel.
4. Om den i 1927 indførte almindelige Nedsættelse af alle
Erstatningsydelser med 15 pCt. bør opretholdes, hvad Lov
forslaget ikke gør.
5. En Omorganisation af Arhejderforsikrings-Raadet, hvil
ket foreslaas.
6. Forsikringens Udvidelse til ogsaa at omfatte Erhvervs
sygdomme, hvilket kun i ringe Grad foreslaas.
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7. Erstatning for Ulykkestilfælde til og fra Arbejdsstedet,
der til Dels foreslaas.
Paa forskellige andre Punkter foreslaas derhos Ændringer,
og her anføres de væsentligste Afvigelser mellem den gældende
Lov og Lovforslaget.
I § 1, hvis to første Stykker svarer til den gældende Lov,
er i 3. Stykke optaget Forslag om, at visse Erhvervssygdomme
skal medtages under Forsikringen, idet det foreslaas:
Konstateres der en Sygdom af en af de i nedenstaaende
Skema omhandlede Arter hos en forsikret Person, der har
været beskæftiget i en af de Virksomheder, som paa Skemaet
er anført udfor paagældende Sygdom, og denne med Rime
lighed lader sig henføre til hans Arbejde i saadan Virksom
hed, berettiger Sygdommen og dens Folger til Erstatning i
Overensstemmelse med nærværende Lov. Forsikringspligtig
Arbejdsgiver for paagældende Person er Arbejdsgiveren i den
Virksomhed af omhandlede Art, i hvilken han sidst har
været beskæftiget før Sygdommens Konstatering, medmindre
det kan godtgøres, at Sygdommen skyldes Arbejde i en anden
Virksomhed. Hvor der i nærværende Lov knyttes Rets
virkninger til Dagen for et Ulykkestilfældes Indtræden,
gælder for de heromhandlede Sygdomme Dagen for Syg
dommens paaviselige Optræden.
De i Skemaet nævnte Sygdomme er Bly- eller Kviksølv
forgiftninger. Miltbrandinfektion og kroniske Hudsygdomme,
fremkaldt af eksotiske Træsorter.
§ 2 svarer til den gældende Lov med Undtagelse af, at
Personer, der udøver borgerlige eller kommunale Ombud,
er medtaget under det offentliges Risiko, og derhos er til
føjet et nyt 2. Stykke saalydende:
»Ved kongelig Anordning kan det bestemmes, at nær
værende Lovs Regler med de Lempelser, der følger af paa
gældende Personers særlige Forhold, bringes til Anvendelse
paa Personer, som er anbragt i Forsørgelsesanstalter, Fængsler,
Tvangsarbejdsanstalter, Arresthuse, Sindssygehospitaler, Op
dragelsesanstalter og lignende Anstalter, eller som af en af
vedkommende Anstalter er anbragt i kontroleret Familie
pleje.«
§ 3 svarer til den tidligere. Der er en ny Bestemmelse
om, at Forsikringen omfatter Ulykkestilfælde, der rammer
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den forsikrede paa Vej til eller fra Arbejdsstedet, naar hans
Færden foranlediges af og staar i umiddelbar Sammenhæng
med saadant Arbejde. Derhos er Bestemmelsen i den gæl
dende Lov om, at Forsikringen omfatter Ulykkestilfælde,
der skyldes den forsikredes Forsøg paa Redning af Menneske
liv, udeladt. En Bestemmelse om, at Staten i disse Tilfælde
skal yde Erstatning, er optaget i Forslagets § 77. Endelig er
en Bestemmelse i den gældende Lovs § 3, Stykke 2, om at
Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, naar den forsik
rede ved grov Uagtsomhed ell. lign, selv har hidført eller
dog væsentlig har bidraget til Ulykkestilfældet, ændret til,
at Nedsættelse eller Bortfald skal finde Sted.
I § 4 foreslaas en enkelt Ændring af mindre Betydning.
§ 5 er uforandret, og § 6 er kun ændret i formel Hen
seende.
§ 7 er uforandret.
I §§ 8—11 findes Forslagene om Omorganisationen af det
nuværende Arbejderforsikrings-Raad. Medens det nedsatte
Udvalg mente at maatte foreslaa den nuværende Ordning
bibeholdt, har Ministeren i Overensstemmelse med den i
sin Tid nedsatte Administrationskommissions Forslag fore
slaaet de nuværende 3 Afdelinger slaaet sammen til 1 — den
særlige sønderjydske Afdeling opretholdes — og Oprettelse
af et Direktorat.
De nye Bestemmelser lyder saaledes:
Til Ordningen af de ifølge denne Lov opstaaende Forhold
oprettes under Socialministeriet et Direktorat, hvis Chef er
Direktøren for Ulykkesforsikringen, og et Ulykkesforsikrings-Raad. Direktøren skal enten opfylde Betingelserne for
at kunne beskikkes til Dommer eller for at kunne være Sag
fører, eller han maa have bestaaet en statsvidenskabelig
eller national-økonomisk Eksamen og derefter have haft
mindst 3 Aar praktisk forsikringsteknisk og embedsmæssig
Virksomhed.
Direktoratet træffer, efter at have modtaget alle fornødne
Oplysninger, Afgørelse af følgende Spørgsmaal:

1) om en Virksomhed eller et Arbejdsforhold horer under
denne Lov, og i bekræftende Fald om, hvem der er at
anse som forsikringspligtig Arbejdsgiver;
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2) om en Person har Pligt til at forsikre sig selv i Overens
stemmelse med Reglerne i denne Lovs § 60, og om en
Person har Adgang til at tegne frivillig Forsikring i
Medfør af denne Lov;
3) om et anmeldt Ulykkestilfælde kan anses for forvoldt
ved paagældendes under Loven hørende Arbejde, jfr. § 3;
4) om der foreligger et Ulykkestilfælde, og om den tilstede
værende Lidelse kan anses for forvoldt ved det paaberaabte Ulykkestilfælde, jfr. herved § 1, Stykke 2 og 3;
5) om den forsikrede eller hans efterladte med Føje kan
sagsøge Arbejdsgiveren eller andre, jfr. § 4;
6) om Størrelsen af den Arbejdsfortjeneste, som skal lægges
til Grund ved Erstatningsberegningen, jfr. § 46;
7) om et Ulykkestilfælde har medført saadanne Følger, der
begrunder Krav paa Ydelser efter Loven, og om der findes
Personer, der kan gøre Krav paa Dødserstatning;
8) om Størrelsen og Arten af de Ydelser, der tilkommer den
forsikrede eller hans efterladte, jfr. §§ 34 og 41;
9) om Anvendelsen af Bestemmelserne i Lovens §§ 3,
Stykke 2, og 52, Stykke 1 og 2;
10) om Anvendelsen af Bestemmelserne i Lovens §§ 40 og 44;
11) om Tvivlsspørgsmaal vedrørende Dagpenge;
12) om Tvivlsspørgsmaal vedrørende Takst for Lægeattester.
Forinden Direktoratet træffer Afgørelse af de i Stykke 1
omhandlede Spørgsmaal, skal det give vedkommende For
sikringsforbund samt andre vedkommende Lejlighed til at
gøre sig bekendt med de foreliggende Oplysninger og til at
udtale sig om Sagen. Har Direktoratet undladt at følge denne
Fremgangsmaade, kan Ulykkesforsikrings-Raadet, eventuelt
Socialministeren, naar Omstændighederne i øvrigt taler
derfor, se bort fra de i § 10 foreskrevne Ankefrister.
Direktoratet er berettiget til, forinden Afgørelsen træffes,
at forelægge Sagen for Ulykkesforsikrings-Raadet og er for
pligtet hertil, for saa vidt det i det enkelte Tilfælde er i Tvivl
om Afgørelsen.
§ 10, som indeholder Reglerne om, hvilke af Direk
toratet trufne Afgørelser der kan indankes enten for Ulykkes
forsikrings-Raadet eller for Socialministeren, er i Overensstem
melse med den gældende Lovs § 14 og den Praksis, som har
udviklet sig.
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§ 11, der svarer til Lovens § 9, giver Reglerne om Raadets
Sammensætning:
Ulykkesforsikrings-Raadet bestaar af Direktøren for
Ulykkesforsikringen som Formand samt af 10 Medlemmer.
2 Medlemmer, hvoraf den ene skal være Læge, udnævnes
af Kongen, medens de øvrige 8 Medlemmer udnævnes af
Socialministeren som Repræsentanter for de forsikringspligtige og de forsikrede efter nedenstaaende Regler.
Der udnævnes 2 Repræsentanter for Arbejdsgivere, hen
hørende til Virksomheder, der indgaar henholdsvis under
§ 53 og under § 72, efter Indstilling henholdsvis af »Dansk
Arbejdsgiverforening« og »De samvirkende danske Landbo
foreninger«, samt 2 Repræsentanter for Arbejdere, der hen
hører til Virksomheder, der omfattes af de samme Bestem
melser,- efter Indstilling for begges Vedkommende af »De sam
virkende Fagforbund i Danmark«.
Der udnævnes derhos 2 Repræsentanter for Arbejds
givere, henhørende til Virksomheder, der indgaar henholdsvis
under § 58 og under § 59, efter Indstilling henholdsvis af
»Sofartsraadet» og af »Dansk Fiskeriforening«, samt 2 Repræ
sentanter for de henholdsvis efter § 58 og efter § 59 forsikrede,
efter Indstilling henholdsvis af »De samvirkende Fagforbund
i Danmark« og af »Dansk Fiskeriforening«.
De i Stykke 3 omhandlede Medlemmer deltager kun i
Behandlingen af Sager, der vedrører Forsikringen efter
Lovens Kapitel VII, og kun for saa vidt Raadet i det enkelte
Tilfælde beslutter at indkalde dem, medens Formanden og
de øvrige Medlemmer deltager i Behandlingen af alle Raadet
forelagte Sager, for saa vidt de ikke er forhindret i at give Møde.
De følgende Bestemmelser i § 11 svarer i det væsentlige
til den gældende Lov, idet der dog gøres den Forandring, at
medens efter denne Direktøren for Sygekassevæsenet kan
tilforordnes Raadet, er dette bortfaldet, men samtidig bestem
mes, at Formanden for Invalideforsikringsretten kan tilfor
ordnes Raadet og Direktoratet.
§§ 12 og 13 stemmer med gældende Lovs §§ 15 og 16,
med de Ændringer, som følger af, at Forsikringen nedenfor
foreslaas omorganiseret.
I Kapitel III, om Forsikringspligtens Ordning, foreslaas
Regler, væsentlig forskellige fra de gældende, idet, som foran
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nævnt. Forsikringen tænkes ordnet igennem Forsikrincisforbund. I saa Henseende fastsætter § 15 (§ 14 er enslydende
med den gældende Lovs § 17):
Til Overtagelse af den Arbejdsgiverne paalivilende For
sikringspligt oprettes efter Regler, der fastsættes ved kongelig
Anordning, 4 Forsikringsforbund under gensidigt Ansvar,
1 for de i Henhold til Kapitel VI forsikringspligtige Arbejds
givere (Industri, Haandværk m. m.), 1 for de i Henhold til
Kapitel VII forsikringspligtige Arbejdsgivere (Søfart og
Fiskeri) og 2 for de i Henhold til Kapitel VIII forsikringspligtige Arbejdsgivere (Land- og Skovbrug ni. m.). Af de
2 Forbund, der oprettes til Overtagelse af den Arbejdsgivere
i Henhold til Kapitel VIII paahvilende Forsikringspligt,
overtager det ene Forsikringspligten for de Arbejdsgivere,
hvis Landbrugs-, Skovbrugs- eller Havebrugsejendomme til
Ejendomsskyld til Staten er ansat til et Beløb af 30 000 Kr.
eller derover, medens det andet Forsikringsforbund overtager
Forsikringspligten for de øvrige efter Bestemmelserne i
Kapitel VIII forsikringspligtige Arbejdsgivere.
Ved kongelig Anordning kan der udover de i Stykke 1
nævnte Forsikringsforbund oprettes flere saadanne, saafremt
Organisationen for et klart afgrænset Fags Arbejdsgivere,
der beskæftiger mindst 10 000 forsikringsberettigede Arbej
dere, andrager derom, og Forholdene i øvrigt taler derfor.
Oprettes saadanne Forbund, er enhver til paagældende Fag
hørende forsikringspligtig Arbejdsgiver Medlem af For
bundet.
Driver en Arbejdsgiver flere Erhverv, eller bestaar hans
Virksomhed af flere Dele, der efter deres Natur kan omfattes
af forskellige Forsikringsforbund, er han Medlem af det For
bund, som Hovedvirksomheden tilhører.
Medlemsforholdet til et Forsikringsforbund begynder
samtidig med, at Arbejdsgiveren indtræder i et Forhold, der
begrunder Forsikringspligt i Medfør af nærværende Lov.
Den i §§ 57, 60, 61 og 76 omhandlede Forsikring for
selvstændig erhvervsdrivende overtages af det Forbund, til
hvilket paagældende skal afgive sin Risiko, saafremt han er
forsikringspligtig Arbejdsgiver.
§ 16, om Forsikringsforbundenes Vedtægter, svarer til de
tilsvarende Bestemmelser i Lovens § 18.
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Ved § 17 foreslaas Oprettelse af et Fællesorgan for samt
lige Forbund, idet det bestemmes:
»Til Afgørelse af Spørgsmaal om, til hvilket Forbund en
forsikringspligtig Arbejdsgiver henhører, til Afgivelse af Ind
stilling om Oprettelse af ny Forbund samt Nedlægning,
Forandring eller Sammenslutning af bestaaende Forbund
samt i øvrigt til Behandling af Spørgsmaal, der forelægges
af Socialministeren, Direktoratet eller UlykkesforsikringsRaadet, eller som ønskes behandlet af Udvalgets enkelte
Medlemmer, oprettes et for samtlige Forsikringsforbund
fælles Forsikringsudvalg, hvis Formand er Direktøren for
Ulykkesforsikringen, og som i øvrigt bestaar af 2 af hvert
Forsikringsforbunds Bestyrelse udpegede Repræsentanter.
Socialministeren kan tilforordne Udvalget en af Ministeriets
Tjenestemænd. De nærmere Regler for Udvalgets Virkscmhedsomraade og Forretningsgang fastsættes af Socialmini
steren efter Indstilling af Udvalget. De Afgørelser, som det
herefter tilkommer Udvalget at træffe, er endelige.«
§ 18 giver ligesom Lovens § 18, Stykke 10, Ministeren
Ret til at fritage en Arbejdsgiver for at afgive sin Risiko til
ét Forsikringsforbund mod Sikkerhedsstillelse.
§§19 og 20 svarer til de gældende §§ 19 og 20.
§ 21 bestemmer, i Lighed med gældende Lovs § 49, at
Erstatning for Ulykkestilfælde, overgaaet saadan Medhjælp,
for hvilken Arbejdsgiveren i Henhold til § 53, 2. Punkt, ikke
har Forsikringspligt, udredes af det Forsikringsforbund, der
oprettes til Overtagelse af de i Henhold til § 53 forsikrings
pligtige Arbejdsgiveres Risiko. Saafremt der i Medfør af
Bestemmelsen i § 15, Stykke 2, oprettes flere saadanne For
bund, udbetales Erstatningen forskudsvis af Direktoratet
og fordeles for hvert Kalenderaar paa de Forbund, der over
tager Forsikring i Henhold til Kapitel VI, i Forhold til deres
Præmieindtægt af pligtig Ulykkesforsikring.
I Kapitel IV, Forsikringskravene, er § 22 svarende til
den gældende Lovs § 22, der fastsætter Ydelserne, foruden
Sygebehandling, til Dagpenge, Invaliditetserstatning, Erstat
ning til efterladte og Begravelseshjælp. I Lovforslagets § 22
er dog Slutningsbestemmelsen i den gældende Lov om Ned
sættelse af Ydelserne med 15 pCt. ikke medtaget som Følge
af, at Nedskæringen fra 1927 som foran omtalt foreslaas
ophævet.
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§ 23, om Ydelse af Bandager o. lign. Hjælpemidler under
Sagens Behandling, svarer til nugældende §23, idet dog dennes
sidste Stykke ikke er medtaget, fordi det findes i Lovforslaget
om offentlig Forsorg.
§ 24 svarer i det væsentlige til den gældende § 24, og
§ 25 er ligeledes som gældende Lovs § 25.
I § 26 findes en ny Bestemmelse, som paa et enkelt Punkt
ændrer de gældende Regler, hvorefter Sygekasserne ikke kan
kræve Refusion af Dagpenge, som de i de første 13 Uger
efter Ulykkestilfældet har betalt til en tilskadekommen, der
falder ind under Ulykkesforsikringen. Det bestemmes nemlig
nu i § 26:
»Har en anerkendt Sygekasse (statskontroleret Syge
forening) udbetalt Dagpenge i Henhold til Lov om Folke
forsikring i Anledning af Tilskadekomst, der begrunder Krav
paa Pengeydelser efter nærværende Lov, har den Krav paa
fra vedkommende Forsikringsforbund at faa godtgjort de
saaledes udbetalte Dagpenge.« (Det oplyses, at det vil dreje
sig om 100 000 a 200 000 Kr.).
§ 27 bestemmer, at Dagpengenes Størrelse udgør 2/3 af
den tilskadekomnes Dagløn, jfr. § 46, dog ikke over 5 Kr. 25 0.
daglig. For hver Uge betales Dagpenge for 7 Dage. Delvise
Dagpenge ydes ikke; dog kan Direktoratet, hvor Forholdene
taler derfor, nedsætte Dagpengene med en Fjerdedel. Bestem
melsen svarer til nugældende §26 med den Ændring, at dennes
Minimumsgrænse for Dagpenge, 1 Kr., er udeladt, ligesom
en Bestemmelse om, at Dagpengene først kan nedsættes,
naar der er forløbet 6 Maaneder fra Ulykkestilfældet, strøget.
§ 28 svarer til Lovens § 27, idet dog dennes sidste Stykke
om, at Dagpengeydelser ikke vedvarer længere end til Aarsdagen efter Ulykkestilfældet, er udgaaet, da Spørgsmaalet
om Invaliditetserstatning kan trække længere ud.
§§ 29—32 svarer til den gældende Lovs §§ 28—31.
§ 33 svarer til Lovens § 34 og gaar ud paa, at Invaliditetsspørgsmaalet i Regelen afgøres inden 1 Aar efter Ulykkes
tilfældet, men det tilføjes, at naar Omstændighederne taler
derfor, kan Direktoratet udsætte Afgørelsen, i intet Tilfælde
dog udover 3 Aar.
I § 34 fastslaas Overgangen til Rentesystemet, idet Para
graffen lyder saaledes:
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Invaliditetserstatning ydes i Form af en aarlig Rente,
der, for saa vidt den ikke kapitaliseres, jfr. § 38, løber, saa
længe den tilskadekomnes Erhvervsevne er forringet med
5 pCt. eller derover som Følge af Ulykkestilfældet. Renten
udgør ved fuldstændigt Tab at Erhvervsevnen 2/3 af den til
skadekomnes Aarsløn, jfr. § 46, og ved Nedsættelse af Er
hvervsevnen en til Nedsættelsen svarende Del af den Rente,
der vilde være at yde ved fuldstændigt Tab af Erhvervsevnen.
Ved Fastsættelsen af Invaliditetsgraden skal Direktoratet i det
Omfang, som skønnes rimeligt, tage Hensyn til særlige Fær
digheder, der kræves i vedkommendes sædvanlige Erhverv,
samt til saadan forudbestaaende Forringelse af Erhvervs
evnen, som maa antages at forværre Ulykkestilfældets Følger,
derunder Men af tidligere Ulykkestilfælde.
§ 35 bestemmer, i Realiteten i Overensstemmelse med den
gældende Lov, at for saa vidt Renten fastsættes efter en
Invaliditetsgrad af 50 pCt. eller derover, begynder den at
løbe fra den Dag, da Dagpengene ophører. I alle andre Til
fælde begynder den at løbe fra Dagen for Direktoratets Af
gørelse af Invaliditetsspørgsmaalet.
§ 36 svarer til Bestemmelserne i Folkeforsikringslovfor
slagets § 56 og fastsætter Regler om Renteyderes Pligt til
at indberette Forandring i deres Forhold, om Kontrol med
dem og senere Forhøjelse eller Nedsættelse af Renten, hvilket
dog ikke kan finde Sted, naar der er forløbet 5 Aar efter
Rentens første Fastsættelse.
§ 37 giver ligeledes Bestemmelser stemmende med de i
Folkeforsikringslovforslaget indeholdte om. at Renten i visse
Tilfælde kan udbetales til andre end den paagældende selv.
§ 38 giver Reglerne om Rentens Omsætning til Kapital
beløb og bestemmer herom:
Saafremt Renten er beregnet efter en Invaliditetsgrad
af 50 pCt. eller derover, kan den aarlige Rente eller en Del af
denne i særlige Tilfælde, og naar den renteberettigede sam
tykker heri, omsættes til et Kapitalbeløb. Saafremt Renten
er beregnet efter en Invaliditetsgrad af mindre end 50 pCt.,
skal Renten normalt, og uden at den renteberettigedes Sam
tykke udkræves, omsættes til et Kapitalbeløb. De nærmere
Regler for Omsætningen af Rente til Kapital fastsættes af
Socialministeren efter Indstilling af Direktoratet. Der vil
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ved Fastsættelsen af disse Regler være at tage Hensyn til
den tilskadekomnes Alder, Længden af den Tid, der er for
løbet siden Ulykkens Indtræden, og Invaliditetens Størrelse.
Ved Invaliditeter paa 20 pCt. og derunder kan Kapitalbeløbet ikke fastsættes til mere end 7% Gange Rentens Stør
relse; ved Invaliditeter paa over 20 pCt. kan Kapitalbeløbet
ikke fastsættes til mere end 7^4 Gange den Del af Renten,
der svarer til 20 pCt., plus det Beløb, for hvilket der i Stats
anstalten for Livsforsikring kan kobes en Livrente, der svarer
til den øvrige Del af Renten.
I § 39 bestemmes, at hvis det godtgøres, at en Invalids
Erhvervsevne er væsentlig ringere end forudsat paa det
Tidspunkt, da Omsætningen af Renten til Kapitalbeløb har
fundet Sted, kan Direktoratet — dog ikke, naar der er for
løbet 5 Aar — i Tilfælde, hvor Omstændighederne i øvrigt
taler derfor, tillægge paagældende en aarlig Rente, der udgør
Forskellen mellem den Rente, efter hvilken Omsætningen til
Kapitalbeløb er foretaget, og den til den senere konstaterede
højere Invaliditet svarende Rente. Den saaledes tilkendte
Rente kan under de i § 38 nævnte Betingelser omsættes til
et Kapitalbeløb, hvorved tages Hensyn til den samlede
Invaliditets Størrelse.
§ 40 fastsætter, i Overensstemmelse med gældende § 43,
at det Kapitalbeløb, som tilkendes umyndige Personer, kom
mer dem til gode paa den Maade, som Direktoratet bestem
mer. Det samme gælder, naar Direktoratet efter Forhandling
med den tilskadekomne og efter at have indhentet det sociale
Udvalgs, eventuelt Invalideforsikringsraadets, Erklæring
anser Udbetaling af Summen for utilraadelig. Det paahviler
det sociale Udvalg at yde Direktoratet Bistand ved Erstat
ningsbeløbenes Udbetaling og Anbringelse.
§ 41 indeholder Reglerne om Erstatning til efterladte
efter den, der er omkommet ved et Ulykkestilfælde. De svarer
i alt væsentligt til den gældende Lovs §§ 35 og 36, idet der
dog foreslaas en Deling af de Kategorier af efterladte, der
har Adgang til Erstatning.
Under Numrene 1—3 er nævnt de Tilfælde, hvor en
forulykket efterlader sig Personer, overfor hvem han havde
Forsørgelses- eller Bidragspligt i Henhold til Lov om offentlig
Forsorg. I disse Tilfælde skal de efterladte med en enkelt
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Undtagelse have en ubetinget Ret til Erstatning af den
normale Størrelse, ligesom nu efter Lovens § 35 a—c.
Under Nr. 4 og 5 er nævnt de Kategorier af efterladte,
der yderligere kan være Tale om at tillægge Erstatning, de
i den gældende § 35 d—e nævnte Tilfælde. De nye Regler
gaar ud paa:

4) Efterlader den afdøde sig ingen efter ovenstaaende Be
stemmelser erstatningsberettiget, eller kommer Erstat
ningen til Udbetaling med et mindre Beløb end nævnt
under Nr. 6, bestemmer Direktoratet, hvorvidt og i
hvilket Omfang Erstatning skal tillægges:
a) en efterladt Enke, naar Ægtefællerne levede adskilt,
da Ulykkestilfældet fandt Sted, og afdøde i Løbet
af de 3 sidste Aar har ydet Underholdsbidrag til
Hustruen, uagtet denne ikke havde Retskrav over
for Manden;
b) en fraskilt Hustru, naar afdøde var tilpligtet at yde
og faktisk ydede Underholdsbidrag til hende, da
Ulykkestilfældet fandt Sted;
c) Stifbørn, overfor hvilke der ikke paahvilede afdøde
Forsørgelses- eller Bidragspligt, men som han faktisk
forsørgede.
5) Saafremt de samlede Erstatningsydelser herefter andrager
mindre end det 7-dobbelte af den afdødes Aarsløn, jfr.
Nr. 6, kan Direktoratet under særlige Omstændigheder
bestemme, hvorvidt og i hvilket Omfang Erstatning bør
tillægges andre nærstaaende, saasom Plejebørn, Forældre
eller Søskende, hvem afdøde forsørgede, eller til hvis
Forsørgelse han mere varig ydede væsentligt Bidrag,
da Ulykkestilfældet fandt Sted.
6) Erstatningen efter nærværende Paragraf kan i intet
Tilfælde overstige det 7-dobbelte af den afdødes Aarsløn,
beregnet efter § 46, hvilket stemmer med nugældende
Lovs § 35 e.
Et nyt sidste Stykke i § 41 er tilføjet Bestemmelserne
i den nugældende § 36, nemlig saalydende:
»Saafremt der er udbetalt den afdøde Invaliditetserstat
ning, vil der i Enkens Erstatning være at fradrage et Beløb,
svarende til Halvdelen af det udbetalte Kapitalbeløb eller
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Halvdelen af det til Ulykkesforsikringsrenten svarende
Kapitalbeløb. Direktoratet kan imidlertid, hvor Omstændig
hederne taler derfor, fradrage et mindre Beløb i Dødserstat
ningen end efter foranstaaende Begel, dog at Erstatningen
ikke efter Fradraget maa overstige det Beløb, for hvilket der
i Statsanstalten for Livsforsikring for en Kvinde i den Alder,
som Enken havde paa Mandens Dødsdag, kan købes en Liv
rente svarende til 20 pCt. af den Aarsløn, der er lagt til Grund
ved Erstatningsberegningen.«
§§ 42—44 svarer i det væsentlige til gældende Lovs
§§ 37, 38 og 40.
§ 45 bestemmer, svarende til Lovens § 42, hvorledes
der skal forholdes med Udbetalingen af Dagpenge, Benter,
Begravelseshjælp og Kapitalbeløb.
§ 46 giver Begler om, hvorledes den tilskadekomnes Aars
løn skal beregnes, væsentlig i Overensstemmelse med gæl
dende § 41, dog med Ændring af dennes sidste Bestemmelse,
idet det foreslaas, at ved Beregning af Invaliditets- og Dødserstatning for en forsikret, der er Medlem af Arbejdsgiverens
Familie og af den Grund arbejder for et Vederlag, der er
væsentlig mindre end sædvanlig, for en forsikret, der staar i
Lærlingeforhold til Arbejdsgiveren, samt for en Person paa
under 21 Aar, fastsættes Aarslønnen af Direktoratet efter
Skøn. Ved denne Fastsættelse af Aarslønnen for unge vil
der for den Del af Invaliditeten, der maa anses for at være af
Varighed udover det fyldte 21. Aar, kunne lægges den Aars
løn til Grund, der sædvanlig oppebæres af Personer paa 21 Aar
og derover med samme Uddannelse i samme eller dermed
beslægtet Erhverv som det, hvormed paagældende var
beskæftiget, da Ulykken skete; for en Person paa under
21 Aar kan de i dette Stykke omhandlede Erstatninger dog
ingen Sinde beregnes efter en lavere Aarsløn end 1 200 Kr.,
medmindre hans Erhvervsevne forud for Ulykkestilfældets
Indtræden var nedsat i væsentlig Grad.
Kapitel V indeholder Keglerne om Anmeldelse af Ulyk
kestilfælde m. v., §§ 47—52, i alt væsentligt svarende til gæl
dende Lovs §§ 44—45, 39, 46—48.
Ogsaa Kapitel VI, Forsikringen for Industri, Haandværk, Handel, private Tjenesteforhold m. v., §§ 53—57, stem
mer i det væsentlige med Lovens §§ 49—53.
32*
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Ligeledes stemmer Kapitel VII, Forsikringen for Sofart
og Fiskeri, §§ 58—71, med Lovens Kapitler VII og VIII.
Dog er i Lovforslagets § 58 udeladt de i den gældende Lovs
§ 54, sidste Stykke, og § 66 B indeholdte Bestemmelser,
hvorefter fra Redernes Forsikringspligt undtages de saakaldte
»Partsfiskere«, Personer, der benyttes til Fiskefangst og som
Vederlag for deres Arbejde kun faar Procenter eller Andel i
Fangsten.
Kapitel VIII, Forsikringen for Landbrug, Skovbrug,
Havebrug m. m., §§ 72—76, stemmer ogsaa i alt væsentligt
med de gældende Bestemmelser, Lovens niende Kapitel.
Kapitel IX indeholder Reglerne om Statstilskud til For
sikringsforbundene til Nedsættelse af Præmierne for visse
Forsikringstagere, svarende til den gældende Lovs § 74, men
væsentlig simplificerede, idet der gælder samme Beregnings
regel for alle, medens den gældende Lov sondrer mellem de
forskellige Grupper. Lovforslagets Bestemmelse gaar ad paa,
at Staten yder til Forsikringsforbundene efter behørig
dokumenteret Regnskab et Tilskud til Nedsættelse af Præ
mierne for de Forsikringstagere, der driver et Erhverv, og
som godtgør, at deres Aarsindtægt ved Ansættelsen til Ind
komstskat til Staten ikke naar 1 800 Kr. paa Landet, 2 100
Kr. i Købstæderne og 2 400 Kr. i København og Frederiks
berg. Tilskuddet ydes til paagældendes Forsikring saavel
af hans i Erhvervet beskæftigede Arbejdere som af ham selv
og Hustru i Henhold til §§ 57, 60, 61 og 76. Statens Tilskud,
der alene maa anvendes til Nedsættelse af disse Medlemmers
Præmier, udgør 2/5 af den Præmie, der uden saadant Tilskud
vilde have paahvilet dem. — Erstatning for Ulykkestilfælde,
indtruffet under Forsøg paa Redning af Menneskeliv, udredes
af Statskassen i Overensstemmelse med Reglerne i denne Lov,
uanset om paagældende i øvrigt falder ind under Lovens
Bestemmelser. (Efter den gældende Lov udreder Statskassen
kun saadan Erstatning, naar den tilskadekomne falder ind
under Loven).
Kapitel X bar forskellige . Overgangs- og Slutnings
bestemmelser, bl. a. om, at der, indtil Valg af Bestyrelser for
Forsikringsforbundene kan foretages, vælges en midlertidig
Bestyrelse efter nærmere angivne Regler. Samtidig med
Lovens Ikrafttræden overdrages de hos de anerkendte For-
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sikringsselskaber og -forband i Henhold til Ulykkesforsik
ringsloven tegnede Forsikringer til de i Henhold til denne
Lov oprettede Forbund uden Godtgørelse til Forsikringssel
skaberne eller -forbundene, og Forbundet overtager samtidig
det Selskaberne og Forbundene paahvilende Ansvar efter
Ulykkesforsikringsloven.
Endelig indeholder Lovforslaget nogle Bestemmelser om
Bøder for Tilsidesættelse af Pligterne efter Loven.

Ministeren, nævnte ved Lovforslagets Fremsættelse, at
Merudgiften ved samtlige de foreslaaede Ændringer andrager
antagelig ca. 1 750 000 Kr., hvorfra gaar godt 1% Mill. Kr.
i sparede Administrationsudgifter, altsaa til Rest 500 000 Kr.
som endelig Merudgift.
Ved 1. Behandling udtalte Venstres Ordfører, Krag, sig
om forskellige af Lovforslagets Bestemmelser og ytrede Be
tænkelighed ved dem, navnlig ved Forslaget om Oprettelse af
Forsikringsforbund. De Konservatives Ordfører, C. J. F. Svens
Udtalelser faldt i det væsentlige, hvad Realiteten angaar,
sammen med Venstres Ordførers. Af de andre Partiordførere
vedrørende Socialreformen omtalte kun Retsforbundets
Ordfører, Geert- Jørgensen, Ulykkesforsikringslovforslaget og
var imod flere af de foreslaaede nye Bestemmelser, deriblandt
Forsikringsforbundene.
I den af Udvalgets Formand afgivne Beretning ud
tales :
Udvalget har i en Række Møder behandlet Lovfor
slaget og modtaget 3 Deputationer, men naaede ikke
inden Samlingens Slutning at afslutte sit Arbejde.

18. Forslag til Lov om Arbejdsanvisning og Ar
bejdsløshedsforsikring m. m. (Socialminister Steincke).
[A. Sp. 4185].
Fremsat i Folketinget 28/10 (F. Sp. 827, jfr. 813). 1. Beh.
3-12/12 (F. Sp. 2508, 2741, 2861, 2951). Henvist til Udvalg
paa 15 Medlemmer (Einer Jensen, Nygaard, Lundberg [Form.],
Schrøder, Jønson, Hinrichsen, Rager, Holger Kristiansen
[Sekr.], Krag, J. C. A. Larsen, Søren P. Larsen, Olav Olsen,
Edvard Sørensen, Christmas Møller og A. C. D. Petersen).
Beretning (B. Sp. 3041) afgiven 25/ö-
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Lovforslaget svarede i det hele til det af Socialministeren
i forrige Rigsdagssamling fremsatte, se Aarbog 1929—30,
Side 344 ff., hvor dets Indhold, navnlig set i Forhold til den
gældende Lovgivning, er gengivet. Der er dog i Aar i Lov
forslaget foretaget nogle Ændringer, svarende til, hvad Mini
steren i forrige Samling i en Skrivelse — der er gengivet som
Bilag 1 til Lovforslaget i Aar — til det i Folketinget nedsatte
Udvalg anmodede dette om at stille, væsentligt for at bringe
Lovforslagets Regler om Fordelingen af Kommunernes Ud
gifter til Arbejdsløshedsforsikringen i Overensstemmelse med
de tilsvarende paa Folkeforsikringslovforslaget. Disse Æn
dringer var i det væsentlige følgende:
I § 2 er for de anerkendte Arbejdsanvisningskontorer
udenfor København slettet Bestemmelsen om, at Forholds
talsvalg eventuelt skal bringes til Anvendelse ved Valg af
Kontorets Bestyrelse, idet denne Valgmaade vil være urimelig
i Betragtning af, at der kun skal vælges een af hver Kategori.
I § 13, Stykke 2, er i Tilslutning til de i 1930 stedfundne
Undersøgelser vedrørende Værdien af den offentliggjorte
Statistik over Antallet af arbejdsløse indsat en Bestemmelse,
hvorved Arbejdsløshedskasserne faar Adgang til at skille
sig af med Medlemmer, som ikke vilde kunne optages i Kassen
paa vedkommende Tidspunkt under Hensyn til de i § 13,
Stykke 2, herfor opstillede Betingelser. Det er endvidere foreslaaet, at Direktøren faar Ret til at kræve et saadant Medlem
udslettet som nydende Medlem eller overført til at være
bidragydende Medlem, dog med den i Paragraffens Stykke 3
indeholdte Adgang for den paagældende til at faa Afgørelsen
prøvet for Arbejdsnævnet.
I § 16, Stykke 3, hvor der i det tidligere Lovforslag kun
fandtes en Henvisning til de i Lovgivningen om offentlig
Forsorg indeholdte Regler om Adgang til at yde et nydende
Medlem Tilskud til Bestridelsen af hans Medlemsbidrag til
Arbejdsløshedskassen, er under Hensyn til Formuleringen
af den paagældende Bestemmelse (§ 284) i Lovforslaget om
offentlig Forsorg indsat en selvstændig Bestemmelse herom,
svarende til den i det tidligere Lovforslags § 40, Stykke 2,
indeholdte Overgangsbestemmelse, der samtidig er slettet.
I § 20, Stykke 1, er den i Punkt 9 indeholdte Bestemmelse
om Udelukkelse af Medlemmer, der oppebærer fast Fattig-

193O/1931

Ikke-vedtagne Forslag (Socialm.)

503

hjælp under Hensyn til Reglerne i Lovforslaget om offentlig
Forsorg angaaende Virkningerne af Fattighjælp og af visse
Former for Kommunegæld, ændret til at gælde Medlemmer,
der modtager Fattighjælp eller Kommunegæld af en saadan
Art eller Størrelse, at den kan medføre Tab af Valgret og
Valgbarhed. I Forbindelse dermed er i § 44, Stykke 2, indsat
en Overgangsbestemmelse, beregnet for det Tidsrum, der hengaar mellem Ikrafttrædelsen af nærværende Lovforslag og
Lovforslaget om offentlig Forsorg.
Ligeledes i Tilslutning til de ovenfor nævnte Undersøgel
ser vedrørende Arbejdsløshedsstatistikken foreslaas, at det i
Lovens § 24, Stykke 1, Punkt 5, fastsættes, at Vedtægtens
Bestemmelser om Kontrol med arbejdsløse Medlemmer og
Arbejdsanvisning skal være affattede »overensstemmende med
de af Direktøren efter Forhandling med Arbejdsnævnet paa
budte Regler«.

Under Behandlingen i det samlede Arbejdsnævn af Sagen
om Arbejdsløshedsstatistikkens Værdi var der Enighed om, at
det var ønskeligt, at der blev tilvejebragt et mere ensartet
Grundlag for Arbejdsløshedskassernes Tilmeldinger af arbejdssøgende og en nærmere Kontrol med disse Tilmeldinger.
Nævnet foreslog derfor den forannævnte Tilføjelse til ved
kommende Lovbestemmelse, hvorved det muliggøres at
paalægge Arbejdsløshedskasserne at føre Kontrollister (eller
Kontrolkartoteker), hvoraf hvert enkelt Medlems kontrolerede Ledighedsperiode skal fremgaa, at paalægge Kasserne
at afmelde et som arbejdsledig tilmeldt Medlem, naar dette
ikke indenfor et nærmere fastsat Tidsrum er mødt til Afkontrolering, at paabyde, at al Afkontrolering af arbejdsløse
skal foregaa i Arbejdstiden, samt at foreskrive, at der en Gang
om Maaneden af Arbejdsløshedskassernes Afdelinger og ved
kommende Arbejdsanvisningskontor i Forening i det Omfang,
hvori det er muligt, bør foretages en Revision af Tilmeldings
materialet.
I Konsekvens af de Ændringer, som Forslag til Lov oin
Forsikring mod Følger af Ulykkestilfælde gennemfører i
Arbejdsgiverens Forsikringspligt overfor Personer, som be
skæftiges paa Skibe og Fartøjer, der benyttes til Fiskefangst
og som Vederlag for deres Arbejde kun faar udbetalt Procenter
eller Andel i Fangsten, er i nærværende Lovforslags § 30
foreslaaet slettet den i den nugældende Arbejdsløshedslovs
§ 27, Stykke 2, Nr. 6, indeholdte Fritagelsesbestemmelse for
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Bidrag til Arbejdsløshedsfonden i Forhold til fornævnte
Personer.
I § 31. Stykke 1, er tilføjet en Bestemmelse om, at de af
Arbejdsløshedsfondens Bestyrelse trufne Beslutninger i Hen
hold til §§ 32 og 34 kan indankes for Socialministeren.
Endelig er Formuleringen af Straffebestemmelserne i
Lovforslagets § 3, Stykke 2, og § 6, Stykke 6, ændret som
Følge af Ikrafttrædelsen af Borgerlig Straffelov.
Ved 1. Behandling faldt kun faa Bemærkninger fra Par
tiernes Ordførere om Sagen, idet man henviste til Udtalelserne
i Fjor.
Den afgivne Beretning indeholder navnlig en Række
Oplysninger, som Udvalget har modtaget gennem Social
ministeriet.

19. Forslag til Lov om midlertidig Hjælp til ar
bejdsløse. (Socialminister Steincke). [A. Sp. 6491—C. Sp.
97, 335, 345, 349].
Fremsat i Folketinget 13/1 (F. Sp. 3473). 1. Beh. 16/i
(F. Sp. 3776). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Einer
Jensen, Nygaard, Lundberg [Form.], Schrøder, Jonson,
Hinrichsen, Rager, Holger Kristiansen [Sekr.], Krag, J. C. A.
Larsen, Svend Nielsen, Olav Olsen, Søren P. Larsen, Christmas
Moller og A. C. D. Petersen). Betænkning (B. Sp. 317)
afgiven 2y/1. (Ordfører: Einer Jensen). 2. Beh. 3 % (F. Sp.
4173). 3. Beh. 3/2 (F. Sp. 4206). Oversendt til Landstinget.
1. Beh. 11/2 (L. Sp. 620). Henvist til Udvalg paa 15 Med
lemmer (Bækgaard, Ludvig Christensen, Henriette Crone,
Gunnar Fog-Petersen, Gregersen, Hauch, Laurits Knudsen,
Thomas Larsen, Laursen [Sekr.], Lyngsis, Carl F. Madsen,
Rs. Nielsen, Ch. Petersen, Stensballe [Form.] og Tvede).
Betænkning (B. Sp. 729) afgiven 2/3. (Ordfører: Stensballe).
2. Beh. 4/3 (L. Sp. 861). 3. Beh. 4/3 (L. Sp. 902). Tilbagesendt
til Folketinget. Udvalgets Erklæring (B. Sp. 843) afgiven 5/3.
Eneste Beh. 5/3 (F. Sp. 5241). Tilbagesendt til Landstinget.
Udvalgets Erklæring (B. Sp. 847) afgiven 6/3- Eneste Beh. 6/3
(L. Sp. 970). Henvist til Fællesudvalg paa 30 Medlemmer.
(Fra Folketinget: de samme som ovenfor nævnt. Fra Lands
tinget: de samme som ovenfor nævnt. Formand: Lundberg,
Sekretær: Holger Kristiansen). Betænkning (B. Sp. 2823)
afgiven 3°/3. (Ordfører i Folketinget: Einer Jensen. I Lands-
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tinget: Stensballe). Eneste Beh. 3% (F. Sp. 6542, L. Sp.
1723). Lovforslaget bortfaldt.
Det af Ministeren fremsatte Lovforslag gik ud paa
folgende:
Til arbejdsløse, der er Medlemmer af statsanerkendte
Arbejdsløshedskasser, men som har opbrugt Understøttelsen
saavel fra Arbejdsløshedskassen som fra dennes Krisefond,
og til arbejdsløse Medlemmer, for hvilke Retten til Under
støttelse af Kassen er ophørt eller endnu ikke indtraadt, kan
der ydes Hjælp af vedkommende Opholdskommune. Den
samlede ugentlige Hjælp kan dog ikke overstige den Under
støttelse, som paagældende vilde kunne kræve af Arbejds
løshedskassen. Hjælpen ydes for samme Antal Dage pr. Uge
som Kassens vedtægtsmæssige Understøttelse; den kan ikke
ydes i mere end 70 Dage. — Til Medlemmer, der oppebærer
Understøttelse af en Arbejdsløshedskasses Krisefond, kan
vedkommende Opholdskommune som Tillæg hertil yde en
Hjælp, der pr. Dag svarer til Forskellen mellem Kassens
ordinære Understøttelse og Krisefonds-Understøttelsen.
Til arbejdsløse, der ikke er Medlemmer af statsanerkendte
Arbejdsløshedskasser, kan der ligeledes ydes Hjælp af ved
kommende Opholdskommune. Denne Hjælp skal imidlertid
være lavere end den Hjælp, som paa Grundlag af foran
staaende ydes til arbejdsløse Medlemmer af de nævnte Kasser.
Hjælpen ydes pr. ledig Dag, Søndage dog undtaget, og kan
ikke ydes i mere end 70 Dage.
Socialministeren fastsætter almindelige Regler for Kon
trollen, for Affattelsen af Begæringerne om Hjælp, for Affat
telsen af Kommunernes Regnskaber over deres Understøttel
sesudgifter samt for Anvisningen af den Kommunerne til
kommende Refusion fra Arbejdsløshedsfonden. De nærmere
Regler vedrørende Fremgangsmaaden ved Begæring om Hjæl
pen, dennes Størrelse og Udbetaling, Kontrol m. v., fastsættes
af Kommunalbestyrelsen, i København Magistraten. Det
kan ikke vedtages kun at anvende den ene af de ovenfor
omtalte Arter af Hjælp.
Kommunalbestyrelsen (Magistraten) kan overlade Kon
trol og Udbetaling til den kommunale Hjælpekasse, til de
statsanerkendte Arbejdsløshedskasser, for saa vidt angaar
disse Kassers Medlemmer, eller til de kommunale Arbejds-
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anvisningskontorer efter Overenskomst med vedkommende
Institution.
Udgifter, der afholdes til Understøttelser i Medfør af
foranstaaende Bestemmelser, bæres af vedkommende Op
holdskommune, der dog faar 2/3 af Udgifterne refunderet af
Arbejdsløshedsfonden. Halvdelen af Arbejdsløshedsfondens
Udgifter refunderes Fonden af Statskassen. Fondens Re
fusionspligt er betinget af, at der paa nærmere af Social
ministeren angiven Maade gives Fonden Adgang til at føre
Tilsyn med, at Understøttelsen til de arbejdsløse ydes i Over
ensstemmelse med de af Kommunalbestyrelserne (Magistraten)
fastsatte Regler, og at Kontrollen er betryggende gennemført.
For Medlemmer af statsanerkendte Arbejdsløshedskasser
kan en Kommune som Tillæg til den i Lovforslagets Begyn
delse omhandlede midlertidige Hjælp vedtage at betale
Kontingent til Arbejdsløshedskassen for det Tidsrum, i
hvilket Understøttelse i Henhold til nærværende Lov oppe
bæres. Mod behørig Dokumentation refunderer Arbejdsløs
hedsfonden fuldt ud Kommunernes Udgifter efter denne
Bestemmelse.
Understøttelser efter denne Lov medfører ikke for Mod
tageren de med Modtagelsen af Fattighjælp forbundne Rets
virkninger og har ingen Indflydelse paa den paagældendes
Erhvervelse af Forsørgelsesret i Opholdskommunen. Denne
har ikke Krav paa sædvanlig mellemkommunal Refusion af
den ydede Understøttelse.
Loven træder straks i Kraft og gælder indtil den 1. Maj
1931.
I Bemærkningerne til Lovforslaget udvikles, hvad der
har foranlediget Lovforslagets Fremkomst: at den ekstra
ordinære Arbejdsløshedsunderstøttelse ophævedes i 1927,
at de Krisekasser, som var tænkt at skulle erstatte den nævnte
Understøttede, kun i meget ringe Omfang oprettedes, at de
Forsøg, der blev gjort paa ad Lovgivningens Vej at komme
de arbejdsløse, der havde opbrugt deres vedtægtsmæssige
Understøttelse, til Hjælp, ikke førte til noget, se senest
Aarbog 1929—30, Side 362 og 367, at de arbejdsløse, der ikke
kan faa mere Hjælp fra Arbejdsløshedskasserne, nu er hen
vist til Hjælpekassen eller Fattig væsenet, hvis Udgifter
allerede i Forvejen er steget betydeligt (Fattighjælpsudgifter
fra 17,9 Mill. Kr. i 1926—27 til 20,9 Mill. Kr. i 1928—29 og
Hjælpekasseudgifter i samme Tidsrum fra 8,4 Mill. Kr. til
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17,9 Mill. Kr.), samt at det af Socialministeren i indeværende
Rigsdagssamling forelagte Forslag til Lov om Arbejdsanvis
ning og Arbejdsløshedsforsikring m. m. tidligst kan træde
i Kraft den 1. Oktober 1931, saa at den Udbygning af Krise
fonds-Ordningen, som dette Forslag tilstræber gennemført,
ikke vil kunne faa nogen Betydning for de arbejdsløse i inde
værende Vinter.
Ministeren bemærkede, at han ved Udarbejdelsen af Lov
forslaget havde taget vidtgaaende Hensyn til de Indvendinger,
der fra Venstres og de Konservatives Side blev fremsat imod
det i Fjor fremsatte Forslag.
Bekostningen ved Lovforslagets Gennemførelse opgjordes
i en som Bilag aftrykt Skrivelse af 8. Januar 1931 fra Direk
tøren for Arbejdsanvisningen og Arbejdsløshedsforsikringen.
Direktøren regnede med, at et Maksimumsantal af i alt ca.
17 800 arbejdsløse Kassemedlemmer straks vil falde ind under
Loven, og at dette Antal vil forøges med ca. 5 000 i hver af
Maanederne Marts og April. Hertil kommer ca. 3 000 Per
soner, der ikke er Medlemmer af Arbejdsløshedskasser. Den
samlede Understøttelsesudgift ansloges til at blive ca. 5,1
Mill. Kr., hvorefter Kommunerne, Arbejdsløshedsfonden og
Staten hver kom til at bære 1,7 Mill. Kr. Hertil kommer
for Arbejdsløshedsfondens Vedkommende en Udgift paa ca.
355 000 Kr. Det nøjagtige Antal paa Arbejdsløshedskasse
medlemmer, der er uden vedtægtsmæssig Understøttelse,
kendtes imidlertid ikke, da Lovforslaget fremsattes. •
Ved 1. Behandling i Folketinget anbefaledes Lovforslaget
af Socialdemokraternes og de Radikales Ordførere (henholds
vis Einer Jensen og Rager), medens saavel Venstres som de
Konservatives Ordførere (henholdsvis Krag og Christmas
Møller) udtalte Betænkeligheder ved det. Disse Synspunkter
fik ogsaa Udtryk i Betænkningen fra Folketingsudvalget.
Flertallet (Regeringspartierne) indstillede Lovforslaget til
Vedtagelse uforandret med Tilføjelse af, at de havde til
budt Forhandling om Ændringer i Lovforslaget, men Mindre
tallet havde ikke villet ind. derpaa. Venstremindretallet
mindede om, at det fra Venstres Side tidligere var udtalt,
at man misbilligede den Passivitet, som Regeringen efter
Venstres Mening havde udvist overfor Spørgsmaalet om
under den stigende Arbejdsløshed at skaffe Beskæftigelse,
og at man bestemt maatte forbeholde sig sin Stilling til rene
Understøt telsesforslag. Det gjordes fremdeles gældende,
»at ved nærværende Forslag svækkes paa afgørende Maade
Udsigten til Gennemførelse af en fremtidig Krisehjælp paa
Forsikringsgrund. Ved Forslaget om Tillæg til Krisekasseunderstøttelsen efter den gældende Lovgivning foregriber
man den frie Afgørelse i denne Sag i Tilknytning til Bestem
melser derom i Forslaget til en reformeret Sociallovgivning.
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Ved de foreslaaede Bestemmelser om Adgangen til Under
støttelse lig den vedtægtsmæssige udslettes Betydningen af
de i den gældende Arbejdsløshedslovs § 17 indeholdte Bestem
melser, som indskrænker Adgang til Understøttelse paa For
sikringens Grund i en Række nærmere angivne Tilfælde.«
Mindretallet fandt derhos enkelte af Lovforslagets Bestem
melser uheldige og maatte »af disse Grunde afstaa fra at med
virke til Forslagets Ophøjelse til Lov.«
Det konservative Mindretal erklærede lieller ikke at kunne
medvirke til Fremme af Lovforslaget og indstillede det til
Forkastelse. Mindretallet udtalte ligeledes, at det »allerede
ved Finanslovbehandlingen i Oktober Maaned i Fjor frem
hævede, at de økonomiske Forhold i Danmark udviklede sig
overordentlig katastrofalt, og at det var nødvendigt, at
Regeringen førte en Politik, saaledes at den søgte at skabe
Foranstaltninger til Fremme af Beskæftigelsen i Landet,
ligesom det maatte være Opgaven at søge i størst mulig
Udstrækning at værne den hjemlige Produktion. — — —
Overtor den økonomiske Krise har Regeringen intet eller
saa godt som intet foretaget, og Mindretallets Parti har frem
hævet, at dets Medvirken ikke kunde forventes til Gennem
førelse af en Tilskudspolitik, som gik paa tværs af den almin
delige økonomiske Politik, der bør føres i Landet«.
Mindretallet gjorde fremdeles gældende, at Gennemførelse
af det her forelagte Lovforslag vil betyde, at det Forsik
ringsprincip, paa hvilket al vor Arbejdsløshedslovgivning
hviler, paa betænkelig Maade undergraves, og at der ikke
gennem Forslaget skabes saadanne Kontrolforanstaltninger,
som yder tilstrækkelig Sikkerhed.
Mindretallet havde da i Udvalget henstillet til Over
vejelse, om Regeringen og de andre Partier vilde være villige
til at søge gennemført Forslag i Lighed med det af Mindre
tallets Parti tidligere fremsatte Forsiag om en alle Arbejdere
omfattende Krisekasse, og Mindretallet havde erklæret sig
villigt til for det Tilfælde, der vistes Forstaaelse herfor, da
at overveje, om man kunde være med til enkelte midlertidige
Foranstaltninger, men man havde fra anden Side ikke villet
medvirke hertil.
Ved 3. Behandling førtes en lang Forhandling, og Afstem
ningen fandt Sted ved Navneopraab. For Lovforslaget stemte
Socialdemokrater, Radikale, Retsforbundet og af de Kon
servative Fraenkel. Af de Konservative undlod Holstein og
Hans Thyge Jacobsen at stemme, medens de øvrige Kon
servative samt Venstre stemte imod, 18 var fraværende.
Lovforslaget vedtoges med 78 Stemmer mod 51.
I Landstinget stillede de forskellige Partier sig ligesom i
Folketinget. Ordførere var: Stensballe (V.), Ludvig Christen
sen (S.), Tvede (K.) og Gunnar Fog-Petersen (R.). I Udval-
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gets Betænkning udtaltes, at der var modtaget forskellige
Deputationer og indhentet Oplysninger — som der redegøres
for i Bilagene — samt i et nedsat Underudvalg foretaget
Drøftelser om Oprettelsen af Krisekasser, hvilket imidlertid
afsluttedes, efter at »Socialdemokraterne i det sidste Underudvalgsmøde havde erklæret, at de ikke længere kunde
deltage i Drøftelserne om Oprettelsen af Krisekasser, da dette
Spørgsmaal samtidig blev drøftet i Folketingets Udvalg
angaaende Arbejdsløshedslovforslaget, og man maatte ønske
det fremsatte Lovforslag hurtigt færdigbehandlet«.
Regeringspartierne indstillede da Lovforslaget til Ved
tagelse uændret, medens Flertallet (Venstre og Konservative)
stillede Ændringsforslag til ny Affattelse af Lovforslaget,
indeholdende Forslag til Lov om Krisekasser, der gik ud paa
følgende:
Anerkendte Arbejdsløshedskasser, der inden 1. Maj 1931
opretter Krisefond i Overensstemmelse med § 19 i Lov Nr. 151
af 1. Juli 1927, ydes der af Arbejdsløshedsfonden Tilskud og
Laan efter følgende Regler i Henhold til Arbejdsløshedskas
sernes Medlemsantal den 31. Marts 1931:
hvor Aarslønnen i Fagene er indtil 2 500 Kr.: 20 Kr. i Til
skud, 10 Kr. i Laan pr. Medlem,
hvor Aarslønnen i Fagene er mellem 2 500 Kr. og 3 000 Kr.:
15 Kr. i Tilskud, 10 Kr. i Laan pr. Medlem,
hvor Aarslønnen i Fagene er over 3 000 Kr.: 10 Kr. i Tilskud,
5 Kr. i Laan pr. Medlem.
Ovennævnte Frist for Oprettelse af Krisefond kan af
Socialministeren forlænges med indtil 2 Maaneder, naar det
godtgøres for ham, at særlige Forhold har hindret, at Datoen
1. Maj 1931 har kunnet overholdes.
Det er en Betingelse for at opnaa Tilsagn om det nævnte
Tilskud og Laan,
at Medlemsbidraget til Krisefonden skal ansættes særskilt
i Vedtægten og ikke maa andrage mindre end 20 pCt.
af det ordinære Medlemsbidrag til Arbejdsløshedskassen.
Hvis Bestyrelsen skønner, at Krisefonden har naaet en
saadan Størrelse, at den er tilstrækkelig til Løsning af
Fondens Opgave, kan Bestyrelsen med Direktørens Bil
ligelse bestemme, at der indtil videre ikke skal svares
Medlemsbidrag til Fonden; modsætter Direktøren sig
dette, kan Spørgsmaalet indbringes for Socialministeren;
at der af Arbejdsløshedskassen gives Sikkerhed for Laanets
Tilbagebetaling og Forrentning gennem de Kassen til
kommende Tilskud fra Staten, og
at vedkommende Fags faglige Organisation paatager sig
Selvskyldnerkaution for Laanets Tilbagebetaling og For
rentning.
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Laanet er rente- og afdragsfrit i 5 Aar. Det forrentes
derefter med 4 pCt. p. a. og afdrages med lige store aarlige
Afdrag i et Tidsrum af mindst 5 og højst 10 Aar fra samme
Tidspunkt at regne. Arbejdsløshedsfondens Bestyrelse fast
sætter indenfor fornævnte Grænser Af dragst idens Længde
under Hensyn til -Arbejdsløshedskassens økonomiske Forhold.
Det en Arbejdsløshedskasse til Oprettelse af Krisekasse ydede
Tilskud skal, i Tilfælde af Ophævelse af Krisekassen, tilbage
betales. Socialministeren fastsætter, efter Indstilling af Direk
tøren, paa hvilken Maade Tilbagebetalingen skal ske.
Krisefondens Understøttelse ydes efter samme Regler som
Kassens ordinære Understøttelse, men den daglige Under
støttelse kan ikke overstige to Trediedele af den for vedkom
mende Medlem gældende ordinære Understøttelse, og Under
støttelsen kan indenfor 12 paa hinanden følgende Maaneder
ikke ydes i mere end 70 Dage. Kommunerne kan yde til
Familieforsørgere, som faar Hjælp af en Krisekasse, en Til
lægshjælp af 1 Kr. pr. Dag, Krisekassehjælpen ydes dog saa
ledes, at den samlede Hjælp ikke kan overstige Kassens ved
tægtsmæssige Understøttelse. Af det af Kommunerne ydede
Beløb refunderer Statskassen Kommunerne det halve. Kom
munerne kan overdrage Arbejdsløshedskasserne at foretage
Udbetalingen af denne Tillægshjælp.
Den, der oppebærer Hjælp i Henhold til nærværende Lov,
kan ikke samtidig oppebære Hjælp i Henhold til Loven om
Hjælpekasser; herfra kan for Familieforsørgeres Vedkom
mende dog dispenseres under ganske særlig vanskelige For
hold for den paagældende eller for dem, for hvilke han har
Forsørgerpligt.
Socialministeriet fastsætter de nærmere Regler vedrørende
Udbetalingen af det i nærværende Afsnit omhandlede Til-,
skud og Laan samt vedrørende Aflæggelsen af Regnskaberne
om det af Kommunerne i Henhold til det foranstaaende
ydede Tilskud.
Der skal i de Gældsbeviser, der vil være at udstede af
Arbejdsløshedskassen, fastsætres, at Laanet straks forfalder
til skadesløs Tilbagebetaling i Tilfælde af, at Arbejdsløsheds
kassen mister eller frasiger sig sin Statsanerkendelse.
Det i § 27, Stykke 3, i Loven af 1. Juli 1927 om Arbejds
anvisning og Arbejdsløshedsforsikring m. m. fastsatte Beløb
af 12 Mill. Kr. nedsættes med et tilsvarende Beløb som det,
der maatte blive anvendt som Tilskud efter nærværende Lov.
Flertallet udtalte i Betænkningen som Motivering af
Ændringsforslaget, at det »ønsker gerne at medvirke til at
give de arbejdsløse, der uforskyldt er blevet arbejdsledige,
en lovhjemlet Ret til Understøttelse udover den vedtægts
mæssige Arbejdsløshedsunderstøttelse og ligeledes at aflaste
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Kommunerne for de store Byrder, som Hjælpekassehjælpen
paafører dem, men det maa da ske paa Forsikringsgrund
laget, ------------.«
»Gennem Vedtagelsen af disse Bestemmelser« — udtaltes
der yderligere— »vil de arbejdsløse kunne faa de tilsvarende
Understøttelser som efter Lovforslaget, og hvad angaar det
Bidrag, som Arbejderne selv maa yde for at faa Hjælpen lagt
om paa dette forsikringsmæssige Grundlag, giver Arbej dsdirektørens Redegørelser« — der medfulgte Betænkningen
som Bilag — »fuldt ud Oplysninger derom for to af de vanske
ligt stillede Kasser, Arbejdsmændenes og de kvindelige
Arbejderes.«
»For Arbej dsmændenes Vedkommende fremgaar det af
Bilag 2, 2. Side, at med et Tilskud paa 30 Kr. til Starten,
med Understøttelser paa % af den ordinære Sats og for indtil
70 Dage samt med Tilskud efter de nugældende Regler fra
Stat og Kommune til Driften af Krisekasserne vil Arbejdernes
Bidrag under normale Forhold kunne ansættes til 19 a 20 0.
ugentlig — og under de nuværende Forhold maa der desuden
de første Aar ydes et ekstra Tilskud fra 5 til 10 0. ugentlig —
ogsaa under Hensyn til, at de 10 Kr. er foreslaaet ydet som
Laan og ikke som Tilskud.
De kvindelige Arbejdere vil kunne nøjes med endnu lavere
ugentligt Bidrag.
Idet Staten og Kommunerne efter Ændringsforslaget paatager sig Ydelsen af Dagpenge til Familieforsørgere, vil det
ses, at de Arbej dsmænd, der er Forsørgere, ved et ugentligt
Bidrag for alle Kassens Medlemmer paa fra 25 til 30 0., og
de kvindelige Arbejdere for endnu mindre, vil kunne sikre
sig en forsikringsmæssig Krisekassehjælp i Størrelse og Om
fang lig Lovforslagets ikke blot i den nuværende Situation,
men ogsaa fremefter.«
Det nævntes, at Vedtagelsen af Forslaget vil bevirke, at
der stilles indtil ca. 7 Mill. Kr. til Raadighed som Grund
kapital for en videregaaende Forsikring paa indtil 70 Dage
under denne Krise og videre i Fremtiden under eventuelt
nye Kriser end den vedtægtsmæssige Arbejdsløshedsforsikring.
Venstres Medlemmer tilføjede, at de ansaa Regerings
forslaget som et rent Understøttelsesforslag, som de ikke
kunde gaa med til, »saa meget mindre som dettes Vedtagelse
vil virke svækkende for Udsigterne til Gennemførelsen af
den Krisehjælp paa Forsikringsgrund, som Loven om Ar
bej dsløshedsforsikring forudsætter.
Lovforslaget fastsætter ikke som Arbejdsløshedsloven
lovhjemlede Regler for hverken Afkontrolering af de arbejds
løse eller Regler for Understøttelsernes Bortfald under
Strejker eller Lockouter m. v. —-------

512

Ikke-vedtagne Forslag (Socialm.)

1930/i93i

Hvad Understøttelsernes Størrelse angaar, da er Forholdet
dette, at der i København og i de flesteKommuner, hvad angaar
de daarligst stillede, som Arbejdsmændene og de kvindelige
Forsørgere, neppe normalt vil blive udbetalt mere i Under
støttelse til den enkelte, end der nu udbetales gennem Hjælpe
kassen.« Dette Forhold belystes nærmere, og det tilføjedes:
»Forholdet er da ogsaa dette, at Lovforslagets Virkning i
ikke ringe Grad først og fremmest vil blive den, at der vel
kan fremkomme en Aflastning af Kommunernes Hjælpekasse
udgifter paa Statens Bekostning, et Forhold, der snarere
burde have været ordnet ved den lige vedtagne Lov om Til
skud til Hjælpekasserne, men mindre den, at der kan ydes de
saa ulykkeligt stillede arbejdsløse større gennemsnitlige Under
støttelser, end der ydes efter gældende Lov.«
De konservative Medlemmer udtalte, at de »har i Overens
stemmelse med, hvad der under hele Sagens Behandling er
udtalt fra' vort Partis Side, arbejdet med det Maal for Øje
at naa frem til en positiv Afgørelse i Sagen.
Efter vor Opfattelse vil det være saavel samfundsmæssigt
som erhvervsmæssigt rigtigt, at Arbejderne i væsentlig Grad
opretholder den ordinære Understøttelse, og det er vor Op
fattelse, at Arbejderne ogsaa er økonomisk i Stand til at gøre
dette. Vi mener ikke, at den fra anden Side fremsatte Be
tragtning om, at det har været hensynsløst at nedsætte det
offentliges Bidrag fra at være Jig det, Arbejderne selv betalte
i Kontingent, til nu kun at være 48 0. for hver Krone, Ar
bejderne selv betaler i Kontingent, er rigtig; thi enhver
Sammenligning mellem Arbejdernes økonomiske og faglige
Styrke i 1907 og i Dag falder saa ubetinget ud til Fordel for
Arbejderne. Vi kunde derfor meget vel tænke os, at man
fortsatte med Indskrænkning af Tilskuddene til den ordinære
Arbejdsløshedsunderstøttelse. Til Gengæld erkender vi, at
Samfundet efter konservativ Opfattelse har en Pligt til at
træde hjælpende til under Arbejdskriser, der efter Oprindelse,
Omfang og Varighed er Udtryk for alvorlige Konjunkturforstyrrelser9 ----------- og vi har derfor ogsaa altid set med stor
Sympati paa Oprettelse af Krisekasser, har som bekendt med
virket til Oprettelse af saadanne og kunde principielt ønske,
at man fik en alle Fagene omfattende fælles Krisekasse, men
erkender, at store praktiske Vanskeligheder er til Stede her.«
Regeringspartierne udtalte »sin Beklagelse af, at Flertallet
ikke har villet medvirke til Gennemførelsen af det fremsatte
midlertidige Lovforslag, idet man herved fra Flertallets Side
hindrer den tilsigtede Forbedring af de arbejdstøses —• og
ofte hjemløses — Kaar, ligesom man forhindrer den Lettelse,
det for adskillige af vort Lands vanskeligst stillede Kom
muner vilde betyde, om det fremsatte Lovforslag vedtoges.«
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Ændringsforslaget vedtoges ved 2. Behandling med
39 Stemmer mod 30, ved 3. Behandling enstemmigt med
39 Stemmer, idet 30 afholdt sig fra at stemme.
I Folketinget indstilledes det saaledes vedtagne Lovforslag
af Venstre og Konservative til Vedtagelse, men efter Ind
stilling af Regeringspartierne førtes Lovforslaget med 74
Stemmer mod 53 tilbage til Folketingets tidligere Affattelse.
Idet Partierne i Landstinget fastholdt deres tidligere Stilling,
ændredes det atter til Landstingets Affattelse, og efter For
slag af Ludvig Christensen henvistes Sagen til Fællesudvalg.
I Betænkningen fra Fællesudvalget redegøres for Arbejdet
i dette og i et af det nedsat Underudvalg. Socialdemokrater
og Radikale erklærede sig villige til at gaa med til en Krisekasseordning, hvis der til Gengæld kunde opnaas Enighed
om Folketingets 2 Forslag om midlertidig Hjælp til arbejds
løse, eller lignende Foranstaltninger, men i øvrigt med det
Forbehold, at der opnaaedes Enighed om det i Folketinget
til Behandling i Udvalg foreliggende »Forslag til Lov om
Arbejdsanvisning og Arbejdsløshedsforsikring m. m.«, og de
tilstillede i et Underudvalgsmøde Medlemmerne et Forslag
om »Ændringer i Lov Nr. 151 af 1. Juli 1927 om Arbejds
anvisning og Arbejdsløshedsforsikring m. m.«, i det væsent
lige af samme Indhold som det af Socialministeren den 5. Marts
1930 i Folketinget fremsatte Forslag (se Aarbog 1929—30,
Side 367). — Venstre og Konservative fandt dog ikke i derte
Forslag tilstrækkeligt Grundlag for fortsatte Forhandlinger.
Den 18. Marts var Fællesudvalget indkaldt for at afgive
Betænkning, men dette udsattes, idet der fra Medlem af
Udvalget Christmas Møller forelaa et »Forslag til Lov om
Krisekasser« til Erstatning af det i Landstinget vedtagne
»Forslag til Lov om Krisekasser«. Dette Forslag fandtes som
Bilag til Betænkningen og faldt i Formen sammen med det
i Landstinget vedtagne, men med et rigeligere Tilskud til
Etablering af Krisekasser og med andre Lempelser. For
handlingerne blev fortsat, men uden at der opnaaedes Enighed.
Regeringspartierne udtiykte i Betænkningen en stærk Bekla
gelse over, at det ikke er lykkedes at gennemføre den midler
tidige Hjælp til de arbejdsløse, først og fremmest af Hensyn
til de mange Tusinde arbejdsløse, der derigennem vilde være
blevet hjulpet. Det nævnes saa, at »Venstre har stadig fast
holdt det i Landstinget vedtagne Forslag om Krisekasser,
skønt det fra vor Side er dokumenteret, at Vedtagelsen af
dette Forslag vilde være absolut betydningsløst, fordi Arbejds
løshedskassemedlemmerne ikke er i Stand til at bære større
økonomiske Ofre end de ca. 20 Mill. Kr., som Kontingentet
sidste Aar har udgjort, men ogsaa fordi Forslaget er teknisk
umuligt, og at t. Eks. Arbejdsmændenes Arbejdsløshedskasse,
33
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selv om Forslaget blev vedtaget og den dermed forbundne
Kontingentforhøjelse gennemført, alligevel ikke i dette Øje
blik vilde kunne aabne Krisekassen, skønt 40 pCt. af Medlem
merne er arbejdsløse.« Om de Konservative udtaltes, at de
»har gentagne Gange baade i Landstinget og i Fællesudvalget
givet Løfte om at gaa med til en øjeblikkelig Hjælp til de
arbejdsløse, hvis vi fra vor Side vilde medvirke til Vedtagelsen
af et Forslag om Krisekasser, der vilde gøre det muligt, ikke
blot for de 6 Kasser, der i Øjeblikket har oprettet Krisefond,
men for alle Kasser at oprette saadanne. Vi bøjede os herfor
og stillede i Udvalget et Forslag om Krisekasser (se nedenfor),
skønt vi maa mene, at en Forhandling om dette Spørgsmaal
hører hjemme i det af Folketinget nedsatte Udvalg angaaende
»Forslag til Lov om Arbejdsanvisning og Arbejdsløsheds
forsikring m. m.«« Dette Forslags Indhold refereres der
efter i store Træk, og det udtales, at hverken Venstre eller
Konservative ønskede at forhandle paa Grundlag af dette
Forslag. Angaaende det ovenfor nævnte af Christmas Møller
fremsatte Forslag om Krisekasser udtalte Regeringspartierne,
at det maatte »afvises som utilstrækkeligt. For det første
forudsætter § 2, at Medlemskontingentet i Krisekassen skal
være mindst 20 pCt. i Forhold til det ordinære Medlemsbidrag
til Arbejdsløshedskassen, og saaledes som Forslaget er bygget
op, vil det endda nødvendigvis blive væsentlig mere end
20 pCt. Forslaget opretholder desuden Kravet om, at Krise
hjælpen kun maa udgøre % af den ordinære Understøttelse
og højst af 70 Dages Varighed. Bestemmelsen om, at Hjælpe
kasserne kun maa yde Hjælp under »ganske særlig vanskelige
Forhold« og kun til Familieforsørgere, opretholdes ligeledes i
Forslaget.
Det skal erkendes, at Forslaget byder nogen Forøgelse af
Tilskuddene saavel til Etablering som til Driften af Krise
kasserne for de Fag, der har den laveste Gennemsnitsfortjene
ste, men det er uantageligt alene af Hensyn til de forøgede
Byrder, som det vil paaføre Arbejdsløshedskassemedlemmerne,
bl. a. fordi de forøgede Tilskud kun gælder Krisekasserne, og
at Bestemmelsen i det af Socialdemokrater og Radikale
stillede Forslag, § 2, Stykke 9, om, at Fonden refunderer
Halvdelen af den i det foregaaende Regnskabsaar udbetalte
Krisehjælp, ikke er medtaget.
Socialdemokrater og Radikale maa hævde, at det er en
nødvendig Forudsætning for, at Kasserne kan oprette Krise
fond, at Tilskuddene til den ordinære Arbejdsløshedsforsik
ring hæves til samme Størrelse som foreslaaet for Krisekas
serne, saaledes som det er forudsat i det af os stillede Forslag,
idet vi maa holde for, at om væsentligt forøgede Byrder for
Arbejdsløshedskasscmedlemmerne kan der ikke være Tale.«
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Efter yderligere Udtalelser sluttede Regeringspartierne med
at indstille det i Folketinget vedtagne Forslag til Vedtagelse.
Venstre udtalte, at det »har under Hensyn til de Betingel
ser for Regeringspartiernes Tilslutning til en ændret Krisekasseordning, som er angivet i Fællesudvalgets Betænkning,
ikke set nogen Mulighed for at naa til en Overenskomst, saa
meget mindre som der ikke i Fællesudvalget eller i Under
udvalget er fremsat nogen Antydning af, hvad »lignende
Foranstaltninger« som de i Forslaget om midlertidig Hjælp
til arbejdsløse indeholdte skulde bestaa i. Hertil kommer
endvidere, at det af Regeringspartierne i Fællesudvalget frem
satte Forslag til Ændringer i Loven om Arbejdsanvisning og
Arbejdsløshedsforsikring paa det meget væsentlige Punkt:
det offentliges Bidrag til Arbejdsløshedskasserne, foregriber
de Forhandlinger om en ændret Arbejdsløshedslovgivning,
som for Tiden finder Sted i et Folketingsudvalg. Gik man
til Gennemførelse af den af Regeringspartierne foreslaaede
Krisekasseordning, vilde det i alt væsentligt — sammen
lignet med den hidtidige Udgiftsfordeling til Forsikring mod
Arbejdsløshed —■ blive paa de offentlige Kassers og Arbejds
løshedsfondens Bekostning uden nævneværdig Tilknytning til
Forsikringsprincippet.«
De Konservative redegjorde i Betænkningen for det ovenfor
omtalte af Christmas Møller fremsatte Forslag og tilføjede,
at de havde i Udvalget gentaget deres Tilbud om at yde en
vis midlertidig Hjælp, saafremt Folketingets Flertalspartier
kunde acceptere et Krisekasseforslag, men Regeringspartier
nes Udvalgsmedlemmer havde ikke givet nogen Forhandlings
vilje til Kende. Mindretallets Parti mente det derefter ikke
formaalstjenligt at opretholde Forslaget, da det er aabenbart,
at det ikke kan gennemføres.
Venstre og Konservative i Forening indstillede da Lands
tingets Forslag til Vedtagelse.
I Folketinget vedtoges Regeringspartiernes Indstilling
med 73 Stemmer mod 40, i Landstinget Venstres og Konserva
tives Indstilling med 37 Stemmer mod 31, saa at der forelaa
2 uoverensstemmende Vedtagelser.

20. Forslag til Lov om Ophævelse af Lov Nr. 70
af 27. Marts 1929 om Værn for Erhvervs- og Arbejds
friheden. (Minister for Handel og Industri Hauge). [A. Sp.
2517—C. Sp. 13],
Fremsat i Folketinget 9/10 (F. Sp. 41). 1. Beh. 5/u (F. Sp.
33*
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1396). 2. Beh. 12/n (F. Sp. 1584). 3. Beh. 18/11 (F. Sp. 1763).
Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 28/n (L. Sp. 259). Henvist
til Udvalg paa 15 Medlemmer (J. V. Christensen, Ludvig
Christensen, Henriette Crone, Gisselbæk, Godskesen, Hauch
[Form.], Jefsen Christensen, Jeppesen (Drusebjerg), Laurits
Knudsen, Lyngsie, Carl F. Madsen, Rs. Nielsen, Stegger
Nielsen, Ch. Petersen og Tvede [Sekr.]). Beretning (B. Sp.
3237) afgiven 25/4.
I Rigsdagssamlingen 1929—30 fremsattes Forslag til
Lov om Ophævelse af Lov Nr. 70 af 27. Marts 1929 om Værn
for Erhvervs- og Arbejdsfriheden. Lovforslaget, der blev
fremsat i Folketinget, vedtoges af dette og oversendtes til
Landstinget, hvor det forkastedes med 39 Stemmer mod 35.
(Se Aarbog 1929—30, Side 411).
Lovforslaget er fremsat pod ny i nærværende Samling
og vedtoges uden Udvalgsbehandling af Folketinget ved
3. Behandling — paa Begæring af Venstre ved Navneopraab —
med 72 Stemmer (Socialdemokrater og Radikale) mod 62
(Venstre og Konservative). (1 Medlem (Fraenkel) svarede:
Stemmer ikke, og 14 var fraværende).
Ordførere i Folketinget var: Hans Nielsen (S.), Slebsager (V.),
Hendriksen (K. F.), Steen (R. V.) og Hans Hansen (Retsforb.);

deres Stilling til Lovforslaget var som i Fjor, idet det anbefa
ledes af Hans Nielsen og Steen og ønskedes forkastet af Slebs
ager Hendriksen og Hans Hansen. Fra radikal Side ønskedes,
som i Fjor, et Udvalg eller en Kommission til Forberedelse af
en virkelig Lovgivning paa dette Omraade.

I Landstinget henvistes Lovforslaget efter 1. Behandling
til et Udvalg og naaede ikke videre.

Venstres Ordfører, Hauch, anbefalede at stemme imod
Lovforslaget. Carl F. Madsen, Socialdemokratiets Ordfører,
var, naar Loven var ophævet, villig til at gaa ind i en fri
Forhandling om en eventuel særlig Lovgivning vedrørende
Arbejdsforholdene udover de Regler, der allerede efter
Aftale bestod mellem De samvirkende Fagforbund og Arbejds
giverforeningen. Han vilde derfor senere foreslaa, at Lovfor
slaget gik i Udvalg. Tvede, der talte for de Konservative i
Hr Schovelins Forfald paa Grund af Sygdom, maatte stemme
imod Lovforslaget, medens Jeppesen (Drusebjerg), de Radi
kales Ordfører, anbefalede det.
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Det paa Foranledning af Carl F. Madsen nedsatte Udvalgs
Formand (Hauch) meddelte i en Beretning, at Udvalget
havde udbedt sig Oplysning om, hvilke Domme med Præmisser
der indtil Dato var afsagt i Henhold til Lov Nr. 70 af 27. Marts
1929 om Værn for Erhvervs- og Arbejdsfriheden, samt hvilke
Kendelser der var afsagt af den faste Voldgiftsret angaaende
samme Spørgsmaal, og at de indkomne Besvarelser havde
henligget paa et for Medlemmerne let tilgængeligt Sted;
men da der stadig kunde ventes yderligere Oplysninger til
Belysning af Sagen, havde Udvalget ikke afsluttet sit Arbejde
ved Slutningen af Rigsdagssamlingen.

21. Forslag til Lov om statsautoriserede Vejere
Og Maalere. (Minister for Handel og Industri Hauge). [A.
Sp. 6529].
Fremsat i Folketinget 14/x (F. Sp. 3558). 1. Beh. 27/i
(F. Sp. 4059). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Lund
berg, Bresemann, J. P. Larsen [Form.], Bjerring, Simonsen
[Aarhus], Larsen [Bjerre] [Sekr.], Chr. Hansen, Holger Kristian
sen, J. C. A. Larsen, Pinstrup, Slebsager, Himmelstrup,
Christensen [Høng], Viggo Hansen og Carlsen-Skiødt). Beret
ning (B. Sp. 3037) afgiven 25/4.
Da Handelsministeriet fandt, at visse af de kgl. Vejere og
Maaleres Indtægter staar i Misforhold til, hvad det er natur
ligt, at Enkeltpersoner oppebærer for Udøvelsen af offentlige
Funktioner af den omhandlede Art, nedsatte det under 1. Juli
1930 et Udvalg væsentligt med den Opgave at fremkomme med
Indstilling angaaende Muligheden for Regulering paa dette
Punkt. Der var indenfor Udvalget Enighed om, at en Regu
lering af de kgl. Vejere og Maaleres Indtægter vil være paa
sin Plads, og om, at en saadan Regulering bedst vil kunne
ske gennem Erlæggelse af en progressiv Afgift af de større
Indtægter i Lighed med den Ordning, der er truffet ved Lov
af 29. April 1913 om Apotekervæsenet. Udvalget indstillede
visse Afgiftssatser og fandt det for de allerede fungerende
Vejere og Maalere rimeligt, at der med Hensyn til Afgiftens
Erlæggelse fastsættes en Overgangstid paa f. Eks. 10 Aar.
Ministeren fulgte Udvalgets Indstilling. Med Hensyn til
Anvendelsen af det indkomne Beløb afgav Udvalget ikke
nogen egentlig Indstilling, men indskrænkede sig til at gøre
Rede for de Synspunkter, der var fremsat. Det var fra alle
Sider en Forudsætning, at Beløbene anvendes til Formaal
vedrørende den offentlige Vejning og Maaling.
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Det af Ministeren forelagte Lovforslag indeholdt først
i §§ 1—6 de samme Bestemmelser om Vejere og Maalere
— Betingelserne for at faa Beskikkelse, den Næringsafgift, de
skal betale, og deres Virksomhed i det hele —, som indehold
tes i det fremsatte Forslag til Næringslov, og fastsatte derefter
i §§ 7 og 8, at som Bidrag til den nedenfor omhandlede Fond
paahviler det de statsautoriserede Vejere og Maalere aarlig
at indbetale en Afgift af deres Nettoindtægt i det forløbne
Kalenderaar efter nedennævnte Regler:
Nettoindtægter paa indtil 5 000 Kr. er afgiftsfri.

Er Nettoindtægten
over 5000 Kr., men under 7000 Kr., svares intet af 5000 Kr.,
10 pCt. af Resten,
over 7000 Kr., men under 10000 Kr., svares 200 Kr. af 7000
Kr., 20 pCt. af Resten,
over 10000 Kr., men under 15000 Kr., svares 800 Kr. af
10 000 Kr., 30 pCt. af Resten,
over 15000 Kr., men under 20000 Kr., svares 2300 Kr. af
15 000 Kr., 40 pCt. af Resten,
over 20 000 Kr., svares 4300 Kr. af 20000 Kr., 50 pCt. af
Resten.
Handelsministeriet udfærdiger de nærmere Forskrifter
angaaende den ved Indbetalingen af Afgiftsbeløbene dan
nede Fond. Fondens Midler anvendes efter Ministeriets Be
stemmelse til Dækning af Udgifterne' ved et efter derom
af Ministeriet fastsatte Regler iværksat Tilsyn med de ved
den offentlige Vejning og Maaling benyttede Veje- og Maaleredskaber samt efter Omstændighederne til andre den offent
lige Vejning og Maaling vedrørende Formaal.
§§ 9 og 10 indeholdt Reglerne om, i hvilke Tilfælde Be
skikkelsen bortfalder, samt Bødebestemmelser for Overtræ
delse af Loven, og i § 11 fandtes Reglerne om Overgangs
tiden for de nuværende Vejere og Maalere.
Ved 1. Behandling blev Lovforslaget modtaget med Vel
vi llie, om der end udtaltes Betænkelighed ved nogle af Be
stemmelserne. Under Behandlingen i Udvalget blev Lov
forslaget optaget som Ændringsforslag til Næringslovforsla
get, og i den i indeværende Samling vedtagne Næringslov,
se A. Nr. 36, indeholdes der i §§ 86—89 Bestemmelser om
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Vejere og Maalere, dels Reglerne om deres Beskikkelse og
Muligheden af Stillingens Forening med andet Erhverv,
dels Bestemmelser om Bidrag til den i Lovforslaget omhand
lede Fond. Satserne er de samme som ovenfor angivet, dog
at det bestemmes, at hvis Nettoindtægten overstiger 15 000
Kr., tilfalder hele det overskydende Beløb Fonden. Om
Anvendelsen af dennes Midler bestemmes, at Bestemmelse
træffes ved Finansloven, og dens Indtægter skal, naar væsent
lige Beløb er indgaaet, formindskes ved Nedsættelse af Taks
terne for Vejning og Maaling paa de Steder, hvor Afgifts
pligten paahviler den vedkommende. Tilsynet med Vejerne
og Maalernes Redskaber føres som hidtil af den stedlige
Myndighed.
Dermed bortfaldt Lovforslaget.

22. Forslag til Lov om Lukketid for Butikker og
Lagre rn. V. (Minister for Handel og Industri Hauge). [A.
Sp. 6385].
Fremsat i Landstinget 17/12 (L. Sp. 321). 1. Beh. 16/i
(L. Sp. 441). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Andrea
Brochmann, P. Christensen, A. P. Hansen, Albert Jensen,
Johannes Jensen,’ M. C. Jensen, N. K. Kristensen, Lange,
Thomas Larsen, Lausten, Nedergaard, Ch. Petersen, Schau
mann, C. F. Sørensen og Villemoes [Form.]). Beretning (B. Sp.
3223) afgiven 25/4.
Under 23. September 1929 nedsatte Ministeriet for Handel
og Industri et Udvalg med den Opgave at udarbejde Forslag
til Revision af Lov Nr. 289 af 30. Juni 1922 om Lukketid
for Butikker og Lagre m. v. med Tillæg af 4. April 1928. I
Udvalget var Repræsentanter for Handelsstanden, Handels
medhjælperne, Forbrugerne, Andelsforeningerne, Forbrugs
foreningerne, for Industri og Haand værk samt for Handels
ministeriet.
Udvalget afgav Betænkning den 21. Marts 1930, hvoraf
det fremgik, at der i det væsentlige kun var Uenighed om
Bestemmelsen om Tidspunktet for Lukning paa Dage før
en af Folkekirkens Helligdage, idet 6 Medlemmer foreslog
Lukketiden fastsat til Kl. 6 Aften, medens 6 andre Med
lemmer holdt paa Kl. 8 Aften. I det foreliggende Lovforslag
fulgtes førstnævnte Standpunkt.
I øvrigt svarer Lovforslaget til det af nævnte Udvalg
foreslaaede Udkast.
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§ 1 svarer til den gældende Lovs § 1, dog fastsættes det
nu, at Køb og Salg af den i Paragraffen foreslaaede Art ikke
maa finde Sted paa Ugens 4 første Søgnedage fra Kl. 6 Aften,
Fredag fra Kl. 7 Aften, til Kl. 6 den paafølgende Morgen og
paa Dage før en af Folkekirkens Helligdage fra Kl. 6 Aften
til Kl. 6 Morgen den nærmest paafølgende Søgnedag.
(Forskellen fra den gældende Lov er saaledes den, at der
nu fastsættes ensartet Lukketid hele Aaret, nemlig for de
4 første Dage i Ugen den Lukketid, der nu er fastsat i Tids
rummet 16. September—31. Marts. Fredagen er som tidligere,
men Lørdagslukketiden er efter gældende Lov Kl. 9 Aften. —
Angaaende Spørgsmaalet, om Salg fra Udsalg o. lign, i
Kolonihaver og tilsvarende Steder til en begrænset Kreds
falder ind under Lovens § 1, udtales i Udvalgets Betænkning,
at Spørgsmaalet utvivlsomt maa besvares bekræftende.)

§ 2, der fastsætter Undtagelser fra § 1, svarer med enkelte
mindre Ændringer til § 2 i Loven af 1922 med Tillæg, dog
tillades det nu de i Afsnit b. omhandlede Kiosker og lignende
Forretninger ogsaa at handle med Køre- og Fartplaner, hvil
ken Forhandling, efter hvad der oplyses, for Tiden finder Sted,
om end med tvivlsom Hjemmel i Loven. I Afsnit f. tilføjes
efter Ordene: kølende Drikke: »(herunder dog ikke stærke
Drikke)«, og Kaffe ændres til: »tilberedt Kaffe«.
I § 3 findes nu alene Bestemmelser vedrørende Bagere,
Kagebagere, Konditorer og Beværtere samt Brød- og Mælke
udsalg. Desuden har man her indføjet den i § 31 i Lov Nr. 219
af 1. Maj 1923 om Omsætningsafgift af Chokolade- og Sukker
varer m. m. indeholdte Bestemmelse om Lukketiden for de
rene Chokolade- og Sukkervareforretninger. Paragraffen er
herefter saalydende:

a. Bagere maa paa Ugens 5 første Søgnedage holde aabent
fra Kl. 6 Morgen til Kl. 8 Aften og paa Dage før en af
Folkekirkens Helligdage samt paa disse Helligdage fra
Kl. 6 Morgen til Kl. 7 Aften.
Kagebagere maa paa Folkekirkens Helligdage holde
aabent fra Kl. 6 Morgen til Kl. 11 Formiddag. — I den
Tid, i hvilken Bagere, Kagebagere og Konditorer ifølge
Politivedtægt, jfr. § 29 i Lov Nr. 99 af 29. Marts 1924 om
Beværtning og Gæstgiveri samt om Handel med stærke
Drikke, er berettiget til at sælge Kager eller Konditor-
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varer samt Konfekt, Chokolade og Sukkervarer til For
tæring paa Stedet, maa de ogsaa sælge disse Varer ud
af Huset. — I samme Tidsrum kan handlende, der
udelukkende forhandler. Varer af den Art, som det er
tilladt Chokoladefabrikanter samt Kagebagere og Sukker
varefabrikanter at fremstille, holde aabent efter Anmel
delse for Politiet paa det paagældende Sted.
b. Brød- og Mælkeudsalg maa paa Folkekirkens Hellig
dage holde aabent fra Kl. 6 Morgen til Kl. 11 Formiddag.
— Saafremt disse Udsalg foruden Mælk og Brød ogsaa
forhandler andre Varer, maa disse Varer ikke sælges
paa Folkekirkens Helligdage og skal paa disse Dage
enten være bortfjernet fra de offentlig tilgængelige
Lokaler eller være anbragt under Lukke og saaledes til
dækket, at de er fuldstændig skjult for det købende
Publikum.
c. Beværtere maa paa de Tider, paa hvilke Butikker skal
holdes lukket, ikke sælge ud af Huset; herfra undtages
dog Salg af tilberedte Spisevarer samt Mælk og Brød.
Endvidere undtages Salg af Kager og Konditorvarer,
dog kun indtil det Tidspunkt, indtil hvilket Konditorier
ifølge Bestemmelsen ovenfor under a., 3. Stykke, er
berettiget til Salg ud af Huset.

§ 4 svarer til Loven af 1922 § 3 c. med Tillæget af 1928.
Bestemmelserne er enslydende med .de nugældende, dog maa
de heri omhandlede Forretninger paa Folkekirkens Hellig
dage kun holde aabent til Kl. 11 Fm. (nu Kl. 12 Fm.).
§ 5 svarer til Loven af 1922 § 3 e. og har nu, bl. a. som
Imødekommelse af en Skrivelse fra Dansk Fotografisk For
ening, faaet følgende Affattelse:
»Al erhvervsmæssig Fotografering med Undtagelse af
Fotografering til Brug for Pressen er forbudt paa Folke
kirkens Helligdage. Erhvervsmæssig Fotografering skal dog
være tilladt paa Søndagene i November og December i Tiden
fra Kl. 6 Morgen til Kl. 7 Aften, ligesom saadan Fotografering
under Iagttagelse af herfor af Politiet givne Forskrifter skal
være tilladt paa offentlige Gader, Pladser og lignende Steder
paa Folkekirkens Helligdage med Undtagelse af Langfredag,
1. Paaskedag, 1. Pinsedag og 1. Juledag.«
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§ 6 svarer til Loven af 1922 § 4, dog med Ændringer, ind
føjede efter de paagældende Erhvervs Ønsker. — Herefter
skal Barber- og Frisørstuer — og efter hvad der oplyses i den
omtalte Udvalgsbetænkning ogsaa Damefrisørsaloner, der
falder ind herunder — holdes lukkede paa Ugens 4 første
Søgnedage fra Kl. 6 Aften (tidligere Kl. 7), Fredag fra Kl. 7,
og paa Dage før en af Folkekirkens Helligdage fra Kl. 9 Aften
(tidligere Kl. 10) til Kl. 6 Morgen. Endelig bestemmes, at
paa de Tider, paa hvilke Barber- og Frisørstuer skal være
lukkede, maa der ikke til Udearbejde benyttes fremmed
Medhjælp.
§ 7 svarer til Lukkelovens § 5, dog er i Afsnit A. i Stedet
for Torsdag, Fredag og Lørdag før Pinse sat: »den sidste
Fredag og Lørdag før Pinse«, hvorhos i samme Afsnit Und
tagelsesbestemmelserne for »den første Søgnedag i Maj og
November« og den første Søndag i disse Maaneder er
bortfaldet. Endelig er den i Paragraffens sidste Stykke om
handlede Dispensation for Aabningstid fra Kl. 4 Eftm. til
Kl. 9 Aften indskrænket til kun at gælde den sidste Søndag
før Jul (tidligere to Søndage før Jul).
§ 8 fastsætter Lukketiden til Kl. 2 Juleaftensdag (nu
Kl. 4), men svarer ellers til Lukkelovens § 6.
§ 9 indeholder Regler svarende til Lukkelovens § 7, dog
er der, da Spørgsmaalet om Bestemmelsens Anvendelse i
Praksis paa Barber- og Frisørstuer har givet Anledning til
Tvivl og er blevet misbrugt, nu fastsat, at disse kan ekspe
dere Kunder, der befinder sig i Lokalet ved Lukketid, indtil
een Time efter denne.
Straffebestemmelser indeholdes endelig i Lovforslagets
§ 10 (nu § 8), og det nye er navnlig her, at ogsaa Kunden
inddrages under den. Forretningsdrivende og Kunder,
der overtræder de i Forslaget indeholdte eller i Medfør af
samme givne Forskrifter, straffes med Bøder henholdsvis
fra 50 Kr. til 500 Kr. og fra 10 Kr. til 50 Kr. — Endvidere
er den i den nuværende Lovs § 8, Stykke 2, fastsatte MindsteBøde forhøjet fra 50 Kr. til 100 Kr.
Ifølge §11 skulde Loven træde i Kraft den 1. Oktober
1931 og skulde ophæve Lov af 30. Juni 1922 med Tillæget
af 4. April 1928 samt § 31 i Lov af 1. Maj 1923 om Omsæt
ningsafgift af Chokolade- og Sukkervarer m. m.
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Ordføreren for Venstre (Villemoes) henviste bl. a. til,
at der foruden til Medhjælperne, der havde foranlediget
Lovforslaget, ogsaa var andre Hensyn at tage, nemlig til
det købende Publikum og Detailhandlerne. Forslaget om
6-Lukning om Lørdagen kunde Venstre ikke acceptere, men
man er villig til at medvirke til en saglig Behandling af Lov
forslaget. Ordføreren for Socialdemokratiet (C. F. Sørensen)
erklærede sig tilfreds- med, at Lovforslaget netop sigtede til
at forbedre Forholdene i saa Henseende for Medhjælper
standen. Ordføreren for de Konservative (Lange) kritiserede
de forskellige udvidende Lukkebestemmelser, men tilsagde
Partiets Støtte til velvillig Behandling. Ordføreren for det
radikale Venstre (Lansten) anbefalede Lovforslaget, dog
ønskede han Mulighed for, at visse Omlægninger af Aabningstiden kunde finde Sted med Hensyntagen til lokale Forhold.
I den af Udvalgets Formand (Villemoes) afgivne Beret
ning udtales: Udvalget har holdt 15 Møder og modtaget en
Række Henvendelser, dels skriftlige og dels mundtlige. —
Der er afholdt et Samraad med Ministeren for Handel og
Industri, men da Udvalget ikke naaede saa vidt, at Ændrings
forslag blev indkaldt før Paaske, vedtog man i Mødet den
21. April at indstille Arbejdet.

23. Forslag til Lov om et Skoleskib. (Minister for
Søfart og Fiskeri Stauning). [A. Sp. 5657—C. Sp. 1081].
Fremsat i Folketinget 21/n (F. Sp. 1961). 1. Beh. 2/12
(F. Sp. 2478). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (P. An
dersen [Form.], Bornholt, Elmcjuist, E. Friis, Grathwohl,
J. Chr. Jensen, Koefoed, Holger Kristiansen [Sekr.], Ludvigsen, F. K. Madsen, N. P. Nielsen, A. C. D. Petersen, Samuel sen, Tange og Vanggaard). Betænkning (B. Sp. 1675)
afgiven 19/3. (Ordfører: P. Andersen). 2. Beh. 21/3 (F. Sp.
5843). 3. Beh. 23/3 (F. Sp. 5937). Oversendt til Landstinget.
1. Beh. 27/3 (L. Sp. 1502). Henvist til Udvalg paa 15 Medlem
mer (H. C. Andersen, P. Christensen, Degnbol, Effersøe,
Gisselbæk, Albert Jensen, M. C. Jensen, Josiassen,. Laurits
Knudsen, Lange, Carl F. Madsen, Ch. Petersen, Rasmus
Rasmussen, Tvede [Form.] og Villemoes [Sekr.]). Beretning
(B. Sp. 3231) afgiven 25/.i.
I Erkendelse af Sejlskibsuddannelsens Betydning for
Tilvejebringelsen af velegnede Styrmænd og Førere for Handelsflaaden og Statens Skibe og ikke mindst for Udviklingen
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af den vordende Navigatørs Karakteregenskaber og Person
lighed havde Søfartsministeriet under Hensyn til den stadig
aftagende Sejlskibstonnage gennem længere Tid beskæftiget
sig med Tanken om at søge fremskaffet et Sejlskib udeluk
kende bestemt til Skoleskib for vordende Navigatører. Efter
Gennemførelsen af Lov af 1. Juni 1929 om Afgift af Skibe
til Navigatørers praktiske Uddannelse og Ophævelse af Kon
sulatafgiften havde Ministeriet som ved Loven forudsat søgt
Samraad med de ledende Organisationer for Skibsredere,
Skibsførere og Styrmænd angaaende hele Spørgsmaalet om
den praktiske Uddannelse af Søfolk til Styrmænd og Skibs
førere i Handelsflaaden, og der havde herunder vist sig Enig
hed om at slaa ind paa den af Lovforslaget anviste Vej,
navnlig da de to store Fragtskoleskibe »Viking« og »Køben
havn« ikke længere haves til Raadighed til Uddannelsesformaal.
Det paatænkte Skoleskib ansloges til at burde have en
Størrelse af ca. 700 Tons Brutto og at kunne afgive Plads
for 80—100 Elever, idet der ganske ses bort fra enhver An
vendelse af Skibet til Fragtfart. Det indrettes som Sejlskib
med Hjælpemotor, egnet til Sejlads ogsaa om Vinteren.
Skibet vil efter de foretagne Beregninger kunne bygges for
en Pris af 600 000 Kr., og som delvis Dækning af denne
Byggesum var tænkt anvendt 1) Den Staten tilfaldende Andel
i det tilbagestaaende Overskud i Krigsforsikringen for danske
Skibe ca. 195 000 Kr., 2) 2 Aars Afgift i Henhold til Lov Nr.
132 af 1. Juni 1929 ca. 192 000 Kr. I alt ca. 387 000 Kr.
Driftsudgifterne vil, naar der regnes med et Vinter- og
Foraarstogt paa ca. 9% Maaned med 80 Elever og med
Elevbidrag for 2/3 af Eleverne å 300 Kr., blive: Direkte Drifts
udgifter ca. 111 900 Kr., Forrentning og Amortisation af
Byggesummen ca. 42 000 Kr., Vedligeholdelse ca. 15 000 Kr.
Udgifter i alt ca. 168 900 Kr.
Til Dækning af de direkte Driftsudgifter haves: Afgift
i Henhold til Lov Nr. 132 af 1. Juni 1929 ca. 96 000 Kr.,
Elevafgift: 53 Elever å 300 Kr. ca. 15 900 Kr., i alt ca. 111 900
Kr. Direkte Statstilskud blev herefter ca. 57 000 Kr.
Det af Ministeren forelagte Lovforslag vedtoges af Folke
tinget, efter at der efter Indstilling af et Flertal i Udvalget
(Socialdemokrater og Radikale) havde fundet nogle Til
føjelser Sted.
Lovforslaget fik ved denne Vedtagelse følgende Indhold:
§ 1. Ministeren for Søfart og Fiskeri bemyndiges til
at anskaffe et Skoleskib med det Formaal i videst mulige
Omfang at skaffe unge Sømænd Adgang til Erhvervelse af
saadan praktisk Sejlskibsuddannelse, som er ønskelig for

1930/193i

Ikke-vedt. Forslag (M. f. Søf. og Fiskeri)

525

Styrmænd og Skibsførere i Handelsflaaden, eller som til
enhver Tid kræves for at blive indstillet til de i Lov om
Navigationsundervisningen omhandlede Eksaminer for vor
dende Styrmænd og Skibsførere. — Skoleskibets Dimensioner,
Indretning og Drift tilrettelægges efter et Elevantal af indtil
120 Elever. Fortrinsvis Adgang til Optagelse paa Skole
skibet gives saadanne Ansøgere under 18 Aars xMderen, som
har 4—12 Maaneders Søfart. Af Elevpladserne kan dog efter
Ministerens nærmere Bestemmelse til enhver Tid forbeholdes
et passende Antal Matrospladser for befarne Sømænd over
18 Aar.
§ 2. Til at forestaa Driften af Skoleskibet udnævnes
af Ministeren et Bestyrelsesraad, bestaaende af 7 Medlemmer,
hvoraf de seks Medlemmer — tre Dampskibsredere, en Sejl
skibsreder, en Skibsfører og en Styrmand — udnævnes for
en Periode af 3 Aar ad Gangen efter Indstilling fra de ledende
Organisationer for Skibsredere, Skibsførere og Styrmænd.
Formanden udpeges af Ministeren. Bestyre]sesraadets Med
lemmer er ulønnede. — De nærmere Regler for Optagelse
paa Skoleskibet og for Driften af dette fastsættes af Mini
steren efter Indstilling af Bestyrelsesraadet.
§ 3. De til Skoleskibets Vedligeholdelse og Drift m. v.
udkrævede Beløb bevilges ved Finansloven. Afgiftsbeløb,
der indgaar i Statskassen i Medfør af Lov Nr. 132 af 1. Juni
1929 om Afgift af Skibe til Navigatørers praktiske Uddannelse
og Ophævelse af Konsulatafgiften, vil fra det Tidspunkt,
da Skoleskibet er færdigbygget, være at anvende til Driften
af dette. — For Optagelse paa Skoleskibet kan af Ministeren
fastsættes en Elevafgift.

I Folketinget tilføjedes efter Indstilling af ovennævnte
Flertal ovenstaaende Stykke 2 i § 1, ligesom Bestyrelsesraadets
Myndighed fastlagdes som i § 2, Stykke 2, anført. Flertallet
indstillede i øvrigt Lovforslaget til Vedtagelse med de nævnte
Ændringer, der vedtoges med 69 Stemmer, medens 38 Med
lemmer undlod at stemme. Mindretallet (Venstre og Kon
servative) havde — udtales det i Betænkningen — under
Udvalgsarbejdet fra forskellig Side saavel fra Dampskibssom Sejlskibsrederikredse faaet Forstaaelse af, at Opfat
telsen af unge Sømænds Uddannelse i Sejlskibe er delt i 2 Ret
ninger, saaledes at den ene holder paa, at Uddannelsen fore
gaar bedst i et stort Skoleskib, medens man fra anden Side
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holder paa, at Uddannelsen sker bedst i mindre Sejlskibe,
og at denne sidste Opfattelse stærkt støttes af de Resultater,
som allerede er indhentet fra det af et Dampskibsrederi drevne
Skoleskib. Sagen burde derefter være Genstand for Prøve, før
man gik ind for det kostbare Projekt, som Statsskoleskibet
maatte siges at være. Mindretallet foreslog derfor en helt ny
Affattelse af Lovforslaget, ifølge hvilken Ministeren bemyn
diges til at timechartre og at lade omdanne 2 a 3 Sejlskibe
med Hjælpemotor af passende Tonnage til forsøgsvis i 2 Aar at
benyttes til i videst Omfang at skaffe unge Sømænd den i
§ 1 hjemlede Adgang til Uddannelse. — Det i § 2 omhandlede
Bestyrelsesraads 6 Medlemmer foreslog man sammensat af
2 Dampskibsredere, 2 Sejlskibsredere, 1 Skibsfører og 1 Styr
mand. Endvidere foreslog man indsat en Bestemmelse om,
at Bestyrelsesraadet antager en Reder til at forestaa den
daglige forretningsmæssige Drift for Skoleskibene, der drives
som Fragtskibe, og antager efter Indstilling fra Rederen de
Skibsførere, der skal føre Skoleskibene, og som er i Besiddelse
af dertil egnede Kvalifikationer. Endelig foreslog man, at
de til Skibenes Omdannelse til Skoleskibe og Driften og Ved
ligeholdelse som saadanne udkrævede Beløb tages af de Af
giftsbeløb, der indgaar i Statskassen i Medfør af Lov Nr. 132
af 1. Juni 1929 om Afgift af Skibe til Navigatørers praktiske
Uddannelse og Ophævelse af Konsulatafgiften. Finder hele
Afgiftsbeløbet ikke Anvendelse hertil, henlægges Resten til
en Fond, hvortil ogsaa føres Beløbet paa ca. 195 000 Kr.
af den Staten tilfaldende Andel i det tilbagestaaende Over
skud i Krigsforsikringen for danske Skibe og de allerede
erlagte Beløb i Henhold til ovennævnte Lov. Denne Fond
skal efter den ovenfor nævnte Forsøgsperiode være at anvende
til en tilstrækkelig Udvidelse af denne Lovs Formaal, even
tuelt ved Anskaffelse af et Statsskoleskib.
Mindretallets Ændringsforslag, hvorom Flertallet udtaler
i Betænkningen, at Dansk Dampskibsrederiforening, hvis
Medlemmer maa udrede en væsentlig Del af de med Elevuddannelsen forbundne Omkostninger, ikke kunde slutte sig
til dem, forkastedes med 71 Stemmer imod 37.
Lovforslaget vedtoges i Folketinget med 60 Stemmer
mod 49, idet Ordførerne for Venstre (Elmquist) og Kon
servative (A. C. D. Petersen) anbefalede at stemme imod.
— Ordførere for Socialdemokratiet og Radikale var henholds
vis E. Friis og Holger Kristiansen.
I Landstinget, hvor Ordførere var: for Socialdemokratiet
P. Christensen, for Venstre Villemoes, for Konserv ative Tvede
og for Radikale Rasmus Rasmussen, fremkom følgende
Beretning fra det nedsatte Udvalg:
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»Udvalget konstituerede sig med Tvede som Formand
og valgte i et Møde den 16. April Villemoes til Sekretær.
— Grundet paa Formandens Sygdom og Rigsdagssamlingens
nære Slutning blev der kun afholdt et Møde yderligere, nemlig
den 25. April, hvor Udvalget besluttede at indstille sit
Arbejde.«

24. Forslag til Lov om Oprettelse af et Kredit
institut for Fiskerierhvervet. (Minister for Søfart og
Fiskeri Stauning'). [A. Sp. 7553].
Fremsat i Folketinget 12/2 (F. Sp. 4648). 1. Beh. 24/2
(F. Sp. 4961). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Hans
Nielsen [Form.], Ludvigsen, P. Andersen, Bornholt, Marinus
Sørensen, Lundberg, Holger Kristiansen [Sekr.], Steen, Vang
gaard, Samuelsen, Kr. Kristensen, C. O. Pedersen, Elmquist,
Hendriksen og Fibiger).
Nærværende Lovforslag har sin Oprindelse i den af Stats
ministeriets Udvalg for nye Markeder i November 1929 afgivne
llapport Nr. 1 angaaende Fiskerierhvervet og er samarbejdet

af det nævnte Udvalgs Forslag til Oprettelse af en Fiskerikreditforening og dets ikke i Betænkningen optagne Forslag
til Oprettelse af en Fiskeribank, idet man har fundet det
hensigtsmæssigt at samle hele den paagældende Virksomhed
i det samme Kreditinstitut.
Et Hovedsynspunkt ved Udarbejdelsen af Lovforslaget har
det været, at det foreslaaede Kreditinstitut skal træde i
Stedet for den af Staten hidtil udøvede Laanevirksomhed,
samt at Administrationen af de hidtil ydede Fiskerilaan skal
overgaa til det nye Kreditinstitut. Ved Oprettelsen af dette
vilde det herefter opnaas, at Fiskeriets Laanébegær kan
imødekommes uafhængigt af de enkelte Aars Bevillinger og
under Hensyn til Pengemarkedets Stilling til enhver Tid
behandles rent forretningsmæssigt saavel med Hensyn til
Spørgsmaalet om Bevilgelse af Laan som med Hensyn til
Laanenes Nedbringelse og Indfrielse.
Kreditinstituttet, der oprettes under Navn af Kongeriget
Danmarks Fiskeribank, har til Formaal ifølge § 1 at støtte
dansk Fiskeri samt Forarbejdning og Afsætning af Fisk og
Fiskeriprodukter, idet det vil kunne være af Betydning for
Fiskeriets Udvikling og Trivsel, at Pengemidler kan stilles
til Raadighed til saadanne i Forbindelse med Fiskeriet
staaende Formaal som Forarbejdning og Afsætning af Fisk
og Fiskeriprodukter.

528

Ikke-vedt. Forslag (M. f. Søf. og Fiskeri)

1930/i93i

Ifølge § 2 er det Tanken at muliggøre Kreditinstituttets
Oprettelse derigennem, at de i Stats-Laanefonden og Erhver
venes Laanefond beroende Fiskerilaans-Obligationer henlægges
til det nye Kreditinstitut som Grundfond for dette, jfr. herved
den som Bilag optrykte Oversigt over de pr. 31. December
1930 løbende Laan. (Udlaan pr. 31. December 1930 til
Fiskeriformaal: 5 203 479 Kr. 83 0.; for Færøerne 1 934 623
Kr. 88 0.). Det er fundet naturligt, at de paagældende Midler
paa denne Maade fortsat kommer til at tjene til Støtte for
Opfyldelsen af Fiskeriets Kreditbehov, idet det samtidig
forudsættes, at de hidtidige aarlige Bevillinger til dette Formaal herefter kan falde bort. Kreditinstituttets Administra
tionsudgifter, der efter de forberedende Undersøgelser, der
har fundet Sted, antages at kunne holdes indenfor meget
snævre Grænser, foreslaas dækket ved Bevilling paa de aarlige
Finanslove. Selve Grundfondens Obligationer og de paa disse
indgaaende Afdrag skal ifølge Lovforslaget ikke inddrages i
Driften, men holdes for sig selv som Instituttets af Staten
indskudte Grundfond, der stadig tilhører Staten.
Foruden gennem Dannelsen af den i § 2 omhandlede
Grundfond tænkes Fiskeri-Kreditinstituttet ifølge § 3 støttet fra
Statens Side derigennem, at Staten indenfor et Højestebeløb
af 20 Mill. Kr. garanterer de halvaarlige Renter og vedtægts
mæssig Amortisation af de af Instituttet udstedte Kasse
obligationer, gennem hvilke de af Instituttet tilstaaede Laan
stilles til Laantagernes Raadighed. Realisationen af disse
Kasseobligationer vil naturligt være at tilrettelægge gennem
Kreditinstituttet, saaledes at Laanene kan komme til kontant
Udbetaling med et saa ringe Kurstab som muligt.
Naar henses til, at Obligationerne — som allerede nævnt —■
tænkes statsgaranteret, og til, at Løbetiden kun bliver paa
højst 15 Aar, vil det sikkert være muligt at holde et eventuelt
Kurstab indenfor meget snævre Grænser, jfr. Lovforslagets
Bemærkninger.
I Lovforslagets § 5 og § 6 indeholdes dels Bestem
melser angaaende Afgiftsfrihed og særlig Adgang til Rets
forfølgning m. v. for Kreditinstituttet, dels Forskrifter an
gaaende de Betingelser, under hvilke Instituttets Virksom
hed i øvrigt tænkes udøvet. Nærmere Forskrifter med Hensyn
til Udlaansvirksomhed, Laanevilkaar, Vurdering og Tilsyn
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m. v. vil være at fastsætte eller godkende af Ministeren for
Søfart og Fiskeri. Instituttets Tilsynsvirksomhed m. v. for
udsættes tilrettelagt i nær Kontakt med den til Statens
Raadighed staaende Fiskerikontrol og Skibstilsynet.
Ifølge Lovforslagets § 7 skal en af Ministeren for Søfart
og Fiskeri og Finansministeren valgt Bestyrelse være den
øverste ansvarlige Ledelse for Kreditinstituttet, der til sin
Bistand kan antage en Forretningsforer. Som en praktisk
Foranstaltning er den Mulighed holdt aaben, at Udførelsen
af de løbende Forretninger helt eller delvis kan overdrages
til et bestaaende Pengeinstitut, idet det efter de forberedende
Undersøgelser, man har foretaget, skønnes muligt herigennem
at nedbringe Administrationsudgifterne til et saa ringe Beløb,
at de ikke i nævneværdig Grad vil tynge Laanevirksomheden.
. Forskrifter angaaende Regnskabsaflæggelse og Revision m.v.
indeholdes i § 8 og § 9.
Ifølge § 10 vil Tidspunktet for Lovens Ikrafttræden være
at fastsætte ved kgl. Anordning, ligesom der er aabnet Ad
gang til for Færoernes Vedkommende at foretage de Lempelser,
som de særlige færøske Forhold maatte gøre fornødne.

Lovforslaget anbefaledes paa Socialdemokratiets Vegne
af Hans Nielsen og modtoges med Velvillie af Venstres Ord
fører, Vanggaard, og de Konservatives Ordfører, Hendriksen,
om end de rettede Kritik mod Enkeltheder i Lovforslaget.
Holger Kristiansen, der talte paa de Radikales Vegne, gav
Lovforslaget sin bedste Anbefaling, selv om der maaske nok
kunde være et og andet, som han og hans Parti kunde ønske
ændret.
Det om Sagen nedsatte Udvalg afgav hverken Betænkning
eller Beretning.

25. Forslag til Lov om Forhyring og Mønstring
af Skibsmandskab. (Minister for Søfart og Fiskeri Stauning). [A. Sp. 2295].
Fremsat i Landstinget 8/10 (L. Sp. 6). 1. Beh. 22/10 (L. Sp.
96). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Blang, Degnbol,
Effersøe, Gunnar Fog-Petersen, A. P. Hansen, Albert Jensen,
H. P. Jensen, M. C. Jensen, Jensen [Aale], Josiassen, Lange,
Thomas Larsen, Laursen, Carl F. Madsen og Villemoes
[Form.]). Beretning (B. Sp. 32é9) afgiven 2/5.
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Lovforslaget har været fremsat i Rigsdagssamlingen
1925—26, 1926—27 og 1929—30. I sidstnævnte Rigsdags
samling vedtoges det af Folketinget, men blev ikke færdig
behandlet i Landstinget. Nærværende Lovforslag fremsattes
i den Form, hvori det da vedtoges af Folketinget (Aarbog
1929—30, Side 435), idet det kim indeholdt følgende mindre
væsentlige Ændringer: § 8 er, for at tydeliggøre, at Møn
string ogsaa kan ske i en dansk Frihavn, omredigeret en
Del, men der er ikke derved tilsigtet nogen Realitetsændring.
§ 13 er efter Forhandling med Justitsministeriet ændret
saaledes, at den bliver i Overensstemmelse med Principperne
i den nye Straffelov.

Lovforslaget anbefaledes af Ordførerne for samtlige Partier
og henvistes til Udvalg. I den af Udvalgets Formand afgivne
Beretning udtales: »Udvalget har holdt adskillige Møder og
indhentet en Del Oplysninger, men naaede ikke igennem sit
Arbejde til Rigsdagssamlingens Slutning.«
Endelig kan nævnes, at der i Bemærkningerne til Lov
forslaget udtales, at man fandt Anledning til at oplyse, at
af de 22 Stillinger som autoriseret Forhyringsagent er for
Tiden 5 ubesatte og 7 besatte ved Konstitution; af de til
bageværende er de 4 uden nogen som helst Betydning.

26. Forslag til Lov om en Skibshypotekkasse.
(Ministeren for Søfart og Fiskeri Stauning). [A. Sp. 6457—C.
Sp. 1527].
Fremsat i Folketinget 17/12 (F. Sp. 3127). 1. Beh. 23/t
(F. Sp. 4005). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (P. An
dersen [Sekr.], Ludvigsen, Gerhard Nielsen, Jonson, F. K.
Madsen, E. Friis, Bornholt [Form.], Holger Kristiansen,
Elmquist, Slebsager, Christensen [Høng], Julin, Fuglsang,
Hendriksen og A. C. D. Petersen). Betænkning (B. Sp. 1937)
afgiven 21/3. (Ordfører: P. Andersen). 2. Beh. 24/3 (F. Sp.
6045). 3. Beh. 25/3 (F. Sp. 6184). Oversendt til Landstinget.
1. Beh. 27/3 (L. Sp. 1512). Henvist til Udvalg paa 15 Medlem
mer (H. C. Andersen, Effersøe, Gunnar Fog-Petersen, Godske
sen, Albert Jensen, M. C. Jensen, Josiassen, Laurits Knudsen,
Lange, Carl F. Madsen, Jørgen Møller, Stegger Nielsen, Rytter,
Stumph og Villemoes [Form.]). Beretning (B. Sp. 3247)
afgiven 2/5.
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Lovforslaget er fremsat som Følge af et Andragende fra
en Komité, nærmest af Skibsredere, med Tilslutning af den
største Del af de danske Rederier, der, for saa vidt Regering
og Rigsdag yder Sagen den fornødne Støtte, har tegnet sig
for en Garantikapital paa 1 Mill. Kr. Andragendet begrun
dedes ved, at der her i Landet, i Modsætning til, hvad Til
fældet er i flere Lande med betydelig Skibsfart, ikke findes
noget Pengeinstitut, der særlig er beregnet paa Finansiering
af Skibsfarten, og at der er Trang til et saadant særlig til
Bygning af nye og store Skibe. Et Lovforslag herom fore
lagdes af Regeringen i 1912, men blev ikke færdigbehandlet.

Lovforslaget bemyndiger i § 1 Ministeren for Søfart og
Fiskeri til med Tilslutning af Finansministeren at meddele
Stadfæstelse paa Vedtægter for en Skibshypotekkasse for
Ejere af danske Damp- og Motorskibe, herunder ikke ind
befattet Fiskerskibe, over 300 Registertons brutto, hvorhos
Finansministeren, henholdsvis Ministeren for Søfart og
Fiskeri, bemyndiges til at tilstaa denne Skibshypotekkasse
de i § 2 anførte Begunstigelser, alt paa følgende Betingelser:

a. Forinden Kassen træder i Virksomhed, skal der tilveje
bringes en Garantifond paa mindst 1 Mill. Kr., der næst
efter Kassens Reservefonds skal tjene til Sikkerhed
for Ejerne af Kassens Kasseobligationer, og hvoraf
mindst 200 000 Kr. skal være kontant indbetalt. Den
ikke indbetalte Del skal med højst 3 Maaneders Varsel
for hver Indbetaling kunne kræves indbetalt med mindst
15 pCt. ad Gangen af det tegnede Beløb. Der maa ikke
tilsiges eller ydes Garanterne mere end højst 5 pCt.
aarlig Rente af den af dem indbetalte Garanti kapital.
Ingen maa være Garant for mere end højst 150 000 Kr.
b. Kassen maa ikke træde i Virksomhed, forinden det for
Ministeren er godtgjort, at der er anmeldt Laanebegæringer for et Beløb af mindst 3 Mill. Kr., fordelt paa et efter
Ministerens Skøn passende Antal Skibe.
c. De ydede Laan maa ikke overstige Halvdelen af det til
Pant tilbudte Skibs Værdi, bestemt ved Vurdering efter
Regler, som nærmere bliver at fastsætte under Stad
fæstelse af Ministeren.
d. Laan maa kun ydes mod 1. Prioritets Panteret i Skibene
med Tilbehør og Assurancesum.
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e. Der maa til ingen Tid være i Omløb et større Beløb af
de af Kassen udstedte Kasseobligationer end svarende
til de af Laantagerne til.Kassen udstedte Panteobligationer, og ikke mere end 20 Mill. Kr.
f. De af Kassen udstedte Kasseobligationer skal være rente
bærende og maa ikke udfærdiges for mindre Beløb end
200 Kr.
g. Laantagerne skal til Dækning af Kassens Administra
tionsudgifter samt til Dannelse af Reservefonds betale
dels ved Laanets Modtagelse eller senest 6 Maaneder
efter, at Laanetilsagnet er accepteret, et Indskud af
1 pCt. af Laanets Hovedstol, dels en halvaarlig Ydelse
af mindst 54 pCt. af Laanets oprindelige Beløb.
h. Laantagerne skal foruden den stipulerede Rente tilsvare
en vis passende Procent halvaarlig af deres Laan til
sammes Amortisation. Amortisationstiden maa højst
fastsættes til 20 Aar.
i. Skibene skal til enhver Tid være fuldt forsikrede i Sø
forsikringsselskaber, godkendte af Ministeren, og For
sikringsbetingelserne skal bestemme, at Kassens Panteret
i Forsikringssummen skal bibeholdes, selv om den for
sikredes Ret til Forsikringssummen maatte være for
brudt ved hans Skyld.
j. Kassens Bestyrelse skal aarlig offentliggøre et fuld
stændigt Regnskab over Kassens Virksomhed og hvert
Fjerdingaar indsende en Regnskabsekstrakt til Mini
steren og til Finansministeren.
k. Bestyrelsen skal bestaa af 5 Medlemmer, hvoraf Mini
steren og Finansministeren hver vælger et Medlem. Be
styrelsen vælger en Direktør, hvilket Valg skal godkendes
af Ministeren efter Samraad med Finansministeren.
1. De til Kassen pantsatte Skibe kan underkastes saadant
særligt Tilsyn, som af Ministeren nærmere bestemmes,
m. Laantagerne skal forpligte sig til i de Skibe, i hvilke der
er ydet Laan, saa vidt muligt kun at anvende dansk
Besætning.
n. Kassens Regnskab skal revideres af 2 Revisorer, hvoraf
den ene skal være en statsautoriseret Revisor. Finans
ministeren udnævner den ene Revisor. Reglementet for
Revisionen skal godkendes af Finansministeren.
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o. Ingen Forandring kan vedtages i Vedtægter, Laanevil
kaar eller Regler for Skibes Vurdering uden Samtykke
af Ministeren efter Samraad med Finansministeren.
De Begunstigelser, der efter §§ 2 og 3 kan tilstaas Kassen,
svarer til, hvad der er tilstaaet de almindelige Kreditforenin
ger, og desuden er der enkelte Bestemmelser, tilsigtende at
lette Kassen Adgangen til at søge Fyldestgørelse i det pant
satte Skib.
Ved § 4 bemyndiges Ministeren til med Tilslutning af
Finansministeren paa Statens Vegne at garantere for Ind
løsningen af de af Kassen udstedte Kasseobligationer indenfor
et Beløb af 20 Mill. Kr. Garantien bliver effektiv, naar og
i det Omfang Kassens Formue samt den tegnede Garantikapital skulde vise sig utilstrækkelige til at dække Kassens
Indløsningsforpligtelser. Ministeren kan, naar der er forløbet
10 Aar, efter at Kassen har begyndt sin Virksomhed, med et
Aars Varsel opsige Garantien for de Kasseobligationer, som
derefter udgives. Saafremt Kassen derefter ønsker at fort
sætte sin Virksomhed, skal der ved særlig Lov træffes Bestem
melser om Udløsning af de private Garanter og Kassens
Overgang til en selvejende Institution.
En Garant kan efter § 5 kun løses fra sin Forpligtelse,
saafremt en anden af Kassens Bestyrelse godkendt Garant
overtager Garantiforpligtelsen og foretager tilsvarende Ind
betaling.
Skulde Ministeren for Søfart og Fiskeri finde, at Kassens
Bestyrelse væsentlig forringer den Kreditorerne tilkommende
Sikkerhed, og har Bestyrelsen ikke inden en den foreskreven
Frist foranstaltet det fornødne til Manglernes Afhjælpning,
skal Ministeren efter § 6 være berettiget til at standse Kassens
Virksomhed og anordne dens Likvidation ved af ham ud
nævnte Likvidatorer. Det samme gælder, hvis Kassens
Stilling bliver en saadan, at baade Reservefonds og Garanti
kapital maa anses for tabt.
§ 7 bestemmer, at hvis Kassen ophører at drive Virk
somhed og opløses, medens Statens Garanti er løbende, deles
den Del af den beholdne Formue, som maatte overskride den
af de private Garanter i Henhold til deres Garantibeviser
indbetalte Garanti kapital, mellem de paa det Tidspunkt
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eksisterende Garanter og Staten efter Forholdet 1 : 4, dog
at der ikke kan udbetales de private Garanter mere end i alt
1 Mill. Kr. Den Staten tilfaldende Del skal anvendes til
Fremme af Formaal Skibsfarten vedrørende.
Ved 1. Behandling i Folketinget anbefalede Socialdemo
kraternes Ordfører, P. Andersen, Lovforslaget, dog med
Betænkelighed overfor de 20 Aars Amortisationstid. Elmquist, Venstres Ordfører, mente, at Statens Garanti er for
stor, da Laan i Skibe er forbundet med særlig stor Risiko;
han fremsatte ogsaa andre Betænkeligheder, men tilsagde
en velvillig Behandling i Haabet om at kunne gennemføre
en Ordning, som kan hjælpe Skibsfarten til Modernisering
og Fornyelse. — Ogsaa Hendriksen, de Konservatives Ord
fører, stillede sig velvillig overfor Tanken, men havde ligeledes
Betænkeligheder paa flere Punkter. De Radikales Ordfører,
Holger Kristiansen, anbefalede Lovforslaget og mente, at
de fremsatte Betænkeligheder var overdrevne.
Udvalget, der indhentede en Række Oplysninger, delte
sig — bortset fra enkelte Punkter — i et Flertal, Regerings
partierne, og et Mindretal, Venstre og Konservative. Hele
Udvalget stillede med Ministerens Tilslutning nogle Æn
dringsforslag, der i det væsentlige gik ud paa, at Laanebeløbets
Maksimum pr. Skib ikke maa overstige 750 000 Kr., at der
ikke maa ydes Laan i ældre Skibe af dansk Oprindelse, og
at Laan kun maa ydes i udenlandske Skibe, naar disse ikke
er over 8 Aar gamle. Det forudsættes, at Nybygninger fore
tages paa danske Værfter — og endvidere, at hvis Loven ikke
er benyttet inden 3 Aar efter dens Ikrafttræden, bortfalder den.
Mindretallet udtalte i Betænkningen, at det »har haft
visse Betænkeligheder overfor det foreliggende Lovforslag,
hidrørende bl. a. fra, at man i dette forlader det Princip,
der hidtil har været Grundlaget for al Kreditforenings- og
Hypotekforenings-Virksomhed, nemlig Skyldnernes solidariske
Ansvar, og endvidere fra, at man lader Staten gaa ind med
en Garanti for Obligationernes Paalydende, hvilket bortset
fra et enkelt Tilfælde, hvor det solidariske Ansvar er fastholdt,
er noget ganske nyt i Forhold til Kreditforenings- og Hypo
tekforeningsinstitutionen.
— Endelig har Mindretallet
næret nogen Skepsis overfor hele Institutionens Betydning,
idet den effektive Rente formentlig vil blive saa stor, at Laan
i Institutionen antagelig ikke vil byde paa særlige Fordele
for Laantagerne.«
Under Hensyn dels til den store Betydning, Skibsfarten
har for vort Land, dels til, at Skibsfarten hidtil har klaret sig
uden Hjælp fra Statens Side, og endvidere i Betragtning af
den Betydning, man i Rederikredse tillægger et saadant
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Institut for Modernisering og Forøgelse af vor Flaade, mente
Mindretallet dog at burde yde sin Medvirken til Lovforslagets
Gennemførelse under Forudsætning af, at den Garantikapital
paa 1 Mill. Kr., som efter Forslaget skal tjene som Aktiekapital,
bliver fuldt indbetalt. Under Hensyn hertil foreslog Mindretallet
derhos Maksimalrenten til Garanterne forhøjet fra 5 pCt. til
6 pCt. samt det Beløb, der kan udbetales til Garanterne ved
Kassens eventuelle Ophør, ansat til 1,5 Mill. Kr. Endelig
foreslog Mindretallet tilføjet § 4, at Garanterne, hvis Kassen
ved Garantiens Ophør fortsætter som selvejende Institution,
ikke kan faa mere end 25 pCt. af Kassens Midler, dog mindst
25 pCt. af den indbetalte Kapital.
Flertallet kunde »ikke tiltræde de af Mindretallet foreslaaede Ændringer, der vel kan sikre Lovens Gennemførelse,
men vil have til Følge, at Loven aldrig træder ud i Livet.«
Mindretallets Ændringsforslag forkastedes ved Navneopraab med 67 Stemmer mod 65, 17 fraværende. Ved 3. Be
handling vedtoges Lovforslaget med 64 Stemmer, medens
57 afholdt sig fra at stemme.
I Landstinget udtalte alle Ordførerne: Villemoes (V.),
Albert Jensen (S.), Lange (K.) og Gunnar Fog-Petersen (R.)
Velvillie overfor Sagen, men med Fremhævelse fra Oppositions
partiernes Ordførere, at der var flere Spørgsmaal, som man
var betænkelig overfor og nærmere maatte overveje i Udvalg.

I den af Udvalgets Formand afgivne Beretning udtales:
Udvalget holdt kun 2 Møder og traf deri ingen
Beslutninger, men gennemgik en Del skriftlige Oplysninger,
der fra Ministeriet tilgik Udvalget.

27. Forslag til Lov om sindssyge og aandssvage
Personers Hospitalsophold. (Justitsminister Zahle). [A.
Sp. 2617].
Fremsat i Folketinget 16/10 (F. Sp. 214). 1. Beh. 11/11
(F. Sp. 1541). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Kammersgaard, Helga Larsen, Larsen [Bjerre], Weygaard, Ger
hard Nielsen [Sekr.], Sneum, Trier [Form.], Elna Munch,
Elmquist, Tange, Hedelund, Koefoed, Edvard Sørensen,
Pürschel og Larsen-Badse). Beretning (B. Sp. 3159)
afgiven 25/4.

Lovforslaget er i Overensstemmelse med et Udkast,
udarbejdet af »Familieretskommissionen« — nedsat for at
overveje Reglerne om Umyndighed og Værgemaal —, sup-
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pieret med en Række Læger. Alle disse havde givet Udkastet
deres Tilslutning — dog med Forbehold fra Sundheds
styrelsens Formand, Læge Tryde, overfor enkelte af Bestem
melserne, idet han udtalte som sin Opfattelse, at der overfor
Personer, der ikke er erklærede for umyndige, ikke bør
være Hjemmel for Tvangsindlæggelse, medmindre denne er
begrundet i Personens Farlighed for sig selv eller andre,
og at det, hvor der er Tale om Tilbageholdelse af Patienter,
altid maa kræves, at det er uforsvarligt at udskrive Patienten.
Udkastet blev derefter forelagt for og tiltraadt af Social
ministeriet, Retslægeraadet, Overlægerne ved Statens Sinds
sygehospitaler, Aandssvageanstalterne og St. Hans Hospital
samt af Overlægen ved Kommunehospitalets 6. Afdeling,
dog at tre af Overlægerne ved Statens Sindssygehospitaler
vedrørende Spørgsmaal af mindre væsentlig Betydning frem
satte enkelte kritiske Bemærkninger. Indenrigsministeriet,
Sundhedsstyrelsen og Tilsynsraadet for Statens Sindssyge
hospitaler sluttede sig til det af Sundhedsstyrelsens tidligere
Formand indenfor Kommissionen indtagne Standpunkt. Det
af Justitsministeren forelagte Lovforslag var, som sagt, i
Overensstemmelse med Kommissionens Udkast, dog med
den Afvigelse, at den egentlige Tvangsindlæggelse ved Politiets
Bistand — bortset fra de Tilfælde, hvor den syge frembyder
Fare for Retssikkerheden — begrænses til de Tilfælde, hvor
den syge er farlig fot sig selv, eller hvor Udsigterne for hans
Helbredelse væsentlig vil forringes, hvis Indlæggelse ikke
finder Sted.

Lovforslaget bestemmer følgende:
§ 1. Denne Lovs Bestemmelser angaar Behandling af
Sindssygdomme paa Stats- eller kommunale Hospitaler eller
paa private Helbredelsesanstalter, som er autoriserede til
at modtage sindssyge til Behandling. Autorisationen med
deles af Justitsministeren efter Indstilling fra Sundheds
styrelsen og skal søges fornyet, naar Anstalten skifter ledende
Læge. En meddelt Autorisation kan til enhver Tid tilbage
kaldes.
For aandssvage Personers og Epileptikeres Vedkom
mende angaar Loven kun Behandling paa statsanerkendte
Anstalter.
§ 2. Udenfor de Tilfælde, hvor en sindssyg Person eller
sjælelig abnorm Epileptiker selv undergiver sig fornøden
Lægebehandling, paahviler det hans nærmeste, naar de
skønner, at han er saa sindslidende, at Behandling er paa-
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krævet, at tilkalde en Læge. Paa Grundlag af de ham givne
Oplysninger skønner Lægen efter foretagen Undersøgelse
af Patienten, om denne maa anses for at være en sindssyg
Person eller en sjælelig abnorm Epileptiker, og afgør i saa
Fald, hvilke Foranstaltninger der bør træffes overfor den
syge. Disse Foranstaltninger er de nærmeste da berettigede
til at iværksætte.
Saafremt den tilkaldte Læge finder, at det vil være
uforsvarligt, at den syge ikke indlægges til Behandling paa
et Sindssygehospital eller en Helbredelsesanstalt, enten fordi
den syge er farlig for sig selv, eller fordi Udsigterne for hans
Helbredelse væsentlig vil forringes, hvis Indlæggelse ikke
finder Sted, er de nærmeste pligtige at foretage det videre
fornødne til Indlæggelsens Gennemførelse.
Ved en Persons nærmeste forstaas de, hvem Forsorgen
for Personen retlig eller faktisk paahviler, saasom Indehaver
af Forældremyndighed, Værge, Lavværge, Ægtefælle, myn
dige Børn, Forældre, andre nære Slægtninge eller de, hos
hvem Personen har til Huse, eller hvem det ifølge de fore
liggende Omstændigheder paahviler at drage Omsorg for
Personen, samt endvidere vedkommende Forsorgsmyndighed,
for saa vidt den paagældende er under offentlig Forsorg.
Bestemmelserne i 1. og 2. Stykke finder tilsvarende An
vendelse paa aandssvage Personer, og Pligten til at drage
Omsorg for saadanne paahviler de samme som ovenfor nævnt.
For saa vidt ikke andre drager Omsorg for den syge,
paahviler det Politiet at træde til.
§ 3. Indlæggelse til Behandling af sindssyge eller af
sjælelig abnorme Epileptikere kan kun ske paa Grundlag af
en Lægeerklæring, som hviler paa en indenfor de sidste fire
Uger før Indlæggelsen foretagen Undersøgelse. Bortset fra
de Tilfælde, hvor den paagældende indlægges i Henhold til
sin egen Begæring, skal Lægeerklæringen være udstedt af en
Læge, der ikke er ansat ved Sindssygehospitalet eller Helbre
delsesanstalten. I særlig paatrængende Tilfælde kan Ind
læggelse dog finde Sted, uden at Lægeerklæring foreligger,
men saadan Erklæring skal da saa vidt muligt fremskaffes
i Løbet af tre Dage efter Indlæggelsen.
Indlæggelse til Behandling paa en Aandssvageanstalt
kan kun ske paa Grundlag af en Lægeerklæring.
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§ 4. Den modtagende Læge træffer Afgørelse om, hvor
vidt Betingelserne for Indlæggelse er opfyldt, og hvorvidt
Patienten bør modtages til Behandling for sin Sygdom.
§ 5. I de i § 2, 2. Stykke, jfr. 4. Stykke, omhandlede Til
fælde paahviler det Politiet paa Begæring af en af de i § 2,
3. og 4. Stykke, nævnte Personer eller Myndigheder at yde
Bistand til Indlæggelsens Iværksættelse, naar de for Ind
læggelsen opstillede Betingelser er opfyldt. Nærmere Regler
om Politiets Medvirken til Indlæggelsen gives af Justits
ministeren.
§ 6. En Patient, der er helbredet, maa ikke tilbagehol
des, jfr. dog § 10, 2. Stykke.
§ 7. Naar den behandlende Læge skønner, at Udskriv
ning er uforsvarlig, enten fordi Patienten er farlig for sig
selv eller for andre, eller fordi Udskrivningen væsentlig vil
forringe Udsigterne for Patientens Helbredelse, skal Udskriv
ning nægtes.
§ 8. Udskrivning af en Patient kan nægtes, selv om
Udskrivningen i og for sig ikke skønnes at være uforsvarlig,
saafremt den maa antages at ville medføre væsentlige Ulem
per for Patienten selv eller for de Omgivelser, under hvilke
han efter Udskrivningen vil komme til at leve.
§ 9. Udskrivning kan begæres af Patienten selv eller
af følgende Personer: Indehaver af Forældremyndighed,
Værge, Lavværge, Ægtefælle, myndige Børn, Forældre eller
andre nære Slægtninge.
For saa vidt en saadan Begæring afslaas, skal den
behandlende Læge paa Forlangende af den, der har fremsat
Begæring om Udskrivning, forelægge Sagen for Overøvrig
heden paa Patientens Hjemsted, der da afgør, om Udskriv
ning skal finde Sted.
I de i § 8 omhandlede Tilfælde er den behandlende Læge
berettiget til at forelægge Spørgsmaalet om Udskrivning til
Overøvrighedens Afgørelse.
Er en fremsat Begæring afslaaet af Overøvrigheden, kan
Spørgsmaal om Udskrivning ikke med Virkning efter denne
Paragraf rejses, forinden der er forløbet fire Maaneder efter
Overøvrighedens, eventuelt Justitsministeriets, Afgørelse.
§ 10. Overfor sindssyge, aandssvage eller epileptiske
Personer, hvis Sygdom ifølge Lægeerklæring rummer Fare

1930/
/1931

Ikke-vedtagne Forslag (Justitsm.)

539

for Retssikkerheden, skal Overøvrigheden, for saa vidt det
skønnes fornødent, træffe passende Sikkerhedsforanstaltnin
ger, eventuelt ved Anbringelse paa dertil bestemt Hospital
eller Anstalt.
Foranstaltninger, der er truffet i Henhold til foranstaa
ende Bestemmelse, kan kun ophæves eller forandres af ved
kommende Overøvrighed.
§ 11. Det har sit Forblivende ved de hidtil gældende
Regler om Indlæggelse af sindssyge, aandssvage og epilep
tiske Personer i Henhold til Dom og om Indlæggelse til
Observation ifølge Retskendelse.
§ 12 giver Regelen om Ikrafttrædelsen, og § 13 ophæver
tidligere Lovbestemmelser.
Ved 1. Behandling i Folketinget anbefalede Socialdemo
kraternes Ordfører, Kammersgaarcl, ganske kort Lovforslaget
til en velvillig Behandling i Udvalg, medens Venstres Ord
fører, Elmquisi; gennemgik Lovforslagets Bestemmelser og
resumerede sit Partis Stilling saaledes: »Vi er villige til at
forhandle om, hvorvidt vi trænger til Lovhjemmel for hurtig
Indlæggelse af sindssyge, der er farlige for sig selv eller andre.
Vi er villige til at forhandle om Regler, der muliggør Tvangs
indlæggelse af sindssyge, hvis Nærværelse i Hjemmet, om
jeg saa maa sige, virker ganske ødelæggende paa Omgivel
serne, men kun i Kraft af Dom. Og vi er ubetinget imod at
gaa med til Tvangsindlæggelse af kurative Hensyn, selv
om det sker ifølge Dom. Det er et Indgreb i den enkeltes
Ret til at bestemme over sin egen Person, som efter vor
Mening kan føre til alt for farlige Konsekvenser.« I Spørgs
maalet om Udskrivning er Partiets Standpunkt, »at den
frivilligt indlagte altid maa have Adgang til at forlange sig
udskrevet. Tvangsindlagte, enten paa Grund af Farlighed
for sig selv eller andre eller ifølge Retsafgørelse, kan kun
udskrives, naar Lægen tilraader det. Men til Beskyttelse for
saadanne Personer maa anvises Regler, saaledes at Lægen
ikke bliver suveræn.« Den konservative Ordfører, Pürschel,
gennemgik ogsaa Lovforslaget og fremsatte Betænkeligheder
overfor enkelte af dets Bestemmelser, om end ikke i saa høj
Grad som den foregaaende Taler, samt sluttede med at sige,
at Partiet anser det for en vigtig Opgave at skabe faste
Lovregler paa dette vanskelige Omraade og var villigt til at
medvirke dertil. — De Radikales Ordfører, Elna Munch,
tiltraadte i det store og hele Lovforslaget, men udtalte sig
imod et enkelt Punkt, Overøvrigheden som Appelinstans for
Nægtelse af en Begæring om Udskrivning, idet hun mente,
at Tilsynsraadet for Statens Sindssygehospitaler bør være
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Appelinstans. — Geert-J ørgensen, Retsforbundets Ordfører,
anbefalede Lovforslaget til velvillig Behandling, idet han alt
i alt ansaa det for godt.
I den af Udvalgets Formand afgivne Beretning udtales
følgende:
Udvalget har foretaget en indgaaende Gennemgang af Lov
forslaget og de Konsekvenser, dets Gennemførelse vilde med
føre, og har haft Forhandling med Sundhedsstyrelsens For
mand og dens psykiatriske Konsulent, men har ikke naaet at
afslutte sit Arbejde.

28. Forslag til Lov om Ændringer i og Tilføjelser
til Lov om Rettens Pleje af 11. April 1916. (Justits
minister Zahle). [A. Sp. 4769].
Fremsat i Folketinget 5/n (F. Sp. 1360). 1. Beh. 14-19/n
(F. Sp. 1705, 1766, 1838). Henvist til Udvalg paa 15 Med
lemmer (Hans Rasmussen, Knud Hansen, J. I. Jørgensen,
Trier, F. K. Madsen, Hartvig Frisch [Sekr.], Jesper Simonsen
[Form.], Holger Kristiansen, Elmquist, Samuelsen, Vagn Bro,
Christensen [Høng], Vejen, Pürschel og C. J. F. Sven). Be
tænkning (B. Sp. 2561) afgiven 2Q!Z. (Ordfører: Jesper
Simonsen). 2. Beh. 15-16/4 (F. Sp. 6699).

I Rigsdagssamlingen 1928—29 fremsatte den daværende
Regering (Justitsminister Rytter) i Lighed med, hvad der
var sket de foregaaende Aar, i Folketinget et Forslag til Lov
om Ændringer i Retsplejeloven. Forslaget blev vedtaget i
Folketinget og oversendt til Landstinget, der vedtog det
med nogle faa Ændringer, men dets Færdigbehandling i
Rigsdagen blev standset som Følge af Folketingets Opløsning.
I Lovforslaget indeholdtes bl. a. en Bestemmelse om, at
Regeringen bemyndigedes til at lade Retsplejeloven optrykke
og bekendtgøre i dens ændrede Skikkelse, en Foranstaltning,
som er i høj Grad tiltrængt. En naturlig Forudsætning for
en saadan Optrykning af Retsplejeloven maatte det være,
at der nu var givet Lovens Regler et saadant Indhold, at
Ændringer af Betydning ikke i de nærmest følgende Aar
vilde blive nødvendige. Justitsministeriet maatte imidlertid
formene, at dette ikke vilde være Tilfældet, selv om Lovfor
slaget af 1928—29 gennemførtes, bl. a. fordi den nye Straffe
lovs Ikrafttræden vil nødvendiggøre en Række til Dels meget
vigtige Ændringer i Retsplejeloven. Ministeriet (Justits
minister Zahle) tilbagetog derfor ved Skrivelse af 13. Maj
1929 til Landstingets Formand Lovforslaget og besluttede at
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lade overveje, hvilke Ændringer udover de i Lovforslaget
indeholdte det maatte anses for nødvendigt eller dog ønskeligt
at gennemføre. I dette Øjemed nedsatte Ministeriet under
7. Juni 1929 dels et Udvalg med Højesteretsdommer V.
Topsøe-Jensen som Formand til i Almindelighed at undersøge
disse Spørgsmaal, dels et Udvalg med Højesteretsdommer
Troels G. Jørgensen som Formand til specielt at overveje
Ændringer i Lovens Regler om Sagførervæsenet.
Efter at disse Udvalg havde afgivet Betænkning, det først
nævnte Udvalg i Februar 1930, det sidstnævnte i December
1929, indhentede Justitsministeriet Erklæring fra Højesteret
angaaende Betænkningen af December 1929 og fra det
staaende Retsplejeudvalg angaaende begge Betænkninger
og udarbejdede derpaa nærværende Lovforslag, der i det
væsentlige fulgte Betænkningerne, hvor disse var enstem
mige, ellers Flertallet. Lovforslagets Indhold stammer altsaa
dels fra de to nævnte Betænkninger, dels fra de tidligere
Lovforslag, og af de nye Forslag, det indeholder, skal nævnes.

I Retsplejelovens § 2 foreslaas den Ændring, at Bestem
melserne om Antallet af de forskellige til Retsplejen knyttede
Tjenestemænd og om Rets- og Politikredsenes Antal udgaar
af Loven og fastsættes i Normeringsloven, saaledes at de fra
Tid til anden ønskelige Forandringer i disse Bestemmelser
kan foretages uden at medføre Ændringer i Retsplejeloven.
Svarende til tidligere Forslag foreslaas i § 6, at Lands
retterne i Sø- og Handelssager tiltrædes af 2 fagkyndige Dom
mere, og at de fag kyndige Dommere altid skal medvirke i
Sø- og Handelssager.
Allerede ved nævnte § 6 træffer man et Forslag, der
kommer igen ved en lang Række senere Paragraffer, nemlig
om Indførelse af Domsmænd (Meddomsmænd) i Straffesager,
der ikke er Nævningesager, hvilket foresloges enstemmigt
af det foran omtalte Udvalg. Herved foretages altsaa en
meget betydelig Udvidelse af Lægmænds Deltagelse i Doms
virksomheden. Hidtil har det jo kun været Tilfældet i
Nævningesager, der talmæssigt er faa af alle Straffesager
— 1,2 pCt. —, bortset fra Politisager, medens efter Lovfor
slaget som Regel Lægmænd vil komme til at medvirke i
alle Straffesager, jfr. nedenfor. Medens Nævninger kun
afgør Skyldspørgsmaalet, men ikke deltager i Strafudmaalingen — hvorved dog maa mærkes, at der i nærværende
Lovforslag foreslaas aabnet Adgang til at indhente en Ud-
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talelse fra Nævningerne om formildende eller skærpende
Omstændigheder, som da forudsættes at skulle være bindende
for Retten —, skal Domsmændene deltage i hele Sagens
Afgørelse, ogsaa i Strafudmaalingen, sammen med Rettens
juridiske Element. Domsmænd foreslaas nu indført ved
Ændringer i Retsplejelovens § 6, Landsretterne, hvor det
bestemmes, at i de Straffesager, ved hvis Paadømmelse
Domsmænd medvirker, sammensættes Retten af 3 Lands
dommere og 3 Domsmænd, i § 18, om, at ved Underretten
tiltrædes Retten i de Straffesager, ved hvis Paadømmelse
Domsmænd medvirker, af 2 Domsmænd, og i § 21, gejstlige
Retter, at Domsmænd ogsaa her medvirker, medens den
nærmere Ordning træffes ved Ændringer i forskellige andre
Bestemmelser. Ordningen bliver den, at Domsmænd med
virker ved Underretten i alle Straffesager, der ikke er Næv
ningesager. Herfra undtages kun

1) klare Tilstaaelsessager, som bør kunne fremmes til Dom
straks ved Forundersøgelsens Slutning,
2) Politisager paa Grund af disses Ubetydelighed og
3) So- og Handelssager, hvor1 fagkyndige Lægdommere
medvirker.

I 2. Instans skal Domsmænd medvirke i alle de Sager,
der ved Underretten er afgjort under Medvirken af Domsmænd, samt tillige i Tilstaaelsessagerne.
Da det kan tænkes, at Domsmændene ved deres Flertal
i Underretten tvinger enten en Frifindelse eller en Domfæl
delse igennem mod Dommerens Stemme, fastsættes det, at
Dommeren, saafremt Domfældelse sker mod hans Stemme,
skal gøre Bemærkning herom til Retsbogen, saaledes at For
svareren herigennem kan faa fornøden Vejledning med
Hensyn til Anke. For Ankeinstansen foreslaas, at i Tilfælde
af Stemmelighed det for Tiltalte gunstigste Resultat skal
indtræde, saa at der til Domfældelse vil kræves 4 Stemmer
eller 2/3 Stemmers Flertal.
Reglerne om Udtagelse af Domsmænd findes i Ændrings
forslag til senere Paragraffer, saaledes at man sammen
arbejder Reglerne om Domsmænd og Nævninger og end
videre for de sidstes Vedkommende forenkler de nugældende
Bestemmelser en Del. Spørgsmaalet om, hvor hyppigt de
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paa Domsmandslisterne opførte Personer skal virke som
Domsmænd i Aarets Løb, foreslaas løst saaledes, at de normalt
vil komme til at virke een Gang — hvilket som Regel vil
sige een Dag — hver 3. Maaned. Domsmændene skal kun
medvirke ved Domsforhandlingen og Paakendelsen, men
derimod ikke ved Forundersøgelsen. Men da Umiddelbarhedsprincippet foreslaas gennemført, bliver Forundersøgelsen
indskrænket til det mindst mulige.
Ved Ændringer i § 29 m. fl. Paragraffer foreslaas Rettens
Adgang til i Straffesager at lade Retsmøder foregaa for lukkedeDøre, naar Sigtede er under 18 Aar, udvidet saaledes, at den
bliver uafhængig af, om Begæring derom fremsættes, og at
den gælder ogsaa under Domsforhandlingen.
Den af Folketinget i 1928—29 vedtagne Bestemmelse
om, at Afhøring af Børn under 15 Aar i det Omfang, i hvilket
det skønnes forsvarligt, kan overlades til Værgeraadet, er
medtaget.
Vedrørende Spørgsmaalet om at afbøde de Ulemper,,
som Retsplejens Offentlighed har medført, foreslaas til
føjet § 31: »Offentlig Gengivelse af Forhandlingen i Straffe
sager bliver ved Kendelse at forbyde, saafremt Sigtede er
under 18 Aar, og det begæres af Værgen eller en Repræsen
tant for Værgeraadet. Endvidere kan offentlig Gengivelse
af, hvad der i Straffesager forhandles i offentlige Retsmøder
udenfor Domsforhandling, af Retten undtagelsesvis ved
Kendelse helt eller delvis forbydes, naar særegne Omstændig
heder giver Grund til at antage, at saadan Gengivelse vil
tilføje en Person, der ikke er sigtet under Sagen, ufornøden
Krænkelse, eller naar det begæres af en Sigtet, og Retten
skønner, at offentlig Gengivelse vil forvolde ham eller hans
nærmeste en uforholdsmæssig stor Lidelse. Rettens Nægtelse
af at udstede saadant Forbud kan paakæres. I øvrigt er
Rettens Afgørelse ikke Genstand for Kære eller Anke. Over
trædelse af Rettens Forbud straffes med Bøder fra 200 til
10 000 Kr.
Offentlig Gengivelse i Billeder af et Retsmøde kan Retten
paa ethvert Punkt af Sagen forbyde ved Kendelse, der ikke
er Genstand for Kære eller Anke. Overtrædelse af Forbudet
straffes med Bøder fra 200 til 10 000 Kr.«
I § 32 og en lang Række senere Paragraffer foreslaas

544

Ikke-vedtagne Forslag (Justitsm.)

1930/
/1931

Ændringer, der er nødvendige som Følge af den nye Straffe
lov, og som ikke nærmere skal nævnes.
Til § 32 foreslaas føjet en ny Bestemmelse, hvorefter
Retten undtagelsesvis kan nægte enkelte bestemte Personer
Adgang til et offentligt Retsmøde, naar det skønnes nød
vendigt for at opnaa en sandfærdig Forklaring af et Vidne
eller en Part.
I § 35 møder man første Gang Spørgsmaalet om offentlig
Votering i Højesteret, idet det foreslaas tilføjet den nævnte
Paragraf, at naar Afstemningen ved Højesteret foregaar
offentligt, indføres der en stenografisk Gengivelse af den i en
særlig Retsbog, af hvilken efter § 41 enhver, der har retlig
Interesse deri, kan forlange Udskrift. I nærværende Lov
forslag foreslaas nemlig ligesom i det i 1925—26 forelagte
Lovforslag, og — som i Aarbog 1925—26, Side 317, anført —
af Flertallet i et da af Ministeren nedsat Udvalg, at Afstem
ningen i Højesteret foregaar offentligt, idet der foreslaas
tilføjet § 214:
»Ved Højesteret foregaar dog Afstemning om alle
Domme, der afsiges efter mundtlig Domsforhandling, offent
ligt, saaledes at den stemmegivendes Grunde samtidig anføres.
Efter Raadslagningens Afslutning bestemmer Præsidenten,
i hvilken Rækkefølge Afstemningen skal foregaa. I Sager,
hvis Behandling er foregaaet for lukkede Døre, kan Retten
dog beslutte, at Afstemningen skal være hemmelig.«
Ligeledes tilføjes der § 216:
»Ved Højesteret skal, naar Afstemningen ikke foregaar
offentligt, Dommen, hvis den ikke er vedtaget enstemmigt,
indeholde Oplysning om, hvilke af Rettens Medlemmer der
er uenige i den, og hvilke Punkter Uenigheden gælder. Den
eller de Dommere, der er uenige i Afgørelsen, kan i Dommen
forlange optaget en Redegørelse for deres Mening.«

I Forbindelse med Forslaget om Indførelse af offentlig
Votering foreslog det nævnte Udvalgsflertal under Henvis
ning til, at offentlig Votering maatte antages at ville med
føre en ikke uvæsentlig Forøgelse af Højesterets Arbejde,
at det kun skulde være nødvendigt at lade 5 — ikke som nu 9
— Højesteretsdommere deltage i den enkelte Sags Afgørelse,
saaledes at Retten vilde kunne deles i to Afdelinger. Ligesom
i Lovforslaget 1925—26 er der dog i nærværende Lovforslag
ikke stillet noget Ændringsforslag i denne Retning, idet
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Ministeriet mener at burde se Tiden an, for at der i Praksis
kan indhøstes nærmere Erfaring om, i hvilken Grad den
offentlige Votering vil forøge Højesterets Arbejde, hvorimod
der til Lettelse for Højesteret foreslaas en Ændring ; Lovens
§ 44, 1. Stykke, gaaende ud paa at hjemle Adgang til at
meddele midlertidig Beskikkelse til Højesteretsdommer i
Tilfælde af, at et af Rettens Medlemmer faar Forfald — dog
kun paa Grund af Sygdom eller Tjenestefrihed.
Justitsministeriet kan i og for sig tiltræde den foreslaaede
Ændring om, at kun 5 Højesteretsdommere behøver at deltage
i en Sags Afgørelse, idet en saadan Ændring vil medføre den
meget betydelige Fordel, at Højesteret vil kunne deles i to
Afdelinger og saaledes kunne overkomme langt mere Arbejde,
uden at der kræves en Forøgelse af Højesteretsdommernes
samlede Antal med de deraf følgende forøgede Udgifter for
Statskassen.

I forskellige af Retsplejelovens Paragraffer stilles visse
Eksamenskrav, idet visse Tjenestestillinger eller Sagfører
beskikkelser kun kan opnaas af den, der har bestaaet juridisk
Embedseksamen med 1. Karakter eller med 2. Karakter
af 1. Grad. Dette gælder Stillingerne som Dommer, Rigs
advokat, Statsadvokat, Politidirektør, Politiinspektør, Politi
mester, Politiadvokat, Chef for Statspolitiet og Fuldmægtig
ved dette samt Beskikkelse som Højesterets- eller Landsrets
sagfører. Det foreslaas, at disse Bestemmelser ændres, saa
ledes at det altid er tilstrækkeligt at have bestaaet juridisk
Embedseksamen, idet •— efter Bemærkningerne — et mindre
godt Eksamensresultat ikke bør være en Hindring for den,
der har dygtiggjort sig i det praktiske Livs Arbejde og her
har vist sig i Besiddelse af de Kvalifikationer, som er af Betyd
ning i den paagældende Stilling.
Ifølge §§ 44, 45, 52, 110, 115, 122 og 130 i Loven kræves der
i visse Tilfælde kun juridisk Eksamen for ustuderede. Dette
gælder Stillingerne som Justitssekretær, Chef for Skiftekon
toret under Københavns Byret, Fuldmægtig ved en kollegial
Ret, Dommerfuldmægtig og Politifuldmægtig, midlertidig
Beskikkelse som Underretsdommer udenfor København eller
som Politimester, Beskikkelse som Underretssagfører og
Autorisation som Sagførerfuldmægtig. Det foreslaas nu, at der
i disse Tilfælde fremtidig kræves, at vedkommende har
bestaaet juridisk Embedseksamen, hvilket skønnes rimeligt,
saaledes som Forholdene har udviklet sig. Som Overgangs-
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bestemmelser foreslaas det dog i Lovforslagets § 4, 1. Stykke,
at denne Skærpelse ikke skal finde Anvendelse paa dem, der
har bestaaet juridisk Eksamen for ustuderede inden 4 Aar
efter Lovens Stadfæstelse.
Som ny § 50 a foreslaas, at naar en Dommer — fast eller
midlertidig — beskyldes for Uretskaffenhed i Embedsførelse,
eller der fremsættes ærerørige Beskyldninger mod ham, kan
det af Justitsministeren paalægges ham at fralægge sig Be
skyldningen ved Dom. I 1928—29 vedtoges den paagældende
Beføjelse henlagt til Retspræsidenten.
Vedrørende Sagførervæsenet, særlig Betingelserne for at
blive Sagfører og Sagføreres Adgang til at møde for de for
skellige Retter, foreslaas flere Ændringer, væsentlig i Over
ensstemmelse med Flertallet i det foran omtalte Udvalg.
Sagførerraadet havde, dog med et Forbehold fra 3 af
dets Medlemmer, indstillet til Justitsministeriet, at Reglerne
om Sagførervæsenet ændres derhen, at der fremtidig kun
bliver en enkelt Art Sagførerbeskikkelse, at Opnaaelse af
saadan Beskikkelse betinges af juridisk Embedseksamen med
en bedre Eksamenskarakter, end der nu kræves (eventuelt
tillige af en Prøve), og at saadan Beskikkelse straks giver
Adgang til at møde for Underret og efter et vist Antal Aars
Virksomhed — men uden ny Prøve eller ny Beskikkelse —
tillige til at møde for Landsretterne og Højesteret. Justits
ministeriet mente dog ikke, at det vilde være rigtigt at
foreslaa videregaaende Ændringer end de af Flertallet i
Udvalget af 7. Juni 1929 vedtagne. Højesteret og det staaende
Retsplejeudvalg har ikke kunnet tiltræde Lovforslagets Be
stemmelser om Adgang til at procedere for Højesteret.
Det foreslaas at indføre en ensartet Sagførerbetegnelse,
idet det bestemmes: »Sagførere er i Forbindelse med Forret
ningsforhold forpligtede til at betegne sig som »Advokat«
(eller »Sagfører«) uden hertil at knytte nogen Tillægsbeteg
nelse.« Dog har de Sagførere, der allerede har anden Beteg
nelse, Ret til vedblivende at benytte denne. I øvrigt foreslaas
følgende Ordning:
I Stedet for § 123, Sagførerprøverne, bestemmes:
»Den, der ønsker at opnaa Beskikkelse som Advokat
med almindelig Mødeberettigelse for Højesteret, indgiver
Anmeldelse herom til Højesterets Justitskontor, bilagt med
Tilkendegivelse fra Justitsministeriet om, at han, naar
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Prøvetiden er udløbet, og Højesterets Indstilling foreligger,
vil kunne faa saadan Beskikkelse. Han har derefter Ret til
at give Mode for Højesteret i iy2 Aar, regnet fra Slutningen
af Domsforhandlingen i den første af de af ham for Højesteret
procederede Sager. For at kunne opnaa Beskikkelse maa den
paagældende have givet Møde i 4 mundtligt forhandlede
Sager, af hvilke mindst 2 skal være borgerlige, deraf i alt Fald
den ene for Appellanten. Sagerne maa han selv forskaffe sig,
jfr. dog § 332, 2. Stykke, og § 735, 3. Stykke. Inden en Uge
efter Udløbet af hans heromhandlede Mødeberettigelse kan
han æske Højesterets Erklæring om, hvorvidt han findes
egnet til at faa Beskikkelse. Saadan Procedure paa Prøve
kan ikke paa ny finde Sted, medmindre Højesteret paa Grund
af særlige Omstændigheder maatte give Tilladelse dertil,
og da tidligst efter Forløbet af 3 Aar, efter at Mødeberettigel
sen var ophørt.
Endvidere kan en Sagfører, der i Henhold til § 127 indenfor
et Tidsrum af 3 Aar har givet Møde for Højesteret i 4 Sager
af den i 1. Stykke nævnte Art, inden en Uge efter, at der er
faldet Dom i den fjerde Sag, æske Højesterets Erklæring om,
hvorvidt han findes egnet til at faa Beskikkelse som Advokat
med almindelig Mødeberettigelse for Højesteret. Saadan
Fremgangsmaade kan kun anvendes 2 Gange, ligesom ingen
kan anvende de i forrige Stykke og i dette Stykke omhandlede
Fremgangsmaader mere end 2 Gange tilsammen.
Advokatprøven for Landsretterne bestaar i, at den paa
gældende for en Landsret udfører 3 med mundtlig Doms
forhandling sluttende Sager, som han selv maa forskaffe sig,
og af hvilke mindst 2 er borgerlige, deraf i alt Fald den ene
for Sagsøgeren. Prøven er bestaaet, naar hans Udførelse af
disse Sager af Landsretten kendes forsvarlig. Saadan Prøve
kan ingen underkaste sig oftere end 2 Gange, og ingen faar
Adgang til Prøven, forinden han har fremlagt Justitsmini
steriets Tilkendegivelse om, at han efter bestaaet Prøve
vil kunne faa Beskikkelse som Advokat med Mødeberettigelse
for Landsret.«
I § 127 bestemmes:
»Højesteretssagførere og Advokater med almindelig
Modeberettigelse for Højesteret er berettigede til at give
Møde for alle Landets Domstole.
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Landsretssagførere og andre Sagførere med Mødeberet
tigelse for Landsret er berettigede til at give Møde for begge
Landsretter, Københavns Sø- og Handelsret og alle Under
retter. Naar de har haft saadan Mødeberettigelse i 5 Aar og
efter deres Sagførerbeskikkelse personlig har udført mindst
15 Sager for Landsret eller landsrets vis for Sø- og Handels
retten, er de endvidere berettigede til at give Møde for
Højesteret i borgerlige Sager og Straffesager, som de per
sonlig eller ved autoriseret Fuldmægtig har udført i fore
gaaende Instans, saafremt de indgiver Anmeldelse til Højeste
rets Justitskontor, bilagt med Tilkendegivelse fra Justits
ministeriet om, at de opfylder Betingelserne for efter bestaaet
Prøve at kunne faa Beskikkelse som Advokat med almindelig
Møde berettigelse for Højesteret«.
Ved en Ændring i § 1031 faar de i denne Paragraf, jfr.
Lov Nr. 325 af 3. Juni 1919 § 33, omtalte Underretssagførere
samt alle Overretssagførere Adgang til at kalde sig Landsrets
sagførere.
Endelig foreslaas vedrørende Sagførere den Ændring,
at Myndigheden til at suspendere en Sagfører, der er sigtet
for en i den offentlige Mening vanærende Handling, henlægges
til Undersøgelsesdommeren, ikke som nu til Sagførerraadet.
Der er saa Ændringer i en Række Paragraffer, sigtende
til en forøget Gennemførelse af Umiddelbarliedsprincippet i
Straffesager.
Efter den gældende Ordning er Bevisumiddelbarhed i
Straffesager ikke gennemført hverken i 1. eller 2. Instans,
alene med Undtagelse af Nævningesager. Paa Grund af Ind
førelse af Meddomsmænd foreslaas nu Bevisumiddelbarhed
gennemført for alle Straffesager, i hvilke Domsmænd skal
medvirke, idet disse Sager bliver at behandle efter lignende
Regler som Nævningesagerne. Dette vil sige, at Forunder
søgelsen bliver indskrænket, saaledes at kun den Bevis
førelse finder Sted, som er nødvendig til at afgøre, om og
for hvilken Forbrydelse Tiltale skal rejses, medens hele den
øvrige Bevisførelse henskydes til Domsforhandlingen. Det
udtrykkes ved en Ændring i Lovens § 818, gaaende ud paa,
at udover den nævnte Bevisførelse maa Forundersøgelsen
ikke strækkes. Ganske særlig bør det iagttages, at Børn
under 15 Aar, der maa antages at skulle afhøres under Doms-
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forhandlingen, ikke afhøres under Forundersøgelsen, med
mindre det maa anses for tvingende nødvendigt af Hensyn
til Tiltalespørgsmaalet.
Ogsaa ved Landsrettens Ankebehandling vil Bevisumiddelbarheden blive gennemført, naar Domsmænd skal
medvirke og Anken angaar et Bevisspørgsmaal, saaledes at
Ankebehandlingen altsaa i disse Tilfælde faar Karakteren af
en fuldstændig ny Domsforhandling, hvilket foreslaas i
nogle nye Paragraffer, §§ 965 a.—c.
I Retsplejelovens Regler om processuelle Frister foreslaas
forskellige Ændringer, i Hovedsagen af formel Natur, idet
de tilsigter at skabe mere Ensartethed paa dette Omraade,
men der er dog et Par vigtige Realitetsændringer imellem,
nemlig Forslagene til §§ 397 og 487. Det ene af disse gaar
ud paa, at Ankefristen i borgerlige Sager til Højesteret ned
sættes fra 8 Uger til 1 Maaned, og det andet bestemmer, at
Eksekutionsfristen forlænges fra 15 Dage til 1 Maaned. Disse
to Ændringer staar i Forbindelse med hinanden, idet den mest
rationelle Ordning er den, at Ankefrist og Eksekutionsfrist
er lige lange. Naar Eksekutionsfristen — som nu — er
kortere end Ankefristen, medfører dette, at Domfældte i
Virkeligheden ikke faar den fulde Ankefrist til at overveje
Anke i, da han for at undgaa Eksekution ofte maa bestemme
sig til Anke, inden den korte Eksekutionsfrist udløber.
Et i 1928—29 i nogen Grad omstridt Punkt, Udgiften
ved Mangfoldiggørelse af Højesteretsekstrakterne, er nu fore
slaaet ordnet i Overensstemmelse med Folketingets Ved
tagelse den Gang, at Højesteret under særlige Omstændig
heder kan bestemme, at de, helt eller delvis, skal betales af
Parterne.
I 1928—29 foresloges det af Landstinget at udvide det
forelagte Lovforslags Regel om Pantebreve som Eksekutions
grundlag til at angaa ikke alene Pantebreve, udstedte til
Kreditforeninger, men ogsaa Pantebreve til Banker og Spare
kasser. Dette er medtaget, og desuden foreslaas i Aar, at
Retten til Udlæg og til at faa Ejendomme udlagt som ufyldest
gjort Panthaver tilkommer ogsaa den, der har Pantebrevet
i Haandpant, og desuden Kreditor efter et Skadesløsbrev, naar
Gældens Størrelse og Forfaldstidens Indtræden er erkendt
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af Skyldneren. Ligeledes har Haandpanthaveren Ret til
at holde den pantsatte Ejendom udenfor Bobehandling.
Vedrørende Spørgsmaalet, hvad der kan forlanges undtaget fra Eksekution, stemmer Forslaget med, hvad der ved
toges i 1928—29, med Undtagelse af, at Udtagelsesretten
ogsaa gælder, naar det drejer sig om Inddrivelse af
Skatter.
Ved en Tilføjelse til §§ 528 og 616 gøres det muligt for
Ejeren af en fast Ejendom, i hvilken der er gjort Udlæg (eller
Arrest), at fortsætte Driften af Ejendommen, saa længe der
ikke er gjort Skridt til Tvangsauktion.
De i Retsplejeloven i forskellige Paragraffer indeholdte
særlige Regler om Udpantning for Skatter foreslaas ophæ
vede, idet Ministeren agtede at fremsætte et særligt Lov
forslag herom.
I Reglerne om Erstatning for uforskyldt Varetægtsarrest
foreslaas forskellige Ændringer, i Overensstemmelse med
Forslag fra et af de foran omtalte Udvalg, saavel hvad angaar
det reelle i dette Spørgsmaal som i processuel Henseende
derved, at Spørgsmaalet om Erstatning afgøres i den samme
Sag som Strafspørgsmaalet og ikke, som nu, under en særlig
Sag. Ændringerne sigter navnlig til at undgaa, hvad der nu
jævnlig sker, at en Tiltalt først er blevet frifundet i en Straffe
sag, men at det derefter, naar han rejste Krav om Erstatning
for Varetægtsfængsel, er blevet statueret i Dommen angaaende
dette Spørgsmaal, at der har været »begrundet Formodning«
om, at han var skyldig, i hvilket Tilfælde Loven udtrykkelig
siger i § 792, at Retten til Erstatning bortfalder. Desuden
foreslaas Ændring af det Forhold, at den gældende Ordning
kun hjemler Ret til Erstatning for uforskyldt Varetægts
fængsel, Anholdelse eller Strafudstaaelse, men ikke for andre
i Retsplejeloven hjemlede Foranstaltninger, saasorn Bevogt
ning i Hjemmet, Tilhold om Opholdssted og lignende For
holdsregler, som i og for sig i det enkelte Tilfælde kan være
lige saa skadelige og krænkende for den paagældende.
Ændringerne foreslaas som en Række nye Paragraffer,
§§ 1018 a.—1018 m. med Overskrift »Oprejsning i Anledning
af strafferetlig Forfølgning«. Her foreslaas først, at en Sigtet,
der har været underkastet Anholdelse eller Varetægtsfængsel
i Tilfælde, hvor saadant ikke burde have været anvendt, har
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Krav paa Erstatning for den ham ved Frihedsberøvelsen
tilføjede Formueskade. Lidelse og Tort.
Saadan Erstatning tilkommer ogsaa den, der har været
underkastet Anholdelse eller Varetægtsfængsel og derefter
frifindes eller løslades, uden at Sagen forfølges til Dom, og
den, som har udstaaet Straf, der bortfalder som Følge af
Anke eller Genoptagelse. Retten til Erstatning bortfalder
dog, naar den paagældende selv ved sit Forhold under Sagen
har givet Anledning til den Foranstaltning, paa hvilken han
støtter sit Krav — saasom naar han har forsøgt at undvige
eller fjerne Gerningens Spor eller paavirke andre til urigtig
Forklaring eller har afgivet usandfærdig Forklaring —, og
det af ham udviste Forhold ikke kan undskyldes ved Frygt,
Forvirring eller Misforstaaelse. Ligeledes bortfalder Retten
til Erstatning, naar Frifindelse eller Sagens Henlæggelse
alene skyldes nogen af de i Straffelovens § 16 eller § 17,
1. Stykke, nævnte Omstændigheder. Endvidere kan Erstat
ning nægtes eller nedsættes, naar der i den paagældendes
Forhold i øvrigt foreligger særlige Omstændigheder, der taler
mod at tilkende Erstatning eller dog fuld Erstatning.
Naar der i øvrigt under en offentlig Forfølgning, som
ikke føres igennem til Dom, eller som slutter med Frifindelse,
er truffet Foranstaltninger i Medfør af Kapitlerne 67—69
(Besigtigelse, Beslaglæggelse og Ransagning), § 777, 3. Stykke,
(Løsladelse mod Sikkerhed), § 785 (Sætten under Tilsyn),
eller Kapitel 73 (Beslag paa Formue), kan Retten efter Om
stændighederne tilkende Sigtede Erstatning for Formue
skade, Lidelse og Tort, som er tilføjet ham ved Foranstalt
ningen.
I de nævnte Tilfælde kan Sigtede, i Stedet for at kræve
Erstatning, begære Politimesterens Erklæring om, at det
har vist sig, at den paagældende Foranstaltning har manglet
Grundlag og ikke har været forskyldt ved Sigtedes eget For
hold. Skønner Politimesteren, at saadan Erklæring kan
udstedes, udfærdiges den snarest muligt. Hvis Retten under
Sagen har taget Beslutning om nogen af de ovenfor omtalte
Foranstaltninger mod Sigtede, skal Rettens Samtykke dog
forud indhentes. Politimesterens Afgørelse kan ikke ind
bringes for højere administrativ Myndighed eller for Dom
stolene. Ogsaa i andre Tilfælde kan den, mod hvem en straffe-
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retlig Forfølgning har været indledet, begære Politimesterens
Erklæring om, at det har vist sig, at Forfølgningen har
manglet Grundlag og ikke har været forskyldt ved Sigtedes
eget Forhold. Politimesterens Afgørelse kan ikke indbringes
for Domstolene.
De nævnte Krav paa Erstatning for Formueskade til
kommer efter den paagældendes Død hans Ægtefælle og
Livsarvinger.
Erstatningen udredes af Statskassen, men denne har
Regres til den paagældende Tjenestemand, for saa vidt han
har gjort sig skyldig i Misbrug af Embedsmyndighed, Skødes
løshed eller andet uforsvarligt Forhold. Naar en Straffesag
genoptages, og Forfølgningen fører til Domfældelse af en
Sigtet, der har oppebaaret Erstatning i Anledning af en tid
ligere i samme Sag stedfunden Forfølgning, bliver det, der
som Grundlaget for Erstatningen herefter er bortfaldet, i
Dommen at bestemme, at Erstatningen skal tilbagebetales
til Statskassen.
Den, der vil rejse Krav om Erstatning, skal, saafremt
Sagen forfølges til Dom, fremsætte det i Retten inden Sagens
Optagelse, og Kravet bliver da at paakende under Sagen.
Dog kan Retten i Embeds Medfør eller efter Begæring af en
af Parterne beslutte, at Spørgsmaalet om Ret til Erstatning
eller om dennes Størrelse udskydes til særlig Afgørelse under
samme Sag eller undtagelsesvis under en særskilt Sag. Rettens
Beslutning kan ikke paakæres. Begæring om Anlæg af sær
skilt Sag skal fremsættes inden 3 Maaneder efter Dommens
Afsigelse. — Er Sagen ikke blevet forfulgt til Dom, skal
Begæring om Sagsanlæg fremsættes inden 3 Maaneder efter,
at Sigtede har faaet Meddelelse om, at Forfølgningen er fra
faldet.
Efter de ovennævnte Frister kan Erstatningskrav kun
rejses, naar der tilvejebringes nye Oplysninger, som af Retten
skønnes at være af væsentlig Betydning for Erstatningsspørgsmaalets Afgørelse. Begæring om Sagsanlæg maa frem
sættes inden en Maaned efter, at vedkommende er kommet
til Kundskab om de nye Oplysninger.
De omhandlede Erstatningssager behandles i Strafferetsplejens Former med de Lempelser, som følger af Forholdets
Forskellighed. Begæring om Anlæg af Erstatningssag frem-
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sættes overfor Statsadvokaten, som foranlediger, at den ind
bringes for Retten. Erstatningskravet kan dog imødekommes
af Justitsministeren efter indhentet Erklæring fra Rigs
advokaten og vedkommende Ret.
Sagen behandles og paakendes ved den almindelige
Underret under Domsmænds Medvirken.
Skal Erstatningskravet afgøres under en Nævningesag,
spørges Nævningerne, om Tiltalte er berettiget til Erstat
ning. Tillægsspørgsmaal kan stilles om, hvorvidt Erstatnin
gen skal nedsættes. Til den for Tiltalte gunstigste Besvarelse
af Spørgsmaalene kræves, at mindst 8 Nævninger stemmer
derfor. Retten fastsætter Erstatningens Størrelse.
Anke kan finde Sted efter de almindelige Regler i denne
Bog, og der gives nærmere Bestemmelser i saa Henseende,
bl. a., at under Ankebehandling for Landsret vil der kun
være at tilkende Erstatning, hvis mindst 4 af Rettens Med
lemmer stemmer derfor.
Der stilles dernæst Forslag om forskellige Ændringer i
Reglerne om Fordelingen af Straffesager mellem Landsret og
Underret og om Omraadet for Nævningesagerne.
Ministeren udtalte ved Fremsættelsen, at de gældende
Regler herom er af meget indviklet og lidet rationel Natur,
idet bl. a. Sigtede ofte har en afgørende Indflydelse paa, ved
hvilken Ret hans Sag skal behandles, skønt dette Spørgsmaal
naturligvis bør løses ud fra almindelige Retsplejehensyn og
ikke efter, hvad der i det konkrete Tilfælde kan antages at
være gunstigst for den Sigtede. Men hertil kommer, at Gen
nemførelsen af den nye Straffelov, hvorved Strafarten Straf
arbejde afskaffes, nødvendigvis kræver en Ændring i Rets
plejelovens Regler paa dette Omraade, fordi § 688 ved Spørgs
maalet om, hvorvidt Nævninger skal medvirke, i visse Til
fælde lægger Vægt paa, om Strafarbejde maa antages at være
forskyldt. Lovforslaget gaar derfor ud paa at indføre nye
og langt simplere Regler om Retternes Kompetence i Straffe
sager.
Det foreslaas for det første i § 687, at Nævninger skal
medvirke dels i politiske Sager, dels i Sager angaaende For
brydelser, for hvilke Loven hjemler Straf af Fængsel i 10 Aar
eller derover, dels endelig — ligesom nu — i Sager om Und
sigelse, jfr. Straffelovens § 75.
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Ministeren gjorde opmærksom paa, at der hermed ikke
tilsigtes nogen kvantitativ Ændring i Nævningesagernes Om
raade, selv om det naturligvis ikke kan siges aldeles sikkert,
hvorledes denne nye Afgrænsning vil virke i Praksis. Næcningesager vil efter denne Ordning blive alle de nugældende
Misgerningssager undtagen Sager angaaende kvalificeret
Barnemord, desuden en Række andre Sager, saasom Falsk
møntneri, Brandstiftelse, kvalificeret Blodskam, kvalificeret
Barnerov, Samleje med Børn, grov Legemsbeskadigelse og
kvalificeret Frihedsberøvelse. Da den nugældende Adgang
for Sigtede til i visse Tilfælde at forlange Nævningebehand
ling foreslaas ophævet, vil en Del Sager, som nu kan komme
for Nævninger, fremtidig blive udelukket herfra, f. Eks.
Sager angaaende Fosterfordrivelse og angaaende Barnedrab
under eller straks efter Fødselen.
Alle Straffesager, der ikke herefter bliver Nævningesager,
foreslaas i § 688 henlagt til Underretterne. Efter nugældende Ret
er visse af disse Sager Landsretssager, men den foreslaaede
Forandring er i Virkeligheden ikke ret stor, idet de Sager,
der for Tiden behandles i 1. Instans ved Landsret uden
Nævninger, kun udgør en meget ringe Del, nemlig ca. 5J4 pCt.
af samtlige Straffesager, endda bortset fra Politisagerne.
Underretssagerne vil fremtidig blive paadømt ikke af en
enkelt Dommer, men af en Ret bestaaende af 1 Dommer og
2 Domsmænd, og med fuld Adgang til Anke til Landsretten
under Anvendelse af Umiddelbarhedsprincippet.
Fremdeles er der Forslag til Ændringer i en Række
Paragraffer til en videre Gennemførelse af Anklageprincippet.
Dette er ganske vist i det store og hele gennemført i Rets
plejeloven, men i fuldt Omfang er det dog ikke sket, og særlig
ikke med Hensyn til Afhøring af Vidner og Sigtede eller
Tiltalte. Efter gældende Ret er Forholdet under Forunder
søgelsen ifølge Lovens § 824 det, at Dommeren foretager
Afhøring baade af Sigtede og af Vidner, medmindre han
tillader andet, og det almindelige er, at Dommeren som
Hovedregel selv foretager Afhøringerne.
I det senest forelagte Lovforslag var det foreslaaet, at
Ordet »tillader« skulde rettes til »bestemmer«, saaledes at det
blev tydeligt, at det var Dommeren, der havde Afgørelsen af,
om han selv eller Parterne skulde foretage Afhøringen. Men
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Regelen vilde dog altsaa vedblivende være den, at Parterne
ikke havde noget Krav paa selv at afhøre. Nu foreslaas
ved en Ændring i Retsplejelovens § 824, at Vidner og Synsog Skønsmænd afhøres af den, der har begært dem indkaldt,
medmindre Dommeren under Hensyn til særlige Omstændig
heder i det enkelte Tilfælde beslutter at overtage Afhøringen.
Naar Forsvarer ikke er til Stede, overtager Dommeren Af
høringen i hans Sted. Foretages Afhøringen af Dommeren,
kan Parterne begære yderligere Spørgsmaal stillet. Hvad
den Sigtede angaar, maa erindres, at der ikke her er Tale om
Afhøring af samme Art som med Hensyn til Vidnerne, idet
Sigtede ikke taler under strafferetligt Ansvar og overhovedet
ikke er pligtig at udtale sig. Her foreslaas i § 765, at dersom
Sigtede ønsker at udtale sig, skal det være Forsvareren og
derefter Anklagemyndigheden, der udspørger ham, idet det
bestemmes:
»Efter dernæst at have gjort Sigtede bekendt med den
imod ham rettede Sigtelse spørger Dommeren ham, om han
er villig til at forklare sig nærmere om de Forhold, Sigtelsen
angaar. I bekræftende Fald udspørger Forsvareren eller,
hvis der ingen Forsvarer er, Dommeren ham nærmere om
Sagen. Derefter kan Paatalemyndigheden stille Spørgsmaal
til Sigtede. Yderligere Spørgsmaal kan, foruden af Dom
meren, stilles af Forsvareren og Paatalemyndigheden.
Naar særlige Omstændigheder i det enkelte Tilfælde
gør det paakrævet, kan Dommeren i fornødent Omfang fra
vige Reglerne, i 2. Stykkes 2. og 3. Punktum ved selv i
Stedet for Forsvarer og Paatalemyndighed at udspørge Sig
tede.«
Med Hensyn til Afhøringer under Domsforhandlingen er
den gældende Regel den, at Vidner i Nævningesager afhøres af
Parterne, jfr. Lovens § 872, men i øvrigt sker Afhøringen af
Vidner som Regel ved Dommeren. For Tiltaltes Vedkom
mende udtaler Retsplejelovens § 868 om Nævningesager, at
naar Nævningerne har valgt Ordfører, giver Retsformanden
Tiltalte Lejlighed til at forklare sig om de Forhold, som
Tiltalen angaar, hvorefter enhver af de andre Dommere,
enhver af Nævningerne, Statsadvokaten og Forsvareren kan
begære yderligere Spørgsmaal rettet til Tiltalte. I Praksis
er det som Regel Retsformanden, der foretager Afhøringen
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af Tiltalte, og en lignende Regel gælder ogsaa om andre
Straffesager. Dette er altsaa den nugældende Ret.
Lovforslaget gaar ud paa ogsaa med Hensyn til Afhøring
under Domsforhandling at lade Afhøring saavel af Vidner
som af Tiltalte overgaa til Parterne. Ogsaa under Doms
forhandlingen skal Udspørgningen af Tiltalte paabegyndes
af Forsvareren, ikke af Paatalemyndigheden.
I Overensstemmelse med, hvad der vedtoges i 1928—29,
er i § 780 optaget en Bestemmelse om, at naar Sigtede er
fængslet, maa Afhøring af ham angaaende Sigtelsen kun ske
i Retten, medmindre
enten
a) Sigtede inden Retten har afgivet en uforbeholden Tilstaaelse,
eller
b) Sigtelsen angaar Vold paa Person, Forbrydelse mod
Kønssædeligheden eller nogen af de i Straffelovens
Kapitler 18—19 og 28—29 omhandlede Forbrydelser,
og den Sigtede forhen for Forbrydelse, begaaet efter
hans 18. Aar, har været dømt til Fængsel i mindst
8 Maaneder (eller Strafarbejde) eller mindst 2 Gange til
højere Straf end Hæfte (simpelt Fængsel), og der ikke
er forløbet 5 Aar efter Udstaaelsen af den sidste Straf
til Udøvelsen af den Handling, for hvilken han sigtes,
eller
c) Dommeren i det enkelte Tilfælde tillader, at Sigtede
afhøres af Politiet udenfor Retten.
Derimod er ikke optaget den i Samlingen 1928—29 af
Folketinget (§ 152) vedtagne, men af Landstinget forkastede
Bestemmelse om, at en Sigtet kun kan fængsles, naar der
samtidig fremsættes Anmodning om Forundersøgelse eller
rejses Tiltale, da den har mødt stærk Modstand hos de Myn
digheder, der har med Strafferetsplejen at gøre. Loven fore
slaas at skulle træde i Kraft samtidig med Borgerlig Straffelov
af 15. April 1930.

Ministeren gav ved Fremsættelsen følgende Oplysninger
om, hvor store Udgifterne vil blive ved Gennemførelsen af
Lovforslaget, hvorom man i Justitsministeriet har opstillet
følgende skønsmæssige Overslag:
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Statskassen.

1. Landsretternes og Underretternes Organisa
tion .................................................................... 40 000 Kr.
Beløbet tænkes anvendt til Forøgelse af
Landsdommernes og Underretsdommernes
Antal med 3 eller 4, idet Indførelse af Doms
mandsinstitutionen kan ventes at ville med
føre, at Straffesagers Behandling vil blive
mere koncentreret end nu. Sagernes Behand
ling vil blive tilendebragt hurtigere end nu,
men de enkelte Retsmøder vil i nogle Til
fælde blive af betydelig længere Varighed,
og det er derfor muligt, at Oprettelse af gan
ske enkelte nye Dommerstillinger kan blive
nødvendig.
2. Forøgelse af Politifuldmægtigenes Antal ... 25 000 —
Gennemførelse af Anklageprincippet vil
gøre det nødvendigt, at Politimesteren eller
hans Fuldmægtig i større Omfang end nu maa
møde i Retten og ikke kan repræsenteres af
en Kriminalbetjent.
3. Forøgelse af Politiadvokaternes Antal med 1
samt i Forbindelse dermed 1 Kontorist.... 10 000 —
4. Vederlag og Rejsegodtgørelse til Domsmænd. 30 000 —
Der regnes med et aarligt Antal af Under
retssager af ca. 2 400, der kan foretages paa
ca. 2 000 Retsdage, altsaa ca. 4 000 Doms
mænd a 4 Kr. = 16 000 Kr., samt et aarligt
Antal Ankesager af 800, der kan foretages
paa ca. 800 Retsdage, altsaa 2 400 Domsmænd
= 9 600 Kr., samt endelig 4 400 Kr. i Rejse
godtgørelse.
5. Udfærdigelse af Domsmandslister................... 10 000 —
6. Merudgift til offentlige Forsvarere................. 70 000 —
For Tiden er Statens Bevilling paa denne
Konto ca. 180 000 Kr. aarlig. Forøgelsen skyl
des Gennemførelsen af Anklageprincippet og
Indførelsen af Domsmandsinstitutionen.
7. Merudgift til Erstatning for uforskyldt Vare
tægtsfængsel .................................................... 2 000 —
For Tiden er Bevillingen paa denne Konto
10 000 Kr.
8. Merudgift til Vidnegodtgørelse........................
5 000 —
Forhøjelsen skyldes dels Forslaget om at
fordoble Vidnegodtgørelse (Retsplejelovens
§ 192), dels Umiddelbarhedsprincippets Gen
nemførelse.
I alt. .. 192 000 Kr.
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Saafremt Indførelse af Domsmandsinstitutionen opgives,
men Lovforslagets Bestemmelser i øvrigt (altsaa Umiddel barhedsprincippet og Anklageprincippet med Partsafhøring)
gennemføres, vil der af de ovennævnte Merudgifter kunne
spares 30 000 Kr. til Domsmændene og 10 000 Kr. til Listerne,
hvorhos Udgifterne til Retterne og ’ Forsvarerne antagelig
vil kunne nedbringes lidt, saa at den samlede Merudgift i
Stedet for 192 000 Kr. vilde blive ca. 135 000 Kr. eller
57 000 Kr. mindre.
Statens samlede aarlige Udgift til Justits- og Politi
væsenet udgør ca. 12 000 000 Kr., og 192 000 Kr. udgør
1,6 pCt. heraf.
Forslagets Bestemmelser vil medføre forskellige Bespa
relser, særlig paa Grund af Indskrænkning i Protokollationen
i Retten, Forenkling af Nævningeudtagelsen og Afskaffelse
af de nu i Straffesager benyttede Ekstrakter, uden at det dog
lader sig angive nøjere, hvor stort Beløb det vil dreje sig om;
men det vil neppe blive ubetydelige Beløb.
B.

De kommunale Kasser.

1. Merudgift til Vidnegodtgørelse........................ 40 000 Kr.
2. Merudgift til offentlige Forsvarere................. 70 000 —
I alt. .. 110 000 Kr.
(De kommunale Kasser afholder Halv
delen af Udgifterne til offentlige Forsvarere).

Ved 1. Behandling gennemgik de 4 Partiers Ordførere:
Hans Rasmussen (S.), Elmquist (V.), Pürschel (K. F.) og
Jesper Simonsen (R. V.) Lovforslaget og udtalte sig
om en Række af dets Bestemmelser, paa enkelte Punkter
med Kritik af dem, men tilsagde en velvillig Behandling.
Retsforbundets Ordfører, Axel Dam, udtalte, at hans Parti
er principielt imod en meget væsentlig Bestemmelse deri,
nemlig »Tvangsudskrivning af Nævninger og Domsmænd«.
I Folketingsudvalgets Betænkning stilledes 229 Ændrings
forslag dels af hele Udvalget, dels af forskellige Flertal og
Mindretal. Saavel Venstremindretallet som det konservative
Mindretal udtalte imidlertid, at flere af de store i Lovforslaget
og Ændringsforslagene foreliggende Spørgsmaal til Dels af
principiel Karakter ikke er saaledes afklarede, at det var
muligt at tage endeligt Standpunkt til dem. Da Flertallet
dog havde ønsket Lovforslaget ført frem til Betænkning,
havde Mindretallene deltaget i at stille Ændringsforslag, men
de forbeholdt sig, naar Lovforslaget i næste Rigsdagssamling
atter bliver forelagt for Folketinget, da at stille andre Forslag
eller tage anden Stilling.
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De væsentligste af de af hele Udvalget stillede Forslag
(i alt 92) gik ud paa følgende:
Dommernes og Politimestrenes Antal samt Tavlerne over
Rets- og Politikredse foresloges bibeholdt i Retsplejeloven
og ikke overladt til Fastsættelse i Normeringslov, hvorfor
Lovforslagets Ændring i § 2 slettedes. Kun de øvrige til
Retsplejen knyttede Tjenestemænd overlades til Normerings
loven.
Medens Lovforslaget ligeledes overlod det til Normeringsloven at fastsætte Antallet af Dommere i Østre Landsret,
fastsættes Antallet til 19 i Stedet for som i Retsplejeloven
bestemt 18, da der til Stadighed har været konstitueret mindst
een Dommer.
Det foresloges, at Tilkaldelse af sø- eller handelskyndige
Dommere i Sø- og Handelssager, der behandles ved Landsret,
ikke skal være obligatorisk, men fakultativ.
Endvidere, at de søkyndige Medlemmer af Sø- og Han
delsretten ikke alle skal være særlig navigationskyndige,
men at nogle af dem skal være særlig maskinkyndige.
Med Hensyn til Søretterne udenfor København, jfr.
Retsplejelovens § 18, haves fornøden Hjemmel i saa Hen
seende i Lov Nr. 72 af 12. April 1892 § 2.
Med Hensyn til Landsretterne foresloges ligeledes, at
af de søkyndige Dommere skal nogle have særlig Navigations
kendskab og nogle særlig Maskinkendskab.
I § 32 foresloges den Ændring, at Aldersgrænsen for unge
Personers Adgang til offentlige Retsmøder sættes til 18 Aar
ligesom nu i Loven, og Adgangen for Personer under denne
Alder forbydes ubetinget, ikke blot naar Retten træffer
Bestemmelse derom.
Vedrørende Eksamensbetingelserne foreslog Udvalget for
skellige Ændringer. For Dommere forlangtes juridisk Em
bedseksamen med 1. Karakter — medens Lovforslaget kun
foreskrev juridisk Embedseksamen. Dog kan den> der
har bestaaet juridisk Embedseksamen med 2. Karakter af
1. Grad eller med Karakteren haud illaudabilis efter den
før kgl. Anordning Nr. 178 af 1. December 1902 gældende
Ordning, beskikkes, naar han har vist sig særlig dygtig i
praktisk Virksomhed. — Ligeledes foresloges juridisk Em
bedseksamen med 1. Karakter for at blive Rigsadvokat,
Statsadvokat og Politimester. — Udvalget foreslog at slette
Lovforslagets Bestemmelse — Forslag til § 44 — om, at der
skal kunne finde midlertidig Beskikkelse Sted som Højesterets
dommer. — Vedrørende Vidnets Pligt til at oplyse, om det
tidligere har været straffet, foreslog Udvalget Lovforslagets
Bestemmelse om, at dette kun gjaldt de sidste 5 Aar, ændret
til 10 Aar, med samtidig Tilføjelse af, at de givne Oplysninger
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maa ikke uden tvingende Grunde af Parterne benyttes under
Retsforhandlingerne.
Udvalget foreslog ved § 184 Lovforslagets Bestemmelse
om, at Afhøring af Børn under 15 Aar kan overlades Værgeraadet, slettet.
Hele Udvalget var enigt med det staaende Retsplejeudvalg i, at man ikke bør forkorte Ankefristen til Højesteret
i borgerlige Sager fra 8 Uger til 1 Maaned, som det var foreslaaet, og ej heller forlænge Fuldbyrdelsesfristen i borgerlige
Sager fra 15 Dage til 1 Maaned. Endvidere ansaa man det
for upraktisk at omsætte de Frister, der er 4 Uger eller der
over, til Maaneder, og Udvalget foreslog derfor alle Lovfor
slagets Bestemmelser om Ændring i Lovens Fristregler slettet
alene med Undtagelse af Forslaget til § 272 om Ændring af
»8 Dage« til: »1 Uge«, hvilken Ændring skønnedes praktisk.
Vedrørende Sagførere var hele Udvalget enigt i, at der
for Fremtiden bør indføres en tvungen Fællesbetegnelse for
alle Sagførere, at denne Betegnelse bør være »Sagfører«, og
at der herefter ikke er tilstrækkelig Grund til at give Over
retssagførere og de saakaldte § 1031-Sagførere — der har
Mødeberettigelse for Landsret — Ret til at betegne sig som
Landsretssagfører, idet man bør bestræbe sig for hurtigst
muligt at opnaa Ensartethed i Betegnelsen.
Endvidere enedes Udvalget om at foreslaa, at det som
Regel skal være en Betingelse for at blive Sagfører med
Mødeberettigelse for Underret, at man har bestaaet juridisk
Embedseksamen med 1. Karakter eller med 2. Karakter af
1. Grad, saaledes at den, der kun-har bestaaet juridisk Em
bedseksamen med en ringere Karakter, alene skal kunne faa
Beskikkelse, naar der efter Justitsministerens Skøn foreligger
ganske særlige Omstændigheder, som taler derfor.
Ligeledes enedes Udvalget om. hvilke Arter af Virksom
hed der bør kunne medregnes til Udbringelse af de 3 Aars
Uddannelse, som skal gaa forud for Beskikkelsen.
Derimod lykkedes det ikke at naa til Enighed indenfor
Udvalget med Hensyn til Spørgsmaalet om Sagføreres Møde
berettigelse for Landsret og Højesteret, hvorom nedenfor.
I Forbindelse hermed kan nævnes, at Udvalget overvejede
Spørgsmaalet om at foreslaa Ændringer i de gældende Regler
om Antagelse af beneficerede Sagførere (Retsplejelovens § 331,
2. Stykke, og § 733). Man enedes imidlertid om ikke at stille
Forslag til Lovændringer, men at henstille til Justitsmini
steren at foretage en betydelig Udvidelse af de nævnte Sag
føreres Kreds og herved have for Øje, at yngre Sagførere
kommer i Betragtning ved Antagelserne.
Udvalget henledte Opmærksomheden paa det ønskelige i,
at Landsretterne i videst muligt Omfang gør Brug af den i
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Retsplejelovens § 735, jfr. Lov Nr. 300 af 30. Juni 1922 § 67,
indeholdte Hjemmel til som Forsvarer under Domsforhand
lingen for Landsret i Straffesager at beskikke den Sagfører,
som har været beskikket under Forundersøgelsen, og at det
samme maa blive Tilfældet med den i Lovforslaget — til
§ 332 — indeholdte tilsvarende Regel for borgerlige Sager, i
hvilke der er givet fri Proces.
Udvalget foreslog, at den nugældende Grænse, 100 Kr.,
for Sognefogedens Kompetence til at foretage Udlæg og Ud
pantning kun forhøjes til 200 Kr., ikke som foreslaaet
400 Kr.
Vedrørende Gennemførelse af Anklageprincippet var Ud
valget enigt i at tiltræde Lovforslagets Bestemmelser, for
saa vidt de gaar ud paa, at Udspørgning af Sigtede (Tiltalte)
og Afhøring af Vidner i Straffesager skal foretages af Parterne
og ikke af Dommeren. Udvalget stillede Ændringsforslag om,
at Tidspunktet for Afhøringen af Sigtede (Tiltalte) ikke fastslaas i Loven, men i hvert enkelt Tilfælde kan fastsættes af
Retten efter de foreliggende Omstændigheder, saaledes at
det især i Tilfælde, hvor Sigtede (Tiltalte) nægter sig skyldig,
kan blive Regelen, at man da straks skrider til Vidneførselen
m. m. og først derefter lader Sigtede (Tiltalte) forklare sig,
dersom han er villig dertil, I Forbindelse hermed stillede
Udvalget Forslag om at opretholde den gældende Regel om,
at Sigtede straks ved Forundersøgelsens Begyndelse og Til
talte straks ved Domsforhandlingens Begyndelse skal spørges,
om han erkender sig skyldig.
Vedrørende Udtagelse af Nævningerne stillede Udvalget
nogle Forslag, der tilsigtede at opnaa, at der, naar der under
et Nævningeting skal finde flere Udtagelser Sted, bliver lige
stor Mulighed for alle de mødte Nævninger for at blive udtaget
hver Gang.
Udskydningsretten foresloges indskrænket til 2 fra hver
Side, bortset fra Sager angaaende politiske Lovovertrædelser,
hvor den nugældende Regel om, at der kan udskydes 4 fra
hver Side, opretholdtes.
Samtlige af hele Udvalget stillede Ændringsforslag
vedtoges.
Med Hensyn til forskellige andre Spørgsmaal, hvorom
der stilledes Flertals- eller Mindretalsforslag, oplyses:
Vedrørende Højesteret tiltraadte et Flertal (Regerings
partierne) Lovforslagets Bestemmelser om Indførelse af
offentlig Votering i Højesteret, alene med en mindre væsentlig
Ændring gaaende ud paa, at der i de Tilfælde, hvor Afstem
ningen ikke foregaar offentligt, hjemles de Dommere, som
vel er enige i Flertallets Resultat, men ikke i dettes Begrun
delse, Adgang til at gøre Rede herfor i Dommen.
36
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Vens tremindretall et foreslog, at de nugældende Voterings
regler opretholdes, hvilket forkastedes med 64 Stémmer
mod 44.
Det konservative Mindretal, der principielt var Til
hænger af offentlig Votering, stillede Forslag om at ændre de
gældende Voteringsregler i Højesteret i Overensstemmelse
med det staaende Retsplejeudvalgs Indstilling, for at ogsaa
denne Indstilling kan blive inddraget under Drøftelsen af
dette vigtige Spørgsmaal. Ændringsforslaget, der gik ud
paa i Stedet for at indføre offentlig Votering at foreskrive,
at Præmisserne i en Højesteretsdom skal indeholde Oplys
ning om de forskellige Meninger under Afstemningen, uden
Angivelse af Dommernes Navne, men med Oplysning om
Stemmetal, bortfaldt ved, at det ved Afstemningen over det
forud omtalte Ændringsforslag var vedtaget, at offentlig
Votering skal indføres.
Under Hensyn til, at saavel Indførelsen af offentlig
Votering i Højesteret som en Udvidelse af Sagførernes Møde
berettigelse for Højesteret vil kunne medføre en ikke
ubetydelig Forøgelse af Højesterets Arbejde, stillede et
Flertal (alle Medlemmer undtagen Venstre) Forslag om at
ændre den nugældende Regel i Lovens § 2, hvorefter der som
Regel skal deltage mindst 9 Højesteretsdommere i Afgørelsen
af en Sag, derhen, at der normalt kun i Afgørelserne skal
deltage 5 Dommere, men at Præsidenten dog kan bestemme,
at der i Afgørelsen af en Sag skal deltage mindst 9 Dommere,
naar Hensyn til Sagens Karakter taler derfor. En saadan
Ordning vil muliggøre, at Højesteret normalt kan arbejde
i 2 Afdelinger. Forslaget vedtoges med 73 Stemmer mod 29.
Et Flertal (hele Udvalget undtagen Vejen og Christensen
[Høng]) stillede Forslag om, at der skabes Lovhjemmel for,
at Justitsministeren kan autorisere Stenografer til Optagelse
af stenografisk Gengivelse af Retsforhandlinger og fastsætte
Regler om Vederlaget for saadan Virksomhed. Retsstenograferne vil i borgerlige Sager være at anvende, naar Parterne
eller en af dem begærer det, medens Regler om deres Anven
delse i Straffesager skal kunne gives af Justitsministeren.
Om Udgifterne til Anvendelsen af Retsstenografer i borgerlige
Sager bestemte et andet Ændringsforslag, der var tiltraadt
af samtlige Medlemmer undtagen Venstre, at de almindelige
Regler om Sagsomkostninger skal anvendes, saaledes at som
Regel den tabende Part vil komme til at udrede disse Udgifter,
dels naar Retsstenografer er anvendt efter hans eller begge
Parters Begæring, dels naar det er sket efter Modpartens
Begæring, og Retten skønner, at Anvendelsen har været
begrundet.
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Et Mindretal (Vagn Bro, Elmquist og Samuelsen) kunde
ikke tiltræde dette sidste Forslag, men foreslog, at Udgifterne
altid skal betales af den, der ønsker Retsstenograf anvendt,
og tiltraadte kun Hovedændringsforslaget under Forudsæt
ning af, at Ændringsforslag vedtoges herom, hvilket ikke
skete, og Forslaget om Stenografer vedtoges da med 80 Stem
mer mod 27, Flertallets Forslag med Hensyn til Udgiften
derved med 79 Stemmer mod 29.
Angaaende Sagføreres Mødeberettigelse for Landsret og
Højesteret foreslog et Flertal (Udvalget undtagen Venstre),
at det som hidtil skal være en Betingelse for at opnaa Møde
berettigelse for Landsret, at man bestaar en Prøve ved Lands
retten. Da de gældende Regler imidlertid har voldt Ulemper
i Praksis, fordi det for mange har været vanskeligt at erhverve
3 egnede Prøvesager, foreslog Flertallet Prøven lempet saa
ledes, at Landsretten efter nærmere af Justitsministeren fast
satte Regler skal kunne afgive Erklæring om, hvorvidt ved
kommende er egnet til at opnaa Mødeberettigelse for Landsret,
naar Retten gennem hans procederende Virksomhed (som
Fuldmægtig) allerede har et saadant Kendskab til hans Be
handling af Retssager, at den kan afgive Erklæringen.
Eksamensbetingelsen foresloges fastsat som for Sagførere
ved Underret, juridisk Embedseksamen med mindst 2. Karak
ter af 1. Grad, dog at Ministeren i særlige Tilfælde kan fra
vige Kravet herom.
Et Mindretal (Vagn Bro, Christensen [Høng], Elmquist,
Samuelsen og Vejen) foreslog derimod, at Landsretsprøven
fuldstændig ophæves dels paa Grund af de ovennævnte
Ulemper, dels fordi Flertallets Regel skønnedes at kunne
medføre Fare for Ujævnhed i Landsrettens Afgørelser paa
det heromhandlede Omraade. Til Gengæld foresloges som
Eksamensbetingelser fastsat juridisk Embedseksamen med
1. Karakter eller 2. Karakter af 1. Grad uden Dispensations
beføjelse for Justitsministeren. Dette Forslag forkastedes
med 79 Stemmer mod 30, hvorefter Flertallets vedtoges med
82 Stemmer mod 30.
Med Hensyn til Mødeberettigelsen for Højesteret foreslog
det ovennævnte Flertal med Undtagelse af Pürschel, at den skal
tilkomme enhver Sagfører, der har Mødeberettigelse for Lands
ret, naar han har virket i denne Egenskab i 5 Aar. Flertal let
formente nemlig, at der, efter at Retsplejeloven har indført
mundtlig Procedure ved Landsretterne, ikke er nogen rimelig
Grund til, at den, der er kendt egnet til Landsretsprocedure,
skal underkaste sig en ny Prøve for at blive erklæret beret
tiget til at give Møde for Højesteret, og at almindelige Retsplejehensyn derfor ikke kan føre videre end til en Regel, der
udelukker fra Mødeberettigelse ved Højesteret de Sagførere,
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der endnu ikke kan siges at have opnaaet en vis rimelig
Øvelse og Erfaring i Procedure.
Venstremindretallet (subsidiært tiltraadt af C. J. F. Sven)
foreslog derimod, at Højesteretsprøven opretholdes, dog i
den af begge Ting i Samlingen 1928—29 vedtagne og i Lov
forslaget optagne, ændrede Skikkelse (Prøvetid) og saaledes.
at den, der har haft Mødeberettigelse for Landsret i 8 Aar
og efter sin Sagførerbeskikkelse personlig har udført mindst
24 Sager landsretsvis, skal være berettiget til at give Møde
for Højesteret for Appelindstævnte i borgerlige Sager, som
han personlig eller ved autoriseret Fuldmægtig' har udført
i foregaaende Instans, samt som valgt Forsvarer for en Til
talt, som han har været Forsvarer for i foregaaende Instans,
saafremt Anken alene eller først er rejst fra det offentliges
Side. Endelig skal han, naar han har givet Møde for Appelindstævnte i 3 saadanne Sager, kunne møde ogsaa for Appel
lanten i Sager, som han personlig eller ved autoriseret Fuld
mægtig har udført i foregaaende Instans. Eksamensbetin
gelsen foresloges fastsat som for Sagførere ved Landsret.
Pürschel var enig med det foregaaende Mindretal i, at
Højesteretsprøven bør opretholdes i den omtalte ændrede
Skikkelse, og at der ved Siden heraf bør gives en vis begrænset
Mødeberettigelse i »egne Sager«, men foreslog, at denne
sidste Ret altid indskrænkes til at angaa Møde for Appelindstævnte. Til Gengæld skulde Retten kunne opnaas allerede
efter 5 Aars Virksomhed, og uden at den paagældende skal
have udført et vist Antal Sager for Landsret. Som Eksamens
betingelse for at opnaa almindelig Mødeberettigelse for
Højesteret foresloges fastsat juridisk Embedseksamen med
1. Karakter.
Flertallets Forslag vedtoges med 77 Stemmer mod 33,
hvorved de to Mindretalsforslag bortfaldt.
Et Flertal (Regeringspartierne samt Vagn Bro og Pürschel)
var enigt i, at der under Hensyn til, at Mødeberettigelsen for
Højesteret udvides, bør stilles Forslag om at indføre en Regel,
som kan skabe en vis Garanti mod urimelige Søgsmaal.
Dette Forslag gik ud paa, at naar en Sagfører 3 Gange i Løbet
af 3 Aar i Anledning af sin Procedure for Højesteret eller
Landsret er idømt Rettergangsbøde efter § 327, jfr. §§ 324
og 325, skal Justitsministeren fratage ham Retten til at give
Møde for Højesteret og Landsret i en Periode af 5 Aar og,
dersom de nævnte Betingelser paa ny skulde komme til at
foreligge, for bestandig.
De andre 5 Medlemmer af Udvalget stillede Under ændringsforslag, hvorefter den omhandlede Regel kun skal
omfatte Bøder, ikendte af Højesteret, og kun angaa Adgangen
til at procedere for denne Ret. Dette forkastedes med
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88 Stemmer mod 29, hvorefter Flertallets Forslag vedtoges
uden Afstemning.
Det tilføjedes, at Udvalget havde overvejet Betimelig heden af en Regel, gaaende ud paa at tillægge Højesteret en
Beføjelse til efter eget Skøn at fratage en Sagfører Mødeberet
tigelsen for Højesteret, men Forslag herom blev ikke stillet.
Vedrørende Retsplejens Offentlighed tiltraadte Regerings
partierne Lovforslagets herhenhørende Bestemmelser alene
med Undtagelse af Forslaget til § 31 om, at offentlig Gen
givelse af Forhandlingen i Straffesager altid skal forbydes,
naar Sigtede er under 18 Aar, og det begæres af Værgen eller
en Repræsentant for Værgeraadet, idet man mente, at saadan
Gengivelse kun bør forbydes, naar Retten skønner, at der
er Anledning dertil, hvorom stilledes Ændringsforslag, som
subsidiært tiltraadtes af Pürschel og C. J. F. Sven. Disse
stillede Forslag om, at der i de Tilfælde, hvor Lovforslaget
til § 31 hjemler Adgang for Retten til at forbyde offentlig
Gengivelse af Retsforhandlingen, skal hjemles Adgang til
at lade Retsforhandlingen foregaa for lukkede Døre. — Ende
lig stillede Venstremindretallet Forslag om noget videregaaende Adgang til at lade Retsforhandlinger foregaa for
lukkede Døre. Dette forkastedes med 65 Stemmer mod 30,
og de Konservatives Forslag med 65 Stemmer mod 44, hvor
efter Flertallets Forslag vedtoges uden Afstemning.
Regeringspartierne tillige med Sven tiltraadte Lovfor
slagets Bestemmelser om Indførelse af Domsmandsinstitutionen
i Straffesager. Dog stilledes Ændringsforslag om, at Sager
om Forbrydelser, for hvilke Straffen kan stige til Fængsel
i 8 Aar — ikke som i Lovforslaget 10 Aar —, skal være
Nævningesager, med Undtagelse af de i Straffelov 1930
§ 286, Stykke 2, omhandlede grove Bedragerier. Indenfor
Flertal let var der Ønske fremme om at medtage som Næv
ningesager ogsaa Sager om Overtrædelse af Straffelovens
§ 238 (Barnedrab) og § 242, Stykke 1 (Kvindens Drab af eget
Foster), men da Ønsket ikke vandt tilstrækkelig Tilslutning,
blev Ændringsforslag derom ikke stillet.
Venstremindretallet og Pürschel (subsidiært tiltraadt af
C. J. F. Sven) kunde vel tiltræde, at man gør et Forsøg med
at indføre Domsmandsinstitutionen, men mente, at man
med Hensyn til en saa vigtig Nydannelse bør gaa frem med
stor Forsigtighed. Mindretallet ansaa det derfor for rigtigst,
at man i hvert Fald til at begynde med kun indfører Domsmænds Medvirken ved Landsretterne, og dette foresloges
gennemført paa den Maade, at Nævningesagernes Omraade
indskrænkes til at omfatte — foruden Sager om: politiske
Lovovertrædelser — Sager om Forbrydelser, for hvilke Loven
hjemler livsvarigt Fængsel eller Fængsel i 16 Aar eller der-
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over, og at der til Landsretterne i 1. Instans foruden Nævninge sagerne henlægges en Gruppe af de største af de øvrige Straffe
sager, saaledes at disse Sager paakendes under Medvirken af
Domsmænd. Denne Gruppe Sager foresloges at skulle om
fatte dels Sager om Overtrædelse af Straffelovens § 242
(Fosterdrab), dels Sager om Forbrydelser, for hvilke Loven,
uden at saadant er betinget af erhvervs- eller vanemæssig
Udøvelse af Forbrydelsen eller af Gentagelse, hjemler Straf
af Fængsel i 4 Aar eller derover.
Mindretallet stillede en Række Ændringsforslag paa
andre Punkter som Konsekvens heraf og gjorde udførlig
Rede i Betænkningen for, hvorledes Ordningen efter deres
Forslag vilde blive.
Ændringsforslaget forkastedes med 65 Stemmer mod 30,
hvorefter Flertallets Forslag vedtoges med 67 Stemmer
mod 44.
Med Hensyn til Gennemførelsen af Anldageprincippet,
hvor Udvalget var enigt i at tiltræde Lovforslagets Bestem
melser, for saa vidt de gaar ud paa, at Udspørgning af Sigtede
(Tiltalte) og Afhøring af Vidner i Straffesager skal foretages
af Parterne og ikke af Dommeren, udtaltes af et Mindretal
(Elmquist og Christensen [Høng]), at det var stemt for at
opretholde den nugældende Regel om, at Dommeren (Rets
formanden) foretager Afhøringen, men vilde, da dette Stand
punkt ikke vandt tilstrækkelig Tilslutning, ikke stille Æn
dringsforslag herom. Med Hensyn til Spørgsmaalet om, hvem
der skal paabegynde Udspørgningen af Sigtede (Tiltalte),
stillede et Flertal (Regeringspartierne og Sven) Ændrings
forslag, hvorefter Lovforslagets Regel om, at Forsvareren
skal begynde, ændres derhen, at Dommeren (Retsformanden)
i hvert enkelt Tilfælde afgør, hvem der skal begynde. Venstre
mindretallet og Pürschel formente, at den naturligste Ord
ning vil være den, at det'altid bliver Paatalemyndigheden, som
begynder, og stillede Forslag herom, der forkastedes med
68 Stemmer mod 47, hvorefter Flertallets Forslag vedtoges
med 69 Stemmer mod 33.
Samme Flertal stillede Forslag dels om at indskrænke Po
litiets Ret til at udspørge Varetægtsarrestanter udenfor Ret
ten ved at slette Lovforslagets Litra c om, at Dommeren
i det enkelte Tilfælde kan give Tilladelse til saadan Ud
spørgning, dels om at udvide Lovforslagets Bestemmelse
om, at Udspørgning af Varetægtsarrestanter som Regel kun
maa foregaa i Retten, til ogsaa at gælde dem, hvis Anholdelse
er opretholdt, efter at de har været fremstillet i Rétten, samt
endelig, om udtrykkeligt at fastslaa, at Politiet og Dommeren
under Forundersøgelsen skal gøre Sigtede opmærksom paa,
at han ikke er forpligtet til at afgive Forklaring om Sigtelsen.
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Med Hensyn til Erstatning for uforskyldt Varetægts
fængsel m. v. tiltraadte Flertallet (samtlige undtagen Venstre)
i det væsentlige Lovforslagets Bestemmelser. Venstremindretallet stillede Forslag om at opretholde de nugældende i
Lovens §§ 778, 792 og 988 fastsatte Erstatningsbetingelser
med de Ændringer, der vedtoges af begge Ting i 1928—29,
samt om, at der i andre Tilfælde end Anholdelse, Varetægts
fængsel eller Strafudstaaelse kun skal være Adgang til at give
Erstatning for Formueskade, men ikke for Lidelse og Tort.
Ændringsforslaget forkastedes med 78 Stemmer mod 32.
Foruden angaaende de foran nævnte Spørgsmaal stilledes
der forskellige, mindre væsentlige Ændringsforslag, som ikke
særlig var Genstand for Omtale, men angaaende Hoved
punkterne fremsatte navnlig Venstremindretallet i Betænk
ningen en udførlig Redegørelse for deres Standpunkt, særlig
angaaende Voteringen i Højesteret, Sagførerordningen,
Domsmandsinstitutionen og Offentlighedsspørgsmaalet, hvor
hos et enkelt Medlem af Mindretal let, Vagn Bro, særlig
fremsatte en Udtalelse om to Spørgsmaal, ligesom tre andre
Medlemmer af Mindretallet omtalte et andet SpørgsmaalEndelig fremsatte Pürschel i Betænkningen nogle Ud
talelser om Nævningeinstitutionen. Han var »af den Opfat
telse, at Nævningeinstitutionen, saaledes som den er gennem
ført i den gældende Retsplejelov, har vist sig at give saa mange
Afgørelser, der strider mod det store Flertal af jævne Borgeres
Retsbevidsthed, at det er blevet klart, at der i selve Organisa
tionen rummes en skæbnesvanger Fejlkilde. Mindretallet
ønskede helst at afskaffe hele Institutionen, men anser dette
for udelukket ved Grundloven.« Han er derfor gaaet med
til Ændringer, der tilsigter at begrænse Nævningesagernes
Antal, men ansaa det i øvrigt for en Overvejelse værd, om
ikke en Reform af Nævningedomstolen i nogen Grad kunde
afhjælpe Manglerne, og var ad denne Vej kommet til den
Tanke, at man maaske bør betræde en Vej noget lignende
den, man er gaaet i Tyskland, hvor man er gaaet til at lade
Nævningerne og de juridiske Dommere votere samlet. Mindre
tallet fremsatte herom nogle Bemærkninger og forbeholdt
sig senere mulig at stille Forslag i denne Retning.

29. Forslag til Lov om Ændringer i og Tilføjelser
til Lov om Retsafgifter i Domssager m. m. af 11.
April 1916. (Justitsminister Zahle). [A. Sp. 8505].
Fremsat i Folketinget 17/3 (F. Sp. 5565). 1. Beh. 21/3
(F. Sp. 5878). Henvist til Udvalget angaaende Forslag til
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Lov om Ændringer i og Tilføjelser til Lov om Rettens Pleje
af 11. April 1916 (se Side 540). Beretning (B. Sp. 3157)
afgiven 25/.j-

Forslaget gik ud paa nogle mindre, væsentlig formelle
Ændringer i Retsafgiftsloven. En Ændring af reel Betydning
gik ud paa at bestemme, at naar en ved urigtigt Værneting
anlagt Retssag er blevet hævet inden dens Optagelse til Dom,
bliver Afgift efter §§ 6 og 7 ikke at erlægge for dens Beram
melse ved eller Anmeldelse for anden sideordnet Ret.
Ved en anden Ændring foresloges Regler om Gebyr for
Iværksættelse af en Forkyndelse ved Postvæsenet — der
foreslaas indført ved Lovforslaget om Ændringer i Retspleje
loven —, enslydende med, hvad der foresloges i Samlingen
1928—29, se Aarbog for dette Aar, Side 330.
I Beretningen fra Folketingsudvalget udtaltes, at da
Lovforslaget om Ændringer i og Tilføjelser til Lov om Rettens
Pleje af 11. April 1916 ikke blev færdigbehandlet i Folketinget,
har Udvalget ikke kunnet afslutte Behandlingen af nærvæ
rende Lovforslag, der slutter sig til Retsplejelovforslaget.

30. Forslag til Lov om Inddrivelse af Skatter og
Afgifter til det offentlige m. m. (Justitsminister Zahle).
[A. Sp. 7511].
Fremsat i Landstinget xl/2 (L. Sp. 609). 1. Beh. 18/2
(L. Sp. 697). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (P. Chri
stensen, Degnbol, Gisselbæk, Godskesen, A. P. Hansen, Jefsen
Christensen, Jensen [Aale], Jensen-Stevns [Form.], Kr. Johan
sen, N. K. Kristensen, Lehwald, Lewinsky, Rytter, Stumph
og Veistrup). Beretning (B. Sp. 3205) afgiven 25/4.
Under 19. April 1928 nedsatte Justitsministeriet et Udvalg
til at undersøge Spørgsmaalet om Ændringer i Fremgangsmaaden ved Inddrivelse af Skatter og andre Afgifter. Udval
get saa sin Opgave begrænset til saadanne Skatter og Afgifter,
der inddrives ved Udpantning hos Beboerne af et Sogn eller
en Kommune, jfr. Retsplejelovens § 599, 2. Stykke, og saa
derfor bort fra saadanne Skatter og Afgifter, som f. Eks.
Restaurationsskat, Forlystelsesafgifter, Afgift af Motorkøre
tøjer o. s. v. Indenfor Udvalget var derhos Enighed om, at
Reglerne om Inddrivelse af Amtstueskatterne i det hele
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virker tilfredsstillende, efter at den ved Lov af 20. April
1926 om Ændring i Amtstueforordningen indførte Reform
er traadt ud i Livet. Udvalget beskæftigede sig derfor
væsentlig med de Skatter og Afgifter, der opkræves af Kom
muner, og de Forslag, der fremsattes, vedrørte kun i mindre
Grad Amtstueskatterne. Efter at dette Udvalg i Februar og
Juni 1929 havde afgivet Betænkning, indhentede Justits
ministeriet Erklæringer over Sagen fra Finansministeriet
og fra det staaende Retsplejeudvalg, og man udarbejdede
nærværende Lovforslag, der paa flere Punkter afviger fra
det af Udvalget af 1928 foreslaaede.
Medens de nugældende Regler om Udpantning for Skatter
og Afgifter m. v. findes i Retsplejelovens Kapitel 54, foreslaas,
i Overensstemmelse med en Indstilling fra det staaende Rets
plej eudvalg, at Reglerne fremtidig gives i en særlig Lov,
hvorved bl. a. opnaas, at de Ændringer, som ved Reglernes
Anvendelse i Praksis eventuelt maatte vise sig ønskelige,
vil kunne gennemføres, uden at Retsplejeloven behøver at
ændres. I det forelagte Lovforslag om Ændringer i og Til
føjelser til Retsplejeloven (se foran Sag Nr. 28) er derfor
de ovennævnte særlige Bestemmelser foreslaaet ophævet,
(Lovforslagets § 1 til §§ 597, 599, 600, 602 og 608 a).

Lovforslaget bestemmer:
Ifølge § 1 afsiges Kendelse om Udpantning for Skatter
og Afgifter, som opkræves ved Kommunernes Foranstaltning,
af Fogeden i den Retskreds, hvorunder vedkommende Kom
mune hører, selv om Udpantningen skal foregaa i en anden
Retskreds.
Efter gældende Ret skal Kendelsen afsiges af Fogeden
(Dommeren) i den Retskreds, i hvilken Skyldneren er bosat.
§ 2 bestemmer: Ved Inddrivelse af Statsskatter, Bank
hæftelsesrenter, Brandhjælpspenge, Kommuneskatter og alle
andre Afgifter til det offentlige samt af Tiendeydelser og alle
andre lignende Indtægter, som inddrives ved Udpantning
hos Beboerne af et Sogn eller en Kommune, kan Forkyndelsen
for de enkelte Skyldnere, uanset om disse paa det paagældende
Tidspunkt bor i vedkommende Sogn eller Kommune eller
ikke, erstattes af en Bekendtgørelse om, at Restancerne af
Fogeden er godkendt til Udpantning, og at denne vil blive
paabegyndt uden videre Varsel en bestemt angiven Dag.
Bekendtgørelsen skal ske mindst en Uge inden denne Dag
efter Fogedens nærmere Bestemmelse i et eller flere stedlige
Blade eller ved Opslag paa offentlige Steder eller ved Læsning
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til Kirkestævne efter Stedets Skik og Brug. — Dagen for
Udpantningens Paabegyndelse fastsættes af Fogeden, for
saa vidt angaar Skatter og Afgifter, der opkræves ved Kom
munernes Foranstaltning, efter Forhandling med Kommunal
bestyrelsen.

Paragraffen svarer til den nugældende Bestemmelse i
Retsplejelovens § 599, 2. Stykke, men indfører den nye
Regel, at der i Bekendtgørelsen om Fogedens Udpantnings
godkendelse skal nævnes en bestemt Dag for Udpantningernes
Paabegyndelse.
§ 3. Udpantning for de i § 2 nævnte Skatter m. v. kan
foretages af Fogeden, Sognefogeden eller en Pantefoged. —
Pantefogder ansættes af Kommunalbestyrelsen og autori
seres af Fogeden, der ligeledes autoriserer de af Pantefogeden
til Udpantning benyttede Bøger. Naar Sognefogeden med
Tiltrædelse af Politimesteren fremsætter Begæring derom, kan
det af Amtmanden paalægges Sogneraadet at ansætte en
Pantefoged. — Justitsministeren fastsætter de nærmere
Bestemmelser om Betingelserne for at ansættes som Pante
foged, om Indretningen af de Bøger og Formularer, der vil
være at anvende ved Pantefogders Udpantningsforretninger,
og om saadanne Forretningers behørige Fremme og Tilende
bringelse samt om Indberetning til den rekvirerende Kom
munalbestyrelse eller eventuelt Fogeden. — Udpantninger,
der foretages af Pantefogder, og Anskaffelse af de dertil
fornødne Bøger og Formularer sker paa Kommunens Bekost
ning. Retsafgifter for saadanne Udpantninger tilfalder Kom
munens Kasse. — Pantefogder er forpligtede til at foretage
Udpantning for Skatter m. v., der opkræves ved andre Kom
muners eller Myndigheders Foranstaltning. — Staten er
ikke forpligtet til at anvende Pantefogder til Udpantning for
de Skatter m. v., der opkræves af Statsmyndigheder.
Bestemmelsen svarer til de nugældende Regler i Rets
plejelovens § 600, jfr. Lov Nr. 91 af 1. April 1925, om de til
Udpantning for Skatter m. v. ansatte kommunale Tjeneste
mænd. Disse benævnes dog Pantefogder, en Benævnelse,
der allerede er trængt igennem i Praksis. De vigtigste Æn
dringer gaar i øvrigt ud paa, at Justitsministeren fastsætter
de nærmere Betingelser for at blive Pantefoged, at Pante
fogder skal autoriseres af Fogeden, og at.Ansættelse af en
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Pantefoged kan paalægges et Sogneraad af Amtmanden, naar
der foreligger Begæring fra Sognefogeden, tiltraadt af Politi
mesteren.

§ 4. Restancelisterne vedrørende Skatter og Afgifter,
som opkræves ved Kommunernes Foranstaltning, beror, efter
at de er blevet godkendt af Fogeden til Udpantning, hos
vedkommende Kommunalbestyrelse indtil den i § 2 nævnte
Dag og tilsendes derefter uden Ophold den Foged, Sogne
foged eller Pantefoged, der skal foretage Udpantning. —
Naar Udpantning skal foretages i en fremmed Retskreds,
sender Kommunalbestyrelsen Begæring derom, forsynet med
dens Paategning om Tidspunktet for Fogedens Godkendelse
samt om, naar Bekendtgørelse har fundet Sted, direkte til
vedkommende Foged, Sognefoged eller Pantefoged. For saa
vidt Kommunalbestyrelsen maatte være i Tvivl om, hvem
det paahviler at foretage Udpantningen, kan Begæringen
tilstilles vedkommende Foged til Videresendelse.
§ 5. Naar Skyldneren efter den i § 2 nævnte Dag afvær
ger Udpantning ved at betale Restancen til Fogeden, Sogne
fogeden eller Pantefogeden, er denne berettiget til med frigørende Virkning for Skyldneren at modtage og kvittere
for Restancen, uanset at Betalingen ikke sker under en for
melig Udpantningsforretning. — Ansvaret med Hensyn til
de oppebaarne Beløb paahviler for Sognefogedens Vedkom
mende Statskassen og for Pantefogedens Vedkommende
den Kommune, der har ansat ham. (Med Hensyn til Fogeden
findes den fornødne Bestemmelse i Retsplejelovens § 1020).

Efter gældende Ret, jfr. Amt stueforordningens § 22 samt
Bekendtgørelser af 12. August 1898 og af 28. Februar 1928,
kan Skyldneren ikke med frigørende Virkning betale Restan
cen til Fogeden (Sognefogeden) undtagen under selve Ud
pantningsforretningen, men denne Regel, hvis Gennem
førelse vilde virke overordentlig uheldigt, overholdes ikke
i Praksis og foreslaas derfor forandret.
Ifølge § 6 skal Fogeden, for saa vidt angaar Skatter og
Afgifter, der opkræves ved Kommunernes Foranstaltning,
naar det begæres af Kommunalbestyrelsen, være pligtig at
besørge Realisationen af det udpantede.

Ændringen gaar ud paa at muliggøre en mere enkel og
hurtig Inddrivelse.
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Spørgsmaalet om, hvorvidt Fogeden har Hjemmel til at
antage Sagførerhjælp for Skatteydernes Regning ved Realisa
tion af faste Ejendomme, hvori der er foretaget Udpantning
for Skatter, har voldt Tvivl i Fogedpraksis og er ikke blevet
tydeligt afgjort ved nogen Højesteretsdom. I Udvalgs
betænkningen var Spørgsmaalet foreslaaet løst paa den
Maade, at Antagelse af Sagførerhjælp skulde kunne ske, naar
Justitsministeriet havde givet Tilladelse dertil for vedkom
mende Retskreds, og at Omkostningerne da skulde paalægges
Køberen, saaledes at de altsaa i Realiteten fuldt blev baaret
af Restanten. Justitsministeriet var imidlertid enigt med
Skattedepartementet i, at det vil være rimeligere, at Om
kostningerne føres til Udgift for Fogedembedet, og man agter
derfor ad administrativ Vej at søge denne Ordning gennem
ført, saaledes at man, dersom det for enkelte Dommerembeder
maatte blive nødvendigt, senere søger deres Kontorholdsbeløb
forøget.
Ifølge § 7 vedvarer Udpantningsretten for de i § 2 om
handlede Skatter m. v. indtil 2 Aar efter, at Fordringen er
forfalden til Betaling. — I øvrigt gælder med Hensyn til de
i Lovforslaget omhandlede Udpantninger Bestemmelserne i
Retsplejelovens Kapitel 54, saaledes at de om Sognefogders
Udpantningsvirksomhed foreskrevne Regler er anvendelige
paa Pantefogder.
Bestemmelserne stemmer med gældende Ret (Retspleje
lovens Kapitel 54), særlig § 597, 1. Stykke, jfr. Lov Nr. 300 af
30. Juni 1922 § 46.
Endelig skulde Loven (ifølge Forslagets § 8) træde i
Kraft paa samme Tidspunkt som Loven om Ændringer i
og Tilføjelser til Retsplejeloven, nemlig samtidig med Borgerlig
Straffelov af 15. April 1930. (Se Lov om Ikrafttræden af
Borgerlig Straffelov, Rigsdagsaarbog 1929—30, Side 235).

Lovforslaget, der modtoges med Velvillie fra samtlige
Ordføreres Side, henvistes til Udvalg. I den af Udvalgets
Formand afgivne Beretning udtales: Efter at Udvalg var
nedsat, fremkom der til dette Henvendelser dels fra Køben
havns Magistrat, dels fra Købstadforeningens Bestyrelse. I
begge ytredes Betænkeligheder ved visse af Forslagets Be
stemmelser. Paa Grund af det fremrykkede Tidspunkt kunde
Overvejelserne, dels i Udvalget, dels i Ministeriet, ikke bringes
til Ende før Rigsdagssamlingens Slutning. I Forstaaelse med
Justitsministeren enedes man derfor i Udvalget om at stille
Sagens Behandling i Bero.
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Af Beretningen fremgaar endvidere, at Henvendelsen fra
Københavns Magistrat skyldes Lovforslagets § 5, hvis Be
stemmelse om, at Fogeden, Sognefogeden eller Pantefogeden
er berettiget til med frigørende Virkning for Skyldneren at
modtage og kvittere for Skatterestance, uanset at Betalingen
ikke sker under en formelig Udpantningsforretning, ikke
lader sig indpasse under det i København gældende Kontrol
system vedrørende Skatteopkrævningen. Den danske Køb
stadforening knyttede i sin Henvendelse til Udvalget nogle
Bemærkninger til Lovforslaget.

31.

Forslag til Lov for Færøerne om Statistik.

(Justitsminister Zahle). [A. Sp. 8513].
Fremsat i Landstinget 18/3 (L. Sp. 1145). 1. Beh. 25/>
(L. Sp. 1389). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Degn
bol, Effersøe [Form.], Godskesen, A. P. Hansen, Johs. Hansen.
Albert Jensen, H. P. Jensen, M. C. Jensen, Josiassen, Laurits
Knudsen, Thomas Larsen, Rasmus Rasmussen, Rytter,
Schovelin [Sekr.] og Villemoes). Beretning (B. Sp. 3217)
afgiven 25/4.
Lovforslaget var af følgende Indhold:
(§ 1). Hver Gang et færøsk Fiskerskib udlosser Fangst,
skal Rederen, hvad enten Udlosningen sker paa Færøerne
eller udenfor disse, give Oplysning om Fangsten paa dertil
af vedkommende Ministerium godkendte Blanketter. Enhver
paa Færøerne bosat, der erhverver Fisk fra andre Skibe end
færøske Fiskerskibe, skal give lignende Oplysning. — Justits
ministeren kan efter indhentet Erklæring fra Lagtinget fast
sætte Regler om Pligt til at give Oplysninger angaaende
Baadfiskeri.
(§ 2). Oplysningerne om Fiskeriet skal tilvejebringes
saaledes, at Opgørelsen af den samlede Fangst indenfor en
vis Del af Aaret og af de forhaandenværende Beholdninger
af Fiskevarer ved de paagældende Tidsafsnits Slutning kan
foreligge snarest muligt efter disse Tidspunkter. Oplysnin
gerne bekendtgøres paa hensigtsmæssig Maade.
(§ 3). Beboerne er pligtige at opgive Antallet af Krea
turer og give Oplysninger om Høstudbytte samt andre Op
lysninger vedrørende Landbruget paa dertil af vedkommende
Ministerium godkendte Blanketter.
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(§ 4). Modtageren af indførte og Afsenderen af udførte
Varer er pligtig at give Oplysninger om Arten og Mængden
af Varerne, det Land, hvor de er indkøbt, eller hvortil de
er solgt, samt Indkøbsprisen af indførte Varer med Tillæg
af Fragtomkostninger og Salgsværdien af udførte Varer. —
Reglerne i Lov om Ophævelse af den kongelige Enehandel
paa Færøerne af 21. Marts 1855 § 8 om Afgivelse af nøjagtig
Varefortegnelse for Skibe, der kommer til Færøerne fra
fremmed Plads, forbliver i Kraft.
(§ 5). Statens Tjenestemænd, kommunale Funktionærer
og enhver, der modtager Honorar af en offentlig Kasse, er
pligtige at yde Medvirkning til Tilvejebringelse af statistiske
Oplysninger vedrørende deres Tjeneste virksomhed eller der
med i Forbindelse staaende Forhold efter vedkommende
Ministeriums nærmere Bestemmelse. — Med Hensyn til
kommunale Forhold, herunder Oplysninger om Folketal
og lign., paahviler der de kommunale Bestyrelser tilsvarende
Pligt.
(§ 6). Den, der forsømmer at give de Oplysninger, som
han er pligtig at give, eller som med Forsæt giver urigtige
Oplysninger, kan idømmes Bøde fra 10 Kr. Bøderne tilfalder
Statskassen.
(§ 7). Justitsministeren fastsætter efter indhentet Er
klæring fra Lagtinget og efter Forhandling med vedkommende
Ministerium og Statistisk Departement de nærmere Regler
for de statistiske Oplysningers Tilvejebringelse, Bearbejdelse
og Offentliggørelse samt for Omkostningernes Fordeling
mellem Statskassen og Færøernes Amtsrepartitionsfond.
Færøernes Lagting har i de senere Aar flere Gange beskæf
tiget sig med Spørgsmaalet om Tilvejebringelse af en for
bedret Statistik over de færøske Erhverv m. v. Der findes
for Tiden kun faa og spredte Lovbestemmelser i saa Hen
seende, og specielt findes ingen med Hensyn til den for Fær
øerne saa betydningsfulde Fiskeristatistik. Paa Grundlag af
Opgørelser fra Rederne over hvert Skibs Fangst pr. Sæson
har man imidlertid siden 1901 udarbejdet Aarsopgørelse over
Skibsfiskeriet, og siden 1911 har man tillige paa Grundlag
af Opgørelser fra hver Bygd kunnet foretage Opgørelser af
den fra Baadfiskeriet stammende Aarsfangst. Fangststati
stikken kan først foreligge indtil 10—12 Maaneder efter det
paagældende Aars Afslutning, saaledes at Opgørelsen kom
mer for sent til at faa nogen Værdi som Grundlag for en
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Bedømmelse af Fiskebeholdningernes Størrelse ved Foraarsog Sommersæsonens Begyndelse og Afslutning.
I 1929 blev Spørgsmaalet om Tilvejebringelse af mere
fyldestgørende Regler om Statistik behandlet af Lagtinget,
og dette vedtog et Lovforslag, der indeholdt ret detaillerede
Regler. Herom indhentede Justitsministeriet Udtalelser fra
Ministeriet for Søfart og Fiskeri og Statistisk Departement,
der ansaa det for mest hensigtsmæssigt at begrænse Indholdet
af en eventuel Lov om Statistik for Færøerne noget og
bestemme de nærmere Regler for Statistikkens Omfang,
Tidspunkterne for Opgørelserne o. s. v. administrativt.
I 1930 blev Sagen derefter paa ny behandlet af Lagtinget,
der nu enstemmigt vedtog et Lovforslag, der i alt væsentligt
ligger til Grund for ovennævnte af Justitsministeren frem
satte Forslag.
Lovforslaget anbefaledes af samtlige Partiers Ordførere,
idet Effersøe dog angaaende den i § 7 fastsatte Fordeling af
Omkostningerne, der var indføjet »efter Amtets Indstilling«,
udtalte, at han ikke kunde godkende den allerede af den
Grund, at den ikke var forelagt Lagtinget. Kun hvis man
vilde ansætte en ny Embedsmand, der udelukkende skulde
bestride Statistikken paa Færøerne — hvad Effersøe ansaa
for unødvendigt —, vilde det være rimeligt, at Færøerne ogsaa
gav sit Bidrag. — Lovforslaget henvistes til Udvalg. I
den af Udvalgets Formand afgivne Beretning hedder det
bl. a., at Udvalget besluttede »at afslutte sin Virksomhed med
Afgivelse af Beretning i Betragtning af, at visse Spørgsmaal,
navnlig angaaende Omkostningerne, trængte til større Klar
hed. Man anbefaler, at Sagen paa ny forelægges Lagtinget.«
I et tidligere Møde var det — udtales det ogsaa — overdraget
Formanden at søge forskellige Oplysninger tilvejebragt fra
Ministeriet. Af Ministeriets Svarskrivelse, der ligesom Ud
valgets Spørgsmaal optryktes i Beretningen, fremgaar bl. a.,
at Udvalget ønskede forskellige lovtekniske Ændringer i
Lovforslaget, hvori Ministeriet erklærede sig enigt, ligesom
Ministeriet vedrørende det tidligere omtalte Omkostningsspørgsmaal udtalte, at man ikke paa nærværende Tidspunkt
kunde tage Standpunkt til Spørgsmaalet om, hvilke Udgifter
Nyordningen vil medføre, men Spørgsmaalet om Fordelingen
af Udgifterne vilde blive forelagt Lagtinget i Forbindelse
med Spørgsmaalet om, hvilke nærmere Foranstaltninger der
vil være at træffe med Hensyn til de statistiske Oplysningers
Tilvejebringelse, Bearbejdelse og Offentliggørelse.
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32. Forslag til Lov om Folkeskolens Styrelse og
Tilsyn Og Tilsynet med private Skoler. (Undervisnings
minister Borgbjerg). [A. Sp. 4673].
Fremsat i Folketinget 4/n (F. Sp. 1302). 1. Beh. 27-28/n
(F. Sp. 2309). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Kammersgaard, H. P. Hansen [Form.], A. C. Mortensen, Fr. An
dersen [Kh.-Frb. ø. Stkr.], Vilhelm Rasmussen, Hauberg.
A. M. Hansen [Sekr.], Povlsen, Arnth Jensen, Kr. Kristensen,
Raunkjær, Julin, Søren P. Larsen, Vesterager og J. Oskar
Andersen). Betænkning (B. Sp. 1745) afgiven 19/3. (Ordfører:
Vilhelm Rasmussen). 2. Beh. 2% (F. Sp. 6326).

Dette Lovforslag adskiller sig fra det sidst om samme
Emne af Undervisningsminister Nina Bang i Samlingerne
1924—25, 1925—26 og 1926—27 - se Aarbog 1924—25, Side
515 — fremsatte Forslag derved, at dette ogsaa medtog
Statsskolen, medens nærværende Forslag kun omfatter de
offentlige kommunale Skoler — foruden Tilsynet med de
private Børneskoler —, idet Ministeren mente, at der ikke
ved Statsskolen, som i 1918 fik Forældreraad, tiltrænges en
Reform i samme Grad som ved Folkeskolen. Ligesom det
tidligere Forslag bygger det i Aar fremsatte paa Betænknin
gen fra Skolekommissionen af 1919, som afgav Betænkning
i 1923. Ministeren tilføjede dog, at den i 1920 indførte mid
lertidige Ordning af Skoleforholdene i de sønderjydske Lands
dele paa adskillige Punkter har været Forbilledet for det af
ham fremsatte Forslag, og at Kærnen i dette er, at der gives
Forældrene i hele Landet en stærkt øget skolemæssig og
pædagogisk Indflydelse paa den Skole, hvori deres Børn gaar,
nemlig ved Indførelsen af Forældreraad, og ved Siden af
disse opretholdes Skolekommissionen eller, som de her
benævnes, Skolenævn, om end i ændret Skikkelse.
Lovforslaget falder i 4 Aftnit: A. omfattende Folke
skolen udenfor København, B. Folkeskolen i København,
C. Tilsynet med de private Skoler og D. Almindelige Bestem
melser.
I Afsnit A. Folkeskolen udenfor København, handler
Kapitel 1, §§ 1—12, om Folkeskolens Styrelse og Tilsyn
indenfor de enkelte Kommuner, og i §§ 1—3 findes Kom
munalbestyrelsens Beføjelse med Hensyn til Skolevæsenets
Styrelse.
Efter § 1 træffer Kommunalbestyrelsen Bestemmelse om
alle Forhold vedrørende Folkeskolen, der ikke er henlagt til
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Forældreraad, Skolenævn eller andre Myndigheder. Alle
Sager, der er henlagt til de andre kommunale Skolemyndig
heder, men som medfører forøgede Udgifter for Kommunen,
skal af disse forelægges Kommunalbestyrelsen til Afgørelse.
I § 2 fastslaas, at Kommunalbestyrelsen har Kaldsret
til alle Lærerembeder i Kommunen, der ikke besættes af
Kongen, ligesom den efter § 3 udarbejder Forslag til Kom
munens Skoleplan og til Undervisningsplaner for Kommunens
Skoler paa Grundlag af Udkast, affattede af Skolenævnet.
Forslagene indsendes gennem Skoleraadet — for de Kom
muner, der falder ind under § 20 direkte — til Undervisnings
ministeren til Stadfæstelse.
Kommunalbestyrelsen drager Omsorg for, at der føres
aarlige Fortegnelser over alle undervisningspligtige Børn i
Kommunen med Angivelse af, hvor de nyder Undervisning.
I § 4 findes Reglerne om Valget til Forældreraadene,
— om dettes Forretninger i § 8 —, idet § 4 bestemmer, at der
ved hver Skole vælges et saadant paa 3 Medlemmer af og
blandt de Forældre og Værger, der paa det Tidspunkt, Valget
foregaar, har Børn i den paagældende Skole.
Valgret og Valgbarhed til Forældreraadet har de, der
har Forældremyndigheden, medmindre vedkommende ved
Dom er fundet skyldige i en i den offentlige Mening van
ærende Handling uden at have faaet Æresoprejsning eller
er fradømt deres borgerlige Rettigheder. Samlever Forældrene
i Ægteskab, kan begge Forældrene afgive Stemme. Valget
gælder for 4 Aar og foretages inden to Maaneder efter hvert
almindeligt Valg til Kommunalbestyrelsen under Ledelse af
et af dennes Medlemmer, der dertil beskikkes af den nyvalgte
Kommunalbestyrelse; for hvert Medlem vælges tillige en
Stedfortræder. De nærmere Regler om Valgets Foretagelse
fastsættes af Undervisningsministeren. — Bliver et Medlem
af Forældreraadet dømt for en i den offentlige Mening van
ærende Handling, udtræder han af Forældreraadet.
Lovforslaget opretholder den tidligere Ordning med, at
der er et fælles Organ for hele Kommunens Skolevæsen, de
tidligere Skolekommissioner, nu Skolenævn, men de gældende
Regler herom ændres betydeligt. Kommissionerne bestaar
nu i Købstæderne af Præster og et vist Antal Medlemmer,
valgte af Kommunalbestyrelserne, og paa Landet af Præsten
som Formand og ligeledes et vist Antal, af Kommunal37
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bestyrelsen valgte, Medlemmer. Ligesom det senest fremsatte
Forslag udelukker nærværende Forslag Præsten som selv
skrevet Medlem og giver desuden Forældreraadet Ret til at
vælge Medlemmer.

§ 5 bestemmer: I alle Kommuner med mere end een
Skole vælges et Skolenævn. Kommunalbestyrelsen vælger
dettes Formand. Nævnet bestaar i øvrigt af et af Kommunal
bestyrelsen indenfor eller udenfor dens Midte valgt Skole
udvalg — eller saa mange Medlemmer af dette, som Kom
munalbestyrelsen maatte beslutte — og lige saa mange Med
lemmer, valgte af Forældreraadene ved Kommunens Skoler.
Valget af de af Forældreraadene valgte Medlemmer gæl
der for 4 Aar og foretages inden 3 Maaneder efter hvert almin
deligt Valg til Kommunalbestyrelsen under Ledelse af et af
dennes Medlemmer, der dertil beskikkes af den nyvalgte
Kommunalbestyrelse; for hvert Medlem vælges tillige en
Stedfortræder. Forældreraadene vælger Skolenævnsmed
lemmer i Forhold til Antallet af de til de enkelte Forældreraad valgberettigede Personer. De nærmere Regler herom
og om Valgets Foretagelse i det hele fastsættes af Undervis
ningsministeren. — Skoleudvalget og Formanden for Skole
nævnet har Valgperiode sammen med Kommunalbestyrelsen.
Efter § 6 dannes ved Kommuner, der kun har een Skole,
Skolenævnet af en af Kommunalbestyrelsen udnævnt For
mand, af Forældreraadet ved Skolen og af et af Kommunal
bestyrelsen valgt Skoleudvalg paa 3 Medlemmer.
De nærmere Regler om Forældreraad og Skolenævn findes
i de følgende Paragraffer.
Efter § 7 vælger Forældreraadet for et Aar ad Gangen et
af sine Medlemmer til Formand. Forældreraadet og Skole
nævnet vedtager selv deres Forretningsorden. Der holdes
Møde, naar Formanden finder det nødvendigt, eller det for
langes, for Forældreraadet af et af dets Medlemmer, for
Skolenævnet af 2 af Medlemmerne. Ingen gyldig Beslutning
kan tages, naar ikke et Flertal af Medlemmerne stemmer for
Beslutningen. Alle Beslutninger indføres i en Forhandlings
protokol. Ethvert Medlem kan forlange sin Særmening
kortelig tilført Protokollen og medtaget ved Beslutningernes
Meddelelse til andre Myndigheder. Ved hvert Mødes Slutning
underskrives Protokollen af de tilstedeværende Medlemmer.
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I § 8 findes Forældreraadets Forretninysomraade fastslaaet. Det fører Tilsyn med Undervisningen i den paagæl
dende Skole og kan ved Besøg i Skolen gøre sig bekendt med
dens Virksomhed. Forældreraadet har ikke Paataleret overfor
den enkelte Lærer, men kan overfor Skolenævnet fremsætte
sine Bemærkninger om en Lærers Forhold. Det godkender
efter Indstilling fra Læreren eller Lærerne — for købstad
ordnede Skoler Overlæreren — Arbejdets Fordeling mellem
Lærerne samt den ugentlige Timeplan. — Det bevilger
Udskrivning af Skolen, hvor dette efter Lovgivningens Be
stemmelser kan ske før Undervisningspligtens Ophør. — Det
skal afgive Erklæring om alle Skolespørgsmaal, der forelægges
det af Kommunalbestyrelsen eller højere Myndighed. —
Det er berettiget til at tage alle Spørgsmaal, der vedrører den
paagældende Skole, under Behandling og derom stille Forslag
til Kommunalbestyrelsen. — Det deltager i Indstilling til
Lærerembeder ved den paagældende Skole, jfr. § 30.
I §§ 9—10 er Reglerne om Skolenævnets Fiinktioner med
Hensyn til Tilsynet. Det paaser efter § 9, at alle undervis
ningspligtige Børn i Kommunen nyder en Undervisning, der
kan staa Maal med, hvad der almindeligt kræves i Folke
skolen, og træffer Foranstaltninger til Undervisning af under
visningspligtige Børn, der ikke kan undervises i Kommunens
almindelige Skoler, for saa vidt Afgørelsen ikke efter Lovgiv
ningen tilkommer andre Myndigheder. — Det fører Tilsyn
med, at de i Kommunens Skoler indskrevne Børn følger
Undervisningen paa tilbørlig Maade, og det haandhæver
Lovgivningens Bestemmelser til Modarbejdelse af Skolefor
sømmelser. — Det fører Tilsyn med, at privat underviste
Børn modtager fyldestgørende Undervisning efter Lovgiv
ningens Regler, for saa vidt Tilsynet hermed ikke efter
Afsnit C § 43 tilkommer andre Myndigheder. — Det fører
Tilsyn med Aftenskoler og Ungdomsskoler i Kommunen, jfr.
Lov af 19. Marts 1930 § 1.
Efter § 10 er Skolenævnet Lærernes foresatte og fører
Tilsynet med deres Embedsførelse. Nævnet er berettiget til
ved Besøg i Kommunens Skoler at gøre sig bekendt med deres
Virksomhed og Lærernes Undervisning. — Det meddeler
Lærerne Vidnesbyrd om deres Embedsforhold.
I § 11 omtales de Afgørelser, der foreslaas henlagt til
37*
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Skolenævnet. Det træffer Afgørelsen med Hensyn til neden
nævnte Spørgsmaal vedrørende Kommunens Skoler:
1) Det berammer og leder efter Aftale med Forældreraadene
Aarsprøverne og fastsætter disses Ordning og Omfang;
det beskikker Censorer, hvis det findes fornødent.
2) Det bestemmer efter Forhandling med Fællesi ærerraadet
(Læreren), hvilke Undervisningsmidler Skolerne skal
benytte, jfr. dog Lov om Menighedsraad Nr. 280 af
30. Juni 1922 § 24 d.
3) Det træffer endelig Afgørelse om Børnenes Optagelse i
Skolen eller Opflytning i højere Klasser, naar en af et
Lærerraad eller en Lærer herom truffet Bestemmelse
indankes for det.

Efter § 12 udarbejder Skolenævnet efter Forhandling
med Fælleslærerraadet (Læreren) Udkast til Kommunens
Skoleplan og Undervisningsplaner og indsender disse til
Kommunalbestyrelsen. — Det udarbejder i alle Kommuner,
der ikke falder ind under § 20, de aarlige Beretninger om
Kommunens Skolevæsen og indsender disse til Skoleraadskredsens Kredslærer (jfr. § 17). — Det foretager Indstilling
til Lærerembeder, naar Ansættelse skal ske ved det kom
munale Skolevæsen og ikke ved den enkelte Skole, jfr. § 30.
— Det er berettiget til at udtale sig om alle Forhold, der ved
rører Kommunens samlede Skolevæsen, før Afgørelse herom
træffes af Kommunalbestyrelsen eller højere Myndighed, og
forpligtet til at afgive Erklæring om alle Skolespørgsmaal,
der forelægges det af Kommunalbestyrelsen eller højere
Myndighed. — Det er berettiget til at tage alle Forhold
vedrørende Kommunens Skolevæsen under Behandling og
derom stille Forslag til Kommunalbestyrelsen.
I Kapitel 2 findes Reglerne om Kredsstyrélse og Kredstilsyn:
Under den nuværende Ordning er Skoleraadet økonomisk
Fællesraad for Landkommuner og Købstæder til Styrelse af
Skolefondet. Skoleraadet bestaar af Amtsraadet og et vist
Antal Købstadrepræsentanter og er i Forening med Skole
direktionen Skolernes øverste Forvaltning. Skoledirektionen
bestaar af Amtmanden, Amtsprovsten og et af Skoleraadet
valgt Medlem. Den har Overtilsynet med Skolevæsenet i
Provstiet og Kaldsret til Lærerembederne i dette, for saa
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vidt den ikke er henlagt til andre. Amtsraadet fører ogsaa
en vis Kontrol med Landkommunernes økonomiske Styrelse
af deres Skolevæsen. Samtlige Skoledirektioner i et Amt
danner Amtsskoledirektionen, hvis væsentligste Opgave er
at afgive Forslag til Budget for Skolefondet, den fælles Skole
kasse for Amtsraadskredsen med tilhørende Købstæder; den
bestyres som foran nævnt af Amtsskoledirektionen og Skoleraadet i Forening.
Den Ordning, som Lovforslaget vil indføre, gaar ud paa
at ophæve de nuværende Skoleraad og Skoledirektioner, idet
dog Navnet Skoleraad bevares for den Institution, der nærmest
erstatter den nuværende Skoledirektion.
I § 13 fastsættes: Kredsstyrelse sker indenfor Skoleraadskredse, der følger den nuværende Inddeling i Provstier, dog
at der ved kongelig Anordning kan foretages Ændring heri,
hvor Forholdene gør det ønskeligt.
For hver Skoleraadskreds oprettes et Skoleraad, bestaa
ende af 4 Medlemmer:

1) en Formand, der udnævnes for 6 Aar af Undervisnings
ministeren, og som skal være fælles for samtlige Skoleraadskredse indenfor et Amt eller anden større Kreds,
der maatte fastsættes ved kgl. Anordning.
2) 3 Medlemmer, valgt i Forhold til Kommunernes Indbyg
gertal af Skolenævnene i de Kommuner i Kredsen, der
staar under Skoleraadets Tilsyn. Undervisningsmini
steren fastsætter de nærmere Regler herom.
Valget af de under Nr. 2 nævnte Medlemmer gælder for
4 Aar og foretages inden 1 Maaned, efter at Valget til Skole
nævnene har fundet Sted, under Ledelse af Skoleraadets
Formand; for hvert Medlem vælges tillige en Stedfortræder.
De nærmere Regler for Valgets Foretagelse fastsættes af
Undervisningsministeren.
Skoleraadets Formand er forretningsførende Medlem;
der bevilges paa Skolefondets Budget et Beløb til Kontor
hold — eventuelt tillige til Honorar — for ham; dette Beløb
godkendes af Undervisningsministeren. — Skoleraadet fast
sætter selv sin Forretningsorden.
I §§ 14—16 findes Reglerne om Skoleraadets Funktioner.
Skoleraadets for er efter § 14 Tilsyn med, at de gældende
Bestemmelser for Skolevæsenet indenfor Skoleraadskredsen

582

Ikke-vedtagne Forslag (Undervisningsm.)

1930/i931

overholdes, og at paabudte Foranstaltninger iværksættes, og
ér i saa Henseende berettiget til at besøge alle Skoler og af
Skolenævnene og Kommunalbestyrelserne at fordre sig alle
Oplysninger meddelt.
Det stadfæster Undervisningsplaner for de under Skoleraa
det hørende Skoler. Skønner Raadet, at der i Planen bør
foretages Ændringer, som Kommunalbestyrelsen vægrer sig
ved at tage til Følge, bliver Sagen at forelægge Undervisnings
ministeren til Afgørelse. Det udtaler sig om Skoleplanerne
for de under Skoleraadet hørende Kommuner og videre
sender dem til Ministeriet samt stadfæster Undervisnings
planer for Aftenskoler og Ungdomsskoler i Skoleraadskredsen,
jfr. Lov af 19. Marts 1930 §§ 2 og 3.
Skoleraadet afgør endvidere efter § 15 alle Sager angaa
ende Embedslaan og Godkendelse af Forpagtningskontrakter
om Skolelodder. Det godkender — efter indhentet Erklæ
ring fra vedkommende Amtslæge, eventuelt tillige fra den
paagældende Faginspektør — Planer og Overslag vedrørende
Opførelse og Ombygning af Skolebygninger og Valget af
Byggeplads. Omfatter Byggeplanerne tillige Tjenesteboliger,
skal Planerne dog forelægges Undervisningsministeren til
Afgørelse. — Det meddeler Lærere Rejsetilladelse til Ud
landet, det godkender Valget af Vikarer, Vakancelærere og
Hjælpelærere samt det Vederlag, der skal tillægges disse, og
afgør efter Reglerne i Lov af 4. Oktober 1919 § 19, om en
Lærer kan have Bibeskæftigelse ved Siden af sin Embeds
gerning.
Det meddeler endelig Tilladelse til, at Børn i en Kom
mune henvises til en privat Skole eller en Nabokommunes
Skole, jfr. Lov af 29. Marts 1904 § 8.
I § 16 bestemmes fremdeles, at Skoleraadet skal udtale
sig om alle Skolesager, der skal forelægges Undervisnings
ministeren, afgive Erklæring i alle Sager, der forelægges det
af Undervisningsministeren, og er berettiget til at tage alle
Spørgsmaal, der er af Betydning for Skolevæsenet i Kredsen,
under Behandling og derom gøre Indstilling til Undervisnings
ministeren.
Lovforslaget gaar dernæst ud paa at afløse de nuværende
Amtsskolekonsulenter med Kredslærere, og § 17 bestemmer
herom, at for hver Skoleraadskreds udnævner Undervisnings-
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ministeren en af de i Kredsen fast ansatte Lærere til Kredslærer. For at kunne opnaa Beskikkelse som saadan kræves
det, at den paagældende i 10 Aar har øvet Lærergerning i
Folkeskolen. Kredslæreren udnævnes efter Indstilling af
Skoleraadet, der indstiller 3 Lærere, mellem hvilke Ministeren
træffer sit Valg. Indstillingen skal, hvis det forlanges af
nogen af de stemmeberettigede, foregaa efter Reglerne for
Forholdstalsvalg. Kredslæreren lønnes som Overlærer i
Henhold til Lov af 4. Oktober 1919 § 1, Skala a. Forskellen
mellem den for hans Embede normerede Lønning og Over
lærerlønningen afholdes af Skolefondet. Er det en Overlærer,
der udnævnes til Kredslærer, tillægges der ham i denne
Egenskab et pensionsgivende Løntillæg paa 1 500 Kr., der
afholdes af Skolefondet. Paa Skolefondets Budget fastsættes
et Beløb til Befordringsudgifter og Vikarudgifter for ham;
dette Beløb godkendes af Undervisningsministeren.
En Kredslærer kan begære sin Afsked som saadan og
kan af Undervisningsministeren afskediges som saadan med
3 Maaneders Varsel. Har den paagældende virket som
Kredslærer i 10 Aar, pensioneres han ved sin Afgang fra sit
Lærerembede i Forhold til Lønningen som Kredslærer. Har
han virket i kortere Tid, forhøjes hans Pensionsindtægt ved
hans Afgang med 1/1.n af Forskellen mellem Gennemsnittet
af hans Embedsindtægt og af Lønningen som Kredslærer for
hvert fuldt Aar, han har virket som saadan.
I §§ 18—19 omhandles Kredslærerens Funktioner. Han
fører efter § 18 vejledende Tilsyn med Undervisningen i de
under Skoleraadet hørende Folkeskoler, der ikke forbereder
til nogen statskontroleret Eksamen. Han er til dette Formaal forpligtet til at stille to Maaneder af Skoleaaret til
Raadighed, enten samlet eller delt.
Efter § 19 deltager Kredslæreren i Skoleraadets Møder
og Forhandlinger. Han skal udtale sig om alle Forslag til
Skoleplaner og Undervisningsplaner og Forslag til Ændringer
i disse samt om alle andre Sager, der af Skoleraadet forelægges
ham til Erklæring. Han er berettiget og paa Begæring af den
stedlige Skolestyrelse forpligtet til at træde i direkte For
handling med Forældreraadet eller Skolenævnet angaaende
Sager vedrørende Kommunens Skolevæsen, saaledes at der
gives ham Adgang til paa et Møde at deltage i Forhandlingen
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om den paagældende Sag. Han leder Instruktionskursus, der
maatte blive afholdt for Lærere i Skoleraadskredsen. Han
modtager de aarlige Indberetninger fra Skolenævnene ved
rørende Kommunernes Skolevæsen og udarbejder paa Grund
lag af disse en samlet Indberetning om Skolevæsenet i Skole
raadskredsen; desuden udarbejder han aarligt paa Grundlag
af sine Besøg ved Kredsens Skoler en Beretning om Arbejdet
i disse og indsender begge Indberetninger gennem Skoleraadet til Undervisningsministeriet. De nærmere Regler for
Kredslærerens Virksomhed fastsættes ved en af Undervis
ningsministeren udfærdiget Instruks.
I § 20 fastsættes, at i Kommuner, hvor Skolevæsenet er
saa omfattende, at der er ansat en Skoledirektør eller Skole
inspektør, der tager Del i Administrationen af Kommunens
samlede Skolevæsen, jfr. § 28, Stykke 2, staar dette ikke under
Skoleraadet, men under direkte Tilsyn af Undervisnings
ministeren.

For saadanne Kommuner gælder følgende Regler:
1) Kommunens Undervisningsplan og Undervisningsplaner
for Aftenskoler og Ungdomsskoler i Kommunen stad
fæstes af Undervisningsministeren.
2) De i § 15 omhandlede Afgørelser træffes af Kommunens
Skolenævn, saaledes at alene Byggeplaner vedrørende
Tjenesteboliger indsendes til Undervisningsministeriet.
3) Den aarlige Beretning om Kommunens Skolevæsen
affattes af Skoledirektøren (Skoleinspektøren); den fore
lægges Skolenævnet til Erklæring og indsendes derefter
gennem Kommunalbestyrelsen til Undervisningsmini
steriet.
4) Kredslæreren har intet Tilsyn med disse Kommuners
Skolevæsen.

Som foran nævnt ophæves det nuværende Skoleraad ved
Lovforslaget, og dets Funktioner henlægges til Amtsraadet,
der alene skal bestyre Skolefondet. Som Følge heraf bestem
mes i § 21, at de ved Lov af 8. Marts 1856 §§ 4—8 oprettede
Skolefond afvikles med Udgangen af Regnskabsaaret 1931
—32, idet deres Kapitaler fordeles i Forhold til Indbygger
tallet mellem de enkelte til Amtsraadskredsen hørende Køb
stadkommuner paa den ene Side og samtlige Landkommuner
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paa den anden. De paagældende Beløb udbetales for Købstædernes Vedkommende til de enkelte Kommunalbestyrelser
til Anvendelse til Fremme af Kommunens Skolevæsen; for
Landkommunernes Vedkommende henlægges Beløbet til det
i § 22 omhandlede Skolefond.
For hver Amtsraadskreds oprettes red § 22 et Skolefond,
hvis Opgave — ligesom nu — er:

1) at fordele Statstilskuddene til det kommunale Skole
væsen til Kommunerne og Lærerne i Amtsraadskredsen
med tilhørende Købstæder,
2) at afholde Skoleudgifter, der vedrører hele Amtsraads
kredsen med tilhørende Købstæder,
3) for Landkommunerne at give Bidrag til Formaal, som
har Betydning for Oplysning og Undervisning i Amts
raadskredsen.
Skolefondet bestyres af Amtsraadet, der fastsætter dets
Budget; dette skal indsendes til Undervisningsministeriet
inden Udgangen af hvert Aars Februar Maaned. Amts
raadet drager Omsorg for den fornødne Kasse- og Regnskabs
førelse samt lader foretage Revision af det aflagte Regnskab,
paakender de gjorte Udsættelser og meddeler Kvittering for
Regnskabet. Til Hjælp ved Kasse- og Regnskabsførelse samt
til Besørgelse af andre Skolefondet paahvilende Forretninger
antager Amtsraadet den fornødne Medhjælp. Skolefondets
Regnskabsaar er Finansaaret.
§ 23 bestemmer, at gennem Skolefondet fordeles følgende
Statstilskud til Skolevæsenet i Amtsraadskredsen med til
hørende Købstæder:
1) Tilskud til Lønning og Efterindtægt til Lærere.
2) Tilskud til Forrentning og Afbetaling af Byggelaan, der
er tilstaaet i Henhold til Lov af 29. Marts 1904 § 33,
1. Stykke, og Lov af 27. Maj 1908 § 6, 1. Stykke.
3) Pensioner og Pensionstillæg, som helt skal udredes af
Statskassen.
4) Tilskud til trængende Kommuner til Ophjælpning af
deres Skolevæsen.

Disse Beløb stilles forskudsvis til Raadighed af Stats
kassen, medens endelig Afregning finder Sted, naar Skole-
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fondets Regnskab er revideret og decideret, ved Efterbetaling
til Fondet eller Tilbagebetaling til Statskassen.
Skolefondet afholder efter § 24 følgende for Amtsraads
kredsen med dertil hørende Købstæder fælles Udgifter:

1) de med Skoleraadenes Administration og Skolefondets
Kasse- og Regnskabsvæsen forbundne Udgifter skal god
kendes af Undervisningsministeren. Af denne Udgift
afholder Statskassen Halvdelen.
2) Udgiften til Pension til Lærere og Lærerenker — bortset
fra de i § 23, Stykke 1, Nr. 3, omhandlede — og til Efter
indtægt af Pensioner; heraf afholder Statskassen Halv
delen af Pensionens og Efter indtægtens Grundbeløb
samt hele Dyrti dstillæget og Konjunkturtillæget; af
Pensionstillæg til Enker i Henhold til Lov af 27. Maj
1908 § 9 afholder Statskassen dog %.
3) Indbetaling til Statsanstalten for Livsforsikring af Præ
mier af Forsikringer til Fyldestgørelse af pligtig Enkeforsørgelse; heraf afholder Statskassen Halvdelen.
4) Vikarudgifter i Henhold til Lov Nr. 561 af 4. Oktober
1919, jfr. Lov Nr. 167 af 1. Juli 1927 § 24, Stykke 2;
heraf afholder Statskassen Halvdelen.
5) Flyttegodtgørelser til Lærere i Henhold til samme Lov
§19.
6) Tilskud til Aftenskoler og Ungdomsskoler i Henhold til
Lov af 19. Marts 1930; heraf afholder Statskassen de i
Lovens § 3, Stykke 5, fastsatte Beløb.

De Statskassen i Henhold til Stykke 1, Nr. 1—4, paa
hvilende Udgifter stilles forskudsvis til Raadighed som angivet
i § 23, Stykke 2. Tilskud efter Nr. 6 refunderes, naar Afreg
ning over den afholdte Udgift indsendes.
Den Del af Udgiften til de i Stykke 1 omhandlede Formaal, der ikke dækkes af Staten, fordeles mellem Amtsraads
kredsen og de til samme hørende Købstæder efter Folke
tallet, dog saaledes at kun de Købstæder deltager i Udgiften
til Skoleraadenes Administration, som henhører under Skole
raadenes Tilsyn. Beløbene stilles forskudsvis til Raadighed
af Amtsraadet og Købstadkommunerne som angivet i § 23,
Stykke 2. Opstaar der Tvivl om Fordelingens Rigtighed,
afgøres Spørgsmaalet endeligt af Indenrigsministeren.
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§ 25. Amtsraadet kan efter frit Skøn paa Skolefondets
Budget for Amtsraadskredsen optage særlige Bevillinger til
følgende Formaal (efter den gældende Lov kan ogsaa Køb
stæderne faa Del i disse Tilskud, men fremtidig skal de
hver for sig bevilge Tilskud til saadanne Formaal):
1) Den højere Undervisning i Amtsraadskredsen enten som
Stipendier til unge Mennesker til videre Uddannelse
eller som Tilskud til Skoler, der giver højere Undervis
ning, og som staar aabne for Elever fra Amtsraadskredsen.
2) Uddannelse til Lærervirksomhed af unge Mennesker
hjemmehørende i Kredsen.
3) Videre Uddannelse udover den undervisningspligtige
Alder af de i Kredsen hjemmehørende unge Mennesker,
navnlig ved Tilskud til Haandgerningsskoler, Husger
ningsskoler, Tegneskoler, Sløjdskoler eller private Fort
sættelsesskoler, jfr. Lov af 19. Marts 1930.
4) Midlertidige Understøttelser til Lærere eller Lærerenker,
der er kommet i Trang.
5) Hjælp til saadanne Kommuner i Amtsraadskredsen, der
ikke ved egne Midler er i Stand til at gennemføre en
forsvarlig Ordning af deres almindelige Skolevæsen,
samt Hjælp til Undervisningsmidler til saadanne Kom
muner.
6) Andre Foranstaltninger, der er af Betydning for Kredsens
Skolevæsen, herunder Understøttelser til ikke-pensionsberettigede Lærere, dog at Undervisningsministerens
Samtykke da skal indhentes i hvert enkelt Tilfælde.

Til delvis Dækning af disse Udgifter anvendes Udbyttet
af den til Fondet i Henhold til § 21 henlagte Kapital, af hvil
ken der ogsaa vil kunne tilstaas Kredsens Lærere Embedslaan.
Amtsraadet træffer Bestemmelse om Uddelingen af de
i Stykke 1 nævnte Understøttelser. Statskassen afholder
Halvdelen af de heromhandlede Beløb, der stilles til Raadig
hed som angivet i § 23, Stykke 2.
§ 26 foreslaar i Overensstemmelse med det i denne Sam
ling forelagte Lovforslag om en ændret Fordeling af Stats
tilskuddet til Folkehøjskoler og Landbrugsskoler, Side 609,
at den Del af det af Staten bevilgede Beløb til Understøttelser
til ubemidlede Elever paa Folkehøjskoler og Landbrugsskoler,

588

Ikke-vedtagne Forslag (Undervisningsm.)

1930/i93i

der er tildelt den paagældende Amtsraadskreds, udbetales
til Skolefondet. Fordelingen finder Sted ved Amtsraadets
Foranstaltning.
I Kapitel 3 findes Reglerne om Folkeskolernes indre
Styrelse, og i § 27 bestemmes først i Lighed med det nugæl
dende, at ved enhver Skole paa Landet med flere fast ansatte
Lærere ansættes en af disse som Førstelærer. Det paahviler
Førstelæreren at besørge den Administration, som angaar
Skolen i Almindelighed, og at føre Tilsyn med dens Materiel
og daglige Orden. I øvrigt kan hans Pligter nærmere bestem
mes ved en af Skolenævnet udarbejdet Instruks, der ogsaa
kan indeholde Bestemmelse om, at han skal gøre sig bekendt
med Undervisningen i Skolens forskellige Klasser, og at hans
Pligter i nævnte Henseende, for saa vidt og i det Omfang
Skolenævnet finder det formaalstjenligt, ogsaa omfatter
udenfor Hovedskolen liggende Forskoler. Instruksen ind
sendes, efter at Skolens Lærerpersonale har haft Lejlighed
til at udtale sig om den, af Skolenævnet til Skoleraadet til
Stadfæstelse. Skønner dette, at der i Instruksen bør foretages
Ændringer, som Skolenævnet vægrer sig ved at tiltræde,
bliver Sagen at forelægge Undervisningsministeren til endelig
Afgørelse.
I § 28 fastsættes, at ved en Købstadskole eller en Skole
med Købstadordning ansættes en Overlærer eller, ved Gym
nasieskolerne, en Rektor. Naar Børnetallet i en saadan Skole
overstiger 800 (i en Gymnasieskole 400), maa som Regel
Skolen deles og et nyt Overlærerembede (Rektorembede)
oprettes. Overlæreren (Rektoren) har Tilsynet med og Ledel
sen af Skolens eller Skoleafdelingens hele Virksomhed, og det
paahviler blandt Lærerpersonalet særlig ham at arbejde paa
Overholdelsen af Skolens Orden samt paa, at der i dens Under
visning kan være den fornødne Enhed i Overensstemmelse
med Undervisningsplanen; han skal mindst 1 Gang aarlig
sammenkalde Lærerpersonalet til Forhandling om Under
visnings- eller Opdragelsesspørgsmaal. Overlæreren deltager
i Forældreraadets Møder og Forhandlinger.
I Kommuner, hvor der er ansat flere Overlærere (Rek
torer), kan det ved Bestemmelse paa Kommunens Skole
plan fastsættes, at Dele af den Administration, som med
Hensyn til Kommunens samlede Skolevæsen paahviler Kom-
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munalbestyrelsen, Forældreraadene og Skolenævnet, skal hen
lægges til en af Overlærerne (Rektorerne). For saa vidt det
paa denne Maade overdrages den paagældende at føre Tilsyn
med det samlede Skolevæsen, benævnes han Skoleinspektor.
Hvor Skolevæsenets Omfang gør det ønskeligt, kan der i
Stedet for en Skoleinspektør ansættes en Skoledirektør, der
uden at være Overlærer (Rektor) eller selv give Undervisning
fører Overtilsynet med det samlede kommunale Skolevæsen.
Skoledirektøren og Skoleinspektøren (Overlæreren) kan
tilkaldes til Skolenævnets Møder og Forhandlinger.
For Rektorer, Overlærere, Skoleinspektører og Skole
direktører udfærdiges Instrukser, der godkendes af Under
visningsministeren.
Ved § 29 oprettes Lærermod-, der nu kun kendes ved Køb
stadskoler. Det bestemmes nu, at ved enhver Folkeskole
med mere end to fast ansatte Lærere danner de fastansatte
Lærere — herunder Overlæreren —, Timelærere og de faste
Vikarer et Lærerraad. Samtlige fast ansatte Lærere, Time
lærere og faste Vikarer i en Kommune danner et Fællesmod.
Lærerraadene og Fælleslærerraadet vælger selv deres For
mand.
Lærerraadene træffer Bestemmelse om Børnenes Op
tagelse i Skolen eller Opflytning i højere Klasser, dog at herhenhørende Spørgsmaal kan indankes for Skolenævnet til
endelig Afgørelse.
Skolenævnet skal indhente Fællesi ærer raadets Erklæring
om Forslag til Skoleplan og Undervisningsplan eller til
væsentlige Ændringer deri, til Indførelse af nye Undervis
ningsmidler og til nye Byggeforetagender ved Kommunens
Skoler eller disses Forsyning med Materiel.
Lærerraadene og Fælleslærerraadet er forpligtede til at
udtale sig om enhver Sag, der forelægges dem af de kom
munale Myndigheder. De har Ret til at indgive Forslag
til Forældreraadet, Skolenævnet eller Kommunalbestyrelsen.
Deres Erklæringer skal medfølge ved en Sags Forelæggelse
for højere Myndighed.
Undervisningsministeren fastsætter ved et Regulativ
Forretningsordenen for Lærerraadene og Fælleslærerraadet
og de nærmere Regler for deres Virksomhed.
Naar en Skole kun har een eller to fast ansatte Lærere,
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træder Erklæring fra enhver af disse i Stedet for Lærerraadets Erklæring, og de har hver for sig de Lærerraadet
efter ovenstaaende tillagte Rettigheder og Pligter.
Kapitel 4 indeholder Reglerne om Kaldelse og Afskedigelse
af Lærere ved Folkeskolen, der overføres til Kommunalbesty
relsen. I § 30 fastsættes:Ved indtrædende Ledighed opslaas en
Kommunes Lærerembeder ledige som Regel med 4 Ugers
Varsel. I særlige Tilfælde, saaledes ved fornyet Opslag, kan
Ansøgningsfristen forkortes indtil 2 Uger. Opslaget, der fore
tages af Kommunalbestyrelsen, skal indrykkes i »Stats
tidende« og indeholde nøjagtig Oplysning om Embedets Ind
tægter.
Naar Fristen er udløbet, udfærdiger Kommunalbesty
relsen som kaldsberettiget en Fortegnelse over samtlige Ansøg
ninger med særlig Angivelse af, hvilke af disse der ikke
opfylder Lovgivningens Betingelser for at kunne faa fast
Ansættelse i det paagældende Embede, og sender samtlige
Ansøgninger bilagt med denne Fortegnelse til den indstil
lende Myndighed; for Eksamensskolernes Vedkommende skal
medfølge en Udtalelse fra den paagældende Undervisnings
inspektør om Ansøgernes faglige Kvalifikationer.
Skal den paagældende Lærer ansættes ved en bestemt
Skole, foretages Indstillingen om Embedets Besættelse af et
Indstillingsudvalg, bestaaende af Forældreraadet ved den paa
gældende Skole og lige saa mange af Kommunalbestyrelsen
udpegede Medlemmer af Skoleudvalget samt Skolenævnets
Formand, der ogsaa er Formand for Indstillingsudvalget.
Indstillingsudvalget, der selv fastsætter sin Forretningsorden,
indstiller efter Reglerne for Forholdstalsvalg 3 af Ansøgerne
til Ansættelse i Embedet, og Kommunalbestyrelsen kalder
derefter en af disse til dette. Indstillingsudvalget har Valg
periode sammen med Kommunalbestyrelsen. Skal Læreren
ansættes ved Kommunens samlede Skolevæsen, foretages
Indstillingen efter foranstaaende Regler af Skolenævnet.
Indstilles en af de Lærere, der paa den foran omtalte
Fortegnelse er betegnede som ukvalificerede til Embedet, og
ønsker Kommunalbestyrelsen at kalde denne Ansøger, skal
Sagen gennem Skoleraadet — eventuelt direkte, jfr. § 20 —
forelægges Undervisningsministeren, der afgør, om den paa
gældende kan kaldes, eventuelt konstitueres, i Embedet eller

193O/1931

Ikke-vedtagne Forslag (Undervisningsm.)

591

ikke. I sidste Fald tilbagesendes Ansøgningerne til Kom
munalbestyrelsen, der da enten kan kalde en anden af de
indstillede eller tilbagesende Sagen til den indstillende Myn
dighed, hvorefter ny Indstilling finder Sted.
Melder der sig ikke 3 kvalificerede Ansøgere til et Lærer
embede, opslaas Embedet paa ny, medmindre Ministeren
efter Indstilling af Kommunalbestyrelsen tillader, at Embedet
besættes med en af de Ansøgere, der har meldt sig.
Undervisningsministeren kan under særlige Omstændig
heder tillade, at et Embede besættes uden Opslag.
I § 31 lovfæstes Regler, som til Dels har været fulgt
tidligere: Embeder som Overlærer, Rektor, Skoleinspektør
og Skoledirektør besættes af Kongen og opslaas ved Under
visningsministeriets Foranstaltning efter de i § 3.0, Stykke 1,
indeholdte Regler. Naar Fristen er udløbet, sendes samtlige
Ansøgninger til Kommunalbestyrelsen, for Eksamensskolernes
Vedkommende bilagt med en Udtalelse fra den paagældende
Undervisningsinspektør om Ansøgernes faglige Kvalifika
tioner. Indstilling finder derefter Sted efter de i § 30, Stykke 3,
fastsatte Regler, dog saaledes at Indstillingen skal omfatte
5 af Ansøgerne. — Omdannes et Førstelærerembede til et
Overlærerembede, kan den hidtidige Førstelærer uden Opslag
ansættes i Overlærerembedet.
Reglerne i § 32, om Afskedigelse, stemmer i det hele med
den nugældende Lovgivning, men med Hensyntagen til de
i de sønderjydske Landsdele gældende Bestemmelser. Be
stemmelserne gaar ud paa, at Afskedigelse af en Lærer efter
Ansøgning uden Pension foretages af Kommunalbestyrelsen.
Afskedigelse af en Lærer efter Ansøgning med Pension fore
tages efter Kommunalbestyrelsens Indstilling af Undervis
ningsministeren, der lader Pensionen beregne og anvise.
Uansøgt Afskedigelse af en Lærer med eller uden Pension fore
tages af Undervisningsministeren.
Skønner Forældreraadet, at en ved den paagældende
Skole ansat Lærer ikke gør Fyldest i sin Stilling eller er kom
met i et saadant Misforhold til sin Stilling som Lærer, at
Udbyttet af Skolens Virksomhed derved i væsentlig Grad
forringes, kan Raadet indstille til Kommunalbestyrelsen, at
den paagældende søges afskediget. Hvis Kommunalbestyrel
sen vedtager at fremme Sagen, sendes Indstilling om den paa-
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gældende Lærers Afskedigelse gennem Skoleraadet — for de
i § 20 omhandlede Kommuner direkte — til Undervisnings
ministeren, der efter at have tilvejebragt de Oplysninger, der
skønnes nødvendige, enten afskediger vedkommende eller
henviser Sagen til Prøvelse af et Udvalg paa 3 Medlemmer,
hvoraf Kommunalbestyrelsen, Skoleraadet og Ministeren
vælger hver et. For de Kommuners Vedkommende, hvis
Skolevæsen hører under Ministerens Tilsyn, vælger vedkom
mende Amtmand, i Stedet for Skoleraadet, et af Medlem
merne. Indstiller dette Udvalg, at Læreren bør afskediges,
finder Afskedigelse Sted, og Ministeren træffer Bestemmelse
om, hvorvidt der tilkommer vedkommende Pension eller ej.

I Afsnit B. omhandles Folkeskolen i København, der
foreslaas ordnet i Overensstemmelse med de i Lovforslaget i
øvrigt fulgte Principper, navnlig Indførelse af Forældreraad.
I § 33 bestemmes først, at Københavns Kommunal
bestyrelse træffer Bestemmelse i alle Sager vedrørende Skole
væsenets Økonomi. Den stadfæster Kommunens Skoleplan
og Undervisningsplan, til hvilke Forslag udarbejdes af Skole
raadet, og vedtager efter indhentet Erklæring af Stadslægen
Planer og Overslag vedrørende Opførelse og Ombygning af
Skolebygninger samt Valget af Byggeplads.
Overledelsen af og Overtilsynet med Københavns Kom
munes Skolevæsen, der tidligere var henlagt under Skole
direktionen, paahviler efter § 34 et Skoleraad paa 9 Med
lemmer:

1) 1 Medlem, der tillige er Formand, valgt for 6 Aar af
Undervisningsministeren.
2) Den Borgmester, under hvem Skolesager er henlagt.
3) Kaadmanden for den paagældende Magistratsafdeling.
4) 3 Medlemmer, valgte af Borgerrepræsentationen.
5) 3 Medlemmer, valgte af og blandt Medlemmerne af
samtlige Forældreraad ved Kommunens Skoler.
De under Nr. 4 nævnte Medlemmer har Valgperiode
sammen med Borgerrepræsentationen. Valget af de under
Nr. 5 nævnte Medlemmer gælder for 4 Aar og foretages inden
3 Maaneder efter hvert almindeligt Valg til Borgerrepræsen-
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tationen under Ledelse af den under Nr. 2 nævnte Borgmester;
foruden hvert Medlem vælges tillige en Stedfortræder. De
nærmere Regler for Valgets Foretagelse fastsættes af Under
visningsministeren. Udtræder det paagældende Medlem af
det Forældreraad, hvoraf det er Medlem, udtræder det tillige
af Skoleraadet.
De i § 35 indeholdte Bestemmelser om Skoledirektørens
Stilling er i Overensstemmelse med det nuværende. De gaar
ud paa, at for Københavns Kommune ansættes en Skole
direktør, der er Skoleraadets Forretningsfører, og hvem Dele
af den Skoleraadet tillagte Myndighed kan overdrages.
Skoledirektøren deltager i Skoleraadets Møder og For
handlinger. De nærmere Regler om hans Myndighed og Forretningsomraade fastsættes i en af Skoleraadet udarbejdet
Instruks, der efter at være tiltraadt af Kommunalbestyrelsen
stadfæstes af Undervisningsministeren.
Ved hver kommunal Skole vælges efter § 36 efter de
i § 4 givne Regler et Forældreraad paa 5 Medlemmer. Forældreraadet vælger for et Aar ad Gangen et af sine Medlemmer
til Formand. Forretningernes Fordeling mellem Medlem
merne bestemmes i øvrigt ved en af Raadet vedtagen Forret
ningsorden.
Der holdes Møde, naar Formanden finder det nødvendigt,
eller naar det forlanges af to af Medlemmerne. Ingen gyldig
Beslutning kan tages, naar ikke mindst 3 Medlemmer stemmer
for Beslutningen. Alle Beslutninger indføres i en Forhand
lingsprotokol. Ethvert Medlem kan forlange sin Særmening
kortelig tilført Protokollen og medtaget ved Beslutningens
Meddelelse til andre Myndigheder. Ved hvert Mødes Slutning
underskrives Protokollen af de tilstedeværende Medlemmer.
Den paagældende Skoles Inspektør deltager i Forældreraadets Møder og Forhandlinger.
Forældreraadet fører efter § 37 Tilsyn med Undervis
ningen i den paagældende Skole og kan ved Besøg i Skolen
gøre sig bekendt med dens Virksomhed. Det fører Tilsyn
med, at de i Skolen indskrevne Børn følger Undervisningen,
og haandhæver Lovgivningens Bestemmelser til Modarbej
delse af Skoleforsømmelser. Det har særligt Tilsyn med
Skolens forsømmende og forsømte Elever og medvirker i
forekommende Politi- og Værgeraadssager samt ved Løsnin38
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gen af sociale Opgaver, der er knyttet til Skolen. Det har
ikke Paataleret overfor den enkelte Lærer, men kan overfor
Skoleraadet fremsætte sine Bemærkninger om en Lærers
Forhold. Det er berettiget til at tage alle Spørgsmaal, der
vedrører den paagældende Skole, under Behandling og derom
stille Forslag til Skoleraadet og forpligtet til at afgive Erklæ
ring om alle Skolespørgsmaal, der forelægges det af Kom
munalbestyrelsen eller Skoleraadet.
§ 38 bestemmer, at foruden den Bemyndigelse, der til
kommer Forældreraadet til at ikende Bøder for Skoletorsømmelser, kan det ikende en efter Omstændighederne bereg
net Bøde, der dog ikke maa overstige 20 Kr., for følgende
Forseelser:
a) for Udeblivelse med Attest om Børns Optagelse i offent
lige Skoler, hvortil de er henvist,
b) for Børns Udeblivelse fra Skoleeksamen og fra saadanne
Overhøringer, som kan foretages med Børn, som opgives
at blive undervist hjemme,
c) for Udeblivelse med Daabs- eller Fødselsattester,
d) for Krænkelse af Skolens Myndighed, Orden og Ren lig
hedsbestemmelser.
Med disse Bøders Inddrivelse og Anvendelse forholdes
som med Bøder for Skoleforsømmelser.
Ligesom nu fastsættes i § 39, at Skoledirektøren og de
til det kommunale Skolevæsen i øvrigt knyttede Tjeneste
mænd ansættes og afskediges efter Reglerne i den for Styrelsen
af de kommunale Anliggender i København udfærdigede
Vedtægt.
Den enkelte Skoles Leder (Inspektør, Rektor, Forstander)
leder efter § 40 Skolen i Overensstemmelse med en for ham
af Skoleraadet udfærdiget Instruks.
Skolens Leder, de ved Skolen fast ansatte Lærere og
faste Vikarer danner Skolens Lærerraad, der selv vælger sin
Formand og fastsætter sin Forretningsorden. Lærerraadet
er forpligtet til at udtale sig om enhver Sag, der forelægges
det af Skoleraadet, Forældreraadet eller Formanden; det har
Ret til at indgive Forslag til Skoleraadet; dets Erklæring skal
medfølge ved Sagens Forelæggelse for højere Myndigheder.
Skoleraadet fastsætter ved et Regulativ de nærmere
Regler for Lærerraadets Virksomhed.
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For det samlede Skolevæsen dannes efter § 41 et Fælles
lærer raad, bestaaende af 3 Skoleledere, 3 mandlige og 3 kvinde
lige Lærere, valgte henholdsvis af samtlige Skoleledere, samt
lige mandlige Lærere og samtlige kvindelige Lærere, desuden
vælges paa samme Maade for hver Gruppe 2 Stedfortrædere.
Valget gælder for 4 Aar og foretages indenfor hver Gruppe
for sig efter Regler, der nærmere fastsættes af Skoleraadet.
Fælleslærerraadet vælger selv sin Formand og Sekretær og
fastsætter sin Forretningsorden.
Vedrører et Spørgsmaal en Skoleform, der ikke er repræ
senteret i Fælleslærerraadet, skal dette suppleres med en
Skoleleder og en mandlig eller kvindelig Lærer — valgt hen
holdsvis af Skoleledere og Lærere — som Repræsentanter for
denne Skoleform.
§ 42 bestemmer, at Fælleslærerraadet skal udtale sig
om enhver Sag, der forelægges det af Skoleraadet; det har
Ret til at tage alle Spørgsmaal, der vedrører Kommunens
samlede Skolevæsen, under Behandling og derom stille Forslag
til Skoleraadet.
Fællesiærerraadets Erklæring skal indhentes i de efternævnte Sager:
a) Byggeplaner,
b) Sager om Skolernes Renholdelse,
c) Autorisation af Undervisningsmidler,
d) Forandringer i den for Skolerne udarbejdede almindelige
Undervisningspi an,
e) Karakter-, Ordens- og Straffebestemmelser,
f) Forandringer i Klassekvotientens Størrelse.

I Sager, om hvilke Fælleslærerraadets Erklæringer i
Henhold til det foranstaaende skal indhentes, skal Raadet
gennem en Repræsentation have Adgang til at forhandle
mundtlig med Skoleraadet om vedkommende Sag.
Fælleslærerraadets Erklæringer eller Henvendelser skal
medfølge ved Sagens Forelæggelse for højere Myndighed.
Afsnit C. handler om Tilsynet med private Skoler. De
nugældende Regler herom findes i Lov af 30. September
1864 § 2, jfr. Lov af 2. Maj 1855, hvorefter Skolekommissionen
har Tilsynet med, at de i den private Skole underviste Børn
38*
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faar en Undervisning, der staar Maal med, hvad der alminde
ligt kræves i Folkeskolen; dette Tilsyn udøves gennem Over
høringer. Derimod har hverken Skolekommissionen eller
andre Tilsyn med Skolens daglige Undervisning. Lovforslaget
bestemmer nu i § 43: Naar en privat Skole, der til Stadighed
søges af mindst 10 Børn, drives saaledes, at Børnenes Forældre
vælger Skolens Lærere og tager Bestemmelse om og er personlig
ansvarlige for dens økonomiske Drift, sættes Skolen under
Tilsyn af et særligt Udvalg, bestaaende af 5 Medlemmer,
nemlig:
1) 2 Medlemmer, valgte af og indenfor. Skolenævnet — i Kø
benhavn Forældreraadet i det Skoledistrikt, hvor Skolen
ligger.
2) 3 Medlemmer, valgte af og blandt Skolebørnenes Forældre.

De under Nr. 1 nævnte Medlemmer har Valgperiode
sammen med Skolenævnet; for hvert Medlem vælges tillige
en Stedfortræder. Udtræder et saadant Medlem af Skole
nævnet, udtræder det tillige af Tilsynsudvalget; de nærmere
Regler for Valget fastsættes af Undervisningsministeren.
Den private Skoles Bestyrelse fastsætter selv Reglerne for
de under Nr. 2 nævnte Medlemmers Valg.
Nægter Skolenævnet i Kommunen at anerkende Skolen
som berettiget til at undergives fornævnte Tilsyn, kan
Spørgsmaalet herom fordres forelagt Undervisningsministe
ren. Ønsker Forældrene ikke at foretage Valg af Medlemmer
til et Tilsynsudvalg, undergives Skolen Tilsynet efter denne
Lovs § 47.
I § 44 fastsættes, at selvejende Skoler, paa hvis Styrelse
den til Skolen knyttede Forældrekreds har Indflydelse, er,
for saa vidt angaar Tilsyn, stillet paa samme Maade som
Skoler, der falder ind under § 43. Undervisningsministeren
afgør, hvilke Skoler der kan falde ind under denne Bestem
melse.
Tilsynsudvalget vælger efter § 45 for et Aar ad Gangen
et af sine Medlemmer til Formand og holder Møde, naar denne
anser det for nødvendigt, eller det forlanges af mindst 2 af
Medlemmerne. I øvrigt fastsætter Udvalget selv sin Forret
ningsorden.
Udvalget forer Tilsyn med Arbejdet i Skolen. Det paa-
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hviler dets Medlemmer og navnlig dets Formand ved Besøg
i Skolen at gøre sig bekendt med Undervisningen.
Udvalget fører ikke Tilsynet med Religionsundervisnin
gen af Børn tilhørende Folkekirken eller en evangelisk-luthersk
Frimenighed, jfr. Lov Nr. 284 af 30. Juni 1922, naar Skolens
Bestyrelse har overdraget dette Tilsyn henholdsvis til en i
Folkekirken og til en i en saadan Frimenighed ansat Præst
og fra denne fremlægger skriftligt Vidnesbyrd om, at Børnene
i Forhold til deres Alder besidder tilstrækkelig Kundskab i
saa Henseende. Paa tilsvarende Maade forholdes med Børn
af anerkendte Trossamfund udenfor Folkekirken, naar en
lignende Attest fra vedkommende Forældres eller Værgers
Præst foreligger, og Undervisningsministeren kan endelig
tillade, at Forholdet for Børn af ikke-anerkendte Trossam
fund ordnes paa samme Maade.
Udvalget afholder Aarsprøve. Hvert enkelt Barn prøves
i Skrivning, Regning og skriftlig og mundtlig Dansk. Hvor
ledes Prøven i øvrigt og i de andre Fag skal ordnes, bestem
mes af Udvalget, der er berettiget til ved den enkelte Prøve
at lade et eller flere Fag udgaa, dog ikke de ovennævnte.
Der føres en Protokol med Angivelse af Børnenes Navn,
Skolens Fag og de givne Karakterer. Den ved de private
Skoler førte Protokol over Skolens Elever og disses Forsøm
melser fremlægges for Udvalget, naar dette maatte ønske det.
Det paahviler Udvalget at fremskaffe saadanne statistiske
Oplysninger, som Ministeriet maatte forlange indsendt. Ud
valget skal paase, at Skolens Sundhedsforhold er forsvarlige.
I § 46 bestemmes: Er der indenfor Tilsynsudvalget Enig
hed om, at Skolens Undervisning ikke kan staa Maal med, hvad
der almindeligt kræves i Folkeskolen, kan Skolen ikke fort
sættes med vedkommende Lærer. Er der indenfor Tilsyns
udvalget ikke Enighed i nævnte Henseende, kan et Mindretal
paa 2 Medlemmer forlange Ministeriets Konsulent for Folke
skolen tilkaldt som afgørende Opmand. Underkender denne
Skolens Undervisning, kan Skolen ikke fortsættes med ved
kommende Lærer, og hvis det efter 2 Aars Forløb viser sig,
at et Lærerskifte ikke har haft den rette Virkning, skal Skolen
lukkes og Børnene henvises til en offentlig eller en godkendt
privat Skole.
Det Skolekommissionen i Henhold til Lov Nr. 675 af
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22. December 1919 § 2 tillagte Skøn over, hvorvidt Skolen
giver en Undervisning af mindst lignende Omfang som den
offentlige Skole, overgaar til Tilsynsudvalget, men saaledes
at dette Skøn i Tilfælde af Uenighed indenfor Udvalget under
kastes Prøvelse af Ministeriets Konsulent for Folkeskolen.
§ 47 fastsætter, at naar en privat Skole ledes af en enkelt
Person eller enkelte Personer for deres egen Regning uden
pædagogisk og økonomisk afgørende Medvirken og Ansvar
fra Skolebørnenes Forældre, paahviler det Skolenævnet i den
Kommune, hvor Skolen er beliggende, at føre Tilsyn med
Skolen,

a) ved gennem Besøg i Skolen at gøre sig bekendt med
Undervisningen,
b) ved at afholde Prøver paa Skolen efter samme Regler,
som er gældende ved Prøver i den offentlige Skole, dog
at Prøven i Religionskundskab bortfalder, naar Skolen
fremlægger det i § 45, Stykke 3, ommeldte Vidnesbyrd,
c) ved at paase Førelsen af Skolens Forsømmelsesprotokol
og afkræve Skolen de af Ministeriet forlangte statistiske
Oplysninger, samt
d) ved at paase, at Skolens Sundhedsforhold er forsvarlige.

Finder Skolenævnet, at Undervisningen i en af de i denne
Paragraf omhandlede private Skoler ikke kan staa Maal med,
hvad der almindeligt kræves i Folkeskolen, eller vægrer
Skolens Leder sig ved at rette sig efter de Paalæg, som Nævnet
i Anledning af andre forefundne Mangler maatte give ham,
indmeldes Sagen til Skoleraadet, der ved Kredslæreren lader
Forholdene nærmere undersøge og derpaa afgør, om Skolen
kan fortsættes med vedkommende Leder, dog at Sagen, hvis
Afgørelsen gaar Skolen imod, kan indankes for Undervisnings
ministeren.
Efter § 48 føres Tilsynet med private Skoler i København,
der ikke opfylder de i §§ 43 og 44 stillede Betingelser, af Køben
havns Skoleraad. Ingen privat Skole, der herefter vil komme
til at staa under Skoleraadets Tilsyn, kan oprettes i Køben
havn, forinden Skoleraadets Tilladelse dertil er erhvervet.
De nærmere Regler om, hvilke Fordringer der i saa Hen
seende kan stilles, fastsættes i et af Skoleraadet udarbejdet
Reglement,
O
7 der stadfæstes af Undervisningsministeren.
o
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Endelig indeholder Afsnit D. nogle Almindelige Bestem
melser.
I § 49 bestemmes: Enhver, der er valgbar henholdsvis til
Forældreraadet, Skolenævnet og Skoleraadet, er forpligtet til
at modtage Valg hertil. Dog kan den, der er valgt til Medlem
af Kommunalbestyrelsen, nægte at modtage Valg til Forældre
raadet.
De nuværende Skolekommissioner og Skoledirektioner
vedbliver efter § 50 at fungere, indtil Valg til Skolenævn og
Skoleraad efter nærværende Lov har fundet Sted. De nuvæ
rende Skoleraad vedbliver at fungere, til den i § 21 omhandlede
Afvikling af de nuværende Skolefond har fundet Sted. De
i Loven omhandlede Forældreraad, Skolenævn og Skoleraad
vælges første Gang for Resten af indeværende og hele næste
Valgperiode. De fungerer indtil Udgangen af den Maaned,
i hvilken Valg til nye Raad har fundet Sted.
§ 51 bestemmer, at de i Loven omhandlede Valg, ved
hvilke der skal vælges mere end eet Medlem, foretages efter
Reglerne for Forholdstalsvalg, naar dette forlanges af nogen
af de stemmeberettigede. Ønsker et Medlem af Forældre
raadet, Skolenævnet, Indstillingsudvalget efter § 30, Tilsyns
udvalget efter § 43 eller Skoleraadet at nedlægge sit Hverv,
træffer’ de øvrige Medlemmer af den paagældende Forsam
ling Afgørelse af, om dette kan ske, dog at denne Afgørelse,
hvis den gaar Medlemmet imod, kan indankes for Undervis
ningsministeren. For de af Kommunalbestyrelsen valgte Med
lemmer af Skolenævnet eller Skoleraadet i København træffes
Afgørelsen af Kommunalbestyrelsen, og denne Afgørelse kan,
hvis den gaar Medlemmet imod, indankes for Indenrigsmini
steren. Udtræder baade et Medlem og dets Stedfortræder af
en af de i Loven omhandlede Forsamlinger, foretages der
Udfyldningsvalg for Resten af Valgperioden.
For de kommunale Eksamensskolers Vedkommende
fastsætter efter § 52 Undervisningsministeren de særlige
Regler med Hensyn til Forældreraadets, Skolenævnets, Skole
raadets, Tilsynsudvalgets, Skoleledernes, Lærerraadets og
Fælleslærerraadets Beføjelser, som følger af disse Skolers
Stilling som Eksamensskoler og det Tilsyn, som Staten gennem
sin Undervisningsinspektion fører med deres Arbejde.
I § 53 fastsættes, at Loven gælder ikke for Færøerne,
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og at for de sønderjydske Landsdele gælder Loven med den
Begrænsning, at de nuværende Amtsskolekonsulenter for
bliver i Virksomhed indtil Embedsledighed og varetager de
dem efter den hidtidige Lovgivning tillagte Hverv i samme
Omfang som hidtil; de er stemmeberettigede, forretnings
førende Medlemmer af Skoleraadert.
Med Hensyn til de med dette Lovforslag forbundne Ud
gifter for Staten og Skolefondene oplyses følgende:
Den samlede Udgift til Skoledirektionernes og Skoleraadenes Forretningsførelse beløb sig for sidste Regnskabsaar
til 313 187 Kr. 28 0.; heraf for Landet Nord for den gamle
Grænse 266 748 Kr. 52 0., for de sønderjydske Landsdele
46 438 Kr. 76 0., hvortil maa lægges Lønning og Bestillings
tillæg til de 3 Amtsskolekonsulenter 37 200 Kr., saaledes
at den samlede Udgift for de sønderjydske Landsdele bliver
83 638 Kr. 76 0.; Forholdet bliver foreløbig uændret for de
sønderjydske Landsdele. I Landsdelene Nord for den gamle
Grænse har Administrationsudgifterne for 84 Skoledirek
tioner beløbet sig til 85 305 Kr. 22 0., medens Administrations
udgifterne for 21 Skolef ond har beløbet sig til 181 443 Kr.
30 0. Heraf har Staten betalt Halvdelen af Udgiften til
Provsternes Kontorhold med 28 061 Kr. 24 0. Amtsreparti
tionsfonden har betalt Provsternes Befordringsgodtgørelse
med 17 933 Kr., medens Skolefondet har haaret hele Skoleraadets Administration, Halvdelen af Provsternes Kontor
hold og hele Udgiften til Porto, Papir og Protokoller for disse
med et samlet Beløb af 220 754 Kr. 28 0.
Ved den fremtidige Ordning bliver Skolefondenes Udgifter
uforandrede og kan altsaa vedblivende anslaas til 181 500 Kr.
Skoleraadenes Udgifter kan opgøres paa følgende Maade;
1) Da der er 18 Amter Nord for den gamle Grænse, maa
der regnes med 18 Skoleraadsfor mænd; regnes for hver
4 000 Kr. til Kontorhold, Medhjælp, eventuelt Honorar,
bliver den samlede Udgift........................ 72 000 Kr.
2) 84 Kredslærere vil opnaa hver en Indtægts
forøgelse paa gennemsnitlig 1 800 Kr., i alt 151 200 —
3) Hver Kredslærer skal have Vikarudgifter
betalt for 2 Maaneder; Vikaren maa have
Grundløn som Førstelærer 220 Kr. maanedlig, altsaa for hver Kredslærer 440 Kr., ialt 36 960 —
4) Kredslæreren skal have Befordringsudgiften
godtgjort; man kan regne med samme Beløb,
som nu er ydet Provsterne...........................
18 000 —
Ialt... 278 160 Kr.
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Heraf skal Staten afholde Halvdelen 139 080 Kr. og
Skolefondene den anden Halvdel. Forholdet bliver da dette,
at Skolefondene hidtil har afholdt en Udgift paa 220 754 Kr.
28 0. og Amtsrepartitionsf ondene 17 933 Kr., i alt 238 687 Kr.
28 0. Fremtidig skal Skolefondene bære:
Halvdelen af Skolefondenes Udgifter med.... 90 750 Kr.
Halvdelen af Skoleraadets Udgifter med......... 139 080 —
I alt. ., 229 830 Kr.

eller en Mindreudgift for de til Amtet knyttede Kasser af
ca. 10 000 Kr., medens Staten, der hidtil har bidraget med
ca. 28 000 Kr. til Skoledirektionernes Administration, lige
ledes vil faa en Udgift paa 229 830 Kr., altsaa en Merudgift
paa ca. 200 000 Kr.
Ved Fremsættelsen betonede Ministeren, at Lovforslaget
var et Forhandlingsgrundlag, om hvis Enkeltheder han var
rede til Forhandling — ogsaa om Forholdet mellem Skole
og Kirke. Der er dog to Grundtanker, to Principper, som
han mente ufravigelige, nemlig et fagligt, pædagogisk Tilsyn
med Skolen og en øget direkte Indflydelse for Forældrene
paa den Skole, hvori deres Børn gaar. Men disse to Principper
troede Ministeren ogsaa vil have en saa almindelig Tilslut
ning, at Forslaget vilde kunne føres hurtigt igennem i denne
Rigsdagssamling.
Ved 1. Behandling i Folketinget anbefaledes Lovforslaget
af Socialdemokraternes Ordfører, Kammersgaard, der nævnte
som en væsentlig Mangel ved den nuværende Ordning, at
Forældrene ingen Indflydelse har paa Skolens Arbejde. —
Venstres Ordfører, Arnth Jensen, udtalte, efter at have frem
sat forskellige Betragtninger om de nuværende Forhold, at
der efter hans Mening ikke er nogen tvingende Grund til en
Ændring paa dette Omraade, men indrømmede, at der,
særlig fra Lærerne, er rejst Krav derom. Han tilsagde sit
Partis Støtte til at skaffe Forældrene øget direkte Indflydelse
paa Skolens Styrelse og Tilsyn, men tvivlede om, at Mini
sterens Forslag i saa Henseende er heldigt. Han udtalte, at
hans Parti ikke vil ophæve det gejstlige Tilsyn med Skolen,
og troede ikke, at Skolekonsulentens Bortfald og hans Er
statning med Kredslæreren vil virke rigtigt. Forældreraadets
Myndighed til at afskedige Lærere (tidligere § 8) mente han
ikke er rigtig ordnet. Han omtalte flere Bestemmelser, som
han var betænkelig ved, men betragtede Lovforslaget som
et Forhandlingsgrundlag og tilsagde Ministeren Partiets Med
virken til dets Behandling. — Vesterager, de Konservatives
Ordfører, begyndte med at sige, at hans Parti vil gaa til For
handling om Lovforslaget, som det ikke kan tiltræde i Enkelt
heder, ud fra det Synspunkt, at Ministeren har udtalt at ville
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vise Forhandlingsvillighed. Forældreraad i den foreslaaede
Form kan hans Parti ikke tiltræde, og han holdt paa det
gejstlige Tilsyn samt paa Amtmanden som Formand i Skole
direktionen, hvis Sammensætning han i øvrigt ikke var enig i.
— A. M. Hansen, de Radikales Ordfører, ansaa Lovforslaget
for et særdeles godt Forhandlingsgrundlag. Han mente, at
Forældreraadet bør tillægges flere Opgaver, og at der ikke er
saglig Begrundelse for at bevare Præsten som selvskrevet
Medlem af Tilsynet. I det store og hele tiltraadte han Lov
forslaget. — Axel Dam, Retsforbundets Ordfører, udtalte,
at dette ønsker Skolevæsenets Ordning lagt helt i Forældrenes
Haand, og Lovforslaget gaar et Skridt i den rigtige Retning,
men han forbeholdt i øvrigt Partiets Stilling til 2. Behandling.
I Folketingets Udvalg, der modtog forskellige Deputa
tioner, opnaaedes kun Enighed om et enkelt Spørgsmaal,
medens Udvalget i øvrigt delte sig i et Flertal (Regerings
partierne) og to Mindretal, henholdsvis Venstre og Konser
vative, der paa et enkelt Punkt gik sammen, ligesom de hver
for sig paa enkelte Punkter gik sammen med Flertallet.
Flertallet fremhævede i Betænkningen en' Række Punkter
i Lovforslaget, med hvilke det udtalte sin Tilslutning og
omtalte derefter de af Ministeren stillede Ændringsforslag,
som Flertallet havde tiltraadt. — Venstremindretallet
udtalte, at det ikke kunde tiltræde Lovforslaget som Helhed
eller de nævnte Ændringsforslag. Angaaende en Række af
Lovforslagets Bestemmelser stillede Mindretallet Ændrings
forslag, se nedenfor, som udførligt motiveredes i Betænk
ningen. Det konservative Mindretal udtalte sin Anerkendelse
af enkelte Sider ved Lovforslaget, men beklagede, at Mini
steren paa andre Hovedpunkter ikke havde vist Forhandlingsvillie overfor Mindretallet. Det motiverede i Betænkningen
forskellige af det stillede Ændringsforslag, som vil blive omtalt
nedenfor.
Det Ændringsforslag af Ministeren, som hele Udvalget
tiltraadte, gik ud paa i det hele at lade den gældende Ord
ning i Sønderjylland best aa, saa at den nye Lov slet ikke skal
gælde dér.
Efter Ministerens Forslag, tiltraadt af det ovennævnte
Flertal, foretoges dernæst følgende Ændringer — mindre
væsentlige Ændringer forbigaas:
§ 2 ændredes — ved en Afstemning, hvor 47 Medlemmer
afholdt sig fra at stemme — derhen, at det kun er i Købstad
kommuner, Kommunalbestyrelsen har Kaldsret til Lærer
embederne i Kommunen, og samtidig tilføjedes § 14 en Be
stemmelse om, at Skoleraadet har Kaldsret til alle de Lærer
embeder i Landkommunerne i Skoleraadskredsen, som ikke
besættes af Kongen,
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Ved et Ændringsforslag til § 4 udvidedes Forældreraadets
Medlemsantal til 4, og Kommunalbestyrelsen vælger Forman
den, der er fælles for alle Forældreraad i Kommunen. Sam
tidig tilføjedes, at i Raadets Møder og Forhandlinger deltager
uden Stemmeret ved Skoler med Landsbyskoleordning Sko
lens Førstelærer eller Enelærer, ved Skoler med Købstads
skoleordning Skolens Overlærer og en Repræsentant valgt af
Lærerraadet.
§ 5 ændredes derhen, at Skolenævnets Formand ikke skal
vælges af Kommunalbestyrelsen som foreslaaet, men at
Forældreraadenes Formand er Nævnets Formand, og til
svarende Ændring foretoges i § 6, ligesom § 7 ændredes som
Følge af de i § 4 foretagne Ændringer.
I§ 11, 1. Stykke, indsattes en Bestemmelse om, at ved
Aarsprøverne skal hvert Barn prøves i Skrivning, Regning
og skriftlig og mundtlig Dansk, medens Skolenævnet og
Forældreraad afgør, om der skal prøves i andre Fag.
I § 17 fastsattes, at Stillingen som Kredslærer skal op
slaas ledig af Skoleraadet, til hvem Ansøgninger indgives.
Til § 20 stilledes af Ministeren et Ændringsforslag, der
var tiltraadt ikke alene af Regeringspartierne, men ogsaa af
Venstre, og ved hvilket Paragraffens 1. Stykke ændredes
til at lyde paa, at Købstadkommunernes Skolevæsen sorterer
ikke under Skoleraadet, men staar under direkte Tilsyn af
Ministeren. — Et Ændringsforslag til § 24 begrænsede Ud
gifterne til Skoleraadets Administration til Amtsraads
kredsen alene.
I § 27 ændredes 2. Stykke, der giver Reglerne for Første
lærerens Arbejde, nærmest derhen, at Omfanget af hans Ger
ning som Førstelærer i det hele bestemmes af Skolenævnet.
I § 28 foretoges tilsvarende Ændring med Hensyn til
Skoledirektøren og Skoleinspektøren som i § 4 med Hensyn
til Førstelærer og Overlærere, at de deltager uden Stemmeret
i Skolenævnets Møder.
Stykke 3 i § 30 affattedes saaledes, at Forældreraadene
ved en Lærers Ansættelse ved en bestemt Skole har Indstil
lingsret i Købstæder, medens den ved Landsbyskoler tildeles
et Indstillingsudvalg, bestaaende af Forældreraad og Skole
udvalg med det førstes Formand som Formand for Indstil
lingsudvalget. Der indstilles efter Forholdstal 3 Ansøgere,
og er der Enstemmighed om at indstille en Ansøger som
Nr. 1, skal han kaldes.
Et Ændringsforslag til § 31 slog fast, at Indstilling om
Embeder som Overlærer m. v. foretages af Skolenævnet.
I § 32, Afskedigelsesbestemmelserne, foretoges en Sondring
imellem Afskedigelse paa Grund af, at paagældende Lærer
»ikke gør Fyldest i sin Stilling«, i hvilket Tilfælde Afskedigelse
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foretages af Ministeren, og Afskedigelse paa Grund af Mis
forhold til Stillingen som Lærer, der omhandledes i § 32,
Stykke 4. Dette Stykke udgik og erstattedes af en ny
Paragraf, der lød saaledes:
Skønner Forældreraadet, at en ved den paagældende Skole
ansat Lærer er kommet i et saadant Misforhold til sin Stilling
som Lærer, at Udbyttet af Skolens Virksomhed derved i
væsentlig Grad forringes, kan Raadet, naar % af dets Med
lemmer stemmer derfor, indstille til Kommunalbestyrelsen,
at den paagældende søges afskediget.
Vedtager Kommunalbestyrelsen ligeledes med % af sit
Medlemstal at fremme Sagen, sendes Indstilling om den paa
gældende Lærers Afskedigelse gennem Skoleraadet — for
de i § 20 omhandlede Kommuner direkte — til Undervisnings
ministeren, der efter at have tilvejebragt de Oplysninger,
der skønnes nødvendige, enten afskediger vedkommende
eller henviser Sagen til Prøvelse i et Udvalg paa 3 Medlem
mer, nemlig Amtmanden for det Amt, hvori Skolen ligger,
et af Undervisningsministeren beskikket Medlem og et af
den paagældende Kommunalbestyrelse valgt Medlem. For
dette Udvalg har Læreren Ret til at møde med en af ham
valgt Bisidder, der kan være en Sagfører.
Indstiller Udvalget, at Læreren skal afskediges, finder
Afskedigelse Sted, og der tillægges den paagældende sædvanlig
Pension, medmindre det under den stedfundne Undersøgelse
er oplyst — og udtalt i Udvalgets Kendelse —, at Afskedigelse
burde være sket efter § 32, Stykke 3, i hvilket Tilfælde Mini
steren afgør, om der skal tillægges ham Pension eller ej.
Vedrørende det københavnske Skolevæsen foretoges i § 36
nogle Ændringer for at ordne Forældreraadene i Overens
stemmelse med Skolerne udenfor København. 1. Stykke
affattedes saaledes: »Ved hver kommunal Skole vælges et
Forældreraad paa 5 Medlemmer.
Formanden vælges af
Borgerrepræsentationen og kan være fælles for flere Forældre
raad, de øvrige 4 Medlemmer vælges efter de i § 4 givne
Regler af og blandt Forældre og Værger, der paa det Tidspunkt,
Valget foregaar, har Børn i den paagældende Skole.« I sidste
Stykke bestemtes, at Skolens Inspektør og en Repræsentant
for Lærerne valgt af Lærerraadet deltager uden Stemmeret
i Forældreraadets Møder og Forhandlinger.
I § 43 foretoges nogle Ændringer sigtende til at lempe
Tilsynet med de private Skoler, idet det bestemtes, at Til
synsudvalget skal bestaa af 5 Medlemmer, valgte af og blandt
Skolebørnenes Forældre, og at den private Skoles Bestyrelse
fastsætter selv Reglerne for Valg af Tilsynsudvalget.
§ 45 ændredes derved, at Stykke 3, der handler om et
særligt Tilsyn med Religionsundervisningen, udgik, hvorhos
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der gaves samme Regler for Aarsprøven, som vedtoges i § 11,
og fastsattes, af en Kredslærer skal have Adgang til at
overvære Aarsprøven.
Derhos gaves der § 46 en ny Affattelse, hvorefter Kreds
læreren, hvis han finder, at Skolens Undervisning i Regning,
Skrivning og skriftlig og mundtlig Dansk ikke kan staa Maal
med, hvad der almindeligt kræves i Folkeskolen, paalægger
Skolens Tilsynsudvalg at faa dette Forhold ændret inden næste
Aarsprøve, men er Skolens Tilstand da ikke forbedret, gør
Kredslæreren derom Indstilling til Ministeriet, der derefter
ved Ministeriets Konsulent for Folkeskolen lader Skolens
Tilstand undersøge. Konsulenten kan da bestemme, at Skolen
ikke kan fortsætte med vedkommende Lærer, og viser det
sig efter 2 Aars Forløb, at Lærerskifte ikke har haft den rette
Virkning, skal Skolen lukkes og Børnene henvises til en
offentlig eller en godkendt privat Skole.
Til § 47 føjedes et nyt Stykke gaaende ud paa, at dersom
der ved en af de i Paragraffen omtalte Skoler (ledede af en
enkelt eller enkelte Personer) af de til den søgende Børns
Forældre dannes en Forældreforening, hvoraf mindst 50 pCt.
af det samlede Antal er Medlemmer, og denne udtaler Ønske
derom, bliver Skolen, for saa vidt angaar Tilsynet, stillet paa
samme Maade som andre private Skoler.
Endelig vedtoges en ny Paragraf, hvori udtaltes, at Eksa
mensskoler ikke falder ind under de for private Skoler gæl
dende Regler. Dette Forslag tiltraadtes ogsaa af Venstre.
Venstremindretallet i Udvalget udtalte i Betænkningen, at
det ikke kunde tiltræde Lovforslaget, heller ikke med de af
Ministeren og Flertallet foreslaaede Ændringer, og Mindre
tallet stillede en Række Ændringsforslag, hvis Indhold mo
tiveredes i Betænkningen. De væsentligste af disse For
slag var:
§ 1, 1. Stykke, foresloges affattet saaledes:
»Kommunalbestyrelsen træffer Bestemmelse om alle Folke
skolens Forhold, der ikke er henlagt til andre Myndigheder.
I Sager, hvori Afgørelse træffes af en højere Myndighed, maa
al Brevveksling af denne føres med Kommunalbestyrelsen.«
§ 2, Kaldsretten, foresloges udstemt, idet der stilledes
selvstændige Ændringsforslag til §§ 30—31 om Kaldsretten,
og til § 3 stilledes et mindre betydende Forslag.
Det væsentligste af Mindretallets Ændringsforslag angik
§§ 4—12 (om Forældreraad og Skolenævn), som foresloges
udstemt og erstattet med 8 nye Paragraffer, hvori de nu
bestaaende Skolekommissioner opretholdtes:
For hver
Kommune oprettes en Skolekommission paa mindst 5 Med
lemmer, og som det ene af disse Medlemmer indtræder
Sognepræsten (ikke som Formand, hvad jo nu er Tilfældet),
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médens Resten vælges af Kommunalbestyrelsen blandt de
kommunale Vælgere, men saaledes, at hvert Skoledistrikt er
repræsenteret med mindst 2 Medlemmer, og mindst Halv
delen af Medlemmerne i Skolekommissionen skal vælges
blandt de skolesøgende Børns Forældre.
Der gives nærmere Regler om Skolekommissionens Valg og
dens Opgaver, som paa mange Punkter falder sammen med
de Opgaver, der ved Lovforslaget tillægges Skolenævnene,
men for at give det enkelte Skoledistrikt den størst mulige
Indflydelse paa dets Skole foreslaas, at der i Kommuner med
flere Skoledistrikter for hvert saadant oprettes et stedligt
Udvalg, bestaaende af Skolekommissionens Formand og de
to fra Distriktet valgte Skolekommissionsmedlemmer. Repræ
sentanter for Lærerne i Distriktet deltager i Forhandlingerne
og kan stille Forslag, men uden Stemmeret. Disse stedlige
Udvalgs Opgaver nævnes, Hovedopgaverne er at føre Tilsyn
og udarbejde Undervisningsplaner.
Ogsaa angaaende Kredsstyrelsen stillede Mindretallet
vidtgaaende Ændringsforslag, idet det foresloges at beholde
en Skoledirektion i Stedet for Skoleraadet, bestaaende af
3 Medlemmer, Amtmanden som fælles Formand for alle
Skoledirektioner i Amtsraadskredsen og 2 Medlemmer,
valgte af Skolekommissionerne. Skoledirektionens Opgave
angives, omtrent i Overensstemmelse med, hvad der i Lov
forslaget er henlagt under Skoleraadet.
Mindretallet tiltraadte ikke Forslaget om Oprettelse
af Kredslærerembeder, fordi det var bange for, at Stillingen
vil blive en »udpræget Inspektørstilling«, hvad man ansaa
for uheldigt, men for at skaffe Lærerstanden en Tillidsmand
i Kredsstyrelsen stillede Mindretallet Forslag om i Stedet
for §§ 17—19, der handler om Kredslæreren, at indsætte 3
nye Paragraffer, hvorefter Skoledirektionen for hver Skole
direktionskreds antager for 6 Aar ad Gangen een af de i
Kredsen fast ansatte Lærere eller Lærerinder, der i mindst
10 Aar har øvet Lærergerning i Folkeskolen, som raadgivende
Medhjælper. Dennes Opgave angives, væsentlig i Retning af,
at han skal deltage i Skoledirektionens Møder, udtale sig
om Skole- og Undervisningsplaner og kan forhandle med de
enkelte Skolestyrelser. I den sidste Paragraf bevares Biskop
pernes og Provsternes Forbindelse med Folkeskolen, idet det
bestemmes, at Biskopperne og Provsterne samler efter forudgaaende Bekendtgørelse ved Læreren Børnene fra Folkesko
lens ældre Klasser i Kommunens Skoler eller i Sognets Kirke
til Samtale om den kristelige Børnelærdom.
Ved § 27, som omhandler Førstelærerens Pligter, foreslog
Mindretallet, at Omfanget af hans Gerning i det hele bestem
mes nærmere af Skolekommissionens stedlige Udvalg.
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Til §§ 30—32, der omhandler Læreres Kaldelse og Af
skedigelse, stillede Mindretallet forskellige Forslag. Medens
det, ligesom Ministeren og Flertallet, gav Skoledirektionerne
Kaldsmyndighed for Landkommunerne, henlagde det den i
Købstadkommunerne til et Udvalg, bestaaende af vedkom
mende Bys Borgmester, Amtmanden og Ministeriets Konsulent
i Skolesager. Indstilling foretages af et Udvalg, bestaaende
af det stedlige Udvalg og to Kommunalbestyrelsesmedlemmer
fra det paagældende Distrikt. Ligesom i Flertallets Forslag
foreskrives, at dersom der med alle Stemmer indstilles en
som Nr. 1, skal han kaldes. — Stykke 5 i § 30 foreslog
Mindretallet affattet saaledes: »Indstilles en af de Lærere,
der paa den i Stykke 2 omtalte Fortegnelse er betegnet som
ukvalificeret til Embedet, som Nr. 1, kan den kaldende
Myndighed meddele ham Konstitution. Nægter Direktionen
dette, kan Indstillingsudvalget indanke Sagen til Undervis
ningsministerens Afgørelse. Gaar denne Udvalget imod,
kan dette forlange ny Indstilling.«
§ 32, Afskedigelsesparagraffen, foreslog Mindretallet om
formet til to Paragraffer, i hvilke der ligesom i Flertallets
Forslag skelnes mellem Afskedigelse paa Grund af ufyldest
gørende Virksomhed og Afskedigelse paa Grund af Misforhold
til Lærerstillingen, men Afvigelsen ligger i Bestemmelsen
om, hvem der skal have den endelige Afgørelse med Hensyn
til Afskedigelsen. Medens Flertallet henlægger denne til et
Udvalg' paa 3 Medlemmer, Amtmanden, et af Ministeren valgt
og et af Kommunalbestyrelsen valgt Medlem, foreslog Mindre
tallet et Udvalg paa 5 Medlemmer, et valgt af Kommunal
bestyrelsen, et af Skolekommissionen, et af Skoledirektionen,
et af Ministeren og et af den paagældende Lærer. Indstiller
Udvalget, at Afskedigelse finder Sted, sker dette, i modsat
Fald forbliver vedkommende i sit Embede.
Vedrørende Skolevæsenet i København foreslog Mindre
tallet, at Skoleborgmesteren skal være Formand for Skole
direktionen, og at denne i øvrigt skal bestaa af Skoledirek
tøren, Raadmanden for den paagældende Afdeling, 6 Med
lemmer af Borgerrepræsentationen og 2 Medlemmer, valgte
af Lærerpersonalet ved det københavnske Skolevæsen. —
Ogsaa i København opretholdes Skolekommissionerne med
Sammensætning som Kommissionerne i det øvrige Land.
Endelig stillede Mindretallet Ændringsforslag til Bestem
melserne om den private Skole, ved ny Affattelse af §§ 43,
46 og 47 og Udstemning af § 45. Efter Forslaget skal det hjem
lige Tilsyn udøves gennem et af Skolekredsen valgt Tilsyn,
det offentlige Tilsyn af en tilsynsførende, valgt af Skolens
Styrelse, men indenfor Skolekredsen og anerkendt af Mini
steren. Private Skoler, ledede af en enkelt, kan komme ind
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under samme Tilsyn, hvis der er en Forældrekreds paa mindst
Halvdelen af Forældrene.
Mindretallets Ordfører anførte, ligesom senere den kon
servative Ordfører, at der paa mange Punkter ikke var større
Afstand imellem de forskellige Partiers Ændringsforslag, end
at der maatte kunne været tilvejebragt Enighed, dersom
der var givet mere Tid til at sammenarbejde dem. Han
anbefalede derfor at undlade at stemme om Flertallets og
det konservative Mindretals Forslag.
Det konservative. Mindretals Ændringsforslag stilledes
gennemgaaende om de samme Spørgsmaal, som Venstremindretallets angik. De bibeholdt Skolekommissionen og
foreslog som Følge deraf at udstemme §§ 2—6, idet de fore
slog § 1 affattet saaledes: »Kommunalbestyrelsen og Skole
kommissionen har efter de nedenfor angivne Regler Styrelsen
af og Tilsynet med Kommunens Skolevæsen.« Skolekom
missionen foresloges sammensat af 5 Medlemmer, valgte af de
kommunale Vælgere og af de Forældre, som uden at have
kommunal Valgret har skolesøgende Børn. Tallet kan af
Ministeren efter Kommunalbestyrelsens Indstilling nedsæt
tes til 3 eller forhøjes til 9. Endvidere vælger Kommunal
bestyrelsen 1 Medlem indenfor sin Midte, og endelig er Sogne
præsten Medlem.
Med Hensyn til Kredsstyrelsen og Kredstilsynet fastholdt
Mindretallet for Landkommunerne Skoledirektionerne, bestaa
ende af Amtmanden som Formand, Provsten, en Lærer
udnævnt af Ministeren, og 2 Medlemmer, valgte ved For
holdstal af de til Provstiet hørende folkevalgte Medlemmer
af Skolekommissionen. Der gaves nærmere Kegler om Val
get m. v.
Fremdeles foreslog Mindretallet at bibeholde Biskoppens
Ret til at holde Skolevisitatser og derigennem have et vist
Tilsyn. — Bestemmelserne om Kredslærer foresloges ud
stemt, og Kaldsretten foresloges overladt til Skoledirektionerne
med Indstillingsret for Kommunalbestyrelse og Skolekom
mission og saaledes, at hvor en er indstillet som Nr. 1 en
stemmigt, skal han kaldes. Dersom en ukvalificeret indstilles
og Skoledirektionen slutter sig dertil, afgør Ministeren, om
den paagældende kan kaldes, eventuelt konstitueres. — Med
Hensyn til uansøgt Afskedigelse, der kun kan ske med Mini
sterens Samtykke, skelnedes mellem Afskedigelse paa Grund
af Uduelighed, hvor Læreren bliver stillet som enhver anden
Tjenestemand, og Afskedigelse »efter § 8«, Misforhold til
Gerningen. For det sidste Tilfælde foresloges en Fremgangsmaade, der søgte at skaffe saa megen Betryggelse for Læreren
som muligt. Ogsaa dette Mindretal fastholdt, at der skulde
være kvalificeret Flertal i Skolekommission og Kommunal-
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bestyrelse, og at Afgørelsen skulde ligge hos et Udvalg paa
5 Medlemmer, alt i Overensstemmelse med, hvad der var
Enighed om i 1925.
Ved det københavnske Skolevæsen foreslog Mindretallet
at beholde Skoleborgmesteren som Formand for Skoleraadet,
endvidere Raadmanden, 2 Medlemmer, valgte af Ministeren,
og af hvilke den ene skal være en af Statens Præster, og 3
Medlemmer, valgte af Skolenævnene, med Hensyn til hvilke
Mindretallet ogsaa stillede Forslag, idet de træder i Stedet
for Forældreraadene. — Med Hensyn til de private Skoler
skelnede Mindretallet mellem København og Provinsen, idet
det lod Lovforslagets Regler i §§ 43—47 gælde udenfor
København og § 48 for København, fastslaaende, at Tilsynet
her altid føres af Skoleraadet. — Endelig foreslog Mindre
tallet Ændring af § 52 om de eksamensberettigede Skoler.
Ogsaa den konservative Ordfører anbefalede at afholde sig
fra at stemme om de andre Partiers Forslag.
De Konservatives Forslag forkastedes derfor med Rege
ringspartiernes Stemmer imod de Konservatives Stemmer,
og Venstres paa tilsvarende Maade.
Lovforslaget kom ikke til 3. Behandling.

33. Forslag til Lov om Ændring af Lov Nr. 137
af 29. April 1913 om Statstilskud til Folkehøjskoler
Og Landbrugsskoler. (Undervisningsminister Borgbjerg).
[A. Sp. 4747].
Fremsat i Folketinget !|/n (F. Sp. 1331). 1. Beh. 27-28/n
(F. Sp. 2309). Henvist til Udvalget angaaende Forslag til
Lov om Folkeskolens Styrelse og Tilsyn og Tilsynet med
private Skoler (se Side 576). Betænkning (B. Sp. 1745)
afgiven 19/3. (Ordfører: Vilhelm Rasmussen). 2. Beh. 26/l
(F. Sp. 6384).

Lovforslaget er en Konsekvens af den Ordning, der i
Lovforslaget om Folkeskolens Styrelse og Tilsyn er foreslaaet
med Hensyn til Skoleraadene og Bestyrelsen af Skolefondene.
I Loven om Statstilskud til Folkehøjskoler og Landbrugs
skoler af 29. April 1913 § 4 fastsættes det, at det Beløb, der
er til Raadighed til Understøttelse af ubemidlede Elever paa
disse Skoler, af Ministeriet skal uddeles til Skoleraadskredsene og København, medens den videre Fordeling skal finde
Sted gennem Skoleraadene og Magistraten. Ved det nævnte
39
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Lovforslag om Folkeskolens Styrelse er det foreslaaet, at
Skoleraadene skal ophæves og Bestyrelsen af Skolefondene
overgaa til Amtsraadene, og nærværende Lovforslag gaar da
ud paa, at det samlede Understøttelsesbeløb fremtidig af
Ministeriet fordeles mellem København, Købstæderne og
Amtsraadskredsene, saaledes at Uddelingen foretages efter
nærmere af Undervisningsministeren given Anvisning af
Københavns Magistrat, Amtsraadene og Købstædernes
Byraad.
Lovforslaget, der behandledes sammen med det oven
nævnte store Lovforslag, var ikke Genstand for særlig Omtale
og indstilledes af Udvalget til Vedtagelse uforandret.

34. Forslag til Lov om Folkeskolen i de sønder
jydske Landsdele. (Undervisningsminister Borgbjerg). [A.
Sp. 4749],
Fremsat i Folketinget 4/u (F. Sp. 1331). 1. Beh. 2/12
(F. Sp. 2453). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (P. Mor
tensen, J. P. Nielsen, Hinrichsen [Sekr.], Sneum [Form.],
Hartvig Frisch, Kammersgaard, Schmidt, Povlsen, Chr. Ernst
Christensen, C. O. Pedersen, Julin, Søren P. Larsen, Arnth
Jensen, Vesterager og Nissen). Beretning (B. Sp. 3039)
afgiven 25/.t.
Lovforslaget, der foreslaar at ophæve den midlertidige
Lov af 1. Maj 1923 om Ordningen af Skolevæsenet i de søn
derjydske Landsdele og at gennemføre den Skoleordning,
som gælder — eller efter det i Aar fremsatte Lovforslag
om Folkeskolens Styrelse og Tilsyn agtes indført — i det
øvrige Land, er, hvad Indholdet angaar, stemmende med
et Ændringsforslag, som Undervisningsministeren i sidste
Rigsdagssamling tilstillede Udvalget angaaende det af
Schmidt indbragte Lovforslag, se Aarbog 1929—30, S. 466.
Det gaar i det væsentlige ud paa at betrygge de nationale
Mindretal endnu noget stærkere, end det er sket efter Ord
ningen af 1923, og at komme de Kommuner finansielt til
Hjælp, som faar en særlig Byrde paa Grund af det dobbeltsprogede Skolevæsen. Den Merudgift, Statskassen her
igennem vil faa, andrager 30 000—40 000 Kr.

Lovforslaget har i det væsentlige følgende Indhold:
Efter § 1 — der er i Overensstemmelse med § 1 i Loven
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af 30. Juni 1920 — er i de sønderjydske Landsdele den for
det øvrige Land givne Lovgivning vedrørende Folkeskolen
gældende i alle Tilfælde, hvor nærværende Lov ikke fastsætter
særlige Bestemmelser.
I § 2, der stemmer med Lov af 1. Maj 1923, §§ 14 og 18,
bestemmes, at Lærerembeder opslaas ledige ved Skoleraadets
Foranstaltning. Skolenævnets eller Indstillingsudvalgets Ind
stilling sendes til Skoleraadet, som derefter med sin Erklæ
ring forelægger Sagen tillige med et Eksemplar af Opslaget
for Undervisningsministeren, der træffer det endelige Valg
mellem de indstillede, hvorefter Kaldelse, eventuelt Kon
stitution, finder Sted ved Skoleraadets Foranstaltning. —
Lærere, der med tysk Lærereksamen er udgaaet fra et Semi
narium i de sønderjydske Landsdele, og som er i Stand til
at yde den paakrævede Undervisning i Dansk, har samme
Adgang til Lærerembeder som Lærere, der har bestaaet dansk
Lærereksamen. — Undervisningsministeren kan tillade, at
Personer, der har bestaaet Lærereksamen ved et tysk Semi
narium, ansættes ved Skoler eller Skoleafdelinger med tysk
Undervisningssprog, naar de er hjemmehørende i de sønder
jydske Landsdele, har dansk Indfødsret og med tilfreds
stillende Resultat har bestaaet en af Ministeren fastsat Til
lægsprøve, særlig i Dansk.
Efter § 3, der svarer til §§ 6 og 7 i Loven af 1923, skal
Undervisningsplanerne og Valget af Undervisningsmidler
forelægges Undervisningsministeren til Godkendelse.
§§ 4 og 5 svarer til §§ 21 og 22 i Lov af 1. Maj 1923 med
de Ændringer, som nødvendiggøres ved Overgangen fra Skole
kommissionen til Forældreraad og Skolenævn, og bestemmer,
at Undervisningssproget i Skolerne paa Landet og i Flækkerne
retter sig efter Folkesproget i vedkommende Skoledistrikt.
Hvor Undervisningssproget er Dansk, skal der, hvis mindst
10 pCt. af Skoledistriktets Vælgere, der har Forældremyndig
hed over Børn under 14 Aar, overfor Kommunalbestyrelsen
fremsætter Ønske derom, finde en Stemmeafgivning Sted
om, hvorvidt der skal indrettes en særlig Undervisning med
Tysk som Undervisningssprog. Hvis derefter mindst 20 pCt.
af Skoledistriktets Beboere, som er eller, naar deres Børn
bliver skolepligtige, vil blive stemmeberettigede til Forældre
raadet, og som repræsenterer mindst 10 skolepligtige Børn,
39*
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stemmer for en særlig Undervisning med Tysk som Under
visningssprog, skal der træffes Foranstaltning til, at en saadan
finder Sted for dem, som ønsker at deltage deri.
En saadan særlig Undervisning skal dog ogsaa etableres,
selv om Begæring derom kan fremsættes af et mindre Antal af
Skoledistriktets ovennævnte Beboere, naar disse til Gengæld
repræsenterer mindst 24 skolepligtige Børn, medmindre
Afstandsforholdene tillader, at vedkommende Børn kan hen
vises til en anden Skole med tysk Undervisningssprog.
Hvor Forholdene tillader det, kan Børn fra flere Skoler
samles til en saadan Undervisning i een Skole, uanset om den
ligger udenfor den Kommune, hvortil de ellers henhører.
Hvor Undervisningssproget i en Folkeskole er Tysk,
skal der efter det 3. Skoleaar meddeles Børnene 4—6 Timers
ugentlig Undervisning i Dansk. Efter Begæring derom til
Forældreraadet fra Forældre eller Værger fritages deres Børn
for Undervisning i Dansk. Der gives da i disse Timer Børnene
Undervisning i Skolen i andre Undervisningsfag. I en Skole,
hvor Undervisningssproget er Dansk, kan der efter Forældreraadets Bestemmelse indføres tvangfri Undervisning i Tysk
i det Omfang, som nærmere bestemmes i Undervisningsplanen.
I Købstæderne deles Folkeskolen i to Afdelinger, hvoraf
den ene har dansk, den anden tysk Undervisningssprog, og
Forældre og Værger har frit Valg mellem disse to Afdelinger.
I Folkeskoleafdelinger med dansk Undervisningssprog skal
der efter det 3. Skoleaar gives Børnene 4—6 Timers ugentlig
Undervisning i Tysk, og i Folkeskoleafdelinger med tysk
Undervisningssprog skal der efter det 3. Skoleaar gives
Børnene 4—6 Timers ugentlig Undervisning i Dansk. Efter
Begæring derom til Forældreraadet fra Forældre eller Værger
fritages deres Børn for Undervisning i henholdsvis Tysk eller
Dansk. Der gives da i disse Timer Børnene Undervisning i
Skolen i andre Undervisningsfag.
§ 6 giver Reglerne om Statstilskuddet. Dette har hidtil
bestaaet i et Tilskud til Opførelse af Mindretalsskolerne — fra
Halvdelen indtil 3/5 af Udgifterne — og et Tilskud til Lønning
af Lærerembeder, nød vendiggj orte ved Undervisningens
Deling i en dansk og en tysk Afdeling. Lovforslaget gaar ud
paa, at hvis Delingen i Henhold til Bestemmelserne i §§ 4 og 5
af en Kommunes Folkeskole i en dansk og en tysk Afdeling
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medfører uforholdsmæssig store Udgifter for Kommunen,
kan der efter Undervisningsministerens Bestemmelse ydes
denne ekstraordinært Statstilskud til Dækning af de forøgede
Udgifter, for saa vidt Kommunen ikke, ved at en af Kom
munens Folkeskoler som Øvelsesskole for et Statsseminarium
drives for Statens Regning, opnaar tilsvarende Fordele.
Viser det sig efter Forløbet af 5 Aar, at Delingen af Skole
væsenet i en Kommune, der har faaet Tilskud, fremdeles bør
opretholdes, afholder Staten fremtidig den fulde Udgift til
Lønninger for de Lærerenibeder, der udelukkende skyldes
Delingen, og yder desuden efter Ministerens nærmere Bestem
melse et særligt Tilskud til Forrentning af de ved Delingen
nødvendiggjorte, af Kommunen afholdte Byggeudgifter samt
til Renholdelse, Opvarmning og Belysning af de Skolelokaler,
hvis Tilvejebringelse skyldes Delingen. Den nærmere Bereg
ning af Tilskuddet foretages endeligt af Ministeren.
Ydes der til en Kommunes Skolevæsen saadant særligt
Tilskud, er Kommunen forpligtet til i de almindelige Folke
skoleklasser at modtage ogsaa Børn fra andre Kommuner,
i hvilke der ikke findes Skoler med det Undervisnings
sprog, i hvilket Børnene ønskes undervist, naar disse kan
modtages indenfor den paagældende Skoles Rammer, uden
at en Udvidelse enten med Hensyn til Lærerkræfter eller
Lokaler bliver nødvendig.
I §§ 7 og 8 findes de særlige Regler med Hensyn til Skole
væsenets Styrelse og Tilsyn, som det, hvis det forelagte Lov
forslag om Folkeskolens Styrelse og Tilsyn gennemføres,
foreslaas for de Kommuner i de sønderjydske Landsdele,
hvor der findes baade dansksproget og tysksproget Skole
væsen. Det bestemmes, at ved Skoler, der er delt i en Afdeling
med dansk og en med tysk Undervisningssprog, vælges der
et Forældreraad ved hver Afdeling, ligesom Lærerne ved hver
Afdeling for sig danner et Lærerraad.
Findes der i en Kommune baade Skoler med dansk og
Skoler med tysk Undervisningssprog, og kan Mindretallet
ikke sætte mindst to Repræsentanter ind i Skolenævnet,
bemyndiges Ministeren til efter Anmodning af de Medlemmer
af Kommunalbestyrelsen og af Forældreraadene, der regner
sig som tilhørende Mindretallet, at forhøje Skolenævnets
Medlemstal, saaledes at Mindretallet kan faa to Repræsen-
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tanter, og at fastsætte særlige Regler for Foretagelsen af
Valget. — I alle Sager, der udelukkende angaar Mindretals
skolen, skal der tages særligt Hensyn til Mindretalsrepræsen
tanternes enstemmige Erklæring.
Ved Besættelsen af et Lærerembede ved en Mindretals
skole er Ministeren ikke bundet til Skolenævnets eller Ind
stillingsudvalgets Flertalsindstilling, men kan vælge en af
Mindretallet enstemmigt ønsket Ansøger.
Ved 1. Behandling sluttede Socialdemokraternes Ordfører,
Venstres Ordfører,
Parti ganske vist
vilde give det en velvillig Behandling, men helst beholdt
Loven af 1923 med nogle Ændringer, navnlig for saa vidt
angaar Statstilskuddet. Ogsaa Vesterager tilsagde paa de
Konservatives Vegne Ministeren For handlings villighed over
for Lovforslaget. Paa samme Maade stillede de Radikales
Ordfører, Povisen, sig, idet han dog gentog en under Skole tilsynslovforslaget fremsat Udtalelse om, at Forslaget om
de falles Skolenævn paa flere Steder vil forurette de natio
nale Mindretal, hvilket dog vil kunne rettes. — Retsforbundets
Ordfører, Axel Dam, udtalte, at hans Parti mener, at den
retfærdige Ordning, naar man opretholder begge Former
for Skoler, er Indførelsen af det System, man kalder flydende
Skolepenge, det vil sige, at de Forældre, der foretrækker
privat Undervisning af deres Børn, faar et Tilskud for hvert
Barn, der svarer til, hvad dets Undervisning i en offentlig
Skole vilde koste. — Endelig udtalte Schmidt, at Ministerens
Forslag i nogen Grad imødekommer det tyske Mindretals
Ønsker, men ikke gaar vidt nok, idet det ikke medtager det
højere Skolevæsen og det private Skolevæsen, hvilket deri
mod er Tilfældet med Hensyn til det af Taleren fremsatte
Lovforslag — se nedenfor B. Nr. 49, men han haabede, at
det maatte være muligt at forene de to Lovforslag. Han
gennemgik Bestemmelserne i disse og sammenholdt dem med
hinanden.
I Beretningen fra Folketingsudvalget udtaltes, at Udvalget
har i en Række af Møder gennemgaaet begge Lovforslagenes
Paragraffer, men har under Hensyn til Behandlingen af
»Forslag til Lov om Folkeskolens Styrelse og Tilsyn og Til
synet med private Skoler« ikke bragt sine Forhandlinger til
Afslutning og har. derfor ikke kunnet afgive Betænkning.
P. Mortensen, sig til Lovforslaget, medens
Chr. Ernst Christensen, udtalte, at hans
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35. Forslag til Lov om Statens Seminarier. (Under
visningsminister Borgbjerg). [A. Sp. 7457].
Fremsat i Folketinget 11/2 (F. Sp. 4635). 1. Beh. 18-20/2
(F. Sp. 4796, 4851, 4924). Henvist til Udva.lg paa 15 Medlem
mer (Vilhelm Rasmussen [Form.], H. P. Hansen, Gerhard
Nielsen, J. Chr. Jensen [Sekr.], P. Andersen, P. Mortensen,
A. M. Hansen, Holger Kristiansen, Søren P. Larsen, Jensen
[Broby], Elgaard, Hans Jacob Sørensen, Inger Gautier Schmit,
Vesterager og J. Oskar Andersen). Beretning (B. Sp. 3035)
afgiven 25/4.
Lovforslaget gaar ud paa følgende:
Med Udgangen af Undervisningsaaret 1931—32 nedlægges
Statsseminarierne i Jonstrup, Skaarup, Ribe og Ranum. Fra
Begyndelsen af Undervisningsaaret 1932—33 oprettes der
Parallelklasser ved Statsseminarierne i Haderslev og Tønder,
der derefter begge drives som Dobbeltseminarier, fælles for
mandlige og kvindelige Seminarister. Statsseminariet i
Jelling opretholdes som Enkeltseminar iuin alene for mandlige
Seminarister under Forudsætning af, at der med Kommunal
bestyrelsen træffes tilfredsstillende Ordning med Hensyn til
Øvelsesskolen og Seminariets Forhold i dét hele.
Staten opretter fra Begyndelsen af Undervisningsaaret
1932—33 et nyt Dobbeltseminarium i Slagelse, fælles *or mand
lige og kvindelige Seminarister, under Forudsætning af, at
Kommunen uden Vederlag tilskøder Staten det fornødne
Areal til Grund for Seminariet og til Idrætsplads og ordner
Øvelsesskoleforholdene paa en for Seminariet tilfredsstillende
Maade.
Efter Udgangen af den Undervisningsperiode, der slutter
i Efteraaret 1932, nedlægges Statens Forskoleseminarium i
Vejle, og samtidig oprettes der ved et af de andre Stats
seminarier en Forskoleseminarieldasse, som faar sin praktiske
Uddannelse i Øvelsesskolens Forskoleklasser, og hvortil
Elever første Gang modtages i Oktober 1932.
Ikrafttrædelsen af Lov Nr. 130 af 15. April 1930 om
Seminarier udskydes til 1. Juni 1932. Samtlige Statsseminarier
og private Seminarier modtager ved Begyndelsen af Under
visningsaaret 1931—32 for sidste Gang Elever til Uddannelse
efter den hidtidige Ordning, dog saaledes, at Elever, der efter
Lov af 15. April 1930 §§ 4 og 5 er kvalificerede til Optagelse
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i et Seminarium efter den nye Ordning, ogsaa i 1931 er kvalifi
cerede til Optagelse i Seminarierne til Uddannelse efter den
hidtidige Ordning.
Ved Begyndelsen af Undervisningsaaret 1932—33 mod
tager Statsseminarierne i Slagelse, Jelling, Haderslev og
Tonder første Gang Elever til Undervisning efter den ved
Lov af 15. April 1930 fastsatte nye Ordning. Samtidig over
føres Eleverne fra 2. og 3. Klasserne i de nedlagte Seminarier
i Jonstrup og Skaarup til Slagelse Seminarium og Eleverne
fra de nævnte Klasser i det nedlagte Seminarium i Ribe til
Tønder og fra det nedlagte Seminarium i Ranum til Haderslev,
hvor disse Klasser fuldender deres Uddannelse efter den hid
tidige Ordning. Undervisningsministeren er bemyndiget til
at tillade Afvigelser fra denne Bestemmelse.
Det brugelige Inventar, Biblioteker og Samlinger ved de
nedlagte Seminarier fordeles til de andre Statsseminarier.
De nedlagte Seminariers Grund og Bygninger overgaar til
Finansministeriet.
Undervisningsministeren bemyndiges til at træffe de
nærmere Bestemmelser med Hensyn til nærværende Lovs
Gennemførelse, derunder paa Statens Vegne at afslutte
Overenskomster med de paagældende Kommuner om Semi
nariernes Forhold og Øvelsesskolernes Ordning samt til at
afholde de med Lovens Gennemførelse fornødne Udgifter.
Efter at Seminarieloven af 15. April 1930 var gennemført,
maatte der ske forskellige Udvidelser, Forbedringer o. s. v.
ved de bestaaende Statsseminarier som Følge af Uddannelses
tidens Forlængelse med et Aar, fra 3 til 4 Aar, og som Følge
af den dermed sammenhængende Forbedring af Lærer
uddannelsen i det hele. Efter indhentede Erklæringer fra de
forskellige Statsseminarier fik Rigsdagen Meddelelse om, hvor
meget man mente Omkostningerne ved denne Udvidelse,
der foraarsagedes ved selve Seminarieloven, vilde andrage,
og der nedsattes et Byggeudvalg for at gennemgaa dette i
Enkeltheder og stille Forslag til Ministeriet derom. Det viste
sig hurtigt, at Statsseminarierne gennem mange Aar er blevet
meget stærkt forsømt og trænger til store Forbedringer, og
at det vil være urigtigt at gennemføre alene de Forbedringer,
som den nye Seminarielovs Vedtagelse maa kræve, men lade
alt det andet ligge. Det eneste rimelige vilde være at gøre
det samtidig, saaledes at man fik en passende Istandsættelse,
Udvidelse og Modernisering af Statsseminarierne. Det viste
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sig hurtigt, at det vilde blive et ret betydeligt Beløb, der vilde
medgaa hertil, og derfor maatte den Tanke ogsaa hurtigt
rejse sig, om det da ikke vilde være rimeligt samtidig og netop
nu at benytte Lejligheden til en Omordning af hele Statsseminarievæsenet og foretage en Koncentration, hvorved
der dels pædagogisk set faas en bedre Seminarieuddannelse,
dels økonomisk vindes betydeligt. Det nedsatte Tremands
udvalg undersøgte Sagen, og af dets Betænkning fremgaar,
at en saadan Forbedring, Udvidelse og Modernisering af de be
staaende 7 Statsseminarier vilde koste op imod 1 Mill. Kr. Men
hvis der foretages en Koncentration af de bestaaende Stats
seminarier, kan der spares væsentligt, baade i Anlægsudgifter
og navnlig i den aarlige Drift. Der er foretaget Undersøgelser,
Overslag og Beregninger, der viser, at man i Stedet for 1 Mill.
Kr. i Anlægsudgifter kan nøjes med 850 000 Kr., naar der
i Stedet for 7 »enkeltsporede« Statsseminarier, Seminarier
med enkelte Klasserækker, indrettes 3 »dobbeltsporede«
Statsseminarier, 3 Seminarier med Parallelklasser, Dobbelt
seminarier, og saa kun beholdes eet enkeltsporet Seminarium.
I Bemærkningerne til Lovforslaget gøres udførligt Rede
for, hvorledes Besparelsen fremkommer, og hvorfor man har
valgt at nedlægge de 4 nævnte Seminarier og bevare de 3 i
Haderslev, Tønder og Jelling samt oprette et nyt i Slagelse.
— I Forbindelse hermed er det ogsaa anset rigtigt at nedlægge
Forskoleseminariet i Vejle, som har en enkelt Klasse, der
hvert 1 % Aar, som Forskolelærerindeuddannelsen varer,
optager et nyt Hold; til Seminariet er knyttet en Øvelsesskole
med 2 Klasser, til hvilke henvises Børn fra Vejle Kommune.
Seminariet bestyres af en Forstander, og til dette er foruden
ham knyttet to Øvelsesskolelærerinder og nogle Timelærere.
Denne Undervisning kunde ordnes langt billigere, om Klassen
knyttedes til et af de andre Statsseminarier under Ledelse af
dettes Forstander, naar blot Øvelsesskoleforholdene kunde
ordnes tilfredsstillende, og den foreslaas derfor henlagt til
et af disse — der er nærmest tænkt paa Jelling.
Ved 1. Behandling gav Vilhelm Rasmussen som Ordfører
for Socialdemokraterne Lovforslaget Tilslutning, medens
derimod Venstres Ordfører, Søren P. Larsen, udtalte, at Venstre
ikke vil være med til Centraliseringsforslaget, og at dette
Spørgsmaal burde være drøftet i Fjor under Seminariereformen, under hvis Behandling der nævntes andre Tal end de
nu fremkomne. De Konservatives Ordfører, Vesterager,
udtalte sig i Overensstemmelse hermed. De Radikales Ord
fører, A. M. Hansen, anbefalede Koncentrationen, men
udtalte sig imod, at den gennemføres som foreslaaet, idet
han foretrak et af Seminarierne lagt i Nordjylland, f. Eks. i
Hjørring, ligesom han var betænkelig ved at vælge Slagelse
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til det sjællandske Seminarium. Axel Dam havde som Ord
fører for Retsforbundet store Betænkeligheder overfor Lov
forslaget, selv om han kunde se visse Fordele ved det, og han
forbeholdt sin Gruppes Stilling dertil. Under den fortsatte
Forhandling blev der fra flere Medlemmers Side fremført
lokale Betragtninger med Hensyn til de foreslaaede Ned
læggelser.
I den af Udvalgets Formand afgivne Beretning udtales:
Udvalget har aflagt Besøg paa Jonstrup Seminarium og
Statens Lærerhøjskole og indgaaende drøftet Lovforslaget,
men ikke naaet at afslutte sit Arbejde.

36. Forslag til Lov om Omdannelse af Hær og
Flaade til et Vagtkorps og en Statsmarine, bestemt til
Varetagelse af Danmarks Neutralitets- og Folkefor
bundsopgaver. (Forsvarsminister L. Rasmussen). [A. Sp.
2519—C. Sp. 437].
Fremsat i Folketinget 9/10 (F. Sp. 39). 1. Beh. 14-16/io
(F. Sp. 51). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (J. P.
Larsen [Form.], Chr. Hansen, Gerhard Nielsen [Sekr.], Vil
helm Rasmussen, Holger Larsen, E. Friis, Alsing Andersen,
Jesper Simonsen, I. A. Hansen, Krag, Vanggaard, Nørskov,
Elgaard, Parkov og Ole Bjørn Kraft). Betænkning (B. Sp.
533) afgiven 26/.,. (Ordfører: Jesper Simonsen). 2. Beh. 3-4/3
(F. Sp. 5135). 3. Beh. °-“/3 (F. Sp. 5256, 5302, 5359). Over
sendt til Landstinget. 1. Beh. 2% (L. Sp. 1244). Henvist til
Udvalg paa 15 Medlemmer (J. V. Christensen, Henriette
Crone, Ellinger, I. A. Hansen, Hauch, Jefsen Christensen,
H. P. Johansen, Kr. Johansen, Laurits Knudsen, Laursen,
Stegger Nielsen, Stensballe [Form.], Stumph, C. F. Sorensen
og Veistrup).
Det af Ministeren fremsatte Lovforslag var enslydende
med det i sidste Rigsdagssamling forelagte, se Aarbog 1929
—30, Side 449 ff., hvor dets Indhold er i det væsentlige gen
givet. Det var i Aar ledsaget af Budgetter og Personaleover
sigter for saavel Vagtkorpset som Statsmarinen. Budget for
det første udviste et Beløb af 7184844 Kr., ikke medregnet
Forrentning, Afskrivning og Pensionsbidrag, og Budgettet
for Marinen var paa 10 738 315 Kr.
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Ved Lovforslagets Fremsættelse henviste Ministeren til
sin Udtalelse i Fjor, at Regeringen er villig til at indgaa paa
Forhandlinger om Enkeltheder i Forslaget »for at se at naa
til Forstaaelse med dem, der endnu staar uvilligt overfor
Forslaget«, og han tilføjede: »Jeg underkender ikke Betyd
ningen af dette, at et Forslag, som vedrører en Sag, der af
alle Partier omfattes med en saa stor Interesse, kan faa en
saadan Affattelse, at det kan samle et større Flertal om sig i
begge Rigsdagens Ting. Men jeg vil gerne tilføje, at det er
en Selvfølge, at skal der indledes en saadan Forhandling,
maa det blive paa Grundlag af det her foreliggende Lovfor
slag, og saaledes, at de Anskuelser og Principper, der er bund
fældet heri, ikke fraviges.«
Ved 1. Behandling anbefalede Socialdemokraternes Ord
fører, J. P. Larsen, Lovforslaget under Henvisning til sine
Udtalelser ved Behandlingen i Fjor og udtalte, at »Tiden
nu maa være inde til en saglig Forhandling om en forsvarlig
Ordning af hele dette Spørgsmaal«, og en saadan indbød
hans Parti til. — LA. Hansen, Venstres Ordfører, mindede
om, at han i Fjor havde Lejlighed til at afvise Lovforslaget
»som ganske uegnet til at opfylde de Forpligtelser, Landet
har paataget sig som Medunderskriver af Haagerkonvent io
nerne og Medlem af Folkeforbundet«, og at Partiets Stilling
er den samme i Aar og dets Grundopfattelse, »at Danmark
bør have et Forsvar, som virkelig kan bruges til Forsvar for
Landets Neutralitet og mod Angreb paa dets Grænser og
Territorier.« Han udviklede, at de Opgaver, som Regeringen
i Lovforslaget stiller den foreslaaede Organisation, er »rene
Bevogtningsopgaver«, men samtidig anerkender Regeringen,
at Vagtkorpset og Marinen kan blive henvist til at løse For
svars-, om man vil Kampopgaver, hvilket han udledede af
Udtalelser af Regeringens Medlemmer. Han hævdede, at
Lovforslaget ikke sætter Landet i Stand til at løse de saaledes
stillede Opgaver, og gennemgik Lovforslaget for at paavise
de forskellige Mangler i saa Henseende, idet han særlig rede
gjorde for Flaadens nuværende Tilstand. Om »Spørgsmaalet
Forhandling« sagde han til Slutning, »at hvis man vil forsøge
en Forhandling med vort Parti i denne Sag, maa man begynde
dér, hvor man slap sidste Aar, begynde paa at finde et Grund
lag for en Forstaaelse om en anden Ordning end den, der her
er foreslaaet.« Navnlig vil hans Parti fastholde Værnepligten.
»Vi maa kræve Sikkerhed, absolut Sikkerhed, for to Ting:
for det første, at man faar det Mandskab, som man har Brug
for, for det andet, at dette Mandskab er egnet til Soldatertjeneste og desuden er et alsidigt Udtryk for Befolkningen.«
— De Konservatives militære Ordfører, Parkov, begyndte med
at udtale, at hans Parti ikke »ser nogen Mulighed for en For-
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staaelse, naar de Principper, paa hvilke Lovforslaget bygger,
ikke kan og ikke maa rokkes«, thi de Opgaver, som Vagt
korpset og Statsmarinen, ogsaa efter Regeringens Mening,
skal lose, kan de ikke løse, »det bliver kun et Blændværk«.
Han paaviste dette og nævnte som det Krav, der maa stilles
til vore militære Foranstaltninger, »Forsvaret af vor nationale
Uafhængighed«, Afværgelse af »Forhaandsoverfald, Angreb
paa dettes første Stadium«, og dette kan ikke ske efter Lov
forslaget, hvilket Ministeren vil kunne faa bekræftet hos de
militære sagkyndige. Paa de Konservatives Vegne fremsatte
dernæst Ole Bjørn Kraft en Række Udtalelser om de udenrigs
politiske Forhold, der sluttede med Fremsættelsen af følgende
Paastand paa Overgang til Dagsordenen:

»Idet Folketinget udtaler, at Danmark i den nuværende
Situation bør afvente Afholdelsen af den bebudede Afrust
ningskonference og først tage Stilling til en Ændring i Lovene
om Rigets Forsvar, naar denne Konferences Resultater kan
vurderes, og
idet Folketinget udtaler, at indtil da bør den gældende
Forsvarsordning loyalt overholdes,
gaar Tinget over til næste Sag paa Dagsordenen.« Efter en
kort Udsættelse af Mødet opfordrede J. P. Larsen (S.),
I. A. Hansen (V.), Jesper Simonsen (R.) samt Geert-Jørgensen
(R. F.) til at stemme imod denne Paastand, hvorefter Holstein
udtalte, at han, som Forholdene laa, ansaa det for uforsvarligt
»at afvente Udfaldet af den eventuelle Nedrustningskonferen
ces meget hypotetiske Resultater« og stillede følgende Paa
stand paa Overgang til Dagsordenen:

»Idet Folketinget udtaler, at den nuværende europæiske
Situation gør den af Regeringen foreslaaede isolerede danske
Afrustning utilraadelig, opfordrer Tinget Regeringen til at
forelægge Rigsdagen Forslag til en tidssvarende Nyordning
af Rigets Forsvar og
gaar hermed over til næste Sag paa Dagsordenen.« Forsvars
ministeren erklærede ikke at kunne modtage nogen af Dags
ordenerne, og efter at Ordførerne havde fraraadet at stemme
for Holsteins Dagsorden (Ole Bjørn Kraft anbefalede at
undlade at stemme), forkastedes først den af Parkov og Ole
Bjørn Kraft stillede Dagsorden med 90 Stemmer mod 20
og derefter Holsteins Dagsorden med 91 Stemmer mod 1.
Forhandlingen genoptoges derefter, og Jesper Simonsen som
Ordfører for de Radikale fremhævede, at der i Befolkningen
er et stærkt Ønske om at se Behandlingen af denne Sag
tilendebragt, og han hævdede, at for at faa en Løsning, der
kan skabe Ro, maa det være ud fra de Principper, som er
Grundlaget for Lovforslaget. Axel Dam, Ordfører for Rets-
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forbundet, henviste til sine Udtalelser i sidste Samling,
særlig at Partiet gerne ser den tvungne militære Tjeneste
afskaffet, men at Lovforslaget »savner i høj Grad Fasthed« og
Klarhed.

Forhandlingerne om Lovforslaget førtes i Tiden imellem
dets 1. og 2. Behandling dels indenfor Udvalget, dels udenfor
dette mellem de to Regeringspartier samt Regeringen paa
den ene Side og Venstre paa den anden Side, og medens disse
sidste Forhandlinger foregik, hvilede Udvalgsarbejdet i det
væsentlige. De nævnte Forhandlinger førte ikke til noget
Resultat, og i offentlige Meddelelser den 3. Februar 1931
oplystes, at »de hemmelige Militærforhandlinger mellem
Venstre og Regeringspartierne« var sprængt. Efter Aftale
mellem de interesserede Parter meddelte Statsministeren til
Ritzaus Bureau:
»De Forhandlinger angaaende Forslaget om Omdannelse
af Hær og Flaade, som i nogen Tid har fundet Sted imellem
Repræsentanter for Venstre og for de to Regeringspartier,
er nu foreløbigt bragt til Afslutning.
Den Overensstemmelse mellem Parternes Opfattelser, der
søgtes tilvejebragt, er ikke opnaaet, og det maa da vise sig,
om der under Sagens videre Gang vil blive Grundlag for videre
Forsøg i samme Retning.«
Der blev derefter afgivet Betænkning af Udvalget, der
delte sig i et Flertal og to Mindretal. Som Bilag til Betænk
ningen medfulgte en Sammenarbejdelse af Svarene fra de
militære Ministerier paa en Række Spørgsmaal, der i sidste
Samling rettedes til dem af Udvalget, samt en Skrivelse fra
Marineministeriet, indeholdende Redegørelse for Flaademateriellets Tilstand.
Flertallet (Regeringspartierne) indstillede Lovforslaget til
Vedtagelse med nogle af Forsvarsministeren stillede Ændrings
forslag. Flertallet udtalte, at det er dets Opfattelse, »at de til
Grund for Lovforslaget liggende Synspunkter stadig har vun
det i Styrke ved den fremadskridende internationale Retsud
vikling. Navnlig bør erindres, at Staterne nu ved Kellogg-Pagten har givet et ubetinget Afkald paa Krigen som et Redskab
for national Politik og forpligtet sig til aldrig at søge Uover
ensstemmelser løst ved andre end fredelige Midler. Flertallet
maa under de saaledes foreliggende Forhold anse det for sær
deles paakrævet, at vort Lands væbnede Beredskab snarest
afpasses efter de beskedne Opgaver, Landet har at løse, og
at de nuværende urimeligt høje Militærudgifter nedbringes.«
Af de af Ministeren stillede Ændringsforslag forudsatte
det første, at Finansministeren fremsætter Forslag om en
Udvidelse af Grænsegendarmeriet med ca. 200 Mand (se
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Side 299), og at dette Forslag gennemføres saaledes, at det
træder i Kraft samtidig med nærværende Lovforslag. Tanken
med denne Udvidelse af Grænsegendarmeriet er at sikre, at
der til enhver Tid er et vist Mandskab til Stede i Grænse
egnene overfor uforudselige Begivenheder af mindre Omfang,
saaledes at det i slige Tilfælde kan undgaas at tilkalde Mand
skab andetsteds fra. Det foresloges da at føje til § 8: »I Til
fælde af ekstraordinær Indkaldelse kan Tjenestemænd af
Grænsegendarmeriet, der har erholdt Uddannelse som Befalingsmænd i Vagtkorpset, tages til Tjeneste i den Grad, til
hvilken de er uddannet.« samt til § 16: »I Centralskolen kan
efter Regler, der fastsættes ved kongelig Anordning, optages
Tjenestemænd af Grænsegendarmeriet i de Klasser, hvis
Undervisning de efter deres tidligere Uddannelse maatte
have Forudsætninger for at deltage i.«
Til § 9 foresloges — for »at fjerne en Tvivl ved at give
Lovhjemmel for en Foranstaltning, som formentlig vilde
kunne være gennemført administrativt« — at føje følgende:
»Der træffes Aftale med Almindelig dansk Lægeforening,
Sygeplejeorganisationerne og Sygehusenes Ledelse om at
være til Raadighed i Tilfælde af ekstraordinær Indkaldelse.«
Endelig foresloges en Tilføjelse til § 44, saalydende:
»Til Anskaffelse af Materiel til Vagtkorpset stilles, fordelt
paa 3 Aar, indtil 4,5 Mill. Kr. til Raadighed af det Beløb, der
indvindes ved den i § 2 omhandlede Frigørelse af Bygninger,
Arealer og Materiel.« samt
»Til Anskaffelse af Skibsmateriel til Statsmarinen stilles,
fordelt paa 5 Aar, indtil 5 Mill. Kr. til Raadighed af det Beløb,
der indvindes ved den i § 2 omhandlede Frigørelse af Bygnin
ger, Arealer og Materiel.«
Om Omfanget af de frigjorte Værdier oplystes i et Bilag,
at de andrager ca. 92 Mill. Kr. Det udtaltes i Betænkningen:
»Dette Beløb repræsenterer imidlertid kun de Værdier, som
er optaget i Statsregnskabets Status, medens Forholdet er,
at der under de militære Ministerier er andre Værdier til
militære Formaal, som er holdt udenfor Status. Det drejer
sig for Hærens Vedkommende om Fæstningsværker og lig
nende til ca. 29 Mill. Kr. og om Haandvaaben, Skyts, Ammu
nition og andet Materiel til ca. 74 Mill. Kr. For Flaadens
Vedkommende er det tilsvarende Beløb ca. 17 Mill. Kr.
Selv om disse Værdier langtfra vil kunne udbringes til de
Beløb, hvormed de er opført, og selv om det skønnes rimeligt
at overlade Flaadens Materiel og væsentlige Dele af Hærens
til Statsmarinen og Vagtkorpset, maa en Del dog enten kunne
finde anden Anvendelse eller realiseres, saaledes at de fri
gjorte Værdier i hvert Fald maa sættes højere end de 92
Mill. Kr.«
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Flertallet tiltraadte, at de foreslaaede Beløb stilles til
Raadighed, »idet det maa anses for ønskeligt, at Udrustnin
gen bringes i Overensstemmelse med de ændrede Opgaver i
Løbet af en begrænset Tid. Det maa herved komme i Betragt
ning, at det for Vagtværnets Vedkommende drejer sig om en
Overgang til udstrakt Anvendelse af Motormateriel, hvis
Tilstedeværelse er af Betydning ogsaa for Mandskabets Ind
øvelse. Hvad Marinen angaar, vil en stor Del af de tilstede
værende Skibe være velegnede til Bevogtningstjeneste,
medens det maa anses for hensigtsmæssigt, at der hurtigt
tilvejebringes mere egnet Materiel til Fiskeriinspektionen.«
Venstremindretallet udtalte i Betænkningen, at det »maa
modsætte sig Lovforslaget ud fra de samme principielle
Betragtninger, som blev gjort gældende af Venstres Repræ
sentanter under det tilsvarende Lovforslags Behandling i
1925 og 1926 (Beretning af 7. April 1925 [Tillæg B. 1924—25,
Sp. 2545] og Betænkning af 5. Marts 1926 [Tillæg B. 1925—26,
Sp. 505]). Efter Mindretallets Opfattelse er det foreslaaede
militære Beredskab ganske utilstrækkeligt til at haandhæve den nationale Sikkerhed og varetage de folkeretlige
Forpligtelser, der paahviler Danmark som neutral Stat og
som Medlem af Folkenes Forbund. Mindretallet har under
Sagens Behandling i indeværende Samling været og vil ved
blivende være rede til at deltage i en Forhandling om en
Revision af den nugældende Hær- og Flaadeordning, men
Mindretallet maa fastholde som en ufravigelig Betingelse under
en saadan Forhandling, at det fornødne Værn for Landets
Grænse og Kyster opretholdes. Ikke mindst i Betragtning
af den politiske og sociale Uro, der for Tiden gærer i en Række
af de europæiske Statssamfund, maa vi anse en Nedrustning
af det Omfang, som her foreslaas, for en for Landet farlig
Handling, der desuden vilde kompromittere os overfor Natio
ner, hvis Venskab og Agtelse vi har den højeste Interesse i
at bevare, og endvidere vilde den paa et afgørende Omraade
isolere os i Samarbejdet med de nordiske Nabofolk, hos hvilke
der hersker en ganske anden Opfattelse af internationale
Forpligtelser end den, der har fundet Udtryk i det her fore
liggende Lovforslag.« Mindretallet omtalte derefter de stil
lede Ændringsforslag og bemærkede, at de efter deres Beskaf
fenhed ikke kunde have nogen Indflydelse paa den Stilling,
Mindretallet maatte indtage til Lovforslaget, som det ind
stillede til Forkastelse.
Det konservative Mindretal henviste til dets tidligere Ud
talelser i Udvalgsberetninger og -betænkninger og udtalte:
»Det konservative Folkeparti maa nu som forhen betragte
det forelagte Lovforslag som ganske utilstrækkeligt til at
opfylde de Krav, der maa stilles til Landets militære Værn.
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Forsvarets Hovedopgave er at forsvare Danmarks nationale
Uafhængighed, beskytte dets Højhedsret og Neutralitet i
Overensstemmelse med de gældende folkeretlige Reglér og
Aftaler, derunder Folkeforbundspagten, og som særlige Hverv,
der paahviler Forsvaret, at sikre Forbindelsen mellem Rigets
Dele og Trafikken i Farvandene, at beskytte danske Handels
skibe, at varetage Fiskeriinspektionen og at vise Flaget i
Udlandet o. lign. Men til Løsning af disse Opgaver er det
forelagte Lovforslag et i enhver Henseende utilstrækkeligt
Middel. De efter Forslaget opstillede Styrker har saavel Det
konservative Folkeparti som Venstre for saavel Vagtkorpsets
som Statsmarinens Vedkommende Gang paa Gang betegnet
som ganske utilstrækkelige, baade i kvantitativ og kvalitativ
Henseende, hvorfor Lovforslaget ogsaa af begge Partier er
blevet betegnet som ikke egnet til Forhandlingsgrundlag.
Med Hensyn til Hovedopgaven mener Mindretallet ikke
blot, at Lovforslaget er ude af Stand til at løse de almindelige
Forsvarsopgaver, som efter Mindretallets Opfattelse paahviler
enhver Nation at løse — hvilket Forslaget dog selv afviser i
sin principielle Begrundelse —, men at det end ikke er i
Stand til at imødekomme de Krav, som vore internationale
Forpligtelser og vort Medlemsskab af Folkeforbundet paalæg
ger os.«

Angaaende dette Punkt fremsatte Mindretallet i Betænk
ningen en Række principielle Betragtninger og udtalte, idet
det henviste til sin Motivering for Afvisning af Regerings
forslaget, »at det stedse har været villigt til at deltage i en
Forhandling om en Ændring i den bestaaende Militærlovgiv
ning, der er nødvendiggjort saavel gennem den militærtekniske Udvikling siden Verdenskrigen (i første Række
Flyvevæsenet) som gennem den Tilstand, den nuværende
Ordning befinder sig i paa Grund af de alt for ringe Midler,
der har været stillet til dens Raadighed i de senere Aar, og
som i første Række truer med at medføre et Sammenbrud
af vort maritime Forsvar, ligesom det jydske Forsvar er for
sømt og Ordningen 1922 ikke gennemført efter sin Bestem
melse, idet navnlig 1. Feltartilleriregiment stadig ligger i
København. For at en saadan Forhandling kan finde Sted
med Udsigt til Gennemførelsen af en tilfredsstillende Ordning,
har det konservative Folkeparti i Rigsdagen stillet Forslag,
der tilsigter at tilvejebringe et realpolitisk Grundlag for saa
danne Drøftelser.« Mindretallet anførte i saa Henseende for
skellige tidligere Udtalelser og Forslag fra konservativ Side
og fremhævede, at det til Trods for Afvisningen heraf stedse
har opretholdt sin Forhandlingsvillighed med de øvrige Partier,
samt tilføjede, at det »har i det nusiddende Udvalg gentagne
Gange udtalt, at det var rede til sammen med de andre
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Partier at undersøge Muligheden for at naa til et samlet
Resultat, og har foreslaaet en almindelig Drøftelse i Udvalget
om Forsvarets Formaal. Hvis der kunde opnaas Enighed
herom, aabnede der sig Mulighed for en frugtbar Forhandling
om de til Formaalenes Opfyldelse fornødne Midler. Dette
Tilbud har imidlertid- ikke fundet Øre hos noget af de andre
Partier, men det staar stadig ved Magt.« Mindretallet indstillede

derefter Lovforslaget til Forkastelse og sluttede med at frem
sætte sine Synspunkter med Hensyn til, hvorledes det danske
Forsvarsvæsen i Hovedtrækkene bør ordnes, hvorom hen
vises til Betænkningen. — Angaaende Forslaget om For
øgelse af Grænsegendarmeriet udtalte Mindretallet, at det
var villigt til at drøfte dette, men da Forslaget herom var
knyttet til Vagtkorpsforslaget, maatte man stille sig afvisende
overfor det nu.
Ændringsforslagene vedtoges med 68 Stemmer, medens
62 afholdt sig fra at stemme. — Ved 3. Behandling førtes
en lang Forhandling, hvorefter Lovforslaget ved Navneopraab
vedtoges med 77 Stemmer (Regeringspartierne og af Rets
forbundet Geert-Jørgensen samt Hans Hansen) mod 64
(Venstre og Konservative), medens 1, Axel Dam, afholdt
sig fra at stemme, og 7 var fraværende.
Ved 1. Behandling i Landstinget var Hauch Ordfører for
Venstre og udtalte bl. a., »at dette Forslag er baade med
Hensyn til Landeværnets Mandskabsstyrke, Uddannelses
tiden, Forplejningen — det gælder ogsaa Lægeforplejningen,
som man dog skulde mene, alle kunde interessere sig for
— ufuldstændigt og ufuldkomment. Beviset herfor er med
al ønskelig Kraft blevet ført i det høje Folketing. Jeg
kan udtale, at med mit Partis Medvirken, med Venstres
Medvirken, bliver Lovforslaget, som det foreligger her,
ikke til Lov. Jeg ønsker at sige dette kort og klart,
saa at det ikke kan misforstaas. Men vi er villige til
i et Udvalg at samarbejde med den højtærede Forsvars
minister og det høje Landstings øvrige Partier om at
finde en Ordning af denne for vort Lands Fremtid saa
betydningsfulde Sag.« — C. F. Sørensen, Socialdemokraternes
Ordfører, tilsagde »et loyalt, et lidenskabsløst, et roligt
Samarbejde i denne Sag«. — De Konservatives Ordfører,
Ellinger, beskæftigede sig navnlig med Forholdet udadtil
og den nuværende Udenrigsministers Handlemaade som For
svarsminister under Verdenskrigen og nu og sluttede med at
rette »den indtrængende Opfordring til den Mand, der i
første Række har Ansvaret, Landets Statsminister, til under
sit Ansvar overfor Historiens Domstol — den, der kan blive
sat, før nogen aner det — at skære igennem al den Taage
og Tvetydighed, der knytter sig til den nuværende Udenrigs-
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ministers Virksomhed, og i sin Haand tage den Sag, paa
hvis Løsning Nationens Fremtid beror.« — Som Ordfører
for de Radikale imødegik Veistrup flere af de fremsatte Ud
talelser og anbefalede Lovforslaget.

37. Forslag til Lov om Ændring i Lov Nr. 77 af
12. Marts 1923, § 4, angaaende ekstraordinær Bevilling
til Omdannelse og Supplering af Hærens Bygninger,
Øvelsespladser Og Beholdninger. (Forsvarsminister L.
Rasmussen). [A. Sp. 7507—C. Sp. 141].
Fremsat i Folketinget lx/2 (F. Sp. 4633). 1. Beh. X3/2
(F. Sp. 4704). 2. Beh. X7/2 (F. Sp. 4735). 3. Beh. x8/2 (F. Sp.
4795). Oversendt til Landstinget. 1. Beh. 25/2 (L. Sp. 794).
Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (J. V. Christensen,
Henriette Crone, Ellinger, I. A. Hansen, Hauch, Jefsen Chri
stensen, H. P. Johansen, Kr. Johansen. Laurits Knudsen,
Laursen, Stegger Nieisen, Stensballe [Form.], Stumph, C. F.
Sørensen og Veistrup). Betænkning (B. Sp. 897) afgiven xx/3.
(Ordfører: Hauch). 2. Beh. X3/3 (L. Sp. 1094). 3. Beh. X8/3
(L. Sp. 1153). Lovforslaget forkastet.
Det fremsatte Lovforslag var saalydende: »Det i Lovens
§ 4 bevilgede Beløb 30 Mill. Kr. ændres til 23% Mill. Kr.
saaledes, at der i de følgende Finansaar fra 1. April 1931
anvendes % Mill. Kr. aarlig.«

Af den samlede Bevilling regnedes der indtil 31. Marts 1931
og Restbeløbet i Henhold til For
slaget foresloges fordelt paa de følgende Aar med % Mill. Kr.
aarlig.
1 forrige Rigsdagssamling blev et lignende Lovforslag
fremsat (se Aarbog 1929—30, Side 460), hvorved den aarlige
Bevilling paa 3 Mill. Kr. til det omhandlede Formaal skulde
nedsættes til 600 000 Kr.
Som Begrundelse for Nedsættelsen angaves følgende:
»I Marts 1923 var Kronekursen 71, og først omkring
Aarsskiftet 1925—26 kom Kronen i Pari. I de 3 Aar fra
1. April 1923 til 31. Marts 1926 blev der af den ekstraordinære
Bevilling anvendt ca. 7 Mill. Kr. (7 167 000), og tilbage bliver
da af Bevillingen et Beløb paa ca. 23 Mill. Kr., som omregnet
fra en Kurs paa 71 til Pari andrager 16 330 000 Kr. Lægges
hertil de ovennævnte 7 Wil. Kr., vil de 30 Mill. Kr. omregnet
til Parikurs andrage ca. 2 3^2 Mill. Kr. (23 497 000).«
anvendt 20 167 000 Kr.,
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Denne Begrundelse kunde Venstre og Konservative ikke
acceptere, idet Besparelsen efter deres Formening ikke
andrager 6% Mill. Kr., men kun 1,6 Mill. Kr. De henviste
i saa Henseende til en Besvarelse af 6. Februar 1930 fra
Direktøren for Krigsministeriet til Landstingets Udvalg i
Samlingen 1929—30 (se Tillæg B. 1929—30, Sp. 731).
Lovforslaget vedtoges af Folketinget med Socialdemokra
ters og Radikales Stemmer, medens Venstre og Konservative
stemte imod (60 mod 47). — Ordførere var: J. P. Larsen (S.),
I. A. Hansen (V.), Christmas Møller (K. F.) og Holger Kristian
sen (R.).
I Landstinget, hvor Ordførerne var: Hauch (V.), C. F.
Sørensen (S.), Ellinger (K. F.) og Veistrup (R. V.), stillede
Venstre ved 2. Behandling Forslag om en ny Affattelse af
Lovforslaget, saalydende:
»§ 1. Det i § 4 i Lov Nr. 77 af 12. Marts 1923 bevilgede
Beløb af 30 Mill. Kr. ændres til 28 Mill. Kr. Heraf anvendes
i Finansaaret 1931—32 1 Mill. Kr.
§ 2. Udover det Beløb, der paa Finansloven for Finans
aaret 1931—32 bevilges til Flaadens Nybygning, anvendes i
nævnte Finansaar 2 Mill. Kr. til Nybygning af Torpedo- og
Undervandsbaade.«
Ændringsforslaget motiveredes i Betænkningen ved, at
Mindretallet, da Forsvarsordningen af 1922 ikke lader sig
føre ud i Livet efter sin Forudsætning med de Bevillinger,
der var stillet til Raadighed til Flaadens Nybygning, da For
holdene forværres, jo længere Tid der hengaar, og da der ikke
er nogen nærliggende Udsigt til Gennemførelse af en ny
Forsvarsordning, mente, at man maa have begyndt at raade
Bod paa disse Forhold.
Saaledes som de økonomiske Forhold for Tiden tegner sig
for vort Lands Erhverv, nærede Mindretallet Betænkelig
heder ved at stille Forslag om Bevillinger paa Militær
budgetterne, hvorimod man fandt det fuldt forsvarligt for
et enkelt Aar at foretage den i Ændringsforslaget nævnte
Overflytning, navnlig fordi det overfor Rigsdagen er oplyst,
at Prisfaldet, siden den ekstraordinære Bevilling blev givet,
har medført, at der kan skaffes væsentlig mere Materiel for
de'30 Mill. Kr., end man havde forudsat paa det Tidspunkt,
da Bevillingen blev givet.
Dette Ændringsforslag forkastedes med 36 Stemmer
(Socialdemokrater, Konservative og Radikale) mod 25
(Venstre).
Ved 3. Behandling forkastedes Ministerens Lovforslag med
39 Stemmer (Venstre og Konservative) mod 27 (Socialdemo
krater og Radikale).
40*
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38. Forslag til Lov om Foranstaltninger til
Ædruelighedens Fremme (Ædruelighedsloven). (Af
Vesterager [Ordfører], Elgaard, Fibiger, Holdgaard, Jørgen
Jørgensen [Lejre], Holger Kristiansen, A. C. Mortensen,
Olufson, Thorhauge cg Edvard Sørensen). [A. Sp. 5353].
Forelagt i Folketinget 6/n (F. Sp. 1455). 1. Beh. 19/12
(F. Sp. 3296). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (A. C.
Meyer, Olufson [Form.], A. C. Mortensen, Jønson [Sekr.],
F. K. Madsen, Trier, Holger Kristiansen, Mads Larsen,
Fuglsang, Thorhauge, Clausager, Tange, Arnth Jensen,
Christmas Møller og Vesterager). Beretning (B. Sp. 3177)
afgiven 25/4.
Lovforslaget var enslydende med det i Rigsdagssamlin
gerne 1928—29 (Aarbog, Side 414, hvor dets Indhold er gen
givet) og 1929—30 (Aarbog, Side 461) privat forelagte Lov
forslag med samme Titel.
Ordføreren for Forslagsstillerne (Vesterager) udtalte ved
Lovforslagets Forelæggelse bl. a.:
»Det kommer som et Forhandlingsgrundlag, og vi mener
stadig, baade af Hensyn til Ædruelighedstilstanden i Folket
i Almindelighed og af Hensyn til Drikkeriets sociale Følger,
at der er Grund til at tage de i Lovforslaget nedlagte Tanker
op til grundig Drøftelse. Vi er jo vant til at faa velvillige
Tilsagn om Hjælp fra de skiftende Regeringer, men stort
længere er vi ikke kommet. Nu haaber vi saa, at den højt
ærede Indenrigsminister vil vise sin Velvillie og Evne til
Forhandling, saa det vil være muligt for os at komme et
Stykke længere frem i denne Samling.
Der er jo ogsaa faldet Udtalelser fra den højtærede Stats
minister, der kunde tyde paa, at han tænkte paa at tage
Ædruelighedsarbejdet i sin Haand og føre det frem ad en
helt ny Linie. Jeg maa dog paa alle Forslagsstillernes Vegne
sige, at selv om Forslagsstillerne er forhandlingsvillige, ønsker
vi ikke paa nogen Maade at forhandle os ind i Statsmonopol
for Spiritustilvirkning og Spiritushandel, da vi anser dette
for et meget daarligt Slutresultat for Ædruelighedsarbejdet.«

Ved 7. Behandling, der var ganske kort, idet alle Talerne
var enige om snarest at tage fat paa Udvalgsbehandling af
Lovforslaget, ønskede A. C. Meyer som Ordfører for Social
demokratiet Lovforslaget Held paa dets Vej, selv om han
ikke kunde slutte sig til alle dets Krav. Venstres Ordfører,
Fnglsang, henholdt sig til sine Udtalelser fra i Fjor, og det
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samme gjorde Christinas Moller som Ordfører for et Flertal
indenfor Det konservative Folkeparti. Han tilføjede, at der
under Hensyn til den fremadskridende Ædruelighed her i
Landet blev mindre og mindre Grund til at vedtage et Forslag
som dette. Endvidere ønskede han i Udvalget indhentet
forskellige Oplysninger. For Det radikale Venstre udtalte
Holger Kristiansen, at hans Partis Repræsentanter var rede
til at gaa ind i en uhildet og saglig Udvalgsdebat om denne
Sag. Retsforbundets Ordfører, Axel Dam, udtalte, at de var
principielle Modstandere af enhver Form for Forbudslovgiv
ning. Fibiger udtalte paa Forslagsstillernes Vegne Haabet
om, at det kommende Udvalg maatte behandle Lovforslaget
saaledes, at der kunde foreligge et Resultat inden Rigsdagens
Hjemsendelse. Indenrigsministeren (Dahlgaard) henviste til
sine Udtalelser i Fjor og haabede, at Udvalgsbehandlingen
maatte føre til en fordomsfri Forhandling om og Under
søgelse af, ad hvilke Veje Ædruelighedslovgivningen nu kunde
videreføres med de bedste Udsigter til at fremme Folkets
Ædruelighed.
Lovforslaget førtes ikke frem til 2. Behandling, men ved
Samlingens Slutning afgav Udvalgets Formand, Olufson,
saalydende Beretning:
»Udvalget har i en Række Møder indgaaende behandlet
saavel Lovforslagets Hovedprincip som dets enkelte Bestem
melser.
Den Deling i Anskuelser, som allerede 1. Behandling af
Lovforslaget viste der er indenfor de enkelte Partier, har
naturligvis ogsaa givet sig til Kende i Udvalget, saaledes at
der indenfor dette er adskillige Medlemmer, som kunde ønske
Lovforslaget gennemført med de som Bilag 1 optrykte
Ændringer.
Disse Medlemmer har i ganske særlig Grad fremhævet,
at Lovforslagets Hovedprincip er at lægge Spørgsmaalet om
Ret til Udskænkning af og Handel med spirituøse Drikke i
Befolkningens egen Haand. Der næres da det Haab, at man
derved gennem en gradvis Overgang kan tørlægge først
Kommune, dernæst Amt og endelig Staten, idet der først
for det mindre Omraade, derefter for det noget større og
endelig for hele Omraadet i Befolkningen selv vil blive et
Flertal for Forbud mod Udskænkning og Salg af stærke
Drikke; dette er i alleregentligste Forstand i Overensstem
melse med alle gode demokratiske Principper. Disse Med
lemmer kunde derfor ønske Lovforslaget gennemført, have
det liggende som Lov, hvorefter Udviklingen selv maatte
bestemme, i hvilket Tempo Landsdelene, By og Land, vilde,
benytte Loven.
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Andre Medlemmer indenfor Udvalget er af den Overbevis
ning, at et Spiritusforbud har saa skadelige Virkninger, hvad
Erfaringerne fra andre Lande efter deres Mening godtgør, at
de med alle til Raadighed staaende Midler vil bekæmpe
saavel den absolutte som den delvise Indførelse af Forbud.
Spørgsmaalet om Lovforslagets Vedtagelse, saavel i
Folketinget som i Rigsdagen som Helhed, ligger derfor for
Tiden saaledes, at der ikke har været nogen Mulighed for at
føre Lovforslaget videre.
Under Hensyn hertil har man i Udvalget drøftet Mulig
heden af gennem Ændringer til de bestaaende Love at føre
Ædruelighedsarbejdet et Stykke frem, og 3 af Udvalgets
Medlemmer (Fuglsang, Mads Larsen og A. C. Meyer) har
fremsat de som Bilag 2 optrykte Ændringsforslag til Beværter
loven.
Disse Ændringsforslag har været meget indgaaende
drøftet, og Samraad har været afholdt med Handelsministe
ren og Indenrigsministeren desangaaende.
Handelsministeren udtalte under Samraadet, at han var
klar over, at Beværterloven trængte til en Revision, og at
han, naar Omstændighederne tillod det, vilde lade foretage
de nødvendige Forarbejder dertil. Direkte spurgt kunde
Ministeren dog ikke give noget bestemt Tilsagn om Tids
punktet, men erkendte, at det vilde være ønskeligt at faa
en Revision af Beværterloven.
Under Samraadet udtalte Indenrigsministeren, at da
Danmark stod langt tilbage med Hensyn til Oplysnings
arbejdet indenfor den opvoksende Slægt vedrørende Alkoholen,
var det Regeringens Agt i den nærmeste Tid at fremme en
Ordning, hvorved der i Skolerne i Forbindelse med det ene
eller andet Fag blev undervist om Alkoholens Virkninger,
ligesom der ved Lærernes Uddannelse burde gives dem det
fornødne Grundlag paa dette Omraade.
Med Hensyn til den i Offentligheden omtalte Plan om et
Ædruelighedsdepartcment mente Ministeren, at det vist
ikke netop var et saadant, der var Brug for, og han kunde i
denne Forbindelse sige, at han overvejede Tanken om at
knytte til Indenrigsministeriet en Konsulent i Alkoholoplysning, hvis Opgave det vilde blive bl. a. at frugtbargøre
herhjemme Erfaringer i Udlandet med Hensyn til Ædruelig
hedsarbejdet, at være Oplysningsorgan overfor Pressen, at
forsyne Undervisningen og lignende med Oplysninger ved
rørende Alkoholismen, at medvirke til Tilrettelæggelsen af
Undervisningsmaterialet og ved Udsendelse af Alkoholstatistik.
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Endelig udtalte Ministeren, at Regeringen havde sin
Opmærksomhed henvendt paa Nødvendigheden af at skabe
større Sikkerhed for Befolkningen overfor den berusede Mand
ved Rattet.
Har der saaledes været stor Uenighed mellem de forskellige
Anskuelser angaaende Lovforslaget, saa har der paa den anden
Side været Enighed om, at det paa en Række Punkter vilde
være formaalstj enligt, om der skete en Ændring eller blev
foretaget andre Foranstaltninger vedrørende Ædruelighedsarbejdet i Folket.
Der er fuld Enighed om, at det offentlige bør støtte Op
lysningsarbejdet paa hele dette Omraade.
Udvalget har endvidere drøftet saavel Retsreglerne som
Domspraksis angaaende berusede Motorførere, og der har i
Udvalget i hvert Fald været Enighed om, at Mindstestraffen
burde være betydelig strengere, end den er i Øjeblikket, og
man forventer, at Justitsministeren i den kommende Rigs
dagssamling vil stille Forslag herom.
Efter Henvendelse fra Udvalget desangaaende har
Justitsministeren erklæret sig enig i, at Straffen for at føre
Motorkøretøj i beruset Tilstand bør skærpes, hvilket vil blive
bragt i Forslag ved et Tillæg til Lov Nr. 144 af 1. Juli 1927 om
Motorkøretøjer, som kan forventes forelagt Rigsdagen til
Efteraaret.
Udvalget har modtaget en Deputation fra Foreningen Den
personlige Friheds Værn.«
Bilag 1.
Ændringsforslag.

Af et —tal:

Til § 1.
1) 1. Stykke affattes saaledes:
»Denne Lovs Formaal er at danne Grundlag for saadanne
Foranstaltninger til Ædruelighedens Fremme, som til enhver
Tid i Befolkningen maatte finde fornøden Støtte.«

Til Kapitel IV.
2) Kapitlet affattes saaledes:
»Afgift paa Udskænkning, Salg og Fordeling
af stærke Drikke.

§ 14.
Saafremt det i Medfør af Bestemmelserne i Kapitlerne II
og III er fastsat, at Adkomst til Udskænkning, Salg eller
Fordeling af stærke Drikke ikke kan meddeles eller fornyes
i et Amt, i en Amtsraadskreds eller i en Kommune, vil Amts
raadet i vedkommende Amtsraadskreds eller Kommunal-
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bestyrelsen — i København Borgerrepræsentationen — i ved
kommende Kommune for et Aar ad Gangen med Gyldighed
fra den 1. April for hver Virksomhed med Udskænkning af,
Handel med eller Fordeling af stærke Drikke kunne fast
sætte en yderligere Afgift fra 100 til 10 000 Kr. udover den
procentvise Afgift i Henhold til Lov Nr. 126 af 15. April
1930. Denne yderligere Afgift kan ogsaa paalægges af ved
kommende Amtsraad eller Kommunalbestyrelse som selv
stændig Foranstaltning uden Forbindelse med en i Amts
raadskredsen eller Kommunen afholdt Folkeafstemning.

§ 15.
Den i § 14 omhandlede Afgift erlægges i samme Terminer
og inddrives paa samme Maade som de kommunale Skatter.
Afgiften indbetales i Amtsraadskredsen gennem Sogneraadene
til Amtsraadet og i Købstæderne til Kommunalbestyrelsen.
Afgifterne maa ikke anvendes til de almindelige kommu
nale Udgifter, men skal henlægges til en særlig Fond, der
benævnes Ædruelighedsfonden, og som bestyres af vedkom
mende Amtsraad eller Kommunalbestyrelse.
Fondens Midler anvendes til de i Kapitel V omhandlede
Ædruelighedsnævns Virksomhed.
Nærmere Regler om disse Fonds’ Bestyrelse og Virksom
hed gives af Indenrigsministeren.
§ 16.
Enhver til Udskænkning af, Handel med og Fordeling af
stærke Drikke berettiget kan fri sig for den i §§ 14—15 om
handlede Afgift ved til vedkommende Amtsraad eller Kom
munalbestyrelse at indgive en skriftlig Erklæring, hvori han
forpligter sig til ikke at benytte sin Udskænknings-, Handels
eller Fordelingsret.
Saadan Erklæring maa afgives inden den 1. Marts, og
vedkommendes Fritagelse træder da i Kraft fra samme Aars
1. April. Erklæringen kan ligeledes inden den 1. Marts hvert
Aar tilbagekaldes med Gyldighed fra samme Aars 1. April,
og Afgiftspligten indtræder da paa ny fra samme Tidspunkt.«

Til Kapitel V.
3) § 18 ændres til § 17, og de øvrige §§ ændres i Overens
stemmelse hermed.
Til § 20.
4) Stykkerne 5—8 affattes saaledes:
»Indtil der i Henhold til Lovens § 15 er dannet en Ædruelighedsfond, maa Nævnene søge de fornødne Bevillinger hos
de kommunale Raad. Budget og Regnskab skal i Købstad-
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kommuner godkendes af Indenrigsministeriet, i Sognekom
muner af Amtsraadet.
Almindelige Forskrifter for Nævnenes Virksomhed gives
af Indenrigsministeriet.«
Til Kapitel VI.
5) Kapitlet affattes saaledes:
»Sikkerheds- og ForsorgsforanstaUninger
overfor drikfældige.

§ 21.
Naar en Person selv eller hans Ægtefælle, Slægtninge i
op- eller nedstigende Linie eller første Sidelinie, Værge eller
Lavværge henvender sig til Ædruelighedsnævnet i den Kom
mune, hvori den paagældende bor eller opholder sig, med An
givelse af, at der for hans Vedkommende foreligger et For
hold, der falder ind under en af §§ 70, 72, 73, 138 og 213 i
Borgerlig Straffelov af 1930, skal Nævnet drage Omsorg for,
at den paagældende bliver anbragt paa en Afvænningsanstalt,
eller at Sag rejses imod ham.
§ 22.
Ligeledes kan ved Nævnets Mellemkomst anbringes i en
Anstalt den, som paa Grund af Drikfældighed
1. mishandler sin Ægtefælle eller sine Børn eller udsætter
Børnene for sædeligt Fordærv eller Vanrøgt,
2. forsømmer sin Forsørgelsespligt, saaledes at hans Ægte
fælle eller Børn udsættes for Nød,
3. forulemper sine Omgivelser eller volder Fare for sig selv,
Husfæller eller andre eller
4. falder det offentlige til Byrde.
Udgifterne ved saadan Anbringelse udredes af Statskassen.

§ 23.
Ædruelighedsnævnet er berettiget til at affordre enhver
offentlig Myndighed, som kan antages at kende Forholdene,
Erklæring. Politiets Bistand kan fordres, saafremt de for
nødne Oplysninger ikke kan tilvejebringes paa anden Maade.
Nævnet kan ved Mægling søge at bevæge den paagældende
til at indmelde sig i en Afholdsforening, underkaste sig en
Ordning, hvorefter hans Løn eller andet Tilgodehavende
skal hæves og forvaltes af hans Ægtefælle eller en anden
Person, som han godkender dertil, eller underkaste sig Kur
paa en Helbredelsesanstalt eller anden efter hans Tilstand
hensigtsmæssig Foranstaltning, hvortil Udgifterne efter Om
stændighederne helt eller delvis kan afholdes af Nævnets
Kasse.
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Vil vedkommende ikke rette sig efter Ædruelighedsnævnets Henstilling, eller anser Nævnet det i øvrigt for paakrævet,
kan det fremsætte Begæring om, at Sagen rejses i Henhold til
§ 213 i Borgerlig Straffelov af 15. April 1930.«

Til Kapitel VIII.
Til § 25.
6) Som nyt sidste Stykke tilføjes:
»Ved Festligheder, som helt eller delvis holdes for Amtsraadskredsens eller Kommunens Regning, maa stærke Drikke
ikke serveres.«
Til § 26.
7) Paragraffen udgaar..

Bilag 2.
Ændringsforslag.

Af et —tal:
»Forslag til Lov

om
Ændring i Lov Nr. 99 af 29. Marts 1924 om Beværtning og
Gæstgiveri samt om Handel med stærke Drikke.

§ II Lov Nr. 99 af 29. Marts 1924 om Beværtning og Gæst
giveri samt om Handel med stærke Drikke foretages følgende
Ændringer:
1. I Lovens § 21, 2. Stykke, tilføjes som nyt sidste Punk
tum: »I intet Tilfælde vil Bevilling til Beværtning eller Gæst
giveri med Ret til Udskænkning af stærke Drikke kunne
meddeles, saafremt vedkommende Kommunalbestyrelse mod
sætter sig dette ved en Beslutning, der er truffet med mere
end 3/4 af Kommunalbestyrelsens samlede Medlemstal.«
2. Lovens § 27 affattes saaledes:
»Adkomst til Forhandling af stærke Drikke enten som ude
lukkende Næringsvirksomhed eller som Del af anden Næring
erhverves og fornyes ved Bevilling med Gyldighed for 8 Aar
ad Gangen. De ved denne Lovs Ikrafttræden i Kraft værende
Adkomster ophører at have Gyldighed senest 5 Aars Dagen
for Lovens Ikrafttræden, medmindre de udløber forinden.
Dette gælder uafhængigt af, hvornaar de paagældende Ad
komster er erhvervet.
Bevilling gives, naar Betingelserne for Erhvervelse af
Borgerskab (Næringsbevis) ifølge Reglerne i Næringsloven
af 29. December 1857 og Lov af 2. Juli 1870 er til Stede
og Omstændighederne i øvrigt taler derfor, og meddeles og
fornyes i Byerne af Bevillingsnævnet og paa Landet af Amts-
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raadet, i sidstnævnte Tilfælde dog kun med Samtykke af
Sogneraadet i den Kommune, hvor Næringen agtes drevet,
og efter at Sogneraadene for de tilstødende Kommuner har
udtalt sig. Flytning indenfor en Kommune og Flytning til
en ny Kommune kræver ny Bevilling, uanset hvornaar den
oprindelige Bevilling er udstedt.
Naar der paa Landet fra mindst 35 pCt. af samtlige paa
den kommunale Valgliste opførte Personer derom sker Hen
vendelse til Sogneraadet, kan dette ikke samtykke i Med
delelse eller Fornyelse af Næringsadkomst med Ret til For
handling af stærke Drikke, forinden Kommuneafstemning
har fundet Sted.
Fører Kommuneafstemningen til Nægtelse af saadant
Samtykke, kan Sogneraadet i de følgende fem Aar ikke give
Tilladelse til saadan Næring.
Begrænsende Regler for Bevillingsmyndighedens Udøvelse
kan for Byernes Vedkommende af Byraadet, for Landets
Vedkommende af Amtsraadet fastsættes ved en af Ministeren
for Handel og Industri stadfæstet Vedtægt, der blandt andet
kan indeholde forskellige Bestemmelser for de forskellige
Arter af stærke Drikke — Vin, 01 og Brændevin —, Bestem
melser med Hensyn til Udsalgsstedernes Antal og Beliggen
hed og en Bestemmelse om, at Bevilling kun maa tildeles et
i Overensstemmelse med § 13, 2. Stykke, ledet Selskab.
Vederlagsfri Uddeling af stærke Drikke ved Licitationer
og Auktioner er forbudt. Ved Vinauktioner o. lign kan
Politimesteren dog tillade Undtagelse herfra.«
3. Til Lovens § 28 føjes som nyt sidste Stykke:
»Fra Automobiler eller andre Befordringsmidler af enhver
Art, der benyttes til Udbringning af stærke Drikke, maa
direkte Salg af saadanne Varer ikke finde Sted, men der maa
alene finde Udlevering Sted af Drikkevarer af den nævnte
Art, som i Forvejen er bestilt hos vedkommende Leverandør.
Overtrædelser af denne Bestemmelse straffes i Overensstem
melse med Reglerne i § 34, 4. og 5. Stykke, og i Gentagelses
tilfælde kan Retten til Udbringning af stærke Drikke fra
dømmes den paagældende.«
4. Til Lovens § 32, 1. Stykke, føjes som nyt Punktum:
»Ved Udskænkning af stærke Drikke for Førere jaf Motor
køretøjer i et saadant Omfang, at de paagældende bliver
saaledes paavirkede af Spiritus, at de ikke har det fornødne
Herredømme over deres Handlinger, kan Indehaveren af
vedkommende Beværtning eller Gæstgiveri gøres ansvarlig
for den Skade paa Person eller Gods, der maatte blive en
Følge af, at den paagældende Automobilfører fører Motor
køretøj under Paavirkning af den nævnte Spiritusnydelse.«
5. Til § 36 føjes som nyt næstsidste og sidste Stykke:
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•>De i 1. Stykke indeholdte Bestemmelser, hvorefter
Næringsadkomsten skal undergives Politiets Bestemmelse
og i Gentagelsestilfælde fradømmes den næringsberettigede,
kommer ligeledes til Anvendelse i Tilfælde, hvor Værten har
gjort sig skyldig i Overtrædelse af § 24, 2. Stykke, i Lov
Nr. 144 af 1. Juli 1927 om Motorkøretøjer ved ikke som dér
angivet at hindre, at Personer, som er blevet saa spiritus paavirkede i Beværtningen eller Gæstgiveriet, at de ikke har
det fornødne Herredømme over deres Handlinger, fører
Motorkøretøj i denne Tilstand.
Reglerne i § 42 i Lov Nr. 144 af 1. Juli 1927 om Motor
køretøjer skærpes saaledes, at Retten til at føre Motorkøre
tøj altid skal frakendes en Automobilfører, der under Kørselen
har været beruset, for bestandig, og saaledes at Justits
ministeren kun skal være berettiget til at tillade den paa
gældende paa ny at blive Fører, naar der er forløbet fem Aar
fra den endelige Doms Afsigelse.«
§ 2.
Denne Lov træder i Kraft den 1. April 1932. Samtidig
bemyndiges Ministeren for Handel og Industri til at optrykke
og bekendtgøre Lov Nr. 99 af 29. Marts 1924 om Beværtning
og Gæstgiveri samt om Handel med stærke Drikke med senere
Ændringer og med de Rettelser, der følger af, at Loven nu
henhører under Ministeriet for Handel og Industri.«

Vi (det vil sige Ændringsforslagsstillerne) er enige i at
støtte en Henvendelse til Undervisningsministeren om at
forny og udsende direkte til samtlige Folkeskolelærere et
Cirkulære med Henstilling om at give de ældste Klasser i alt
Fald et Mindstemaal af Oplysning om Alkoholens Virkninger.
Vi er ligeledes enige i at støtte en Henvendelse til Inden
rigsministeren om forhøjet Bidrag til Afholdsfolkenes Oplys
ningskontor.
Et Bilag 3 indeholdt Indenrigsministeriets Besvarelse af
en Række Spørgsmaal, som Udvalget havde stillet.

39. Forslag til Lov om Oprettelse af mindre
Landbrug. (Af C. O. Pedersen, Clausager, I. A. Hansen,
Johannes Hansen, Krag, Madsen-Mygdal, N. Neerguard,
Norskov, Pinstrup, Thorhauge, Vadgaard og VanggaardY FA.
Sp. 5329].
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Forelagt i Folketinget 6/n (F. Sp. 1439). 1. Beh. 20-26/u
(F. Sp. 1899, 1966, 2072, 2144). Henvist til Udvalget angaa
ende Forslag til Lov om Oprettelse og Udvidelse af mindre
Landbrug samt Tildeling af Bvggepladser og Havelodder
(se Side 301).
Lovforslaget, der i alt væsentligt svarer til et af Partiet
Venstre i Udvalget om Regeringens Jordlovforslag i Fjor
stillet Forslag, og som i Aar blev behandlet sammen med
Regeringens og Venstres Jordlovforslag, stilledes senere som
Ændringsforslag til det nævnte af Landbrugsministeren frem
satte Forslag til Lov om Oprettelse og Udvidelse af mindre
Landbrug, herunder Gartnerier og Havebrug, samt Tildeling
af Byggepladser og Havelodder og forkastedes som saadant,
jfr. nærmere herom og om dets Indhold foran B. Nr. 6.

40. Forslag til Lov om almindelig Folkeforsikring.
(Af Hendriksen [Ordfører], Fibiger, Korsgaard, Christmas
Møller, Parkov, A. C. D. Petersen og C. J. F. Sven). [A. Sp.
5249].
Forelagt i Folketinget 5/n (F. Sp. 1382). 1. Beh. 3-12/r,
(F. Sp. 2509, 2741, 2861, 2951). Henvist til Udvalget angaa
ende Forslag til Lov om Folkeforsikring (se Side 480). Beret
ning (B. Sp. 3245) afgiven 25/4.

I den af Udvalgets Formand (Weygaard) afgivne Beret
udtales bl. a.: »Udvalget lu r afholdt en Række Møder
og i disse behandlet saavel Regeringsforslaget som ogsaa
de af det konservative Folkeparti indbragte Folkeforsikrings
forslag.« Se i øvrigt under B. Nr. 16 in fine.
ning

Lovforslaget, der i Forening med de 2 nedenfor nævnte,
af samme Forslagsstillere indbragte Lovforslag udgør deres
Folkeforsikringsforslag, er enslydende med det i de to sidste
Rigsdagssamlinger indbragte, se Aarbog 1928—29, Side 372,
hvor dets Indhold er gengivet.
Lovforslaget sattes til 1. Behandling sammen med de af
Socialministeren forelagte sociale Lovforslag, deriblandt
Ministerens Folkeforsikringsforslag, og Ordførerne beskæf
tigede sig væsentligt med dette og berørte kun løselig nær
værende Forslag, om hvilket de Konservatives Ordfører Sven
udtalte, at hans Parti principalt maa fastholde det, men hvis
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der ikke er den fornødne Tilslutning til dets Gennemførelse,
maa Partiet lade det falde og indtræde i Forhandling om
Regeringens Forslag.
Om den af Udvalgets Formand afgivne Beretning, se
foran B. Nr. 16.

41. Forslag til Lov om supplerende Understøttelse
til Invalide- og Aldersrentenydere. (Af Hendriksen [Ord
fører], Fibiger, Korsgaard, Christmas Møller, Parkov, A. C.
D. Petersen og C. J. F. Sven). [A. Sp. 5287].
Forelagt i Folketinget 5/n (F. Sp. 1382). 1. Beh. 3-12/12
(F. Sp. 2509, 2741, 2861, 2951). Henvist til Udvalget angaa
ende Forslag til Lov om Folkeforsikring (se Side 480). Beret
ning (B. Sp. 3245) afgiven 25//4. Se foran under Nr. 40.
Lovforslaget, der er et Supplement til det af Forslags
stillerne fremsatte Folkeforsikringslovforslag, er enslydende
med det i de 2 sidste Rigsdagssamlinger indbragte, se Aarbog
1928—29, Side 385. Det var ikke i denne Samling Genstand
for Omtale.

Om den af Udvalgets Formand afgivne Beretning, se
foran B. Nr. 16.

42. Forslag til Lov om Opkrævning af Skatter m. m.
(Af Hendriksen [Ordforer], Fibiger, Korsgaard, Christmas
Møller, Parkov, A. C. D. Petersen og C. J. F. Sven). [A. Sp.
5293].
Forelagt i Folketinget 5/n (F. Sp. 1382). 1. Beh. 3-12/12
(F. Sp. 2509, 2741, 2861, 2951). Henvist til Udvalget angaa
ende Forslag til Lov om Folkeforsikring (se Side 480). Beret
ning (B. Sp. 3245) afgiven 25/4. Se foran under Nr. 40.

Lovforslaget er enslydende med det af de samme For
slagsstillere i de 2 sidste Rigsdagssamlinger indbragte, se
Aarbog 1928—29, Side 389. Det er ligesom det foregaaende
et Supplement til Forslagsstillernes Folkeforsikringsforslag
og behandledes sammen med dette uden at blive særlig
omtalt.

Om den af Udvalgets Formand afgivne Beretning, se
foran B. Nr. 16.
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43. Forslag til Lov om Statens Indkøb af Jord
til Oprettelse eller Udvidelse af mindre, selvstændige
Jordbrug og Ydelse af Byggelaan til disse samt Bort
leje af Jord til Kolonihaver. (Af Ulrich, Fibiger, Hen
driksen, Korsgaard, Christmas Moller. Parkov, A. C. D. Peter
sen og C. J. F. Sven). [A. Sp. 5317].
Forelagt i Folketinget 6/n (F. Sp. 1449). 1. Beh. 20-26/n
(F. Sp. 1899, 1966, 2072 og 2144). Henvist til Udvalget
angaaende Forslag til Lov om Oprettelse og Udvidelse af
mindre Landbrug samt Tildeling af Byggepladser og Havelodder (se Side 301).
Lovforslaget, der efter Forslagsstillernes Ordførers Ud
talelse indeholder »de Tanker, som det konservative Folke
parti gennem en Aarrække har gjort sig til Talsmand for paa
det Omraade, som hedder Udstykning af Jord til Husmands
brug«, behandledes sammen. med de andre Jordlovforslag
og blev til 2. Behandling stillet som Ændringsforslag til det
af Landbrugsministeren fremsatte Forslag til Lov om Opret?
telse og Udvidelse af mindre Landbrug, herunder Gartnerier
og Havebrug, samt Tildeling af Byggepladser og Havelodder,
og forkastedes som saadant, jfr. nærmere herom og om dets
Indhold foran B. Nr. 6.

44. Forslag til Lov om midlertidig Kriseforan
staltning. (Af A. C. D. Petersen, Fibiger, Hendriksen, Korsqaard, Christmas Moller, Parkov og C. J. F. Sven). [A. Sp.
6561].
Forelagt i Folketinget 2 % (F. Sp. 3832). 1. Beh. 10/.>
(F. Sp. 4457). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Fisker,
Larsen [Bjerre], Lundberg [Form.], Fr. Andersen [Holbæk A.],
[Sekr], Einer Jensen, Schrøder, Niels Frederiksen, Mads Lar
sen, Madsen-Mygdal, Pinstrup, Thorhauge, Fuglsang, Duborg,
A. C. D. Petersen og Christmas Møller). Beretning (B. Sp.
3161) afgiven 25
Nærværende Lovforslag er forelagt af de Konservative
sammen med de efterfølgende under Nr. 45 og 46 nævnte
Lovforslag i Anledning af Landbrugskrisen.
Lovforslaget gaar ud paa:
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at Ejendomme, hvis Jord erhvervsmæssig benyttes enten
til Landbrug eller G-artneribrug, fritages for, for Aaret 1931,
at erlægge den dem i Henhold til Lov Nr. 352 af 7. August
1922 om Beskatning til Staten af faste Ejendomme paahvi
lende Skat, og
at Staten for Finansaaret 1930—32 refunderer Kom
munerne ni Tovltedele*) af Kommunernes Udgifter til
Aldersrente.
Efter Ordførerens (A. C. D. Petersen) Anbefaling af Lov
forslagene, der behandledes under eet, fik Finansministeren
(Bramsnæs) Ordet og henviste angaaende Nr. 45 og 46 til
Regeringens Lovforslag om Ændringer i Vilkaarene for
Statens Udlaan (se Afsnit A, Nr. 7), medens han om nærvæ
rende Lovforslags første Punkt (Skattefritagelsen) udtalte,
at dette Forslag baade i sine reelle Virkninger og i sin tek
niske Udformning var saadan, at det ikke fortjente at ophøjes
til Lov. Om det andet Punkt (Refusionen) bemærkede
Ministeren, at naar Spørgsmaalet om at komme Kommunerne
til Hjælp skulde finde sin Løsning, burde det ske saaledes, at
der i ganske særlig Grad toges Hensyn til de øjeblikkelige
vanskelige Forhold og til de særlig vanskeligt stillede Kom
muner og omtalte derefter nærmere dette Forhold, derunder
Pengenes Tilvejebringelse.
Fisker, der talte for Socialdemokraterne, ønskede rimelig
Anvisning paa, hvorfra Pengene skulde komme, for at kunne
træde i Forhandling om Lovforslaget. Madsen Mygdal, Ven
stres Ordfører, omtalte udførligt den bestaaende Krise og
sagde dernæst i Anledning af den foreslaaede Statsskatte
lettelse, at det var ikke Ejendomsskatten til Staten, men de
kommunale Ejendomsskatter, der tyngede Landbruget, og
ønskede en virkelig Fastlæggelse ogsaa af Ejendomsskatterne
til Stat og Kommune. For øvrigt mente Taleren, at det var
en Nedbringelse af hele det offentlige Udgiftsbudget, set i
Forhold til Erhvervenes formindskede Skatteevne, der maatte
kræves. Refusionsforslaget var blot at flytte Udgifterne fra
een Kasse til en anden og havde ingen større Betydning i
Forhold til Krisens Omfang. Niels Frederiksen, Det radikale
Venstre, ansaa Lovforslaget for at være urimeligt i sin Virk
ning. Hans Hansen (Retsforb.) gik ogsaa imod Lovtorslaget.
1. Behandling formede sig i øvrigt som en stor Debat mel
lem Ordførerne om Erhvervs-, specielt Landbrugskrisen.
Det nedsatte Udvalgs Formand (Lundberg) meddelte i
en Beretning, at A. C. D. Petersen paa Forslagsstillernes

*) En Forhøjelse af Refusionen med 2/12.
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Vegne havde trukket deres Forslag i § 2 tilbage, efter at Rege
ringen paa Finansloven havde faaet vedtaget, at 10 Mill. Kr.
overføres fra Staten til Kommunerne;
I et Bilag til Beretningen oplystes paa Spørgsmaal fra
Udvalget vedrørende den finansielle Betydning af for Aaret
1931 at fritage for Statsejendomsskat Ejendomme, hvis
Jord benyttes erhvervsmæssigt til Landbrug eller Gartneri,
at den samlede foreslaaede Skattefritagelse paa Grundlag af
Ejendomsskyldvurderingen 1927 var beregnet til ca. 4% Mill.
Kr., hvoraf ca. 40 000 Kr. faldt paa Gartnerier og Havebrug.

45. Forslag til Lov om Ændring i Lov Nr. 97
af 31. Marts 1928 om Driftslaaneforeninger for Ejere
og Brugere af Landejendomme. (Af A. C. D. Petersen,
Fibiger, Hendriksen, Korsgaard, Christmas Møller, Parkov og
C. J. F. Sven). [A. Sp. 6559].
Forelagt i Folketinget 20/i (F. Sp. 3832). 1. Beh. 10/2
(F. Sp. 4457). Henvist til Udvalget angaaende Forslag til
Lov om Ændringer i Vilkaarene for Statens Udlaan (se Side
■000). Beretning (B. Sp. 3033) afgiven 25/4.
Lovforslaget gaar ud paa, at den i Loven af 31. Marts
1928 § 3 givne Afdragsfrihed paa 2 Aar for Laan kan forlænges
yderligere med indtil 2 Aar under Forudsætning af, at For
eningens samtlige Medlemmer stemmer herfor. Se i øvrigt
foran under Nr. 44.
Den af Udvalgets Formand (Lundberg) afgivne Beretning
udtaler, at Lovforslaget er blevet overflødiggjort efter Gennem
førelsen af det af Finansministeren fremsatte Forslag til Lov
om Ændringer i Vilkaarene for Statens Udlaan« (Se under
Afsnit A, Nr. 7).

46. Forslag til Lov om Ændring i Lov Nr. 106
af 4. April 1928 om Begunstigelser for Driftslaane
foreninger for mindre Jordbrugere. (Af A. C. D. Peter
sen, Fibiger, Hendriksen, Korsgaard, Christmas Møller, Parkov
.og C. J. F. Sven). [A. Sp. 6561].
Forelagt i Folketinget 20 h (F. Sp. 3832). 1. Beh. 10/.2
(F. Sp. 4457). Henvist til Udvalget angaaende Forslag til
Lov om Ændringer i Vilkaarene for Statens Udlaan (se Side
'.96). Beretning (B. Sp. 3033) afgiven 25/4.
41
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Lovforslaget gaar ud paa, at den i Loven af 4. April 1928
§ 3 angivne Afdragsf'rihed paa 1 Aar for Laan kan forlænges
yderligere med indtil 2 Aar under Forudsætning af, at For
eningens samtlige Medlemmer stemmer herfor. Se i øvrigt
foran under Nr. 44.
Den af Udvalgets Formand (Lundberg) afgivne Beretning
udtaler, at Lovforslaget er blevet overflødiggjort efter Gen
nemførelsen af det af Finansministeren fremsatte Forslag til
Lov om Ændringer i Vilkaarene for Statens Udlaan. (Se
under Afsnit A, Nr. 7).

47. Forslag til Lov om Overgang fra Skat til
Skyld. (Af Hans Hansen, Axel Dam og Geert-Jorgensen).
[A. Sp. 5639].
Forelagt i Folketinget 19/u (F. Sp. 1829). 1. Beh. 22-24/,
(F. Sp. 7300, 7358, 7453). '
Lovforslaget tilsigter — ifølge en Udtalelse af Forslags
stillernes Ordfører — »et Sporskifte i dansk Politik«. Det vil
skabe Betingelser for »en fælles Ejendomsret til Grundrenten«
og en privat Ejendomsret til arbejdsskabte Værdier og
imødekommer et stadig stigende Ønske hos Befolkningens
store Del, et Ønske, som allerede præger de forskellige Parti
programmer, men som ikke har fundet Udtryk i Lovgivningen.
I Lovforslaget er, efter Forslagsstillernes Udtalelse, føl
gende Hovedlinie fastlagt:
For det første, at Samfundet inddrager hele den fremtidige
Værdistigning af Jorden; for det andet, at hele Renten af den
nuværende Grundværdi paa gældfri Jord inddrages gradvis
gennem 25 Aar; for det tredie, at der ved Inddragning af
sidstnævnte Rente gives Lempelser for de gældbundne Skødehavere i indtil 50 Aar; for det fjerde, at det Beløb, Grundskyl
den giver Staten, skal bruges til Nedsættelse af Toldskatter,
og derefter til andre Skatters Nedsættelse, og for Kom
munernes Vedkommende til Nedsættelse af Ejendomsskyld
og andre Skatter. Endelig for det femte, at den nuværende
Indkomstskat og Formueskat til Staten omdannes til en
Formueafgift, hvis Størrelse er bestemt af, hvor stor Statens
Gæld er.
Lovforslagets Afsnit I, Om Grundvurdering, svarer i alt
væsentligt til samme Underafsnit i det af Forslagsstillernes
Parti i Rigsdagssamlingen 1927—28 fremsatte Lovforslag
med samme Titel (Rigsdagsaarbog 1927—28, Side 496), og
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hele Afsnittet hviler — udtales det — med enkelte Afvigelser,
bl. a. den, at Grundvurdering foretages hvert Aar, paa de
samme Principper som Loven af 7. August 1922 om Ejen
domsskyld til Staten.
Afsnit II, Paaligning af fuld Grundskyld, indføres nu
saaledes, at den i Henhold til Lovforslaget ansatte skyld
pligtige Grundrente (bortset fra den ifølge Lov Nr. 352 af
7. August 1922 senest ansatte Grundværdi, for hvilken der
gives Overgangsbestemmelser) vil være at betale med sit
fulde Beløb som Grundskyld. Af den ifølge Lovforslaget
opkrævede Grundskyld tilfalder der forud Staten og Kom
munerne et Beløb svarende til det Beløb, som henholdsvis
Staten og hver enkelt Kommune har haft i Indtægt af Grund
skylden i Finansaaret 1930—31. Dette Beløb nedsættes med
1/25 om Aaret, og Grundskyld derudover — altsaa fremtidig —
tilfalder med 3/5 Staten og 2/5 Kommunerne, i Landdistrik
terne kan indtil 1/5 tilfalde Amtskommunerne. Resten til
falder Sognekommunerne.
Endvidere indeholdt Lovforslaget følgende Overgangs
bestemmelser:
Grundrenten af den i Henhold til Lov af 7. August
1922 om Beskatning til Staten af faste Ejendomme og af den
i Henhold til Lov af 31. Marts 1926 om kommunale Ejendoms
skatter ansatte Grundværdi beregnes ved at dividere denne
med 20, og for Grundskyld af denne Grundrente gælder
følgende særlige Regler: Der betales for Finansaaret 1931—32
til Staten 5 pro mille af Grundværdien. For hvert følgende
Finansaar stiger Statsgrundskylden med 1 pro mille af Grund
værdien, indtil Grundskylden naar 3 pCt. — Der betales
til Kommunerne for 1931—32 0,8 pro mille af Grundværdien.
For hvert følgende Aar stiger den kommunale Grundskyld
med 0,8 pro mille, indtil Grundskylden naar 2 pCt.
I en Overgangstid skal den ifølge foranstaaende til
enhver Tid paalignede Grundskyld svares efter følgende
Regler: Første Aar med en saa stor Procentdel, som Ejerens
Formue udgør af Ejendomsskyldværdien, udregnet pr.
1. Januar 1931. — Herved fremkommer en Afkortningsprocent, der ansættes i hele Tal og ikke over 100, selv om
Gælden overstiger Ejendomsskyldværdien. For hvert Aar
nedsættes Afkortningsprocenten med to (2). — Denne Af-
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kortning vil være at foretage saavel for Stats- som for kom
munal Grundskyld.
Formaalet hermed er at tage et nødvendigt Hensyn til
Prioriteringen af Grundværdien for igennem omhandlede
Afkortning i Betaling af Grundrenten at sætte de gældbundne
Jordejere i Stand til at indfri deres Prioriteter i Jorden sam
tidig med Grundskyldens Paaligning. — Et Eksempel paa
Paaligning af Statsgrundskyld for en Ejendom: Ejendoms
skyld 25 000 Kr., Jordværdi 15 000 Kr. og Gæld 20 000 Kr.
Forudsat at Formuen er 5 000 Kr., udgør denne 20 pCt. af
Ejendomsskylden, hvorefter der bliver en Afkortning paa
80 pCt., og der skal første Aar svares 20 pCt. af 5 pro mille
af 15 000 Kr. eller 15 Kr. Dette Beløb stiger til det 41. Aar
med indtil 3 pCt. af 15 000 Kr. eller i alt 450 Kr., der er det
samme som Grundskylden for en gældfri Ejendom.

Til Afdrag af den pr. 1. Januar 1931 ansatte Grund
værdi skal der derhos ydes Skødehaverne x/2 pCt. aarlig i
50 Aar af Grundværdien. Disse Beløb indbetales af Staten
til Kommunerne, der skal fradrage Beløbet i den paagæl
dende Skødehavers kommunale Afgifter.
Grundskylden hæfter paa de paagældende Ejendomme i
deres Helhed og svares af den, der ifølge Skøde eller anden
Adkomst er Ejer af Ejendommen.
Om Grundskyldens Forfaldstid og dens Opkrævning
gives derhos en Række Bestemmelser, i nogen Grad svarende
til det tidligere (i Rigsdagssamlingen 1927—28) fremsatte
Lovforslag.
Afsnit III, Formueafgift, bestemmer, at af alle nuværende
Formuer, for Skødehavernes Vedkommende med Fradrag af
Jordværdien, skal der til Forrentning og Afdrag paa Stats
gælden og til de Skødehaverne tilkommende Afdrag i Jord
værdien svares en aarlig Afgift til Staten. Afgiften følger
Formuerne ved Arv eller Skifte, og den tekniske Udformning
af Formueafgiften sker ved særlig Lov.
Opgørelsen af Formuen foretages af de i Lov Nr. 149
af 10. April 1922 nævnte Skattemyndigheder, og Klage
behandlingen sker efter de i nævnte Lov givne Regler.
Om Formueafgiften udtales i Bemærkningerne, at en
saadan maa anses som rimelig, ligesom man ansaa det for
rimeligt og billigt, at der samtidig med den i Forslaget fast
lagte Ophævelse af Skatter paalignes samtlige Formuer her
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i Landet, der ikke direkte berøres af Grundskyldens Paa
ligning, en Afgift. Regnes der med en Formueafgift — udtales
det — uden Realisation af Statens Aktiver og med den
nuværende Statsgæld og den pr. 1. Januar 1931 ansatte
Grundværdi (ca. 4 800 Mill. Kr.) til Afdrag efter Lovforslaget,
skal der bruges til Forrentning og Afdrag 7 pCt. af 1 355 Mill.
Kr. i 25 Aar = 94,85 Mill. Kr. aarlig + ca. 24. Mill. Kr. til
Afdrag i Jordværdien, eller i alt en Formueafgift paa 118,85
Mill. Kr. aarlig. Ved den samtidig foreslaaede Ophævelse af
Formue- og Indtægtsskat samt Ejendomsskyld til Staten
(106,5 Mill. Kr. + en Merudgift paa 24 Mill. Kr. = i alt
130,5 Mill. Kr.) fremkommer en Difference paa ca. 12 Mill. Kr.,
som »let kan spares paa Finanslovens Bevillinger og Militær
udgifterne«.

Lovforslagets sidste Afsnit, Afsnit IV, omhandler Op
hævelse af Skatter og Afgifter. Følgende Skatter og Afgifter
ophæves eller ændres:
Indkomst- og Formueskat til Staten samt Bestemmelserne
om Grundskyld, Ejendomsskyld og Grundvurdering i Lov
Nr. 352 af 7. August 1922 ophæves. Endvidere Bestem
melserne i Lov af 31. Marts 1926 om kommunal Grundskyld.
Den i samme Lov omhandlede kommunale Ejendomsskyld
skal nedsættes med 1/25 om Aaret, første Gang i Skatteaaret
1931—32. Nybygninger, der ikke er skyldsat pr. 1. Januar
1931, skal være fritaget for kommunal Ejendomsskyld.
De i Toldloven af 29. Marts 1924 og senere dertil knyt
tede Bestemmelser omtalte Toldafgifter skal nedsættes med
mindst det Beløb, som Grundskylden ifølge nærværende Lov
har givet Staten i Indtægt udover det Beløb, som Skatterne
paa fast Ejendom har givet Staten i Finansaaret 1930—31.
Naar ovennævnte Toldafgifter er afviklet, skal Beløbet anven
des til andre Skattenedsættelser. Positionerne 22, 23, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 318, 319, 320 og 321 (01, Spiritus og
Tobak) omdannes til Banderoleafgifter.
Loven skulde, hvor ikke andet var bestemt, træde i
Kraft 1. April 1931, Bestemmelserne om Grundvurderingen
dog straks ved Lovens Underskrift.
Loven skulde ikke gælde for Færøerne.
Indenrigsministeren udtalte, at han forstod Lovforslagets
Hovedlinie saaledes, at dette indførte fuld Værdistignings
skat straks og fuld Grundskyld i Løbet af 25 Aar. Hvad
førstnævnte angaar, var Ministeriet principielt enigt heri,
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og det samme gjaldt en Videreførelse af Grundskyldslovgiv
ningen, men han kunde ikke tiltræde den Fremgangsmaade,
der var foreslaaet anvendt. Endvidere efterlyste Ministeren
det Grundlag, hvorpaa man vilde opkræve den stærkt for
højede Formueskat, der foresloges, ligesom han kritiserede
Lovforslagets finansielle og skattetekniske Beregninger. I
øvrigt erklærede Ministeren sig — som Grundskylds
tilhænger — »interesseret i, at Grundskyldstanken ikke
kompromitteres af uigennemtænkte Forslag«. Socialdemo
kraternes Ordfører (Lundberg) kritiserede ligeledes Lov
forslagets enkelte Bestemmelser, men sluttede med at
bemærke, at man var rede til at støtte Videreførelsen af
Grundskylden og først og fremmest at naa frem til at lægge
alle Ejendomsskatter paa Grunden og ingenting paa Byg
ningerne, men »vi tror ikke paa nogen Maade, at man har
løst Problemerne ved dette Forslag«. Venstres Ordfører
(Duborg) og de Konservatives Ordfører (Fibiger) under
kastede Lovforslaget en skarp Kritik, der yderligere uddybe
des af Krag, medens det radikale Venstres Ordfører (Jørgen
Jørgensen [Lejre]) hævdede Anskuelser i alt væsentligt som
de af Ministeren fremsatte.
Lovforslaget overgik til 2. Behandling.

48. Forslag til Lov om Omnibuskørsel med Motor
køretøjer. (Af Geert- Jorgensen, Axel Dam og Hans Hansen).
[A. Sp. 5803].
Fremsat i Folketinget 26/u (F. Sp. 2140).
I Bemærkningerne oplyses, at Grunden til Lovforslagets
Fremkomst var den, at Lov af 4. Juli 1927 om Omnibus- og
Fragtmandskørsel med Motorkøretøjer har vakt en stærk
Uvillie rundt om i Landet. Amtsraadenes vilkaarlige Nægtelse
af Tilladelse til Omnibuskørsel er baade af Rutebilejere og
den paagældende Egns Befolkning følt som et stærkt Indgreb
i den personlige Frihed og mod Grundlovens § 81 som store
Indskrænkninger i den frie og lige Adgang til Erhverv uden
at være begrundet i det almene Vel.
Lovforslaget gaar i alt væsentligt ud paa følgende:

Til Omnibaskørsel med Motorkøretøj — hvorved forstaas det samme som i den gældende Lovs § 1, Stykke 1,
angivet — kræves en forud meddelt skriftlig Tilladelse, der
gives af Politimesteren i Motorkøretøjets Hjemsteds Politi
kreds. Denne Tilladelse gives paa bestemte Betingelser,
blandt andet med Hensyn til en Grænse for Passagerernes
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Antal. — Føreren af et til Omnibuskørsel bestemt eller
faktisk benyttet Motorkøretøj skal være mindst 22 Aar og
have ført Automobil i mindst 1 Aar. Føreren skal derhos
have bestaaet en særlig Prøve, hvorom nærmere Regler
fastsættes af Justitsministeren efter Forhandling med Mini
steren for offentlige Arbejder. — Endelig indeholder Lov
forslaget, der skulde træde i Kraft den 1. Juli 1931, og som
gik ud paa Ophævelsen af Loven af 4. Juli 1927, Bestemmel
ser svarende til denne Lovs § 6 om Regulativer og om Sikker
hedsbestemmelser vedrørende Omnibussernes Indretning m. v.
— Lovforslaget naaede ikke at komme til Behandling.

49. Forslag til Lov om Ændringer i og Tillæg til
Lovgivningen om Skolevæsenet i de sønderjydske
Landsdele. (Af Schmidt'). [A. Sp. 5799].
Forelagt i Folketinget 26/u (F. Sp. 2143). 1. Beh. 2/12
(F. Sp. 2453). Henvist til Udvalget angaaende Forslag til Lov
om Folkeskolen i de sønderjydske Landsdele (se B. Nr. 34).
Beretning (B. Sp. 3039) afgiven 25/v

Lovforslaget er væsentlig enslydende med det i tidligere
Rigsdagssamlinger af samme Forslagsstiller indbragte, se
Aarbog 1929—30, Side 466, og 1928—29, Side 429, hvor det
da foreliggende Forslag er gengivet. Der er dog foretaget
et Par Ændringer. Det tidligere Lovforslags nye Affattelse
af § 23 i Loven af 1. Maj 1923 om Statens Overtagelse af
de ved Oprettelsen af en tysksproget Folkeskole foraarsagede
Merudgifter er udgaaet, fordi Lov Nr. 242 af 6. Maj 1921
vedrørende den kommunale Beskatning i de sønderjydske
Landsdele, der foresloges ophævet, nu er ophævet. — Derhos
er Bestemmelsen om, at der i en Skole med dansk Under
visningssprog skal sørges for tysk Undervisning paa Kom
munens Bekostning, dersom der andrages herom for mindst
10 skolepligtige Børn, ændret til, at saadanne 10 Børn skal
være »i samme Klasse«.

Forslagsstilleren udtalte ved Fremsættelsen, at han ikke
har følt sig foranlediget til at trække hele Lovforslaget tilbage
paa Grund af det Lovforslag om de sønderjydske Skoleforhold,
som Undervisningsministeren har fremsat. Der er visse Ting
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om private Skoler og den højere Skole, som slet ikke bliver
berørt i Ministerens Lovforslag; i andre Ting ventede
han, at der kan tilbydes mere, end Ministeren gør, og vilde
derfor ikke give Afkald paa Forslaget.
Ved 1. Behandling henviste saavel de forskellige Ordførere
som Ministeren til deres tidligere Udtalelser om Sagen og
erklærede sig villige til under en Udvalgsbehandling at søge
at finde en Løsning. I Beretningen fra Udvalget udtaltes, at
Udvalget har under Hensyn til Behandlingen af »Forslag til
Lov om Folkeskolens Styrelse og Tilsyn og Tilsynet med pri
vate Skoler« ikke bragt sine Forhandlinger til Afslutning og
har derfor ikke kunnet afgive Betænkning.

50. Forslag til Lov om Statens Overtagelse af
Kommunernes Udgifter til Forsorg for abnorme, van
føre m. fl. (Af 14. Medlem for 5. Kreds [Bækgaard], 3.
landstings valgte Medlem [J. V. Christensen], 8. Medlem for
6. Kreds [Marie Christensen], 2. Medlem for 4. Kreds [I. A.
Hansen], 7. Medlem for 6. Kreds [Hauch], 4. Medlem for 5.
Kreds [J. Jensen-Klejs], 3. Medlem for 6. Kreds [N. K.
Kristensen], 6. Medlem for 6. Kreds [Thomas Larsen] og
3. Medlem for 4. Kreds [Stensballe]}. [A. Sp. 8483].
Fremsat i Landstinget 13/3 (L. Sp. 1088). 1. Beh. 19/3
(L. Sp. 1218). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Bækgaard [Form.], Ludvig Christensen, Henriette Crone, Gisselbæk, Johs. Hansen, Jefsen Christensen, Jensen-Stevns, H. P.
Johansen, Josiassen, Nedergaard, Stegger Nielsen, P. C.
Petersen, S. Rasmussen, Fritze Teisen [Sekr.] og Veistrup).
Beretning (B. Sp. 3227) afgiven 25/4.
Lovforslaget var saalydende:
Staten afholder fremtidig samtlige Udgifter, som i Hen
hold til hidtil gældende Regler paahviler Kommunerne, til
Opdragelse, Underhold og Forsørgelse samt Kur og Pleje
for trængende, der som sindssyge, aandssvage, Epileptikere,
vanføre, lemlæstede, talelidende, blinde og døvstumme er
anbragt paa Statsanstalter eller paa dertil af Staten god
kendte Anstalter, eller som af en saadan Anstalt, under dennes
vedvarende Tilsyn, er anbragt hos private. — Loven skulde
træde i Kraft 1. April 1931.
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Ordføreren for Forslagsstillerne (Bækgaard) bemærkede
i sin Forelæggelsestale, at Grunden til Forslagets Fremkomst
var den, at mange Kommuner vanskeligt kan bære de Udgifter
af den omhandlede Art, der paalægges dem, Udgifter, som
Kommunalbestyrelserne ingen Indflydelse har paa, da de som
Regel er fastsat ved Lov. Selv om et Forslag i saa Henseende
ikke er nyt — det er bl. a. søgt gennemført i den i Folke
tinget behandlede »Socialreform« —, mente man dog ikke, at
der var noget til Hinder for dets Gennemførelse som isoleret
Lovforslag. Det Beløb, hvormed Kommunerne vilde blive
aflastet, blev af Ordføreren anslaaet til ca. 7 Mill. Kr. —
Medens Ordføreren for det konservative Folkeparti (S. Ras
mussen) gav Lovforslaget sin Tilslutning — idet han dog
ønskede yderligere Oplysninger —, gik Ordføreren for Social
demokratiet (Johs. Hansen) og for det radikale Venstre
(Veistrup) imod. Det samme gjorde Statsministeren, der vel
havde Sympati for Tanken, men henviste til at søge den løst
ved det forelagte Socialreformforslag, ligesom Ministeren
henviste til, at der paa Finansloven er afsat 10 Mill. Kr. til
Aflastning af Kommunerne. — I den af Udvalgets Formand
afgivne Beretning udtales bl. a., at det i et Møde paa Begæring
af det konservative Folkepartis Medlemmer vedtoges at rette
Forespørgsler til Socialministeren angaaende Lovforslagets
økonomiske Rækkevidde og dets Betydning overfor Staden
Københavns Forsorgsudgifter i saa Henseende. For øvrigt
viste der sig i Udvalget — udtales det — ligesom ved Lov
forslagets 1. Behandling »ikke tilstrækkelig Tilslutning til at
føre det frem til Vedtagelse«.

51. Forslag til Lov om Ændringer i Reglerne om
Amtskommunernes Skatteudskrivning. (Af 3. Medlem
for 5. Kreds [S. Rasmussen], 17. landstingsvalgte Medlem
[Docker], 2. Medlem for ]. Kreds [Ellinger], 1. Medlem for
6. Kreds [Frokjær], 16. landstingsvalgte Medlem [Godskesen] og 15. landstingsvalgte Medlem [Tvede]). [A. Sp. 6257].
Forelagt i Landstinget 12/12 (L. Sp. 306). 1. Beh. 23
(L. Sp. 491). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Bæk
gaard, Frøkjær, Gissel bæk, Gregersen, A. P. Hansen, I. A.
Hansen, Jobs. Hansen, Jensen [Aale], Kr. Johansen, N. K.
Kristensen, Johannes Pedersen, P. C. Petersen, Rasmus
Rasmussen, S. Rasmussen og Rasmussen [Flemløse] [Form.]).
Beretning (B. Sp. 3213) afgiven 25/4.
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Forslagsstillernes Hensigt med dette Lovforslag er efter
Ordførerens Udtalelse at opnaa »to Ting: for det første,
at den Udskrivning, som nu sker gennem Amtsskatterne,
kommer til at hvile paa et bredere Lag af Befolkningen,
end Tilfældet nu er, og for det andet, at den Promille,
som kan lignes paa fastEjendom, bliver nogenlunde fast«.
Det falder saaledes til Dels sammen med det af Indenrigs
minister Krag i Samlingen 1928—29 i Folketinget forelagte
Lovforslag, se Aarbog 1928—29, Side 242, men det adskiller
sig fra det paa flere Punkter. Forslaget af 1928 gik ud paa
at fastslaa, at den amtskommunale Grundskyld ikke maa
overstige 4 pro mille, og at Resten skulde lignes paa Kom
munerne. I Forslaget her er Promillen sat til 2,7. I det i
Folketinget fremsatte Lovforslag fastsloges det endvidere,
at af det Beløb, der herefter lignedes paa Sognekommunerne,
maatte højst en Trediedel lignes paa fast Ejendom. Her er
Brøkdelen sat til en Fjerdedel. Endelig fastslaas det her til
Forskel fra Forslaget i 1928—29, at hvis det Beløb, der efter
de anførte Regler skal lignes paa Sognekommunerne, udgør
mindre end det paagældende Amts Udgifter til Medicinal
væsen, skal dog samtlige disse Medicinaludgifter lægges paa
Kommunerne.
Lovforslagets væsentligste Indhold er:
§ 1. Amtsrepartitionsfondens Fornødenheder tilveje
bringes dels ved Udskrivning af amtskommunal Grundskyld
og Ejendomsskyld paa de i Amtskommunen liggende faste
Ejendomme, dels ved Ligning paa de under Amtsraadskredsen
hørende Kommuner.
§ 2. De Promiller, hvormed den amtskommunale Grund
skyld og Ejendomsskyld skal opkræves, fastsættes af Amts
raadet i Forbindelse med Vedtagelsen af det aarlige Overslag;
Ejendomsskyldspromillen udredes med % af Promillen for
den amtskommunale Grundskyld. Den Promille, hvormed
den amtskommunale Grundskyld opkræves, maa i den enkelte
Amtskommune ikke overstige 2,7; for de Amtskommuners
Vedkommende, der i Regnskabsaaret 1930—31 har opkrævet
Grundskyld med en større Promille end 2,7, faar denne Be
grænsning dog først fuld Gyldighed i Regnskabsaaret 1935
—36, saaledes at den fornævnte Maksimalpromille kan for
højes i Regnskabsaaret 1931—32 med indtil % af Forskellen
mellem den i Amtskommunen i 1930—31 anvendte Grund
skyldspromille og Maksimalpromillen 2,7, i Regnskabsaaret
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1932—33 med indtil 2/4 og i Regnskabsaaret 1933—34 med
indtil 1/4 af den nævnte Forskel.
§ 3. Den Del af Anitsrepartitionsfondens Fornøden
heder, der herefter ikke dækkes ved Udskrivning paa fast
Ejendom, dog mindst de af Amtskommunen tilvejebragte
Beløb til Dækning af Udgiften til Medicinalvæsen, lignes
paa de under Amtsraadskredsen hørende Kommuner og
fordeles paa disse efter følgende Regler:
En Trediedel af Beløbet fordeles i Forhold til de enkelte
Sognekommuners Folkemængde ved sidste almindelige Folke
tælling, en Trediedel efter Størrelsen af det Beløb, hvortil de
skattepligtige Indkomster til Staten i det Skatteaar, der ligger
forud for det Regnskabsaar, Overslaget vedrører, i hver
enkelt Sognekommune er endeligt ansat i Henhold til Lov af
10. April 1922 om Indkomst- og Formueskat til Staten, for
inden de i nævnte Lovs § 8 omhandlede Fradrag er foretaget,
og en Trediedel efter Amtsraadets frie Skøn. Ved Paaligning
af Bidrag til Bornholms Amtsfond har det sit Forblivende
ved de hidtil gældende Regler, for saa vidt angaar Fordelin
gen af Amtsfondens Udgifter imellem Købstæder og Land.
§ 4. Den enkelte Sognekommune ligner sit Bidrag til
Amtskommunen efter de samme Regler som de sognekom
munale Skatter paa fast Ejendom og efter Formue og Lej
lighed, hvorved dog maa iagttages, at højst Fjerdedelen af
Bidraget til Amtskommunen maa lignes paa fast Ejendom.
Uanset Bestemmelserne i § 6, 2. Stykke, i Lov om kommunale
Ejendomsskatter af 31. Marts 1926 vil det for den 4-aarige
Periode fra 1. April 1931 til 31. Marts 1935 eventuelt fast
satte Forhold mellem Ligning paa faste Ejendomme og paa
Formue og Lejlighed kunne optages til Revision, saaledes at
et nyt Ligningsforhold, der dog ikke maa lægge nogen større
Brøkdel end hidtil af Sognekommunens Udskrivningsbeløb
over paa faste Ejendomme, kan lægges til Grund for den
kommende Skatteudskrivning.
§ 5. Det hver enkelt Sognekommune paalignede Bidrag
udredes paa samme Maade som Sognekommunens øvrige
Udgifter. Amtsraadet meddeler snarest muligt efter, at Amts
repartitionsfondens Overslag er vedtaget ved 1. Behandling,
og inden Udgangen af December Maaned, de enkelte Sogne
kommuner, hvor meget disses Bidrag til Fonden herefter
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maa antages at ville udgøre for det kommende Skatteaar.
Umiddelbart efter Overslagets endelige Vedtagelse meddeler
Amtsraadet de paagældende Sogneraad de Forandringer, der
herefter maatte være sket med Hensyn til de paalignede
Bidrags Størrelse. — Forinden Skatteopkrævningen paa
begyndes, udregne c Sogneraadet den Brøkdel af Kommunens
samlede Skatteudskrivning, som Bidraget til Anitsrepartitionsfonden udgør. Paa Skattekvitteringerne skal denne Brøk
angives med forneden Forklaring til Vejledning for Skatte
yderne.
I § 6 gives T -egler for Skattens Indbetaling fra Kom
munerne til Amtsfonden.
For de sønderjydske Amtskommuners Vedkommende
kan Amtsraadene efter § 7 fremdeles bestemme, at hele
Amtskommunens Udskrivningsbeløb lignes paa Amtsraadskredsens Sognekommuner, dog saaledes, at det Beløb, der
herefter udskrives paa disse, fordeles efter Reglerne i § 3.
§ 8 giver Regelen om Lovens Ikrafttræden og Ophævelse
af ældre Lovbestemmelser.
Ved 1. Behandling tog Indenrigsministeren straks Ordet
og fremsatte en Række Indvendinger, der konkluderede i,
at Regeringen ikke kunde yde sin Støtte til Lovforslagets
Gennemførelse. Ministeren fremhævede, at der ikke her er
Tale om nogen Skattelettelse for Befolkningen som Helhed,
men kun om en Omlægning, at Forslaget betegner et stærkt
Indgreb i Amte]‘nes Frihed til at bestemme Ligningsgrund
laget, at en Fo:’deling efter Forslagets Regler vil medføre
oget Skat for Kommuner med daarlig Beliggenhed og daarlig
Jord, at Sognekommunernes Optræden som Skatteopkrævere
udvides, og at Forslagets Virkning for de enkelte Skatteydere
vil være, at Ejendomsskatterne gaar ned, de personlige
Skatter op, saa at alle, der ikke ejer fast Ejendom, vil faa
Skatteforhøjelse. — Venstres Ordfører, Rasmussen (Flemløse), udtalte, at Lovforslaget i Forhold til Venstres Lovforslag
af 1928 medføre? en saa stærk Overføring til den personlige
Skat, at Partiet har Betænkelighed ved at gaa med til en
højeste Grundskyldsprocent af 2,7 ligesom ved Bestemmel
sen i § 4 om Ti ladelse til kun at overføre en Fjerdedel til
de faste Ejendomsskatter i Kommunen. I øvrigt henviste
han til Venstres tidligere Standpunkt i denne Sag og udtalte,
at enhver Mulighed for at faa en Begrænsning af den faste
Ejendoms Skattepligt bør prøves. — Socialdemokraternes
og de Radikales Ordfører, henholdsvis Johannes Hansen og
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udtalte sig imod Lovforslaget ud fra
Betragtninger, der faldt sammen med Ministerens.
I den af Landstingsudvalgets Formand afgivne Beretning
udtaltes, at Udvalget havde holdt flere Møder og haft et Samraad
med Indenrigsministeren, omfattende dels Amtskommunernes
Regnskabsformer, dels Formen for og Omfanget af ønskelige
Oplysninger til Udredning af Forslagets Virkninger. For
skellige Oplysninger var herefter begæret fra Indenrigsmini
steriet, men disse kunde ikke foreligge, før Rigsdagssamligen
sluttede.
Rasmus Rasmussen,

52. Forslag til Lov om Tillæg til Lov om Opret
telse af Husmandsbrug af 29. Marts 1924. (Af 7. Med
lem for 6. Kreds [Hauch], 14. Medlem for 5. Kreds [Bæk
gaard], 5. Medlem for 2. Kreds [Johs. Clausen], 5. Med
lem for 6. Kreds [Gisselbæk], 11. Medlem for 5. Kreds
[Gregersen] og 15. Medlem for 5. Kreds [Rs. Nielsen]).
[A. Sp. 8519—0. Sp. 2265].
Forelagt i Landstinget 2 % (L. Sp. 1239). 1. Beh. 25/3
(L. Sp. 1448). Henvist til Udvalget angaaende Forslag til
Lov om Oprettelse og Udvidelse af mindre Landbrug, her
under Gartnerier og Havebrug, samt Tildeling af Bygge
pladser og Havelodder (Se Side 301). Betænkning (B. Sp.
2887) afgiven 28/3. (Ordfører: Hauch). 2. Beh. 3% (L. Sp.
1688). 3. Beh. 3 % (L. Sp. 1730). Oversendt til Folketinget.
1. Beh. 8/4 (F. Sp. 6667). Henvist til Udvalget angaaende
Forslag til Lov om Oprettelse og Udvidelse af mindre Land
brug samt Tildeling af Byggepladser og Havelodder (se
Side 301).

Lovforslaget, der gik ud paa at forlænge Revisionsfristen
for Husmandsloven af 29. Marts 1924 (»den gamle Husmands
lov«) til Rigsdagssamlingen 1931—32, svarede i øvrigt til
den i Fjor vedtagne Lov i saa Henseende (se Aarbog 1929—30,
Side 108) og gav Bemyndigelse til at udlaane indtil 8 Mill. Kr.
til nye Husmandsbrug, 600 000 Kr. til Tillægslaan og 400 000
Kr. til Lejehuse. Det fremsattes — efter hvad Ordføreren for
Forslagsstillerne (Hauch) oplyste —, fordi den gamle Hus
mandslov vilde udløbe med Udgangen af Finansaaret 1930
—31, saaledes at der ikke vilde være Midler til Raadighed til
Udstykning, for saa vidt det i et Landstingsudvalg paa
daværende Tidspunkt henliggende Forslag til Lov om Op
rettelse og Udvidelse af mindre Landbrug, herunder Gart-
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nerier og Havebrug samt Tildeling af Byggepladser og Havelodder, (se foran B. Nr. 6) ikke blev vedtaget før Samlingens
Slutning.
Landbrugsm nisteren udtalte Beklagelse over, at Lovfor slaget var forelagt, før Forhandlingerne om ovennævnte
J ordlovsforslag var tilendebragt, og henviste til, at hvis
Forlig ikke opmaedes, var der paa Finansloven stillet For
slag om Bevilli ig paa 3,4 Mill. Kr. (om denne Bevillings
Udstemning i landstinget, se foran under Finansloven) til
Udstykning efter 4. Oktober-Loven, ligesom Regeringen i
saa Fald selv vi’ de søge den gamle Husmandslov forlænget.*)
Lovforslaget henvistes efter Forslag af Ordføreren til detom
ovennævnte Lovforslag nedsatte Udvalg, og i Betænkningen
stillede de Konservative Forslag om, at Beløbet i § 2 nedsattes fra 8 Mill. Kr. til 6 Mill. Kr., samt at af disse 6 Mill. Kr.
skulde de 3,5 Mill. Kr. tages af Jordfondens Forrentning og
Afdrag, de 2,5 II li 11. Kr. af Statskassen. Af Venstre stilledes
Forslag om Indsættelse af en ny saalydende Paragraf:
Der kan i Finansaaret 1931—32 anvendes et Beløb paa
indtil 3,5 Mill. Kr. af Jordfondens Midler til Opkøb af Jord
under Forudsætning af, at saadant Opkøb kan finde Sted
omtrent til Gru: id værdien. — Ved Udstykning af den saa
ledes opkøbte Jord skal Ansøgerne have Adgang til at vælge
mellem Selveje i Henhold til Lov Nr. 81 af 29. Marts 1924
om Oprettelse af Husmandsbrug eller Statsfæste i Henhold til
Lov Nr. 328 af <4. Oktober 1919 om Vilkaar for Bortsalg af
Jorder i offentli«gt Eje. —• Vælger Ansøgeren Selveje, skal
Jorden overladess ham til Grundværdi.
Landbrugsmi nisteren modsatte sig begge Ændringsfor
slag, der forkastedes, hvorefter Lovforslaget vedtoges ved
3. Behandling med 27 Stemmer, medens 42 undlod at stemme,
og oversendtes til Folketinget i den forelagte Skikkelse. Det
behandledes i Folketinget samtidig med det af Ministeren
forelagte til nærværende Forslag svarende Forslag til Lov om
Oprettelse af mindre Landbrug (se foran B. Nr. 10) og hen
vistes til det herom nedsatte Udvalg, der ikke afgav Betænk
ning.

53. Forslag til Lov om Nedsættelse af et Udvalg
til Undersøgelse af den nu gældende Beskatning af
Chokolade, Tobak og stærke Drikke. (Af 4. Medlem
fra 2. Kreds [Lange], Ordfører, 17. landstingsvalgte Medlem
[Docke)'], 2. Medlom for 1. Kreds [Ellinger], 16. landstings-

*) Om Regeringens Forslag i saa Henseende, se foran B. Nr. 10.
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valgte Medlem [Godskesen], 3. Medlem for 5. Kreds [S.
Rasmussen] og 15. landstingsvalgte Medlem [Tvede]). [A.
Sp. 8625].
Fremsat i Landstinget 27/3 (L. Sp. 1565). 1. Beh. 15/4
(L. Sp. 1848). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Andrea
Broch mann, P. Christensen, Johs. Clausen, Gisselbæk, A. P.
Hansen, Jefsen Christensen, Albert Jensen, Johannes Jensen,
N. K. Kristensen, Lange [Form.], Ch. Petersen, Stensballe,.
C. F. Sørensen, Tvede og Veistrup).
Ifølge Lovforslaget bemyndiges Finansministeren til at
nedsætte et Udvalg, som skal have til Opgave at foretage
en Undersøgelse af den tekniske Side af den gældende Beskat
ning paa Chokolade, Tobak og stærke Drikke (jfr. Lov
Nr. 219 af 1. Maj 1923, Bkg. Nr. 2 af 4. Januar 1929, Lov
Nr. 82 af 22. Marts 1930 og Lov Nr. 83 af 22. Marts 1930 m. fl.),
ligesom det skal være Udvalgets Opgave eventuelt at stille
Forslag om Ændring i den nugældende Beskatning. — Finans
ministeren vælger Udvalgets Formand og 4 Repræsentanter
for Administrationen. Handelsministeren udpeger et Medlem.
Desuden udpeger Fællesrepræsentationen for Haandværk og
Industri, Industriraadet, Grosserer-Societetet, Provinshan
delskammeret, De samvirkende Købmandsforeninger i Dan
mark og De københavnske Handelsforeningers Fælles
repræsentation hver 3 Medlemmer til Udvalget. — End
videre bemyndiges Finansministeren til at afholde de med
Udvalgets Arbejde forbundne Udgifter paa Finansloven. —
Loven skulde træde i Kraft straks.
Formaalet med Lovforslaget var — efter Ordførerens
(Lange) Udtalelser ved Forelæggelsen — at undersøge, om
man ikke kunde finde en mere praktisk og mere enkel Maade
at opkræve disse Skatter paa. Det var ikke Forslagsstillernes
Hensigt at formindske de Indtægter, som Staten kan have
gennem denne Beskatning, men at faa gennemført en Op
krævnings- og Regnskabsmaade, en Administrationsmaade,
der kunde være mere tilfredsstillende for de erhvervsdrivende
uden at formindske den Kontrol, Administ rat ionen fører
med, at disse Skatter bliver opkrævet. — Overfor Finans
ministerens, ved 1. Behandling udtalte, Opfattelse af Lov
forslaget som tilsigtende en Forberedelse af en Ændring — i
nedsættende Retning — af den indirekte Beskatning, en Ned
sættelse, Ministeren i Almindelighed billigede, dog ikke paa-
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den i Lovforslaget angivne Maade og paa de angivne Omraader, fastholdt Ordføreren, at Lovforslaget kun angik den
tekniske Del, Opkrævningsmaaden m. v. af de omhandlede
indirekte Skattelove. Ministeren modsatte sig imidlertid
Lovforslaget — støttet af Ordførerne for Socialdemokratiet
(P. Christensen) og det radikale Venstre (Veistrup) —, idet
han bl. a. ansaa det foreslaaede Udvalg overflødigt og om
stændeligt, eftersom der altid i saa Henseende fandt et for
begge Parter ti fredsstillende Samarbejde Sted mellem Admi
nistrationen og de paagældende Erhverv. Med Henblik paa
en af Ministeren fremsat Udtalelse om, at der for Spiritus
skattens Vedkommende —• navnlig dennes Skalabestemmel
ser — formentlig inden længe vilde tiltrænges visse Ændrin
ger, pegede Ver stres Ordfører (Johannes Jensen) paa Partiets
Forslag i forrige Rigsdagssamling (Rigsdagsaarbog 1929—30,
Side 87) om at opkræve hele Afgiften af 01 og Spiritus direkte
hos Fabrikanten og erklærede sig villig til en Forhandling
om Lovforslaget paa et saadant Grundlag.

54. Forslag til Lov om Tillæg til Lov Nr. 137
af 1. Juni 1929 om Foranstaltninger til Fremme af
Udstykningen i de sønderjydske Landsdele. (Af 1. lands
tingsvalgte Medlem [Jefsen Christensen] og 12. Medlem for
5. Kreds [Jens Høyer]). [A. Sp. 8629].
Forelagt i Landstinget 28/3 (L. Sp. 1569). 1. Beh. 3%
(L. Sp. 1703). Henvist til Udvalg paa 15 Medlemmer (Bækgaard, Johs. Clausen, Frøkjær, Gregersen, A. P. Hansen, Jobs.
Hansen, Hauch, Jens Høyer, Jefsen Christensen [Form.],
Jensen [Aale], Jeppesen [Drusebjerg], H. P. Johansen, Kr.
Johansen, P. C. Petersen og S. Rasmussen). Beretning
(B. Sp. 3229) afgiven 25/4Ifølge Lovforslagets § 1 kan Jord, der indkøbes for Jord
fondens Midler i Medfør af § 1 Nr. 1 i Lov Nr. 139 af 1. Juni
1929 om Foranstaltninger til Fremme af Udstykningen i de
sønderjydske Landsdele, enten sælges i fri Handel, afhændes
som Tillægsparcelfler til bestaaende Ejendomme eller udstyk
kes i Parceller fortrinsvis af en saadan Størrelse, at der paa
hver Parcel kan oprettes et Jordbrug, tilstrækkeligt til at
ernære en Famine ved dennes egen Arbejdskraft. Udstyk
ning i mindre ell|r større Parceller, eventuelt i Gaarde med
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et Tilliggende af højst 15 ha middelgod Jord, kan dog finde
Sted, hvor Forholdene taler derfor.
Afhændes Jorden til Oprettelse af nye selvstændige Hjem
med Laan fra Staten eller Jordfonden enten i Jord eller Byg
ninger, eller i begge Dele, maa dette ske enten efter Reglerne
i Lov om Husmandsbrug af 29. Marts 1924 med Tillægslove
eller i Lov Nr. 256 af 29. Marts 1924 med Ændringer i Lov
Nr. 152 af 15. April 1930 eller efter Reglerne i Lov Nr. 557
af 4. Oktober 1919.
Overtages Jorden efter Reglerne i sidstnævnte Lov,
fastlægges Overtagelsessummen i Overensstemmelse med den
Værdi, som Statens Jordlovsudvalg, Køberen og Amtskom
missionen enes om er Jordens Handelsværdi i Overdragelses
øjeblikket. — Denne Sum forrentes med 4% pCt., indtil
Jorden er vurderet til Grundskyld. — Ansættes Jordværdien
til Grundskyld lavere -end Overdragelsessummen, tinglæses
Forskelsbeløbet paa Ejendommen, forrentes med 4^ pCt. p. a.
og afdrages i 20 Aar, medens Brugeren i øvrigt forrenter den
til enhver Tid ansatte Jordværdi til Grundskyld med
4% pOt. p. a.
Endvidere indeholdt Lovforslaget Regler om Laan til
Opførelse af Bygninger, ganske svarende til §§ 2 og 4 i den
i Fjor vedtagne Lov om Tillæg til Lov Nr. 137 af 1. Juni 1929
om Foranstaltninger til Fremme af Udstykningen i de sønder
jydske Landsdele (se Aarbog 1929—30, Side 112).

Lovforslaget fremsattes, efter hvad Ordføreren for For
slagsstillerne (Jefsen Christensen) oplyste under sin Fore
læggelsestale, fordi man ikke vilde lade Rigsdagssamlingen
slutte uden at pege paa, at Regeringen derved, at den ikke
har fremsat Forslag til Revision af ovennævnte Lov om
Tillæg til Udstykningsloven af 1929, hvilken Tillægslov
udløb den 31. Marts og gav en vis Adgang til Besiddelses
formen frit Eje, »ganske stille vilde lade Udstykningen af den
Jord, der er købt eller købes i Sønderjylland for de bevilgede
10 Mill. Kr., glide over paa 4. Oktober-Lovens Bestemmelser
alene.«
Befolkningen i Sønderjylland hylder ikke dette Princip
og ønsker ikke at staa i direkte Afhængighedsforhold til
Statsmagten. Lovforslaget tilsigtede derfor, at Udstyk
ningen kunde foregaa under de mest valgfri Former og under
lige økonomiske Vilkaar.
Landbrugsministeren modsatte sig Lovforslaget, idet han
42
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udralte følgende: »Da Lovforslaget efter mit Skøn betegner
en betydelig Forringelse af den gældende Lov om disse For
hold, kan man i <ke vente min Medvirkning til Gennemførelsen
af det«, ligesom Ordføreren for Socialdemokratiet (Jensen
[Aale]) og for det radikale Venstre (Jeppesen [Drusebjerg])
sluttede sig her il. De Konservatives Ordfører (S. Rasmussen)
modsatte sig defordi man fra Partiets Side overhovedet ikke
kan gaa med t 1 Fæste.
I den af Uc. valgsf or manden (Jefsen Christensen) afgivne
Beretning udtales:
»Udvalget hir behandlet Lovforslaget i flere Møder, men
naaede ikke at blive endeligt færdigt med det, grundet paa,
at Medlemmer af Udvalget ønskede, at der først skulde
træffes Afgørelse vedrørende et af Landbrugsministeren
fremsat Lovforslag (se foran B. Nr. 10). — Denne Afgørelse
faldt først Dagen før Rigsdagens Hjemsendelse, og der blev
saaledes ikke Tid til at føre Lovforslaget frem til Afgørelse
i Rigsdagens Ting.«

55. Forslag til Lov om Beskatning til Staten af
fast Ejendom og Overførsel af Udgifter fra Kommu
nerne til Staten. (Af 17. landstingsvalgte Medlem [Døcker]
og 3. Medlem for 1. Kreds [Schovelin]), [A. Sp. 8627].

Forelagt i Lc>ndstimjet 28/.i (L. Sp. 1568). Taget tilbage
(L. Sp. 1846). Tilbagetagelsen behandlet 17/< (L- Sp. 1874).
Lovforslaget, der havde følgende Affattelse:
*§ L
Ejendomme, hvis Jord erhvervsmæssig benyttes enten
til Landbrug eller Gartneribrug, fritages for, for Aaret 1931,
at erlægge den dem i Henhold til Lov Nr. 352 af 7. August
1922 paahvilende Skat.
§ 2.
For Finansa iret 1930—31 refunderer Staten Kom
munerne ni Tolvtedele af Kommunernes Udgifter til Alders
rente«,
fremkom efter Forslagsstillernes Ordførers Udtalelse, fordi
man ikke var tilfreds med den Maade, hvorpaa det paa
Finanslovforslaget under § 14 opførte ekstraordinære Tilskud
til Kommunerne, 10 Mill. Kr., tænktes anvendt og fordelt.
(Se Side 66). Paa hver af Lovforslagets Paragraffer vilde
det dreje sig om et Beløb af ca. 5 Mill. Kr.
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Ordføreren for Forslagsstillerne (Schovelin) motiverede
Tilbagetageisen af Lovforslaget med, at Finansloven nu var
vedtaget, og henviste til det i Folketinget fremsatte Lov
forslag af tilsvarende Indhold, idet han fandt det naturligt
paa et saa vigtigt økonomisk Omraade først at erfare Folke
tingets Mening.

56. Forslag til Lov om Nedsættelse af Valgretsog Valgbarhedsalderen til Færøernes Lagting, til
færøske Landkommuner og til Thorshavns Byraad.
(Af Medlem for 7. Kreds [Patursson]). [A. Sp. 8449].
Fremsat i Landstinget 4/3 (L. Sp. 853). 1. Beh. 19/3
(L. Sp. 1231). 2. Beh. 25/3 (L. Sp. 1389). 3. Beh. 17/4 (L. Sp.
1874), ved hvilken Lovforslaget forkastedes.
Lovforslaget tilsigter at nedsætte Valgretsalderen og
Valgbarhedsalderen til Færøernes Lagting, til færøske Land
kommuner og til Thorshavns Byraad fra 2.5 til 21 Aar. (De
Lovbestemmelser, der foresloges ændret, var saaledes Lov
af 28. Marts 1923 om Færøernes Lagting § 2, Lov af 30. April
1909 om Tillæg til og Forandring i Lov af 28. Februar 1872
om de færøske Landkommuners Styrelse §§ 2 og 5 samt
Lov af 27. Maj 1908 om Byen Thorshavns kommunale
Styrelse § 5).

Lovforslaget fremsattes overensstemmende med en Ved
tagelse af Færøernes Lagting, der ønskede Valgretsalderen
nedsat navnlig under Hensyn til de mange selverhvervende og
skattepligtige unge Fiskere, der er bosat dér. Nævnte Forslag
var vedtaget i Lagtinget i 1930 med 12 Stemmer mod 10,
medens det, efter hvad der udtaltes under Forhandlingen, da
det var fremme i 1928 og 1929, ikke vandt Tilslutning. —
Saavel Justitsministeren som de 4 Partiers Ordførere gik imod
Forslaget, idet man fremhævede Nødvendigheden af, at
Valgrets- og Valgbarhedsalderen er den samme i hele Riget.
Lovforslaget forkastedes enstemmigt (Forslagsstilleren var
ved Afstemningen fraværende).
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Andre Sager.
I. Beslutninger m. m.
1. Beslutning af Rigsdagen angaaende den af
Statsrevisorerne afgivne Betænkning over Statsregn
skabet for Finansaaret 1928—29. (C. Sp. 261 og 2273).
Behandlet først i Landstinget. Anmeldt 8/10 (L- Sp. 4).
Behandlingsmaaden 3 5/io (L. Sp. 21). Henvist til et Udvalg
paa 9 Medlemmer (H. C. Andersen, Johs. Clausen, Gunnar
Fog-Petersen, Godskesen [Sekr.], Gregersen, H. P. Jensen,
Jensen [Aale], Stegger Nielsen [Form.] og Ch. Petersen), der
afgav Betænkning 5/, (B. Sp. 333). (Ordfører: Stegger Niel
sen). 1. Beh. 18/2 (L. Sp. 722). 2. (sidste) Beh. 2% (L. Sp. 731).
Anmeldt i Folketinget 20/2 (F. Sp. 4955). Henvist til et
Udvalg paa 9 Medlemmer (Andreasen [Næstved], L. D. Ras
mussen, Sneum [Form.], Weygaard, Rager [Sekr.], Elgaard,
Olav Olsen, Fuglsang og Ole Bjørn Kraft), der afgav Betænk
ning 24/3 (B. Sp. 2027). (Ordfører: Sneum). 1. Beh. 3%
(F. Sp. 6527). 2. (sidste) Beh. 31/3 (F. Sp. 6646).
Begge Ting vedtog — efter Forslag af paagældende
Udvalg — følgende Beslutning: Statsregnskabet for Finans
aaret 1928—29 godkendes.

2. Beslutning af Rigsdagen i Henhold til Lov
Nr. 112 af 9. Marts 1917 om »Kongeriget Danmarks
Hypothekbank« § 13. [C. Sp. 49 og 1523].
Behandlet først i Landstinget. Anmeldt 8/10 (L. Sp. 5).
Behandlingsmaaden 15/10 (L. Sp. 21). Henvist til et Udvalg
paa 9 Medlemmer (Blang, Ludvig Christensen, Degnbol,
Gunnar Fog-Petersen, Godskesen [Form.], Jensen-Stevns,
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N. K. Kristensen, Lewinsky og Johannes Pedersen), der
afgav Betænkning 11 /2 (B. Sp. 29). (Ordfører: Godskesen).
1. Beh. *7/12 (L. Sp. 328). 2. (sidste) Beh. 19/12 (L. Sp. 353).
Anmeldt i Folketinget 7/i (F. Sp. 3301). Behandlingsmaaden 8/j (F. Sp. 3368). Henvist til et Udvalg paa 9 Med
lemmer (N. C. Christensen [Form.], Fr. Andersen [Kh.-Frb.
ø. Stkr.), J. Chr. Jensen [Sekr.], Bjerring, Rasmussen [Gyl
ling], Fuglsang, Slebsager, Julin og C. J. F. Sven), der afgav
Betænkning 19/3 (B. Sp. 1599). (Ordfører: Bjerring). 1. Beh.
23/3 (F. Sp' 5943). 2. (sidste) Beh. 25/3 (F. Sp. 6183).
Ved Beslutningen godkendtes Hypo tekbankens Regnskab
for Tiden fra 1. April 1929 til 31. Marts 1930.

3. Beslutning om Godkendelse af Opgørelsen over
de Beløb, som Kjøbenhavns Frihavns-Aktieselskab i
Aaret 1930 har anvendt til Anlæg i Frihavnen. (Mini
ster for offentlige Arbejder Friis-Skotte). [A. Sp. 8485—
C. Sp. 1543 og 2273].
Behandlet først i Landstinget. Anmeldt 18/3 (L. Sp.
1144). Behandlingsmaaden 19/3 (L. Sp. 1189). 1. Beh. 25/3
(L. Sp. 1388). 2. (sidste) Beh. 26/3 (L. Sp. 1459)
Anmeldt i Folketinget 26/s (F. Sp. 6325). Behandlings
maaden 27/3 (F. Sp. 6386). 1. Beh. 3 % (F. Sp. 6526). 2. (sidste)
Beh. 31/3 (F. Sp. 6646).
Det Beløb, Beslutningen angaar, er 128 069 Kr. 90 0.
(Til 1. Januar 1931 er der i alt anvendt 17 804 355 Kr. 61 0.
til Anlæg i Frihavnen). Beslutningen vedtoges enstemmig i
begge Ting.

4. Rigsdagsbeslutning om Danmarks Ratifikation
af den i Genéve den 24. Marts 1930 afsluttede inter
nationale Handelskonvention med tilhørende Protokol.
(Udenrigsminister P. Munch). [A. Sp. 2121— G. Sp. 3 og 9].
Behandlet først i Folketinget. Anmeldt 8/10 (F. Sp. 4).
Behandlingsmaaden 9/10 (F. Sp. 49). 1. Beh. 16/10 (F. Sp. 217).
Henvist til et Udvalg paa 15 Medlemmer (Hans Rasmussen,
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Hans Nielsen, Gerhard Nielsen, Trier [Form.], J. P. Nielsen,
Fr. Andersen [Kh.-Frb. ø. Stkr.], Jesper Simonsen [Sekr.],
Povlsen, Himmelstrup, Jensen [Broby], Clausager, Raunkjær,
Vejen, Drachmann og A. C. D. Petersen. I Stedet for Povlsen
indvalgtes senere Jørgen Jørgensen [Lejre], (F. Sp. 322).
Udvalget afgav Betænkning 18/10 (B. Sp. 1). (Ordfører:
Hans Rasmussen). 2. (sidste) Beh. 2O/io (F. Sp. 359).
Anmeldt i Landstinget 20/10 (L. Sp. 94). Behandlings
maaden 22/10 (L. Sp. 115). 1. Beh. 24/io (L. Sp. 116). Henvist
til et Udvalg paa 15 Medlemmer (J. V. Christensen, Ellinger,
A. P. Hansen, Hauch, Jefsen Christensen [Form.], Jensen
[Aale], Laurits Knudsen, N. K. Kristensen, Lewinsky, Carl
F. Madsen, Jorgen Møller, Schovelin, Stensballe, Veistrup
og Villemoes), der afgav Betænkning 24/10 (B. Sp. 11).
(Ordfører: Jefsen Christensen). 2. (sidste) Beh. 29/10 (L. Sp.
174).
Ved Beslutningen meddeler Rigsdagen sit Samtykke til
Ratifikation af den i Genéve under 24. Marts 1930 afsluttede
internationale Handelskonvention med tilhørende Protokol.

Denne Konvention var forelagt i forrige Rigsdagssamling,
men Behandlingen blev ikke ført til Ende, se Aarbog 1929—30,
Side 502 ff., hvor dens Indhold er gengivet. Ved 1. Behand
ling i nærværende Rigsdagssamling mindede Udenrigsmini
steren om, at efter Konventionen skal dens Ratifikation
finde Sted før 1. November, men at Ratifikationen fra de
enkelte Stater ikke uden videre betyder, at Konventionen
træder i Kraft, idet der hertil kræves en nærmere Aftale,
som skulde finde Sted ved et Møde i Folkeforbundets inter
nationale Konference om en økonomisk Fællesaktion, som var
berammet til den 17. November 1930*). Ministeren udtalte

*) Ved Mødet i November 1930 enedes man om at udsætte
Fristen for Ratifikationen til 25. Januar 1931.
Paa det Møde, den nævnte Konference afholdt i Genéve i
Marts Maaned d. A., blev der fremsat forskellige Forslag ved
rørende Ikraftsæfteisen af Handelskonventionen. Intet af de
paagældende Forslag fandt imidlertid almindelig Tilslutning,
og man enedes derfor om at oprette en Acte final, hvori
det simpelthen konstateredes, at det paa Konferencen ikke
var lykkedes at opnaa Enighed om Ikraftsættelsen af Kon
ventionen, samt at de undertegnende Magter ikke herved
havde til Hensigt at udtale sig med Hensyn til Muligheden
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videre: »Hidtil har denne Konvention, der blev afsluttet i
Foraaret, da ikke haft Gyldighed for nogen. Allerede ved
Forhandlingerne om den udtryktes imidlertid fra forskellig
Side, at man vilde haabe, at Staterne allerede før dens Ikraft
træden vilde handle i dens Aand. Dette Haab kan ikke
siges at være gaaet i Opfyldelse, i hvert Tilfælde ikke for
alle Staters Vedkommende. Den økonomiske Krise, dens
Tilspidsning i denne Sommer, har bevirket, at adskillige
Stater har truffet en Række Toldforanstaltninger, som ikke
kan siges at være i Overensstemmelse med de Principper,
som er nedlagt i Toldkonventionen; men dette har ikke
formindsket Interessen for Ratifikationen, for Konventionens
Ikrafttræden. Hele Spørgsmaalet var Genstand for en omfat
tende Drøftelse ved den Delegeretforsaniling, der holdtes
af Folkeforbundet nu i September Maaned, og denne Delegeretforsamling sluttede sine Vedtagelser paa det økonomiske Om
raade med en meget indtrængende Opfordring til alle interes
serede Stater om snarest muligt at ratificere Konventionen.«
I Bemærkningerne til Forslaget oplyses, at Konventionen hidtil
er ratificeret af Belgien og Norge, men ved 1. Behandling
udtalte Ministeren: »Foruden de enkelte Stater, der allerede
har ratificeret Konventionen, har en Række af de Stater,
der har særlig Interesse for os, givet Tilsagn om en saadan
Ratifikation. Af den Statsgruppe, som vi tilhører i de told
politisk . Spørgsmaal i den nu foreliggende Situation, har Norge
ratificeret; Ratifikation er nær forestaaende i Sverige; den
er praktisk talt besluttet i Holland og kan med Sikkerhed
paaregnes ogsaa af Svejts. England, Italien og Finland har
under Folkeforbundsmødet afgivet direkte Erklæring om
deres Beslutning om at ratificere; og dertil kan jeg føje, at
Udtalelser fra fransk Sidefaldt paa en saadan Maade, at

af at sætte Konventionen i Kraft paa et senere Tidspunkt
end den 1. April d. A.
Under de Forhandlinger, der i Dagene fra den 15.—21.
Maj d. A. fandt Sted i Genéve i Kommissionen for euro
pæisk Sammenslutning, og hvor en Række Problemer
af økonomisk Natur var sat paa Dagsordenen, vedtoges
en Beslutning, hvorved Kommissionen anmoder Folkeforbundsraadet om — naar Øjeblikket skønnes opportunt, og
efter Samraad med Præsidenten for den internationale
Konference om en økonomisk Fællesaktion — at ville sam
menkalde et Møde for at søge de Principper, der er nedlagt
i Handelskonventionen, ført ud i Livet. Studiekommissionen
anbefalede endvidere de europæiske Stater allerede nu
saa vidt muligt at forholde sig i Overensstemmelse med de
i Konventionen nedlagte Principper.
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det maa siges at være ganske ensbetydende med Beslutning
om fransk Ratifikation af Konventionen. Derimod foreligger
der indtil dette Øjeblik, som naturligt er efter de politiske
Begivenheder, der har fundet Sted i Tyskland, ikke nogen
afgørende Oplysning om, hvilken Holdning Tyskland vil
komme til at indtage; men det fremgaar af, hvad jeg her
har nævnt, at hele den Gruppe af Stater, som fører en Told
politik, der svarer til den Toldpolitik, man her i Danmark
er vant til at føre, er bestemt paa, før Mødet finder Sted
den 17. November, at staa som ratificerende Stater og da
under Forhandlingerne i November ogsaa at sætte deres
Indflydelse ind paa, at der virkelig opnaas et Resultat paa
dette Omraade. Og navnlig ønsker jeg at understrege, at
det store Land i Europa, for hvis Vedkommende Handels
forbindelsen er den vigtigste for os, nemlig England, lægger
den allerstørste Vægt paa, at denne Konvention træder i
Kraft, og ser deri en gunstigere Stilling for Bevarelsen af
den hidtidige engelske Toldpolitik og Handelspolitik.«
Partiernes Stilling til Forslaget om at ratificere Konven
tionen var den samme som i forrige Samling: Socialdemo
kraternes, Venstres, de Radikales og Retsforbundets Ord
førere, henholdsvis Hans Rasmussen, Himmelstrup, Jesper
Simonsen og Hans Hansen, anbefalede, medens de Konserva
tives Ordfører, Drachmann, udtalte sig derimod, og i Over
ensstemmelse dermed indstillede et Flertal af det i Folke
tinget nedsatte Udvalg (Socialdemokrater, Venstre og Radi
kale) at meddele Samtykke til Ratifikationen. Det konserva
tive Mindretal oplyste i Betænkningen, at det i Udvalget
havde stillet en Række Spørgsmaal, der i et Bilag til Betænk
ningen opgives at være følgende:

»1) Paa hvilket Stadium befinder sig de dansk-tyske For
handlinger vedrørende Forstaaelsen af Mestbegunstigelses
klausulen?
2) Er det Regeringens Hensigt eventuelt at benytte den i
Artikel II hjemlede Opsigelsesret?
3) Hvilke Lande, der staar som Medunderskrivere af Kon
ventionen, har siden 1. April d. A. foretaget Forhøjelser
af deres Toldsatser — og hvilke er disse?
4) Forudsætningerne for Danmarks endelige Tilslutning til
Konventionen.
5) Er Rigskansler Brünings Udtalelser i Programtalen i den
tyske Rigsdag den 16. Oktober d. A. (om Regeringens
Villie til at udbygge Agrarbeskyttelsen videre) efter den
danske Regerings Opfattelse i Overensstemmelse med
Konventionen?«
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Besvarelsen skete mundtlig med Undtagelse af Oplysningerne
ad Spørgsmaal 3, der besvaredes i en Skrivelse, som aftryktes
i Betænkningen, og om hvilken Mindretallet udtalte i denne,
»at i alt 17 af de paagældende Lande har foretaget Toldfor
højelser — delvis af meget drastisk Karakter. Af disse har
14 Landes Toldforhøjelser Aktualitet for dansk Landbrugsog Industrieksport.«
»Under Hensyn til Konventionens Artikel IX og Artikel
XI« mente Mindretal let, »at alene disse Oplysninger godtgør
Konventionens fuldkomne Fejlslagning», og heller ikke de
øvrige Oplysninger, som var blevet givet Udvalget, havde
kunnet ændre Mindretallets Syn paa Konventionen. Det tilraadede derfor, at Ratifikationen nægtedes, »idet Konven
tionen vil lamme Danmarks handelspolitiske Handlefrihed i
en for Landet truende og uklar økonomisk Situation, uden
at vi til Gengæld sikres en tilsvarende gunstig Behandling
udefra, som vi lader andre komme til Del«.
Forslaget til Rigsdagsbeslutning blev i Folketinget ved
Navneopraab vedtaget med 87 Stemmer mod 21 (Konserva
tive), medens 41 var fraværende.
I Landstinget var Partiernes Stilling den samme som i
Folketinget. Efter at Udenrigsministeren havde forelagt
Forslaget — og derunder oplyst, at foruden Norge og Belgien
havde i de sidste Dage ogsaa Svejts og Sverige ratihaberet —
anbefalede Venstres, Socialdemokraternes og de Radikales
Ordførere, henholdsvis Jefsen Christensen, Lewinsky og Veistrup, Forslaget, medens de Konservatives Ordfører, Schovelin, fraraadede. I Udvalget stillede Partierne sig paa samme
Maade. Flertallet indstillede at meddele Samtykke, Mindre
tallet fraraadede og udtalte bl. a., at Konventionen »vil
overfor de Magter, der staar i Gruppe sammen med os
(Art. IV), ingen Fordel bringe, som vi ikke lige saa godt kan
opnaa ved at undlade at ratificere og derved undgaa at paa
tage os de Forpligtelser, Konventionen paalægger os. Og
overfor den anden langt større Gruppe, hvortil vort næst
største Samhandelsland, Tyskland, hører, vil vi ej alene ingen
som helst Fordel opnaa — ingen Garanti mod Toldforhøjelser
—, men den tyske Regering har endog forud bebudet, at
den vil skride til saadanne paa Landbrugsprodukter, endog
selv om den ratificerer! Og for saaledes intet som helst at
opnaa skal Landet opgive sin Toldautonomi og hermed en
vigtig Del af Rigets suveræne Selvstændighed, hvilket oven
i Købet skal ske, efter at Traktatkommissionen enstemmigt
med klare Ord har betegnet »Opgivelse af Toldautonomien«
som en ligefrem »Fare« for Landet. Dens Flertal — som tilraader Bevarelsen af den Toldpolitik, Landet hidtil med
Støtte af 3 Partier har fulgt — fraraader endog gennem
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Tariftraktater at binde blot nogle faa Toldsatser, nemlig
for derved at opnaa tilsvarende Indrømmelser af Udlandet
for vore Eksportartikler, og nu vil altsaa Regeringen med
Følge af de tre samme Partier skride til paa een Gang at
binde samtlige Toldsatser og det endog uden at opnaa den
mindste Skygge af tilsvarende Fordel fra Udlandet for vore
Eksportartikler, ja, endog med Sandsynlighed for, at vor
Opgivelse af Bevægelsesfrihed vil blive besvaret med Told
forhøjelser paa samme Eksportartikler. Dette er endog i
saa aabenbar Strid med det hidtil herskende handelspolitiske
System, at selv den simpleste Overvejelse burde standse os
paa denne Vej.
I et Øjeblik, hvor hele Verdens Handelspolitik saa aabenbart som nu er »i Støbeskeen«, er der for et lille Land ingen
anden Holdning tilraadelig end at lade Forholdene afklare
sig og derpaa forme sin Handelspolitik i Overensstemmelse
med den nye Tids Krav. Intet Tidspunkt kan derfor være
mindre egnet til at lade sin Handelspolitik stivne i Ubevæge
lighed og selv binde sine Hænder paa ubestemt Tid.«
Forslaget vedtoges med 56 Stemmer mod 12.

5. Rigsdagsbeslutning om Danmarks Godkendelse
af den den 27. Juni 1930 undertegnede Overenskomst
mellem Danmark og Island angaaende Fremgangsmaaden ved Bilæggelse af Tvistigheder. (Statsminister
Stemning}. [A. Sp. 2245—C. Sp. 11 og 28].
Behandlet først i Folketinget. Anmeldt 8/io (F. Sp. 4).
Behandlingsmaaden 9/io (F. Sp. 49). 1. Beh. 14/n (F. Sp.
1697). 2. (sidste) Beh. 18/n (F. Sp. 1765).
Anmeldt i Landstinget 18/n (L. Sp. 235, jfr. Sp. 5). Be
handlingsmaaden 19/u (L. Sp. 245). 1. Beh. 21/n (L. Sp. 247).
2. (sidste) Beh. 26/n (L. Sp. 250). Lov-Tid. 1931 Nr. 121.

Ved Beslutningen meddeler Rigsdagen sit Samtykke til
Godkendelse af den den 27. Juni 1930 paa Tingvalla under
tegnede Overenskomst mellem Danmark og Island angaaende
Fremgangsmaaden ved Bilæggelse af Tvistigheder.
Overenskomsten svarer til de foreliggende Overenskom
ster af lignende Art mellem Danmark og de andre nordiske
Lande, om hvilke henvises til Aarbog 1925—26 Side 454,
hvor Indholdet er gengivet. Kun er der i denne Overens
komst taget Hensyn til Bestemmelsen i § 17 i Dansk-Islandsk
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Forbundslov af 30. November 1918 om Nedsættelse af et
Voldgiftsnævn paa 4 Medlemmer til Afgørelse af Uoverens
stemmelser angaaende Forstaaelsen af Forbundslovens Be
stemmelser, ligesom der forudsættes Forligsbehandling i
det Dansk-Islandske Nævn, inden Overenskomsten be
nyttes.
Efter at Islands Alting ved Tingbeslutning af 14. Maj 1927
havde opfordret den islandske Regering til at søge tilveje
bragt Overenskomster med de fire andre nordiske Riger
om fredelig Afgørelse af Tvistigheder, der fremtidig maatte
opstaa mellem Island og et af de andre Riger, førtes der,
for saa vidt angaar Forholdet mellem Danmark og Island,
en Række Forhandlinger om den nærmere Udformning af
en saadan Overenskomst i nærmest mulig Overensstemmelse
dels med de foreliggende Overenskomster mellem Danmark
og de andre nordiske Lande, dels med de Overenskomster,
der agtedes afsluttet mellem Island og Sverige, Norge og
Finland.
Efter opnaaet Enighed om Ordlyden af en saadan Over
enskomst mellem Danmark og Island blev Overenskomsten
ifølge derom fra islandsk Side fremsat Ønske i Henhold til
kongelig Bemyndigelse af 16. Juni 1930 undertegnet af Dan
marks Statsminister og af Islands Førsteminister paa Tingvalla den 27. s. M. under Altingets Tusindaarsfest samtidig
med Undertegnelsen af Overenskomsterne mellem Island og
de andre nordiske Lande.
Overenskomsten blev enstemmig vedtaget af begge Ting.
Ved Forelæggelsen udtalte Statsministeren: »Man kan vist
nok med nogen Ret mene, at denne Overenskomst for saa
vidt er overflødig, som vi i Forholdet til Island indtager en
særlig Stilling, idet vi har en Forbundslov, som ordner For
holdet mellem de to Lande«, men, tilføjede Ministeren, da
Altinget havde udtalt Ønske om at faa en saadan Overens
komst, var der ikke nogen Grund til at modsætte sig dens
Afsluttelse.

6. Rigsdagsbeslutning i Anledning af
31. Maj 1930 i Ankara (Angora) afsluttet
ses-, Handels- og Skibsfartstraktat mellem
og Tyrkiet med dertil hørende Slutprotokol.

en under
Bosættel
Danmark

(Udenrigs
minister P. Munch). [A. Sp. 4569—C. Sp. 31 og 105],
Behandlet først i Landstinget. Anmeldt 29/10 (L. Sp. 174).
Behandlingsmaaden 5/n (L. Sp. 201). 1. Beh. 12/n (L. Sp.
217). Henvist til et Udvalg paa 15 Medlemmer (Bækgaard,
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Marie Christensen, Effersøe, A. P. Hansen, Hauch, Jefsen
Christensen [Form.], Jensen [Aale], Laurits Knudsen, Lange,
Lewinsky, Carl F. Madsen, Jørgen Møller, Rytter, Tvede
og Veistrup), der afgav Betænkning 5/12 (B. Sp. 27). (Ordfører:
Jefsen Christensen). 2. (sidste) Beh. 12/12 (L. Sp. 311).
Anmeldt i Folketinget 12/12 (F. Sp. 2994). Behandlings
maaden 17/i2 (F. Sp. 3126). 1. Beh. 28/i (F. Sp. 4078). 2. (sidste)
Beh. 3-4/2 (F. Sp. 4188, 4313 og 4344).

Ved Beslutningen meddeler Rigsdagen sit Samtykke
til den under 31. Maj 1930 i Ankara (Angora) afsluttede
Bosættelses-, Handels- og Skibsf ar tstraktat mellem Dan
mark og Tyrkiet med dertil hørende Slutprotokol.
I Bemærkningerne skildres de vanskelige og langvarige
Forhandlinger, der er gaaet forud for Afslutningen af denne
Traktat, Forhandlinger, der foranledigedes ved, at Tyrkiet
ved Verdenskrigens Udbrud hævede de saakaldte Kapitula
tioner, Aftaler angaaende Traktatforholdet imellem Landene.
Kapitulationsordningen genoprettedes imidlertid ved SévresFredstraktaten af 1920. for saa vidt angik de handelspolitiske
Forhold, medens Jurisdiktionsforholdet skulde ordnes igen
nem en Kommission. Ved Lausanne-Fredstraktaten af 1923
kom imidlertid en Ny-Ordning, idet der imellem Tyrkiet
(den kemalistiske Regering) og en Række Stater afsluttedes
Bosættelses- og Handelstraktater, og Bestræbelserne fra
Danmarks Side er da i den derefter forløbne Tid gaaet ud
paa at opnaa lignende Overenskomster, hvilket under skif
tende Faser endelig lykkedes ved den her foreliggende Traktat.
Traktatens Artikel 1 indeholder et Tilsagn om, at Stats
borgerne — under de Betingelser, som Lovgivningen inde
holder — skal have Adgang til det andet Lands Omraade,
skal kunne opholde sig eller bosætte sig der, ligesom de skal
have Adgang til frit at forlade Landet. Dog forbeholder
Parterne sig Ret til i bestemte Tilfælde — enten i Kraft af
Retskendelse, eller af Hensyn til Statens Sikkerhed eller
den offentlige Orden eller af Grunde vedrørende den offentlige
Fattigforsørgelse, eller endelig af sundheds- eller sædeligheds
politimæssige Grunde — at nægte den anden Parts Stats
borgere Ret til at opholde sig i Landet.
Endvidere forbeholder Parterne sig deres Handlefrihed
med Hensyn til Indvandring.
Artikel 2 hjemler Mestbegunstigelse med Hensyn til Stats
borgernes Ret til i det andet Land at erhverve, besidde,
raade over og afhænde Løsøre og fast Ejendom. Det fast
sættes endvidere, at de i ovennævnte Henseender skal nyde
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Nationalbehandling med Hensyn til Skatter og Afgifter af
enhver Art.
I de følgende Artikler gennemføres saa de heri udtrykte
Principper, Danskes Ret til i Tyrkiet at nyde samme Rettig
heder som tyrkiske Statsborgere (Nationalitetsprincippet)
og Mestbegunstigelsesprincippet paa en Række Omraader;
og endelig bestemmes det i en af de sidste Artikler, at even
tuelle Tvistigheder angaaende Traktatens Fortolkning, som
ikke kan løses ad diplomatisk Vej, efter fælles Overenskomst
gennem en særlig Aftale skal gøres til Genstand for Voldgift,
dog at intet Forhold, der angaar Suveræneteten eller Statens
udelukkende Kompetence, kan gøres til Genstand for Voldgift.
I Folketinget førtes paa Foranledning af Holstein en
længere Forhandling angaaende dét rigtige i at fastholde
Mestbegunstigelsesprincippet, hvis Betydning, saaledes som
det er fortolket ved visse Lejligheder navnlig fra Tysklands
Side, af Holstein paastodes at være meget ringe, og under
denne Forhandling kom man ogsaa ind paa det konservative
Folkepartis Stilling hertil, saaledes som den blev udtrykt
i en i Landstinget den 5. December 1928 afgiven Betænkning
angaaende en da foreliggende Mestbegunstigelsestraktat,
se Aarbog 1928—29, Side 437. Partiets Stilling til den her
foreliggende Traktat — som de konservative erklærede at
kunne stemme for — formentes at være i Modstrid med det
da indtagne Standpunkt, hvad Christmas Møller imidlertid
bestred og nærmere udviklede.

7. Rigsdagsbeslutning i Anledning af en under
21. Juni 1930 i Kovno afsluttet Handels- og Skibs
fartstraktat mellem Danmark og Lithauen med dertil
hørende Slutprotokol. (Udenrigsminister P. Munch), [A. Sp.
4513—C. Sp. 33 og 105].
Behandlet først i Landstinget. Anmeldt 29/10 (L. Sp. 174).
Behandlingsmaaden 5/n (U. Sp. 201). 1. Beh. 12/n (L. Sp.
223, jfr. Sp. 217). Henvist til Udvalget angaaende Forslag
til Rigsdagsbeslutning i Anledning af en under 31. Maj 1930
i Ankara (Angora) afsluttet Bosættelses-, Handels- og Skibs
fartstraktat mellem Danmark] og Tyrkiet med dertil hørende
Slutprotokol (se Sag Nr. 6), der afgav Betænkning 5/n
(B. Sp. 27). (Ordfører: Jefsen Christensen). 2. (sidste) Beh.
12/12 (L. Sp. 312).
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Anmeldt i Folketinget 12/12 (F. Sp. 2994). Behandlings
maaden 17/i2 (F- Sp. 3126). 1. Beh. 284 (F. Sp. 4079). 2. (sidste)
Beh. 3-4/ (F. Sp. 4313 [jfr. F. Sp. 4188 og 4344]).
Ved Beslutningen meddeler Rigsdagen sit Samtykke til
den under 21. Juni 1930 i Kovno afsluttede Handels- og Skibs
fartstraktat mellem Danmark og Lithauen med dertil hørende
Slutprotokol.
Denne Traktat bygger paa Mestbegunstigelsesprincippet,.
hvilket i al Almindelighed finder sit Udtryk i Traktatens
Artikel 1, der lyder saaledes:
»Under Forbehold af modstridende Bestemmelser i de
følgende Artikler forpligter de kontraherende Parter sig til,
hvad angaar Handel, Industri, Haand værk, Landbrug,
Skibsfart ogal anden Erhvervsvirksomhed, at tilstaa hinanden
en i det mindste lige saa gunstig Behandling som den, der er
eller maatte blive tilstaaet den mest begunstigede Nation.«
I de følgende Artikler nævnes saa forskellige Omraader,
hvor dette Princip skal komme til Anvendelse, og gives
nærmere Bestemmelser i saa Henseende, med Forbehold i
enkelte Tilfælde.
En af de sidste Artikler i Traktaten bestemmer, at even
tuelle Tvistigheder angaaende Traktatens Indhold, For
tolkning og Anvendelse, som ikke kan løses ad diplomatisk
Vej, paa Forlangende af en af Parterne skal forelægges den
faste Domstol for mellemfolkelig Retspleje i Haag.
Beslutningen vedtoges enstemmigt i begge Ting.

8. Rigsdagsbeslutning angaaende Afslutning af
en Voldgiftstraktat mellem Danmark og Letland.
(Udenrigsminister P. Munch'). [A. Sp. 5849—C. Sp. 43 og 107].
Behandlet først i Landstinget. Anmeldt 3/12 (L. Sp. 272).
Behandlingsmaaden 5/lo (L. Sp. 274). 1. Beh. 12/12 (L. Sp. 313).
2. (sidste) Beh. 17/12 (L. Sp. 328).
Anmeldt i Folketinget 17/12 (F. Sp. 3226). Behandlings
maaden 19/io (F. Sp. 3295). 1. Beh. 284 (F. Sp. 4080). 2. (sidste)
Beh. 3-4A (F. Sp. 4313, jfr. F. Sp. 4188 og 4344). Lov-Tid.
1931 Nr. 104).

Ved Beslutningen meddeler Rigsdagen sit Samtykke til
den af Regeringen med den lettiske Regering den 28. Februar
1930 afsluttede Voldgiftstraktat.
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Voldgiftstraktaten med Letland er affattet efter For
billede af den dansk-franske Traktat og saa godt som ens
lydende med denne og hører saaledes til den mest vidtgaaende
Gruppe af danske Voldgiftstraktater afsluttet efter Krigen.
Traktaten sondrer ikke mellem Stridigheder, hvis Gen
stand er en Ret, og andre Stridigheder, men foreskriver,
at Stridigheder af enhver Art, der ikke har kunnet ordnes
ad diplomatisk Vej, forinden de gøres til Genstand for retlig
Afgørelse enten af en Voldgiftsret eller af den faste Domstol
for mellemfolkelig Retspleje, skal henvises til Forligsbehand
ling i et staaende Forligsnævn. Dette Nævn, der vælges for
3 Aar, sammensættes saaledes: Hver af Parterne vælger et
Medlem blandt egne Statsborgere, og de udpeger i Forening
de øvrige 3 Medlemmer blandt Borgere i andre Stater; blandt
disse tre, der skal være af forskellig Nationalitet, vælger
Parterne Nævnets Formand. Traktaten indeholder dernæst
en Række Regler for Fremgangsmaaden ved Forligsbehand
lingen og de Frister, der skal overholdes.
Saafremt Forlig ikke tilvejebringes, skal Striden gennem
en særlig Voldgiftsaftale forelægges enten den faste Domstol
for mellemfolkelig Retspleje eller en Voldgiftsret i Overens
stemmelse med Bestemmelserne i Haager-Konventionen af
18. Oktober 1907. Kan en Overenskomst mellem Parterne
vedrørende Voldgiftsaftalen ikke tilvejebringes, skal enhver
af dem efter et forudgaaende Varsel af 1 Maaned have Ret
til direkte gennem en Anmodning at forelægge Striden for
den faste Domstol for mellemfolkelig Retspleje.
I Traktatens Art. 1 er der optaget en Bestemmelse om,
at Voldgiftstraktaten kun skal finde Anvendelse paa Stridig
heder, opstaaet efter Traktatens Ikrafttræden. Denne Bestem
melse er indsat efter Ønske fra Letland, idet man ikke ønskede,
at der eventuelt blev rejst Sager angaaende de i sin Tid i
Henhold til den lettiske Agrarlov foretagne Ekspropriationer.
Det udtales i Bemærkningerne, at selv om man ikke fra dansk
Side ser med særlig Sympati paa et Forbehold om, at Trak
taten kun skal gælde for Stridigheder opstaaet efter dens
Ikrafttræden, navnlig da det ofte kan være vanskeligt at
afgøre, hvornaar en Stridighed kan siges at være opstaaet,
har man dog, da det var en bestemt Forudsætning for Let
lands Tilslutning, ment at kunne gaa med til at optage denne
Bestemmelse i Traktaten, som i øvrigt, efter hvad der udtaltes
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under Forhandlingerne, ikke har praktisk Betydning for
nogen dansk Statsborger.
Ifølge Indberetning fra Gesandtskabet i Riga har det let
tiske Parlament den 17. Juni 1930 godkendt Voldgifts trak
taten.
Endelig bemærkes det, at retlige Stridigheder mellem
Danmark og Letland, der falder ind under den fakultative
Bestemmelse i Art. 36 i Statutten for den faste Domstol for
mellemfolkelig Retspleje, direkte af en af Parterne vil kunne
forelægges for Domstolen, da baade Danmark og Letland
har tiltraadt Art. 36, Letland dog med samme Forbehold
som i den dansk-lettiske Voldgiftstraktat, at Tiltrædelsen
kun gælder for fremtidige Stridigheder.

9. Rigsdagsbeslutning i Anledning af en under
22. December 1930 i Oslo mellem Danmark, den belgisk-luxembourgske økonomiske Union, Nederlandene,
Norge og Sverige afsluttet Konvention om økonomisk
Tilnærmelse. (Udenrigsminister P. Munch). [A. Sp. 6511—
C. Sp. 501 og 1523].
Behandlet først i Folketinget. Anmeldt 14/i (B. Sp. 3613).
Behandlingsmaaden 2% (F. Sp. 3837). 1. Beh. 28/i (F. Sp.
4083). Henvist til et Udvalg paa 15 Medlemmer: (Hans
Rasmussen, Hans Nielsen, Gerhard Nielsen, Trier [Form.],
J. P. Nielsen, Fr. Andersen [Kh.-Frb. ø. Stkr.], Jesper Simon
sen [Sekr.], A. M. Hansen, Moltesen, Vanggaard, Himmelstrup,
I. A. Hansen, Hans Jacob Sørensen, Drachmann og A. C. D.
Petersen), der afgav Betænkning 17/3 (B. Sp. 1591). (Ordfører:
Hans Rasmussen). 2. (sidste) Beh. 18/3 (F. Sp. 5607).
Anmeldt i Landstinget 18/3 (L. Sp. 1144). Behandlings
maaden 19/3 (L. Sp. 1189). 1. Beh. 2% (L. Sp. 1315). 2. (sidste)
Beh. 24/3 (L. Sp. 1323).
Ved Beslutningen meddeler Rigsdagen sit Samtykke til
Ratifikation af den under 22. December 1930 i Oslo mellem
Danmark, den belgisk-luxembourgske økonomiske Union,
Nederlandene, Norge og Sverige afsluttede Konvention om
okonomisk Tilnærmelse.
Konventionens væsentligste Indhold er følgende:
I Artikel I forpligter de kontraherende Parter sig til
ikke at skride til en Forhøjelse af deres Toldsatser eller til

193O/1931

673

Beslutninger.

Indførelse af nye Toldsatser uden at have givet de andre
Parter Underretning om de paagældende Forslag eller Be
slutninger mindst 15 Dage forinden den for Ikraftsættelsen
af saadanne forhøjede eller nye Satser forudsete Dag. Saa
fremt Meddelelsen ikke er afgivet mere end 20 Dage forinden
Ikraftsættelsen, skal den ske telegrafisk. Den Part, som har
til Hensigt at skride til den paagældende Foranstaltning,
skal kunne forlange, at dens Meddelelse skal betragtes som
værende af fortrolig Karakter.
Artikel II bestemmer, at saafremt en af de kontraherende
Parter efter at have modtaget den i Art. I omhandlede Med
delelse mener, at de paatænkte Forhøjelser eller nye Satser
er af en saadan Natur, at de vil kunne skade den, skal den
i paakommende Tilfælde have Adgang til, i Løbet af de paa
følgende 10 Dage, at foreslaa saadanne Ændringer, som den
maatte anse for egnede til Beskyttelse af sine Interesser.
Saafremt den Part, hvorom det drejer sig, efter en indgaaende Undersøgelse af de Forslag, som saaledes er blevet
fremsat overfor den, ikke kan antage disse, skal den, efter
Art. III, uden yderligere Formaliteter, have Ret til at iværk
sætte den paatænkte Foranstaltning en Maaned efter den
Dag, paa hvilken den i Art. I omhandlede Meddelelse fandt
Sted. Den bør dog samme Dag underrette de andre kontra
herende Parter telegrafisk om Iværksættelsen.
Efter Artikel IV skal under de i Art. III omhandlede
Forhold den Part, som føler sig skadet, have Adgang til,
i Løbet af den Maaned, som følger efter Toldforhøjelserne
eller Indførelsen af de nye Satser, telegrafisk at underrette
de andre Parter om, at den for sit Vedkommende opsiger
nærværende Konvention til Ophør 15 Dage efter, enten
alene overfor den Part, som er skredet til Toldforhøjelser
eller Indførelsen af nye Satser, eller overfor alle de kontra
herende Parter. I Løbet af den Maaned, som følger efter
Modtagelsen af en saadan Notifikation, skal de andre Parter
have Ret til at opsige Konventionen paa samme Maade og
med samme Varsel.
I Undtagelsestilfælde vil efter Artikel V nye eller for
højede Fiskaltoldsatser, hvis øjeblikkelige Ikraftsættelse
maatte være paakrævet, kunne bringes til Anvendelse uden
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forudgaaende Meddelelse. Den paagældende Part skal dog
ufortøvet underrette de andre kontraherende Parter.
I Artikel VI udtales, at Konventionen er afsluttet for
et Tidsrum af seks Maaneder. Enhver af Parterne skal have
Ret til, en Maaned forinden Udløbet af denne Periode, at
erklære overfor den norske Regering, at den har til Hensigt
at træde tilbage fra Konventionen ved Udgangen af den
løbende Periode. Den norske Regering skal ufortøvet under
rette de andre Parter derom under Anførelse af Dagen for
Opsigelsen. Mellem de Patter, der ikke har opsagt Konven
tionen, forbliver denne i Kraft paa de samme Betingelser i en
ny Periode paa seks Maaneder og saaledes fremdeles fra seks
Maaneder til seks Maaneder.
En Stat, der ikke er Deltager i nærværende Konvention,
skal efter Artikel VII kunne tiltræde den, saafremt de kon
traherende Parter samtykker heri.
I Artikel VIII bestemmes, at Konventionen skal ratifice
res og Ratifikationerne deponeres i Oslo, og den træder da
efter Art. IX i Kraft den 15. Dag efter Deponeringen af
Ratifikationsinstrumenterne for den femte Ratifikation.
Efter Artikel X kan ved Undertegnelsen eller ved Depo
neringen af Ratifikationsinstrumenterne enhver af de kon
traherende Parter erklære, at den kun binder sig, for saa vidt
angaar sine i Europa beliggende Omraader.
Den Part, som gør Brug af denne Beføjelse, har Ret til
senere at erklære overfor den norske Regering, at den ønsker
Konventionen udstrakt til sine oversøiske Omraader, til
Kolonier eller Territorier under dens Mandat.
Den kontraherende Part, som har afgivet en saadan
Erklæring, har ligeledes Ret til senere at erklære, at den
ønsker Konventionens Virkninger bragt til Ophør, for saa vidt
angaar de paagældende Omraader.
I Artikel I i den Protokol, der knytter sig til den inter
nationale Handelskonvention af 24. Marts 1930, bestemtes
det, at de forskellige Lande i Sommeren 1930 skulde tilstille
Folkeforbundet en Besvarelse af en Række Spørgsmaal af
handelspolitisk Natur. Med Henblik paa Besvarelsen af disse
Spørgsmaal fandt der i Løbet af Sommeren 1930 forskellige
Underhaandsdrøfteiser Sted mellem den danske, den neder
landske, den norske og den svenske Regering, og under disse
Forhandlinger opstod Tanken om det hensigtsmæssige i, at
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der tilvejebragtes et snævrere økonomisk Samarbejde mellem
de paagældende Lande.
Denne Tanke blev i den paafølgende Tid nærmere drøftet,
først mellem den danske og den norske Udenrigsminister,
senere mellem Danmarks, Nederlandenes, Norges og Sveriges
Delegerede under Folkeforbundsforsamlingens Møde i Genéve
i 1930, og man blev enig om at søge afsluttet en Konvention
i saa Henseende. Den norske Regering udarbejdede et Forslag
dertil, som i det væsentlige tiltraadtes af de andre, og den
danske Regering fremhævede derhos det ønskelige i, at hver
af de Stater, der deltager i Overenskomsten, holder sig i
nøjest mulig Kontakt med de andre kontraherende Stater i
alle de Forhold paa den økonomiske Politiks Omraade, som
kan forventes at ville interessere et eller flere af disse Lande,
og foreslog, at der blev givet et positivt Udtryk for denne
Tanke, f. Eks. i en Protokol af nærmere angivet Indhold. En
saadan Protokol undertegnedes da ogsaa den 22. December
1930, i det store og hele bygget paa det fra dansk Side frem
satte Forslag, men i noget udvidet Skikkelse. I Protokollen
erklærer Underskriverne, at deres Regeringer er beredte til
at yde deres Støtte til internationale Bestræbelser, som gaar
ud paa at formindske Hindringerne for Handelen, og forbedre
de almindelige Vilkaar for Omsætningen.
Med disse Formaal for Øje og for at varetage deres fælles
Interesser har Regeringerne til Hensigt at fortsætte det af
dem i Løbet af Aaret 1930 indledede Samarbejde paa det
økonomiske Omraade.
De vil endvidere undersøge Muligheden for at udstrække
Anvendelsen af det Princip, som ligger til Grund for den
undertegnede Konvention, til andre Forhold, som kan
antages at have Indflydelse paa deres indbyrdes økonomiske
Samkvem.
I Folketinget anbefaledes Vedtagelsen af Beslutningen af
alle Ordførerne: Hans Rasmussen (S.), Moltesen (V.), Drachmann (K.) og Jesper Simonsen (R.). Det nedsatte Udvalg,
som indhentede forskellige Oplysninger, indstillede Forslaget
til Vedtagelse. Ogsaa i Landstinget anbefaledes Forslaget af
de forskellige Ordførere: Jefsen Christensen (V.), Lewinsky
(S.), Schovelin (K.) og Veistrup (R).

10. Rigsdagsbeslutning om Danmarks Ratifikation
af den af Folkeforbundets ellevte Forsamling vedtagne
og den 2. Oktober 1930 i Genéve undertegnede Kon
vention om finansiel støtte. (Udenrigsminister P. Munch).
[A. Sp. 8257—C. Sp. 1079 og 1691].
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Behandlet først i Folketinget. Anmeldt 18/2 (F. Sp. 4794).
Behandlingsmaaden 19/2 (F. Sp. 4848). 1. Beh. 17/3 (F. Sp.
5584). Henvist til et Udvalg paa 15 Medlemmer (Hans
Rasmussen, Hans Nielsen, Fr. Andersen [Kh.-Frb. ø. Stkr.],
Gerhard Nielsen [Form.]. Hartvig Frisch [Sekr.], Alsing Ander
sen, Jesper Simonsen, A. M. Hansen, Moltesen, Vanggaard,
I. A. Hansen, Elgaard, Himmelstrup, Ole Bjørn Kraft og
Fraenkel), der afgav Betænkning 19/3 (B. Sp. 1597). (Ordfører:
Hans Rasmussen). 2. (sidste) Beh. 21/3 (F. Sp. 5881).
Anmeldt i Landstinget 21/3 (L. Sp. 1322). Behandlings
maaden 25/3 (L. Sp. 1386). 1. Beh. 26/3 (L. Sp. 1463). 2. (sidste)
Beh. 28/3 (L. Sp. 1574).
Ved Beslutningen meddeler Rigsdagen sit Samtykke til
Ratifikation af den af Folkeforbundets 11. Forsamling
vedtagne og den 2. Oktober 1930 i Genéve undertegnede
Konvention om finansiel Støtte.

Under det første Møde, det forberedende Udvalg for
Afrustningskonferencen holdt i Maj 1926, gjorde den finske
Delegerede i Udvalget opmærksom paa den overordentlig
store Betydning, Spørgsmaalet om Sikkerhed havde for de
smaa Stater, der havde en udsat Beliggenhed, og som kun
havde begrænsede Hjælpemidler, og stillede i denne Forbin
delse Forslag om, at Raadet skulde overveje, hvilke Forholds
regler der kunde tages for at sikre de Stater, der paa Grund
af deres Beliggenhed eller andre særlige Omstændigheder var
særlig udsatte for Angreb, saaledes at de kunde indskrænke
deres Rustninger. Udvalget besluttede at oversende dette
Forslag til Raadet, og dette har da i den siden da forløbne
Tid drøftet denne Sag, hvilket nærmere udvikles i Bemærk
ningerne til Forslaget. Udenrigsministeren nævnte under
Forhandlingen i Folketinget, at man fra dansk Side under
Forhandlingerne i Folkeforbundet stillede sig noget tilbage
holdende overfor Forslaget, som det var i den oprindelige
Form, af Grunde, som han nærmere redegjorde for, men det
lykkedes at opnaa, at der blev taget Hensyn til de fra dansk
Side fremsatte Indvendinger.

Konventionens væsentligste Indhold er følgende:
Regler om, hvilke Stater der skal kunne nyde godt af
den i Konventionen omhandlede finansielle Støtte, indeholdes
i Artiklerne 1 og 2. Efter Artikel 1 skal en angreben Stat,
der fremsætter Anmodning derom, være berettiget til Støtte,
medmindre Raadet bestemmer anderledes. I Artikel 2
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bestemmes det dernæst, at finansiel Støtte, ligeledes efter
Anmodning, kan ydes en Stat, naar der foreligger en Strid,
der sandsynligvis vil føre til et Brud, naar følgende to Betin
gelser foreligger: 1) at en af Parterne i Striden har undladt
at rette sig efter de Forholdsregler, Raadet har taget til
Fredens Bevarelse, og 2) at Raadet derefter finder, at Freden
ikke kan bevares paa anden Maade. I begge Tilfælde er det
endvidere en Betingelse, at den angrebne eller truede Stat
er Deltager i Konventionen, og at den forpligter sig til for sit
Vedkommende at lade Striden afgøre ad retlig Vej, ved Vold
gift eller enhver anden fredelig Behandlingsmaade, som
Raadet finder egnet; hertil kommer, at den erklærer sig villig
til at rette sig efter de midlertidige Forholdsregler, Raadet
maatte anbefale. Alle Raadets Beslutninger i Henhold til
Artiklerne 1 og 2 skal være enstemmige, bortset fra de stri
dende Parters Stemmer. Endvidere gælder den Undtagelse
fra det almindelige Princip, hvorefter ethvert Forbunds
medlem, som ikke er repræsenteret i Raadet, skal indbydes
til at sende en Repræsentant til at deltage i Behandlingen af
Spørgsmaal, der særlig vedrører dette Forbundsmedlems
Interesser, at denne Bestemmelse, naar Raadet forhandler
om at yde finansiel Støtte, ikke skal kunne paaberaabes af
et Forbundsmedlem blot i Kraft af, at vedkommende er
almindelig eller speciel Garant.
Den finansielle Støtte, der ydes en Stat, bestaar i, at de
Regeringer, der er Deltagere i Konventionen, som almindelige
eller særlige Garanter, garanterer for den regelmæssige Beta
ling af Renter og Afdrag paa Laan, der optages i Henhold til
Konventionens Bestemmelser. Der fastsættes et Maksimum
af 100 Mill. Guldfrancs som det Beløb, de aarlige Betalinger
af Renter og Afdrag højst maa udgøre, hvis alle Forbundets
Medlemmer slutter sig til Konventionen; de almindelige
Garanters største aarlige Forpligtelse udfindes ved at fordele
de 100 Mill. Guldfrancs paa Forbundsmedlemnierne efter den
Fordelingsskala, der anvendtes ved Fordelingen af Forbundets
Udgifter paa de enkelte Medlemmer den 1. Januar 1930
(Artikel 7). I et Bilag til Forslaget findes den den 1. Januar
1930 anvendte Fordelingsskala for Fordelingen af Forbundets
Udgifter; det ses heraf, dt Danmark ud af 986 Enheder svarer
12 Enheder, følgelig vil den aarlige Maksimumsforpligtelse,
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Danmark ved Konventionen paatager sig, til at betale for
Renter og Afdrag, som den laantagende Stat ikke betaler ved
Forfaldstid, blive ca. 1 217 000 Guldfrancs eller ca. 882 300 Kr.
Hertil kan komme Renter, hvis Garantibetalingen ikke
præsteres indenfor den givne Frist. Bliver en Stat, der ikke
betalte Bidrag til Forbundet efter den ovennævnte Skala,
senere Part i Konventionen, fastsættes dens Del af Forplig
telsen efter den Fordelingsskala, der er i Krait paa det Tids
punkt, den bliver bundet af Konventionen.
Hvis kun en Del af Forbundsmedlemmerne slutter sig
til Konventionen, bliver det Beløb, Raadet kan garantere,
fastsat i Forhold hertil. Hvis de deltagende Stater tilsammen
f. Eks. betaler % af Forbundets Udgifter, vil Raadet ikke
kunne garantere for den aarlige Betaling af Renter og Afdrag
for et Beløb af over 75 Mill. Guldfrancs.
Hensigten med de særlige Garanter er, at en lille Kreds
af de finansielt stærkeste Stater yderligere skal garantere
Betalingerne paa Laanet, saaledes at man hurtigt fra nogle
faa Stater kan faa de nødvendige Beløb til Disposition. De
særlige Garanter er for det første almindelige Garanter for
deres forholdsmæssige Andel; men derudover paatager de sig
en særlig Garanti for de øvrige alminde1 ige Garanter; denne
yderligere Garanti skal dække det samlede Be]øb, der er
garanteret af de Garanter, der kun er almindelige Garanter.
Det, en saadan særlig Garant betaler udover sin Forpligtelse
som almindelig Garant, skal tilbagebetales den af de Beløb,
der indkommer fra de almindelige Garanter.
Som særlige Garanter er i første Række tænkt paa de
faste Raadsmedlemmer, men disse kan ogsaa opfordre andre
Stater til at deltage i denne Garanti. En saadan Opfordring
kan dog neppe tænkes rettet til Danmark, og nogen Pligt
til at paatage sig denne Forpligtelse følger i hvert Fald ikke
af, at man ratificerer Konventionen.
I Artikel 13 indeholdes en Række Regler om tilsyns
førende Kommissærer, der skal udnævnes af Raadet, naar
Konventionen træder i Kraft. I alt skal der udnævnes 5;
de skal være svejtsiske Statsborgere og være bosiddende
i Svejts. De skal aarligt aflægge Beretning til Raadet
angaaende hvert Laan, de fører Tilsyn med.
Naar Raadet har besluttet, at en Stat i Henhold til
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Artiklerne 1 og 2 skal have finansiel Støtte, bemyndiges den
paagældende Stat til at udbyde et Laan, der garanteres i
Henhold til Konventionens Bestemmelser. Hvis Raadet
finder det ønskeligt, kan det bestemme, at en Regering ikke
skal deltage i Garantien. Betingelserne og Vilkaarerne for
Laanet skal forelægges Raadet til Godkendelse, og der skal
oprettes en Protokol over den mellem Raadet og den laan
tagende Regering afsluttede Overenskomst. Raadet kan fast
sætte Betingelser for Laanets Anvendelse og for Kontrol
hermed, ligesom det ogsaa senere kan bestemme, at Udbe
taling af resterende Dele af Laanebeløbet skal udsættes, hvis
det finder, at der er Anledning til det paa Grund af vedkom
mende Regerings Holdning. Garantierne skal ikke træde i
Kraft, før det godtgøres, at Laanekontrakten er i Overens
stemmelse med Raadets Beslutninger.
Artikel 15 indeholder en Regel om, at Kommissærerne
direkte fra de Pengeinstituter, der udbyder Laanet, skal
modtage Halvdelen af det Beløb, der aarligt medgaar til
Betaling af Renter og Afdrag. Herved skabes en Slags
Reservefond, der, naar den laantagendc Stat ikke betaler
Renter og Afdrag, skal bruges, førend Kommissærerne kan
henvende sig til Garanterne om Bidrag. Den laantagende
Regering er for øvrigt forpligtet til straks at refundere Kom
missærerne det Beløb, de eventuelt bruger af Reservefonden,
ligesom den i første Række skal betale Renter og Afdrag paa
Laan; det er kun. hvis dette ikke sker, Garantierne bliver
virksomme.
Saa snart Kommissærerne har overbevist sig om, at alle
Formaliteter angaaende et godkendt Laan er i Orden, skal de
underrette de garanterende Regeringer om det fulde aarlige
Beløb, der garanteres for, og hver enkelts Maksimalforplig
telse som almindelig og særlig Garant. Regeringerne skal
derefter inden 4 Maaneder tilstille Kommissærerne almindelige
eller særlige Garantiobligationer, udstedte i Overensstemmelse
med den Tekst, der findes i Bilagene til Konventionen. Til
Obligationerne skal der være føjet Rente- og Afdragskuponer
for hver aarlig Betaling, med Angivelse af de Maksimums
beløb, der kan blive Tale om at betale paa hver Kupon.
Hvis den laantagende Regering ikke tilstiller Kommis
særerne de nødvendige Midler til Betaling af Renter og Afdrag,
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og Reservefonden ikke kan dække det manglende Beløb,
skal de 30 Dage inden Forfaldsdagen underrette de almindelige
og de særlige Garanter herom og om det Beløb, der mangler,
og om Størrelsen af vedkommendes Forpligtelse. Har den
laantagende Regering endnu ikke 20 Dage før Forfaldstid
fremsendt de nødvendige Midler, skal Kommissærerne kunne
præsentere de til Garantiobligationerne hørende Kuponer til
Betaling med Paategning om, hvor meget der skal betales
paa dem, dog ikke udover det Maksimum, de lyder paa.
Betales de ikke inden 10 Dage før Forfaldstid, paaløber der
Renter.
Den laantagende Regering skal tilbagebetale de Beløb,
de garanterende Regeringer har betalt, med Renter, hvilken
Betaling skal ordnes gennem Kommissærerne.
Naar Konventionen en Gang træder i Kraft, vil det være
fornødent at tilvejebringe Lovhjemmel for Betalingen af de
Beløb, der aarlig vil kunne komme til at paahvile den danske
Regering. Det er foreløbig tænkt at ske ved at bemyndige
Finansministeren til i givet Fald at udstede Garantiobligatio
ner, lydende paa aarlige Betalinger indenfor Maksimal
beløbet.
Raadet kan modtage et Tilbud fra en Ikke-Medlemsstat
om at deltage i Garantien. Alle Stridigheder om Konventio
nens Fortolkning og Anvendelse skal afgøres af Forbil ndsraadet, og Konventionens Bestemmelser skal ikke indvirke
paa Parternes Rettigheder og Forpligtelser ifølge Pagtens
Artikel 16 (Sanktionerne).
Konventionens Ikrafttræden er gjort afhængig af en
Række Betingelser. For det første skal der kræves, at de
ratificerende Regeringers almindelige Garanti dækker et
Beløb af 50 Mill. Guldfrancs aarligt, og at det samme Beløb
dækkes af mindst tre ratificerende Regeringers særlige Garanti.
Naar denne første Betingelse er opfyldt, skal der yderligere
gaa 90 Dage, inden Konventionen træder i Kraft.
Dernæst er det i Artikel 35 fastsat, at Konventionens
Ikrafttræden og fortsatte Gyldighed med Hensyn til God
kendelse af nye Laan for hver af de kontraherende Parters
Vedkommende skal være betinget af, at der vedtages en Plan
for Rustningernes Indskrænkning i Henhold til Pagtens
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Artikel 8, og at denne Plan træder i Kraft og vedbliver at
være gældende for den paagældende Part.
Om denne sidste Artikel har der været ført lange For
handlinger paa de to sidste Folkeforbundsforsamlinger. Fra
dansk Side har man stedse hævdet, at det maatte være en
absolut Betingelse for Danmarks Tilslutning til Konventionen,
at dens Ikrafttræden gjordes afhængig af Vedtagelsen og
Ikrafttrædelsen af en almindelig Konvention om Indskrænk
ning og Begrænsning af Rustningerne ud fra den Betragt
ning, at den danske Regering ikke kan paatage sig Forplig
telser udover dem, som allerede nu indeholdes i Forbunds
pagten, førend, der har fundet en Indskrænkning af Rust
ningerne Sted, og denne Betingelse opfyldes da ved den For
mulering, Artikel 35 har faaet.
Ved 1. Behandling i Folketinget erklærede de 4 Parti
ordførere, at deres Partier kunde tiltræde Konventionen,
medens Holstein udtalte og nærmere motiverede Betænkelig
hed ved, at Danmark ratificerede den, idet han ansaa det
for rigtigst at vente, til andre Stater, med hvem vi i Almin
delighed følges, har gjort det, og til det har vist sig, hvad
der kommer ud af Nedrustningskonferencerne. Det nedsatte
Udvalg afholdt Samraad med Udenrigsministeren til Klar
læggelse af forskellige Forhold Ratifikationen vedrørende og
indstillede derefter enstemmigt Forslaget til Vedtagelse.
Det vedtoges enstemmigt med 90 Stemmer; ogsaa i Lands
tinget vedtoges det enstemmigt og med Anbefaling fra
alle Sider.

11. Rigsdagsbeslutning vedrørende Ratifikation af
en den 5. Juli 1930 i London undertegnet international
Konvention om Lastelinier for Skibe. (Minister for Sø
fart og Fiskeri Stauning'). [A. Sp. 7433—C. Sp. 2281, 2693].
Behandlet først i Landstinget. Anmeldt 28/i (L. Sp. 535).
Behandlingsmaaden 3% (L- Sp. 516). 1. Beh. 6/2 (L. Sp. 582).
Henvist til et Udvalg paa 15 Medlemmer (Effersøe, A. P.
Hansen, Hauch, Jefsen Christensen, M. C. Jensen, Jensen
[Aale], Laurits Knudsen, Lange, Lewinsky, Carl F. Madsen,
Jørgen Møller, Rytter, Schaumann [Sekr.], Veistrup og Ville
moes [Form.]), der afgav Betænkning 28/3 (B. Sp. 2881). (Ord
fører: Villemoes). 2. (sidste) Beh. 8/4 (L. Sp. 1750).
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Anmeldt i Folketinget
(F. Sp. 6695). Behandlingsmaaden 15/4 (F. Sp. 6699). 1. Beh. 22/4 (F. Sp. 7298). 2. (sidste)
Beh. 24/4 (F. Sp. 7430).
Ved Beslutningen udtaler Rigsdagen sin Tilslutning til,
at den den 5. Juli 1930 i London undertegnede internationale
Konvention om Lastelinier for Skibe ratificeres af Danmark.
Konventionen, der er tiltraadt af 30 paa en Konference
i London repræsenterede Stater, vil, naar den gennemføres,
medføre ensartede Regler for Nedlastning af alle Nationers
Skibe og sikre de saarbare Steder i Skibene — Aabningerne
i disse — saa godt som muligt og i det hele forøge Sikkerheden
for Menneskeliv og Gods paa Søen. Den kan betragtes som
en umiddelbar Videreførelse af Konventionen om Sikkerhed
for Menneskeliv paa Søen af 31. Maj 1929, som gav Anledning
til Ændringer i Lovene om Tilsyn med Skibe og om Skibs
fartens Betryggelse. Lasteliniekonventionen kræver ikke
nogen Ændring i vor Lovgivning, da der i Loven om Tilsyn
med Skibe haves Hjemmel til Gennemførelse af Konventionen.
Disse to Konventioner udgør en Kodifikation af Bestem
melser om Skibes Sødygtighed og om Betryggelse af Navi
gationen i det hele af meget stor Betydning.

Konventionen omfatter alle Skibe paa 150 Tons brutto
og derover, beskæftigede i international Fart. Undtagne fra
Konventionens Bestemmelser er Krigsskibe, Skibe udeluk
kende beskæftigede med Fiskeri, Lystfartøjer samt Skibe,
der ikke fører Passagerer eller Last. Endvidere kan Skibe,
beskæftigede i international Farti beskyttet Farvand mellem
nærliggende Havne i to eller flere forskellige Lande efter
gensidig Overenskomst, undtages fra Konventionens Bestem
melser.
Konventionen træder i Kraft den 1 Juli 1932. Eksiste
rende Skibe, hvis Lastelinier er i Overensstemmelse med de
nugældende engelske Regler (Board of Trade 1906) eller til
svarende Regler (for Danmarks Vedkommende de danske
Lastelinieregler af 30. September 1909), vil, saafremt Rederiet
ønsker det, kunne bibeholde det hidtidige Fribord, hvorved
de -dog saa vidt muligt skal opfylde de i Konventionen givne
konstruktive Bestemmelser, men under fornøden Hensyn
tagen til ’Effektiviteten af de forhaandenværende Konstruk
tioner.' \
Udover at give Regler for Bestemmelsen af det alminde-
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lige Dødvægt-Fribord for Damp- og Sejlskibe fastsætter Kon
ventionen ogsaa særlige Fribordsregler for Skibe, der fører
Træ-Dækslast, og for Tankskibe samt for Skibe af speciel
Bygning, ligesom Konventionen nøje angiver de Zoner og
Omraader, hvor de forskellige Lastelinier skal anvendes.
For ethvert »Konventionsskib« udstedes der et »inter
nationalt Lastelinie Certifikat«, der med visse Aars Mellem
rum, dog højst 5, skal fornyes. Certifikatet udstedes af Rege
ringen i det Land, hvor Skibet er hjemmehørende, eller af
Institutioner eller bestemte Personer, der af Regeringen er
bemyndiget dertil, men i alle Tilfælde bærer dog den paa
gældende Regering det fulde Ansvar for Certifikatet saavel
som for de Synsforretninger m. v., der betinger Certifikatets
Udstedelse.
Konventionen skelner i øvrigt mellem Dampskibe og
Sejlskibe, i hvilken Forbindelse der ved Dampskibe forstaas
alle Skibe med tilstrækkelige mekaniske Fremdrivningsmidler,
og paa tilsvarende Maade er Ordet Sejlskib at forstaa.
For Opnaaelsen af det internationale Lastelinie Certifikat
er der i Konventionen opstillet visse konstruktive Betingelser,
der alle tager Sigte paa at sikre den fornødne Styrke og be
trygge Sikkerheden for Skib og Besætning, herunder Krav
om, at Art og Stuvning af Last og Ballast etc. er saaledes,
at der sikres Skibet den fornødne Stabilitet.
Der stilles bestemte Fordringer med Hensyn til Lugerne,
Presenninger, Beslag, Dæksler, Nedgange og andre Aabninger
i Fribordsdækket, Afløbsror, Gelænder og Skanseklædning,
Løbebroer m. v. Selve Fribordet er kun undtagelsesvis (ved
glatdækkede Skibe) forøget, saa at der ikke i Almindelighed
foretages Formindskelse af den tilladte Maksimumsnedlastning.
Foruden de til Skibes Nedlastning sigtende Bestemmelser
indeholder Konventionen en Række Bestemmelser, som gaar
ud paa at zonedele alle Havne under Hensyntagen til de
meteorologiske Forhold og Aarstider, der betinger de faktiske
Forhold paa Søen.

Overfor Udvalget i Landstinget oplystes det, at Kon
ventionen endnu ikke er ratificeret — der udkræves til dens
Ikrafttræden Ratifikation af 5 Nationer —, men at den er

684

Beslutninger.

1930/
Z1931

eller vil blive forelagt til Ratifikation i England, U. S. A.,
Norge og Sverige.
Indenfor Udvalget drøftede man Spørgsmaalet om, hvor
vidt Danmarks Ratifikation ikke burde udskydes, indtil
Ratifikation foreligger fra de mest betydende Søfartsnationer
— navnlig altsaa England. Da det imidlertid drejer sig om
betydelige økonomiske Interesser og om den danske Handelsflaades Konkurrencemuligheder i Forhold til andre Landes
Handelsflaader, og da disse Forhold vanskeligt med Sikkerhed
lader sig overse paa Forhaand, ansaa man det ikke for hen
sigtsmæssigt at foreslaa optaget i Rigsdagsbeslutningen en
Passus sigtende til nærmere at fiksere Tidspunktet for Rati
fikationen, men mente at burde overlade Bestemmelsen af
dette Tidspunkt til Regeringen.
Udvalget indstillede herefter Forslaget til Vedtagelse
uforandret, og det vedtoges ogsaa enstemmigt i begge Ting.

12. Meddelelse af Orlov til Folketingsmand MadsenMygdal indtil 1. Januar 1931 given 18/10 (F. Sp. 324).

13. Forslag til Rigsdagsbeslutning vedrørende et
af den internationale Arbejdskonference i Genéve i
Aaret 1921 vedtaget Udkast til Konvention angaaende
Børns Beskæftigelse ved Landbrugsarbejde. (Social
minister Steincké). [A. Sp. 2257].
Behandlet først i Landstinget. Anmeldt 8/10 (L. Sp. 5).
Behandlingsmaaden 15/io (L. Sp. 22). 1. Beh. 5/u (L. Sp. 202).
Henvist til et Udvalg paa 15 Medlemmer (Bækgaard, Marie
Christensen, Henriette Crone, Gregersen, A. P. Hansen, Marie
Hjelmer, Johannes Jensen, H. P. Johansen, Kr. Johansen,
Josiassen, Laursen, Carl F. Madsen, Rs. Nielsen, Stegger
Nielsen og Tvede [Form.]). Beretning afgiven 25/4 (B. Sp.
3243).
Forslaget gaar ud paa, at Rigsdagen udtaler sin Tilslut
ning til Konventionen.
Forslag om Ratifikation af denne Konvention forelaa i
forrige Rigsdagssamling, se Aarbog 1929—30, Side 498, hvor
Konventionens Indhold er gengivet. Den er ikke siden da
ratificeret af flere Stater end de dér nævnte 12.
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14. Forslag til Rigsdagsbeslutning vedrørende et
af den internationale Arbejdskonferenee i Genéve i
Aaret 1921 vedtaget Udkast til Konvention angaaende
en ugentlig Hviledag i industrielle Virksomheder. (So
cialminister Steincke). [A. Sp. 2273].
Behandlet først i Landstinget. Anmeldt 8/w (L. Sp. 5).
Behandlingsmaaden 15/10 (L. Sp. 22). 1. Beh. 5/n (L. Sp. 209,
jfr. Sp. 202). Henvist til Udvalget angaaende Forslag til
Rigsdagsbeslutning vedrørende et af den internationale
Arbejdskonferenee i Genéve i Aaret 1921 vedtaget Udkast
til Konvention angaaende Børns Beskæftigelse ved Land
brugsarbejde. (Se foran under Nr. 13). Beretning afgiven
25/4 (B. Sp. 3243).
Forslaget gaar ud paa, at Rigsdagen udtaler sin Tilslut
ning til Konventionen.
Om denne Konvention var Forslag fremsat i forrige
Rigsdagssamling, se Aarbog 1929—30, Side 499 ff., hvor det
væsentligste af dens Indhold er gengivet.
I Bemærkningerne oplyses, at foruden de i Fjor nævnte
Stater har nu ogsaa Irland ratificeret Konventionen, der i alt
er ratificeret af 18 Stater. Imellem disse findes hverken
Norge eller Sverige, hvorpaa der af en af Talerne, Tvede, blev
lagt særlig Vægt.

15. Forslag til Rigsdagsbeslutning i Anledning af
en under 15. Januar 1930 i La Paz afsluttet Handels
traktat mellem Danmark og Bolivia med dertil hørende
Slutprotokol. (Udenrigsminister P. Munch}. [A. Sp. 4619].
Behandlet først i Landstinget. Anmeldt 29/10 (L. Sp. 174).
Behandlingsmaaden 5/h (L. Sp. 201). 1. Beh. 12/n (L. Sp. 223,
jfr. Sp. 217). Henvist til Udvalget angaaende Forslag til
Rigsdagsbeslutning i Anledning af en under 31. Maj 1930 i
Ankara (Angora) afsluttet Bosættelses-, Handels- og Skibs
fartstraktat mellem Danmark og Tyrkiet med dertil hørende
Slutprotokol. (Se foran under Nr. 6). Betænkning afgiven 5/r»
(B. Sp. 27).

Forslaget gaar ud paa, at Rigsdagen meddeler sit Sam
tykke til den under 15. Januar 1930 i La Paz afsluttede Han
del straktat mellem Danmark og Bolivia med dertil hørende
Slutprotokol.
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Den foreliggende Handelstraktat hviler ligesom andre i
de seneste Aar afsluttede paa Mestbegunstigelsesprincippet,
idet Artikel I indeholder et Tilsagn om Mestbegunstigelse i al
Almindelighed med Hensyn til Statsborgernes Rettigheder
samt Behandlingen af Varer ved Indførsel, Udførsel og
Transit, og dette almindelige Tilsagn udformes saa nærmere
i følgende Artikler. Begge Parter tager i Artikel V. en Række
Forbehold med Hensyn til Anvendelsen af Traktatens Mest
begunstigelsesbestemmelser. Medens disse Forbehold i øvrigt
stemmer med, hvad der er Tilfældet i andre lignende Traktater,
som Danmark har afsluttet (Forbehold med Hensyn til
Begunstigelser overfor Grænsestater for at lette Grænse
trafikken af sanitære Hensyn, eller Begunstigelser, tilstaaede
en Trediemagt i Medfør af en Toldunion, findes der her et
særligt Forbehold, idet der tages et Forbehold, som siger, at
man ikke uden videre faar Ret til de Begunstigelser, der
flyder af flersidede Traktater, som har den Karakter, man
plejer at betegne med Ordet international, nemlig for saa vidt
den Stat, det drejer sig om, ikke selv har sluttet sig til en saa
dan international Konvention. Hensigten med Forbeholdet er
saa vidt muligt at sikre Deltagerne i den kollektive Overens
komst, at de ikke paatager sig de af Overenskomsten flydende
Forpligtelser, uden at de, der ønsker at nyde Rettighederne
ifølge Overenskomsten, ogsaa indtræder i den og paatager sig
dens Forpligtelser. Det er en Bestemmelse, om hvilken der
indenfor den Gruppe af Stater, som plejer at føre nogenlunde
fælles Politik paa dette Omraade og træde i indbyrdes For
handling derom, er nogen Uenighed, og i al Almindelighed
har man fra dansk Side været tilbageholdende med Hensyn
til at føje en saadan Bestemmelse ind og har ønsket, at hele
dette Spørgsmaal skulde afklares mere, førend det indgik
som et nogenlunde almindeligt Princip i vor Handels trakt atordning; i hvert Fald maatte man først være klar over, at
man i den Henseende var i Forstaaelse med andre, som vi
ellers sædvanlig samarbejder med. Men den Tvivl og den
Usikkerhed, der paa dette Punkt er kommet frem mellem
Staterne, stammer fra Tiden efter Afslutningen af Forhand
lingerne med Bolivia, og paa det Tidspunkt, da der blev
truffet Aftale med Bolivia, der lagde megen Vægt paa det
nævnte Forbehold, næredes ikke nogen Betænkelighed ved
at gaa med til det. Ministeren udtalte, at dette Forbehold
staar mere som en Undtagelse, indrømmet i et Tilfælde,
hvor det ikke kan faa praktiske Følger, hvorfor han mente,
at man uden Bekymring kunde gaa med dertil. I den af
Landstingets Udvalg afgivne Beretning udtaltes, at Udvalget
havde haft Samraad med Ministeren om denne Bestemmelse,
og at Ministeren var enig med Udvalget i, at der burde
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optages en ny Forhandling med Bolivia om de i Traktaten
tagne Forbehold angaaende Mestbegunstigelsesbestemmel
serne.

16. Beretning til Rigsdagen angaaende Folkefor
bundets 11. Forsamling i Genéve September—Oktober
1930. [A. Sp. 5927, F. Sp. 2797, L. Sp. 295].

II. Forespørgsel.
Den 9. Januar 1931 anmeldtes i Folketinget følgende
Forespørgsel til Statsministeren af Hans Hansen, Axel Dam
og Geert-Jørgensen:
»Hvad agter Regeringen at foretage til Afhjælpning af
Arbejdsløshed og uforskyldt Hjemløshed?«
Forespørgselen foretoges 15-16/1 (F. Sp. 3615).
Paa Forespørgernes Vegne motiverede Hans Hansen
Forespørgselen, idet han udtalte, at Beskæftigelsesproblemet
efter hans Mening kan løses af Rigsdagen, om den vil bruge
Midlerne dertil, og han ansaa det for ønskeligt, om det mulig
vis af Statsministerens Svar kunde fremgaa, at Regeringen
har en Løsning, der kan føre ud af de nuværende uholdbare
Tilstande, et System, hvorved Arbejdsløsheden kan undgaas.
Han omtalte Forholdene i Erhvervslivet, særlig i Landbruget,
og spurgte, hvor længe vi skal opretholde et Pristal, der er
forskelligt for »almindelige Mennesker« og for »Bønder«.
Han udtalte, at enten maa vi have sat alle Priser i Forhold
til Verdensmarkedets og gaa imod den »kunstige Fordyrelse«,
der sker ved Fagsammenslutninger, Prisaftaler og Trust
dannelse i Ly af Toldlovgivningen, eller ogsaa »maa hele vort
Erhvervsliv holdes kunstigt oppe for at bevare Købeevnen«.
Han kunde ikke se andet end, at det af Retsforbundet frem
satte Lovforslag (om Overgang fra Skat til Skyld) »løser ikke
alene Beskæftigelsesspørgsmaalet, men ogsaa hele Gælds spørgsmaalet«. Han mindede om, at Regeringen ikke har
gennemført sine Programløfter — hvad han i øvrigt ikke
vilde bebrejde den, — men det forekom ham, at vi maa have
Klarhed over, om Regeringen vil forsøge at løse dette Spørgs
maal ad Reguleringens Vej, om den vil stille Forslag, »der
gaar ud over Understøttelsens Horisont«, eller om yi ved
Lovgivning skal »ophæve Fagforeningerne, private og stats-
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kapitalistiske Monopoler«. Efter hans Mening kan den
danske Lovgivning løse Arbejdsløshedsspørgsmaalet, og han
nævnte til Slutning, at i Socialdemokratiets Program er der
et Punkt, der hedder Afskaffelse af Skatter og Love, der
skaber Varefordyrelse for Bef o limingen, og spurgte, om
Regeringen vil gaa ind herfor, idet det vilde være af stor
Betydning for øget Beskæftigelse.
Statsministeren besvarede Forespørgselen og sagde først,
at Svaret paa den allerede er givet ved forskellige af Regerin
gen fremsatte Lovforslag, af hvilke han nævnte Forslagene
om Arbejdsløshedsforsikring og om midlertidig Hjælp, for
uden at Regeringen har beskæftiget sig med Hjemløshedsspørgsmaalet. Han gjorde gældende, at Arbejdsløsheden i
høj Grad har sin Oprindelse fra, at Krisehjælpen til arbejds
løse ophævedes i 1927, men at Arbejdsløsheden i øvrigt kun
kan afhjælpes, naar et andet Produktionssystem etableres.
Han erkendte, at der er en Erhvervskrise i Danmark, hvilket
er naturligt, da den findes i flere europæiske Lande, og særlig
at Landbrugskrisen er alvorlig, men, advarede imod, at man
søger at fremkalde en Panikstemning. Regeringen har fore
slaaet forskellige Foranstaltninger for at mildne Krisen, for
at fremme Erhvervsliv og Produktion. Ministeren oplæste
en Passus af dens første Udtalelse overfor Rigsdagen om,
hvad den paa Erhvervslivets Omraade betragtede som sin
Opgave, og paaviste, hvorledes den har søgt at udføre det:
Igennem Markedsudvalget og de af det foreslaaede For
anstaltninger, Udførelse af Statsarbejder, Loven om Vej
arbejder, andre Planer til Støtte for dansk Erhverv, Fremme
af den saakaldte »Husmandsproduktion« (Smaaproduktioner).
Særlig overfor Landbruget har Regeringen Opmærksom
heden henvendt paa Udgifter, der trykker Producenterne af
Landbrugets Eksportvarer, f. Eks. Gældsforholdet, hvor
Renteniveauet søges sænket. Paa det industrielle Omraade
har Maskinernes stærke Anvendelse og den deraf følgende
mindre Anvendelse af Arbejdskraften medvirket til Arbejds
løsheden, hvorfor Produktionssystemet maa ændres. Paa
andre Omraader kan der hjælpes ad Lovgivningens Vej:
Nedsættelse af Kommuneskatterne og ved Gennemførelse
af flere af Regeringen forelagte Lovforslag, saasom Nedrust
ningsforslaget, Ophævelse af Loven om Formueskattens Ned
sættelse for derigennem at hjælpe den almindelige Befolkning,
Trustloven, Socialreformen og Jordlovgivningen. Ministeren
sluttede med at sige: Regeringen »er klar over den nuværende
Situations Alvor uden dog at ville overdrive, hvad Situationen
indeholder, og er forberedt paa paa adskillige Omraader
at imødegaa Vanskelighederne og gøre, hvad der er muligt,
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for at afbøde Virkningen af den Tilstand, som den kapitalisti
ske Verdensorden har ført over Verden.«
Forespørgeren var ikke tilfreds med Statsministerens Svar,
som han karakteriserede saaledes, »at Regeringen ikke agter
at gøre noget udover, hvad den hidtil har gjort, og hvorom
jeg sagde — og jeg skal gentage det her —, at det er at spille
Fallit i dette Øjeblik. Der er da kun tilbage at konstatere
Regeringens Hjælpeløshed overfor dette store og vigtige
Spørgsmaal.«
Derefter havde Ordførerne for de forskellige Partier Ordet:
Hans Nielsen (S.), Krag (V.), Christmas Møller (K.) og Niels
Frederiksen (R.), og enkelte andre Talere, foruden at Stats
ministeren replicerede.

III. Valgs Prøvelse.
Landstinget.
Efter at 12. Medlem for 5. Kreds, Borgmester Holger
Fink havde nedlagt sit Mandat med Udgangen af September
Maaned 1930, indtraadte Gaardejer H. D. KloppenborgSkrumsager, der i Valgbogen stod opført som 1. Stedfortræder
for denne, som Medlem af Landstinget. Men umiddelbart
efter sin Genindtræden afgik Kloppenborg-Skrumsager ved
Døden (3/10 1930), og derefter indtraadte 2. Stedfortræder
for 12. Medlem for 5. Kreds, Forpagter Jens Høyer, Billes
lund pr. Gramby, som Medlem af Tinget. (L. Sp. 2 og 3).
Indstilling om Godkendelse af Forpagter Jens Høyer
som Medlem af Landstinget vedtoges 17/io (L. Sp. 50).

IV. Valg til Kommissioner og Hverv.
1. Valg af 16 Medlemmer og Suppleanter for disse
til det udenrigspolitiske Nævn (nedsat i Henhold til § 1
i Lov Nr. 137 af 13. April 1923).
Valget foretoges af det staaende Fællesudvalg, valgt i
Henhold til Folketingets Forretningsordens § 7, 2 Stykke,
og Landstingets Forretningsordens § 9, 2 Stykke (se Side
25 og 26).
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Til Medlemmer valgtes (16/io 1930): 1) Folketingsmand
H. P. Hansen med Suppleant Folketingsmand Alsing Ander
sen, 2) Folketingsmand Hans Nielsen med Suppleant Folke
tingsmand J. P. Nielsen, 3) Folketingsmand Hans Ras
mussen med Suppleant Folketingsmand Hartvig Frisch,
4) Folketingsmand Fr. Andersen (Kh.-Frb. ø. Stkr.), med
Suppleant Folketingsmand Schrøder, 5) Folketingsmand
Gerhard Nielsen med Suppleant Folketingsmand Lundberg,
6) Landstingsmand Jensen (Aale) med Suppleant Landstings
mand Carl F. Madsen, 7) Landstingsmand Lewinsky med
Suppleant Medlem af Landstinget Frk. Henriette Crone,
8) Folketingsmand Moltesen [Form.] med Suppleant Folke
tingsmand Elgaard, 9) Folketingsmand Vanggaard med Sup
pleant Folketingsmand I. A. Hansen, 10) Folketingsmand
Himmelstrup med Suppleant Folketingsmand Chr. Ernst Chri
stensen, 11) Landstingsmand Hauch med Suppleant Lands
tingsmand Stensballe, 12) Landstingsmand Jefsen Christensen
med Suppleant Landstingsmand J. V. Christensen, 13) Folke
tingsmand Fraenkel med Suppleant Folketingsmand Kors
gaard, 14) Folketingsmand Christmas Møller med Suppleant
Landstingsmand Tvede, 15) Landstingsmand Schovelin med
Suppleant Landstingsmand Effersøe og 16) Folketingsmand
Jesper Simonsen med Suppleant Landstingsmand Gunnar
Fog-Petersen. (F. Sp. 33 og 323, L. Sp. 20 og 95).

2. Valg af 15 Medlemmer og Suppleanter for disse
til det erhvervspolitiske Nævn (nedsat i Henhold til
Lov Nr. 125 af 15. April 1930 om Foranstaltninger til
Fremme af danske Erhvervsinteresser).
Valget foretoges af det under Nr. 1 nævnte Fælles
udvalg.
Til Medlemmer valgtes (3O/io 1930): 1) Folketingsmand
Clausager med Suppleant Folketingsmand Kr. Kristensen,
2) Folketingsmand J. C. A. Larsen med Suppleant Folke
tingsmand Søren P. Larsen, 3) Folketingsmand Himmelstrup
[Form.] med Suppleant Folketingsmand Raunkjær, 4) Lands
tingsmand Johannes Jensen med Suppleant Landstingsmand
Stensballe, 5) Landstingsmand M. C. Jensen med Suppleant
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Landstingsmand N. K. Kristensen, 6) Landstingsmand
Hauch med Suppleant Landstingsmand Rs. Nielsen, 7) Folke
tingsmand Lundberg med Suppleant Folketingsmand Marinus
Sørensen, 8) Folketingsmand Hans Nielsen med Suppleant
Folketingsmand Nygaard, 9) Folketingsmand Fr. Andersen
(Holbæk A.) med Suppleant Folketingsmand P. Andersen,
10) Folketingsmand Einer Jensen med Suppleant Folketings
mand J. Chr. Jensen, 11) Landstingsmand Ludvig Christensen
med Suppleant Landstingsmand P. Christensen, 12) Lands
tingsmand Jensen (Aale) med Suppleant Landstingsmand
A. P. Hansen, 13) Folketingsmand Drachmann med Suppleant
Folketingsmand Pitzner, 14) Folketingsmand Larsen (Badse)
med Suppleant Folketingsmand A. C. D. Petersen og 15) Folke
tingsmand Andreasen (Forsinge) med Suppleant Landstings
mand Gunnar Fog-Petersen. (F. Sp. 158 og 1187, L. Sp.
49 og 200).
____________

3. Valg af 1 Medlem af Lønningskommissionen af
1929.
Valget foretoges af det under Nr. 1 nævnte Fællesudvalg.
Valgt blev (3O/io 1930): Folketingsmand Vesterager i
Stedet for fhv. Folketingsmand, Læge Johannes Lou, der var
afgaaet ved Døden. (F. Sp. 812 og 1187, L. Sp. 174 og 201).

4. Valg af 2 Medlemmer til Overbevillingsnævnet
(nedsat i Henhold til § 21 i Lov Nr. 99 af 29. Marts
1924 om Beværtning og Gæstgiveri samt om Handel med
stærke Drikke) for Tidsrummet fra 1. Januar 1931 til

31. December 1932.
Valget foretoges af det under Nr. 1 nævnte Fællesudvalg.
Valgt blev (17/12 1930): fhv. Folketingsmand Søren
Svendsen og Landstingsmand C. F. Sørensen. (F. Sp. 1432
og 3227, L. Sp. 211 og 352).

5. Valg af 4 Medlemmer til Landsoverskatteraadet
(oprettet i Henhold til Lov Nr. 144 af 8. Juni 1912, jfr. Lov
Nr. 149 af 10. April 1922) for Tidsrummet fra 1. Januar

1931 til 31. December 1936.
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Valget foretoges af det under Nr. 1 nævnte Fælles
udvalg.
Valgt blev p 7/12 1930): fhv. Folketingsmand N. J. Ander
sen, Bogtrykker Rosendal, Esbjerg, Tømmerhandler Chr.
Petersen, Kalundborg og Gaardejer Anders Nørgaard, Faarup.
(F. Sp. 2678 og 3228, L. Sp. 274 og 352).

6. Valg af 4 Medlemmer til Kongeriget Danmarks
Hypotekbanks Tilsynsraad for Tidsrummet fra 1. Ja
nuar 1931 til 31. December 1936 (i Henhold til § 11 i
Lov Nr. 112 af 9. Marts 1917).
Valget foretoges af det under Nr. 1 nævnte Fælles
udvalg.
Valgt blev (17/12 1930):. fhv. Folketingsmand Carl Han
sen, Holsteinsminde, Folketingsmand Andreasen (Næstved),
Landstingsmand Schovelin og Folketingsmand Jens Holdgaard. (F. Sp. 2740 og 3227, L. Sp. 295 og 352).

7. Valg af 2 Revisorer for Hypotekbankens Regn
skab for Tidsrummet fra 1. Januar 1931 til 31. Decem
ber 1933 (i Henhold til § 13 i Lov Nr. 112 af 9. Marts 1917).
Valget foretoges af det under Nr. 1 nævnte Fælles
udvalg:
Valgt blev (17/12 1930): Folketingsmand Elgaard og
Folketingsmand Gerhard Nielsen. (F. Sp. 2740 og 3227.
L. Sp. 295 og 352).

8. Valg af 1 Medlem til Over-Skyldraadet (oprettet
i Henhold til Lov Nr. 103 af 15. Maj 1903) og 1 Sted

fortræder for samme for Tidsrummet indtil 30. Juni
1933.
Valget foretoges af det under Nr. 1 nævnte Fælles
udvalg.
Valgt blev (17/12 1930) til Medlem: Folketingsmand
Larsen (Badsc) i Stedet for fhv. Folketingsmand Rasmus
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Andersen, der var afgaaet ved Døden, og til Stedfortræder:
fhv. Landstingsmand Julius Frandsen. (F. Sp. 3125 og 3228,
L. Sp. 321 og 352).

9. Valg af 4 Medlemmer til det i Henhold til § 3
i Lov Nr. 53 af 14. Marts 1931 om Statshjælp til Privat
banerne nedsatte Udvalg.
Valget foretoges af det under Nr. 1 nævnte Fællesudvalg.
Valgt blev (22/4 1931): Folketingsmand Gerhard Nielsen,
Landstingsmand Stensballe, Folketingsmand Korsgaard og
Folketingsmand Jens Jensen. (F. Sp. 5565 og 7357, L. Sp.
1145 og 1960).

10. Valg af 1 Medlem til Lønningsraadet (nedsat i
Henhold til Lov Nr. 489 af 12. September 1919, jfr. Lov Nr.
483 af 10. September 1920) samt 1 Stedfortræder for
samme for Tidsrummet fra 1. Juli 1931 til 30. Sep
tember 1931.
Valget foretoges af det under Nr. 1 nævnte Fællesudvalg.
Valgt blev (22/4 1931): Folketingsmand Hans Jacob
Sørensen til Medlem og Landstingsmand Stensballe til Sted
fortræder. (F. Sp. 6644 og 7357, L. Sp. 1750 og 1960).

11. Valg af 4 Medlemmer til Lønningsraadet (ned
sat i Henhold til Lov Nr. 98 af 31. Marts 1931) samt 4

Stedfortrædere for samme for Tidsrummet fra 1. Oktober
1931 til 30. September 1935.
Valget foretoges af det under Nr. 1 nævnte Fællesudvalg.
Valgt blev (22/4 1931): 1) Folketingsmand Bjerring med
Stedfortræder Folketingsmand N. P. Nielsen, 2) Folketings
mand Hans Jacob Sørensen med Stedfortræder Landstings
mand Stensballe, 3) Folketingsmand Parkov med Stedfor
træder Folketingsmand Vesterager og 4) Landstingsmand
Veistrup med Stedfortræder Folketingsmand Mads Larsen.
(F. Sp. 6 644 og 7357, L. Sp. 1750 og 1960).
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V. Forretningsordenen.
Ændring i Landstingets Forretningsordens § 46.
[B. Sp. 25—C. Sp. 21]. 1. Beh. 5/P (L. Sp. 285). 2. (sidste) Beh.
10/i2 (L. Sp. 296).
Efter at Folketinget i Rigsdagssamlingen 1929—30 havde
vedtaget Regler for Indkaldelse af Stedfortræder for et Med
lem, der er forhindret i at give Møde i Tinget, fandt Lands
tingets Udvalg for Forretningsordenen det naturligt at søge
tilsvarende Regler indført i Landstingets Forretningsorden.
Udvalget stillede derfor følgende Forslag til Ændring i
Forretningsordenen:
»§ 43, 2. Stykke, sidste Punktum, affattes saaledes:
»Endvidere kan Tinget bestemme, at Stedfortræderen
midlertidigt tager Sæde i Tinget, naar et Medlem i mindst
3 Maaneder ikke har givet Møde i Tinget, eller naar et Medlem
meddeler Formanden, at han i mindst 3 Maaneder ikke vil
kunne deltage i Tingets Møder, og der derefter tilstaas ham
Orlov. Tingets Beslutning tages uden foregaaende Forhand
ling efter mundtlig Indstilling af Formanden. Stedfortræ
derens Hverv ophører, naar det paagældende Medlem efter
Udløbet af den givne Orlov meddeler Formanden, at han atter
kan give Møde i Tinget.««
Indstillingen vedtoges enstemmigt med 60 Stemmer.

VI. Andragender.
1. Betænkning og Indstillinger fra Folketingets
Finansudvalg angaaende Andragender henvist til Ud
valget. [B. Sp. 41 og 949—C. Sp. 2275].
Eneste Beh. 30/1 (F. Sp. 4161) og 31/s (F. Sp. 6647).

2. Betænkning fra Folketingets Udvalg for Andra
gender. [B. Sp. 1935].
Udvalget, der havde behandlet eet Andragende, gjorde
ingen Indstilling.
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3. Betænkning fra Landstingets Udvalg for An
dragender. [B. Sp. 3199].
Udvalget, der havde behandlet 5 Andragender, gjorde
ingen Indstilling.

TILLÆG

De politiske Partiers Programmer.
Udtalelse af Det konservative Folkeparti.
Paa Det konservative Folkepartis Landsraadsmøde i
Odense den 7.—8. November 1930 vedtoges følgende Udtalelse:
Det Grundlag, som Landsraadsmødet i 1929 angav for
Partiets Politik, kan Mødet i eet og alt henvise til.
Med Bekymring har man siden da set Landets økono
miske Forhold undergaa en væsentlig Forandring; en om
fattende Krise truer, Landbruget arbejder allerede nu under
de vanskeligste Forhold, og det maa befrygtes, at ogsaa andre
for Landets Økonomi bærende Erhverv vil blive udsat for
tilsvarende Vanskeligheder.
Mødet beklager derfor stærkt, at Rigsdagens Flertal paa
Trods af Traktatkommissionens enstemmige Vedtagelse
betingelsesløst har fraskrevet Landet dets Selvstændighed i
handelspolitisk Henseende ved at tiltræde Konventionen om
Toldhvile.
Under disse Omstændigheder maa der lægges endnu større
Vægt paa, at der i den offentlige Økonomi udvises den strenge
ste Sparsommelighed, saa Skattebyrden kan lettes. Tiden kræ
ver en hurtig Nedbringelse af de faste Ejendomsskatter, som
i deres nuværende Højde er en alt for tyngende Byrde paa
Erhvervslivet. Det konservative Folkeparti vil i øvrigt nu
som før kræve en Erhvervspolitik gennemført, som fremmer
den danske Produktion og de danske Eksportinteresser.
Mødet nærer alvorlige Betænkeligheder ved en For
øgelse af de sociale Udgifter og maa fortsat kræve Princippet
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Hjælp til Selvhjælp fastholdt og yderligere udviklet. Man er
villig til at optage en loyal Forhandbng om en Forenkling
og Rationalisering af den sociale Forsorg.
Vi ønsker, at Skolen skal bevare sin rummelige Adgang
for alle Folkets Børn, ligesom vi vil vogte den opvoksende
Slægt mod at spærres ude fra den Indlevelse i Religion, som
Skolen — i Samarbejde med Kirken og Hjemmet — bør
give Barnet.
Det private Initiativ og den private Ejendomsret betragter
Partiet som Samfundets Grundpiller, og det vil derfor paa
det bestemteste modsætte sig Regeringens Skatte- og Jord
politik, Ekspropriations-, Fæste- og Konfiskationsforslag.

Forsvarsspørgsmaalet er for Det konservative Folkeparti
ene og alene et Spørgsmaal om Statens Sikkerhed, Nationens
Værdighed og Folkerettens Opfyldelse. Under en vanskelig
indrepolitisk og formørket europæisk Situation vil Det kon
servative Folkeparti af yderste Evne søge Opfyldelsen af de
herhen hørende Krav gennemført.

Til Kamp mod den radikal-socialistiske Regering, for
Ejendomsretten og det private Initiativ, for Frihed udadtil
og indadtil kalder vi paa hver eneste ansvarsbevidst dansk
Vælger.

Udtalelse af Venstre.
Repræsentantskabet for Venstres Landsorganisation afholdt
Møde den 8. Maj 1931 og vedtog følgende Udtalelse:
»Vi takker Rigsdagens Venstre for Arbejdet i Vinter og
opfordrer Vælgerne til at samle sig i stedse større og større
Skarer om Venstres Politik.
Den socialistiske Regering kom til Magten paa store
Løfter, hvoraf ikke et eneste er blevet opfyldt. Den lovede
Arbejde, men har kun haft Understøttelse at foreslaa. Den
nægter at erkende Krisen og undlader at søge Midler til at
mildne dens Hærgen. Den skyder Spørgsmaalet fra sig, naar
Landets bærende Erhverv gennem stadig vigende Priser
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bliver ude af Stand til at afholde de store offentlige Udgifter.
Og i Stedet for at føre an i nyttig og saglig Forhandling i den
økonomisk mest vanskelige Tid, vort Folk gennem Slægtled
har oplevet, agter Ministeriet Stauning at kaste Landet ud
i en bitter og gold Forfatningskamp.
Vælgerne maa rejse sig mod denne Politik. Vi gennem
førte ikke den almindelige Valgret til begge Rigsdagens Ting,
for at den almindelige Valgrets Styre i et for Folket meget
kritisk Øjeblik skulde skyde Tidens Opgave fra sig. Svigter
Borgernes Indtægter, maa Staten afpasse sine Krav derefter,
ogsaa Kravene til Amt og Kommune. I modsat Fald svæk
kes Erhvervslivet paa det alvorligste, og vi synker dybere
og dybere ned i Fattigdom og Arbejdsløshed.
Regeringen w’Zikke se denne Sandhed i Øjnene. Det staar
da til hver enkelt Vælger i By som paa Land at gøre sit til,
at vi saa snart som muligt faar et andet Styre, der ved, hvad
Tiden kræver, og har Villie til at løse Tidens Opgave.«

Udtalelse af Det radikale Venstre.
Paa Det radikale Venstres Landsmode i Esbjerg den
30.—31. Maj 1931 vedtoges enstemmigt folgende politiske
Udtalelse:
»Idet Landsmødet udtaler sin Billigelse af Rigsdags
gruppens Politik i den forløbne Samling, tilsiger det sin Støtte
til: Fortsættelse af Arbejdet paa Gennemførelsen af de i
Partiets Henvendelse til Vælgerne i 1929 og i Ministeriets
Arbejdsprogram indeholdte Krav i Overensstemmelse med
de Principper, der paa Valgdagen fik Flertallets Tilslutning,
og Videreførelse af de allerede trufne Foranstaltninger til
Mildnelse af den økonomiske Krise ved:
a) Fortsat Bestræbelse for Nedgang i Renteydelsen, For
bedringer af Akkordlovgivningen og anden Hjælp for dem,
der under de nuværende Vilkaar overvældes af Gældsbyrden,
b) yderligere Skattelettelse og Lettelse af andre Byrder,
navnlig for de i særlig Grad kriseramte Erhvervsgrene, mulig
gjort ved fortsat Sparsommelighed i Finansstyrelsen, ved
klækkelig Nedsættelse af de uproduktive Militærudgifter, ved
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en retfærdigere Fordeling af de sociale Udgifter samt ved
Hjælp af Midler, ydede af Ejere af de store Pengeværdier,
Prisfaldet har bragt Fordel,
c) Tilrettelæggelse af og Fremme af offentlige Arbejder
under Hensyn til Beskæftigelsesforholdene, Støtte til Grund
forbedringer og til hensigtsmæssig Udvikling af Erhvervs
virksomheder,
d) Forøgelse af Landets Produktion og Arbejdsmulig
heder ved Genoptagelse og Udvikling af den hidtidige Jordlovgivning.

Landsmødet fastslaar, at Landstingets Indgreb paa Finanslovgivningens Omraade ved Gennemtvingélse af Militærudgif
ternes Forøgelse og ved Nægtelse af de lovhjemlede Bevillinger
til Udstykning efter Jordloven af 1919 ikke er foreneligt med
den Stilling, der forfatningsmæssigt tilkommer dette Ting.
Landsmødet billiger, at Ministerium og Folketings
flertal har ført Forhandlingerne med Oppositionspartierne
til Bunds i Folketinget, og at Ministeriet og Flertallet er
rede til ogsaa fremtidig at byde Landstinget Forhandling
indenfor det paa Valgdagen af Vælgerflertallet angivne
Grundlag. Men stiller Landstinget sig vedblivende som en
Hindring for Virkeliggørelse af Vælgerflertallets Villie, da
rejser det selv Spørgsmaalet om sin Tilværelse.
Landsmødet opfordrer Ministeriet og Folketingsflertallet
til i saa Fald, til Sikring af Forfatningens Enhed og af den
Handlekraft i vort Statsstyre, Tidens Forhold kræver, at
sætte alle Kræfter ind paa at bryde Landstingets Modstand ved
Valget i 1932 eller, om fornødent, ved et Ophsningsvalq i 1933.«

Udtalelser af Socialdemokratiet.
Paa Socialdemokratiets Kongres den 6. Juni 1931 vedtoges
nedenstaaende tre Resolutioner:

»Den økonomiske Krise og Socialdemokratiet.
Den Krise, som for Tiden berører det danske Samfund,
og hvis Virkninger føleligt spores baade i Landbrug og
Industri, har sin forklarlige Oprindelse i den kapitalistiske
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Samfundsordning og i udpræget Grad i de ved Verdenskrigen
hidførte økonomiske Forstyrrelser. Krisen, som er af inter
national Karakter, kan ikke overvindes af det enkelte Land,
heller ikke ved noget enkelt Middel, og — i sin Helhed —
kun ved et Brud med det kapitalistiske Ejendoms- og Pro
duktionssystem.
Saa længe det kapitalistiske System bestaar, maa det
da være det socialdemokratiske Partis Opgave at virke for
Foranstaltninger, der kan mildne Krisens Virkninger, særlig
for Arbejderklassen, Landbrugere og andre, der lider under
Kapitalismens Udbytning.
Den saakaldte Rationalisering, der anvendes ved Indu
striens Modernisering, bidrager selvfølgelig til Forøgelse af
Arbejdsløsheden i en kortere eller længere Overgangstid og
maa derfor mødes af Bestræbelser for at beskytte Arbejder
klassen. De store tekniske Fremskridt burde være til hele
Menneskehedens Fordel, men de udnyttes alene af de kapi
talistiske Magthavere fra Produktions-Omraadet, saa længe
Arbejderklassens internationale Organisation og Aktions
kraft ikke er fuldkommen.
Kongressen paalægger Rigsdagsgruppen at træde i Sam
arbejde med Fagorganisationerne for Tilvejebringelse af en
rimelig Arbejdstids-Indskrænkning, Ferie og anden Sikring
for Arbejderklassen og opfordrer Hovedorganisationerne til
at sætte Kræfterne ind paa Tilvejebringelse af internationale
Aftaler, som kan virke udjævnende paa de haarde Virkninger,
som den industrielle Udvikling medfører.
Da Rationaliseringen, lige saavel som Trustdannelser,
Karteller og monopoliserede Virksomheder, er Led i den
kapitalistiske Udvikling, som Samfundet skal igennem, vil
det ikke tjene noget nyttigt Formaal at sinke denne Udvikling,
men der maa arbejdes for at opnaa offentlig Kontrol med
Virksomheder af den nævnte Art. Det maa kræves, at ratio
naliserede Bedrifter henlægger væsentlige Dele af deres Over
skud til Konsolidering og Sikring af Arbejdernes Interesser.
Det maa kræves, at Arbejderne faar rimeligt Indseende
med disse Bedrifter, og at den offentlige Kontrol værner
Befolkningen imod Udbytning ved Prisaftaler eller ved andre
af saadanne Sammenslutninger udøvede Misbrug. — For
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internationale Trust- eller Monopoldannelser maa der igen
nem Folkenes Forbund tilstræbes international Kontrol.
Rigsdagsgruppen og Regeringen opfordres til fortsat at
virke for en international Ordning af Toldforholdene i fri
handelsvenlig Retning; men saafremt en saadan ikke opnaas,
maa de smaa Lande frit kunne overveje, hvilke Foranstalt
ninger de maatte anse for nødvendige, naar andre fører en
mod disse rettet Toldbeskyttelsespolitik.
Den kapitalistisk-liberalistiske Teori om Nedskæring af
alle offentlige Udgifter i Krisetider maa bekæmpes, da Virk
ningerne bliver mindre Købeevne og forøget Arbejdsløshed.
Stat og Kommune bør netop ved Iværksættelse af offentlige
Arbejder og ved Opretholdelse og Udbygning af sociale og
kulturelle Institutioner for Hygiejne, Sociallovgivning, Skole
væsen o. s. v. bidrage til størst mulige Produktion og Omsæt
ning. Men da Kriserne sikkert vil faa lang Varighed eller
vil være tilbagevendende, maa det tilraades, at Staten og
Kommunerne skaber et Organ, der kan tilvejebringe Plan for
større, offentlige Arbejders Udførelse, saaledes at Samfundets
Indsats paa dette Omraade ydes i Tider, hvor det private
Initiativ er lammet af Krisevanskelighederne.
I øvrigt bifalder Kongressen, at der tilstræbes almindelig,
sund Sparsommelighed i Statshusholdningen, derunder at de
uproduktive Militærudgifter nedsættes væsentligt.
Kongressen slutter sig fuldt ud til Regeringens Bestræ
belser for at ophjælpe Erhvervslivet og for at fremme nye
Produktioner. Der kan sikkert ved Forøgelse af Forædlings
industrierne, baseret paa Landbrug og Fiskeri, opnaas for
øget Beskæftigelse, og der kan formentlig ogsaa ved passende
Støtte opnaas betydelig forøget Udbredelse paa fremmede
Markeder for danske Produkter.
Saafremt det ikke lykkes at overvinde Arbejdsløsheden
ved Midler som de nævnte, maa det anses for Samfundets
Pligt, at en anstændig Understøttelse sikres de arbejdsløse,
og navnlig maa Samfundets Forpligtelse være indlysende i
alvorlige Krisetider med langvarig Arbejdsløshed.
Landbrugskrisen og Jordsporgsmaalet.
Kongressen bifalder, at Regeringen straks efter Land
brugskrisens Opstaaen har gjort Skridt til at mildne Følgerne
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for Landbrugsbesidderne ved Rentelettelser, Skattelettelser
og Akkordordning. Det maa fremdeles anses for at være en
samfundsmæssig Opgave at bidrage til, at Krisens Forlob
paafører Landmændene de mindst mulige Ulemper.
Kongressen tilkendegiver derfor sin Tilslutning til de af
Landbrugsministeren paa Ministeriets Vegne fremsatte Syns
punkter angaaende fortsatte Undersøgelser for at hidføre
egnede Midler til Hjælp for det kriseramte Erhverv og til
træder det fremsatte Forslag om Nedsættelse af et Udvalg
paa 7 Medlemmer, der træder i Forhandling med Ministeriet
sammen med det Udvalg, som efter Aftale er nedsat af det
radikale Venstre. I denne Forhandling optages til videre
Udformning den af Ministeriet drøftede Plan om midlertidig
Lettelse af Landbrugernes Skatter eller andre Byrder, hvortil
Dækningen bl. a. fremskaffes ved Ophævelsen af den i 1927—28
gennemførte Nedsættelse af Formueskatten.
Kongressen nedlægger en harmfuld Protest imod Lands
ti ngsfler tallets Standsning af Udstykningen til Husmands
brug. I Strid med de sidste 10—11 Aars Praksis har Venstre
og Konservative nægtet Bevilling af Jordfonden til Køb af
et Gods — Kristianssæde paa Lolland — der var et af de
fordelagtigste Køb, som Staten hidtil har staaet overfor, og
dernæst har Landstingsflertallet øvet det Overgreb at stryge
af Finansloven, som den var vedtaget af Folketinget, det
opførte Beløb til Opkøb af Jord til Udstykning efter den
gældende Lovs Regler. Landstingsflertallet har dermed stand
set Udstykningen, som Folketingsflertallet ønskede fortsat
efter de samme Regler, som er fulgt — ogsaa af Venstre —
i de sidste 11 Aar i Henhold til den af Rigsdagen i 1919 ved
tagne Lov, som ogsaa havde Venstres Tilslutning.
Kongressen kræver, under Hensyn til Krisen og Arbejds
løsheden, at Jordudstykningen til Husmandsbrug genoptages,
og den udtaler sin Tilslutning til det af Regeringen fremsatte
Jordlovsforslag med Plan for Oprettelse af mindre Landbrug,
for Tilvejebringelsen af Tillægsjord til de saakaldte »indeklemte« Husmandsbrug samt til Oprettelse af mindre Gart
nerier og Havebrug. Som Hovedprincipper maa fastholdes,
at Statsstøtte fortrinsvis ydes til kvalificerede, men kapital
fattige Ansøgere, at Jorden fremskaffes til dens Forrentnings-
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og Skatte værdi, samt at Jorden overlades til Brugerne paa
saadanne Vilkaar, at Spekulation i Fremtiden formindskes,
og Brugernes Eksistens betrygges paa bedst mulige Maade.
Den kommende Tids Rigsdagsvirksomhed.

Kongressen anerkender, at de kommende Rigsdagssam
linger hovedsagelig maa beskæftige sig med de af Landbrugs
krisen og Arbejdsløsheden paakrævede Foranstaltninger samt
med endnu uløste Opgaver, der hører til det nuværende
Ministeriums Program:
Socialreformen, Afrustningen, Tugthuslovens Ophævelse,
Jordlovene, Skolens Ledelse og Tilsyn, Ophævelse af den
sidste Lettelse i Formueskatten, Flytning af Skattebyrden
fra Arbejde og Forbrug til samfundsskabte Værdier og til
Indtægt og Formue, der er Frugten af andres Arbejde, Op
hævelse af Valgretsindskrænkningerne af 1928 i den kom
munale Valglov samt Ændring af Valgloven og Grundloven
med Valgretsalderens Nedsættelse og Landstingets Ophævelse
som Maal.
Endvidere henleder Kongressen Opmærksomheden paa
de vedtagne internationale Konventioner, særlig angaaende
Arbejderforhold, samt paa Lovforslagene om en Fiskeri
bank, om en Hypotekkasse for Skibsfarten og om et Skole
skib. Disse Lovforslag, der er standset paa Venstres og de
Konservatives Foranledning, vil være af megen Betydning
for Erhvervene samt for Løsningen af Beskæftigelsessporgsmaalet.
Ogsaa en Modernisering af Skolevæsenet maa anses for
nærliggende. Ministeriet opfordres til at overveje de nye
Former for Opdragelse og Undervisning og til at sætte etArbejde i Gang for Ændringer i Lovgivningen og Undervis
ningen, saaledes at Vejen aabnes for nye Principper, hvis
Maal maatte være at udvikle Børnenes selvstændige Tænk
ning og Virkelyst samt deres Samfundsfølelse.
Ogsaa en ny Lærlingelov er paakrævet for at sikre en
forsvarlig Uddannelse af Ungdommen, og endelig maa Be
folkningens Adgang til Skov og Strand i udvidet Grad sikres
ved Ændringer i Loven om Naturfredning.

704

De politiske Partiers Programmer.

1930/i93i

Det socialdemokratiske Parti vil helt og fuldt staa bag
Regeringen til Gennemførelsen af dette Program, og skulde
Landstinget fortsætte med at skabe Hindringer for de Frem
skridt, som Folke tings vælgerne med stort Flertal har krævet
gennemført, vil Socialdemokratiet i forøget Grad samle
Landstings vælgerne til stærkest mulige Fornyelse af Lands
tinget ved det forestå aende Landstings valg.«
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