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I folketingssamlingen 1963-64 afgik to af folketingets 
medlemmer ved døden.

Først viceborgmester Kai Jensen, om hvem folketin- 
tingets formand i tingets møde 
den 17. marts 1964 udtalte:

„Vi fik i formiddags besked 
om, at folketingsmand Kai Jen
sen er afgået ved døden under 
en rejse, hvori han deltog i for
bindelse med behandlingen af 
en fredningssag.

Kai Jensen, der for to dage 
siden fyldte 55 år, var trods sin 
forholdsvis unge alder gammelt 
medlem af folketinget. Han blev 
valgt i Frederiksborg amtskreds 
i 1943 og var medlem til 1957, 
da hans kreds ikke gav mandat.

Allerede ved det følgende valg i 1960 blev han imidlertid 
på ny medlem af tinget.

Kai Jensen var håndværker med en grundig uddannelse, 
og der er ingen tvivl om, at denne uddannelse har spillet 
en rolle i forbindelse med hans kommunale karriere.

Den unge, intelligente tømrer, der blev fastboende i en 
så særpræget kommune som Birkerød, blev nemlig hurtigt 
engageret i det kommunale arbejde, der måtte baseres på 
en udvikling fra en idyllisk villaby til en moderne, hastigt 
voksende udflytterby. Det kommunale arbejde blev følgelig 
præget af, at der hele tiden skulle ske noget, og ofte kunne 
det ikke ske tidligt nok.

I dette arbejde og under slige arbejdsvilkår blev Kai 
Jensen allerede placeret, da han var 29 år gammel og ryk
kede ind i sognerådet. Her kunne man i første række drage 
nytte af hans grundige kendskab til byggeriet, men det 
betød også noget, at han var ung nok til at tilpasse sig alle
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de krav, der voksede frem af kommunens hurtige vækst. 
Anerkendelsen af hans indsats kan vi finde deri, at han 5 år 
senere, altså som 34-årig, blev formand i sognerådet, sam
tidig med at han blev valgt som folketingsmand. Bedre 
kunne man ikke understrege tilliden til ham.

Der var ikke noget mærkeligt i, at Birkerøds vækst 
også var en forskydning i de forskellige befolkningsgruppers 
talmæssige placering, og det gav samtidig de politiske for
skydninger, der blev årsag til, at Kai Jensen måtte lade 
posten som sognerådsformand afløse af viceborgmesterens 
gerning. Deri lå der imidlertid ikke en forskydning i den 
personlige tillid til ham, lige så lidt som det svækkede hans 
vilje til at samarbejde om løsningen af de mange problemer, 
der skulle klares.

Det føltes helt naturligt, at Kai Jensen i folketinget 
især kom til at beskæftige sig med de spørgsmål, som er 
aktuelle for den stærkt voksende del af landkommunerne. 
Han var for øvrigt i en halv snes år formand for Fælles
organisationen af Landkommuner med bymæssig Bebyg
gelse. Også fredningsarbejdet måtte imidlertid vække hans 
interesse, fordi han forstod, hvor vanskeligt det er at lade 
en tyndt befolket egn blive til en storby, uden at der sker 
attentater på naturskønheden.

Kai Jensen havde altså naturlige opgaver nok i arbejdet 
på tinge, og han søgte altid på sin stilfærdige og venlige 
måde at få sagerne klaret gennem samarbejde, sådan som 
han måtte gøre det i det kommunale arbejde, der blev en 
livsgerning for ham.

Den videregående politiske ærgerrighed lå ham fjernt; 
men han var en samvittighedsfuld og loyal medarbejder, som 
hans parti vil savne, og som langt uden for socialdemokratiet 
havde venner, der vil mindes ham med respekt.

Her i tinget vil vi med vemod tænke på hans alt for 
tidlige bortgang og mindes ham som den forstående kollega, 
der altid var klar til at tage sin tørn, når arbejdet skulle 
fra hånden på god måde.“ (F. sp. 3992).
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Kort tid efter døde redaktør Peter Kristensen (Ålborg), 
som formanden i tingets møde den 7. april 1964 mindedes 
i følgende ord:

„Lørdag aften den 4. april afgik folketingsmand Peter 
Kristensen (Ålborg) ved døden under deltagelsen i et møde 

i Flensborg.
Peter Kristensen havde væ

ret interesseret i politisk arbejde 
fra sin tidligste ungdom, og hans 
interesse for politik førte ham 
ind på det felt, hvor han syntes, 
at han hurtigst kom i kontakt 
med de politiske begivenheder, 
nemlig i pressens tjeneste.

I 1924 blev han — 17 år 
gammel — medarbejder ved Ny 
Tid i Ålborg — dengang Nord
jyllands Social-Demokrat — og 
han arbejdede dér indtil 1935, 
da han blev redaktionssekretær

ved Demokraten i Århus.
Peter Kristensen var imidlertid så meget ålborgenser, 

at han i nogen grad betragtede årene i Århus som en for
beredelse til den post, der for ham var ønskestillingen i den 
socialdemokratiske presse, nemlig pladsen som leder af Ny 
Tid; og han fik sin udnævnelse som Ålborgavisens chef
redaktør i 1942.

Hvis vi tænker på, at det under besættelsen var et 
afdæmpet udtryk at kalde en ansvarlig dansk dagblads
redaktørs gerning for en uriaspost, kan vi også forstå, at 
der ikke uden grund var megen tillid til Peter Kristensens 
journalistiske dygtighed.

I øvrigt valgte hans standsfæller ham til forskellige 
tillidsposter.

Da grundloven af 1953 trådte i kraft, blev Peter Kristen
sen valgt til medlem af folketinget repræsenterende Ålborg 
amt, og allerede året efter blev han medlem af finansudvalget.
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Det sidste kunne ikke undgå at gøre hans arbejdsopga
ver mere indadvendte; men hvis folketinget behandlede 
sager, der havde betydning for Nordjylland, var Peter Kri
stensen den nidkære stridsmand, der ikke alene kæmpede 
for byen Ålborgs, men for hele landsdelens krav om større 
forståelse af de særlige vilkår, der nu engang må gælde dér, 
hvor man har stor afstand til både hovedstad og central
administration.

Det var ikke mindst de vanskelige nordjyske beskæf
tigelsesproblemer, der optog Peter Kristensen, når han f. eks. 
under behandlingen af spørgsmål som Limfjordstunnelen 
eller placeringen af det næste universitet var den meget ivrige 
lokalpatriot.

Det var altså ikke så meget prestigespørgsmål som 
sociale problemer, der bar hans indlæg.

Peter Kristensen vil blive savnet af sine mange venner, 
og i tinget vil vi bevare mindet om en hjælpsom og elskværdig 
kollega, der søgte at røgte sin gerning ved at arbejde for 
løsningen af de opgaver, der i hans unge år førte ham ind 
i dansk politik.“ (F. sp. 4587).



Folketingsåret 1963—64.

Det 115. folketingsår begyndte i henhold til grundlovens 
§ 36 tirsdag den 1. oktober 1963 og varede til tirsdag den 6. ok
tober 1964.

Ligesom de nærmest foregående folketingsår omfattede
1963-64 kun én samling. Denne strakte sig fra folketingsårets 
begyndelse til 22. september 1964, da almindelige valg til folke
tinget fandt sted.

Mødeperioderne varede — bortset fra kortere afbrydelser, 
hvoraf én var foranlediget af Nordisk Råds 12. session i Stock
holm 15.-21. februar 1964 — fra 1. oktober til 13. december 1963 
og fra 15. januar til 3. juni 1964.

På årets 102 mødedage afholdtes 106 møder eller lidt færre 
end i 1962-63, da antallet af møder var 114. I overensstemmelse 
hermed viser Folketingstidendes mødereferater en nedgang i 
spaltetal fra 6286 i 1962-63 til 6081 i 1963-64.

Folketinget havde i 1963-64 i alt 150 lovforslag til behand
ling, hvilket er nøjagtigt samme antal som i hvert af de to nær
mest foregående år. Heraf fremsattes 132 af regeringen (året 
før 136) og 18 af medlemmer af folketinget (året før 14).

Siden der i 1947 blev åbnet adgang til at fremsætte lov
forslag skriftligt, er det efterhånden blevet sædvanligt, at denne 
fremsættelsesform anvendes. I 1963-64 holdtes således kun 7 
mundtlige fremsættelsestaler af ministre vedrørende i alt 17 
lovforslag, mens et enkelt lovforslag, som fremkom fra med
lemmer af tinget, fremsattes mundtligt af ordføreren for for
slagsstillerne. I de nærmest foregående år lå antallet af mundt
lige fremsættelser lidt lavere, men det var i det første år 
efter forfatningsændingen i 1953 oppe på 67. Det skal tilføjes,
i
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at også enkelte forslag til folketingsbeslutning fremsattes 
mundtligt.

Af de fremsatte lovforslag, hvoraf 1 under behandlingen i 
folketinget deltes i 2 selvstændige lovforslag, blev 131 endeligt 
vedtaget. Disse fordeler sig med 129 på regeringsforslag og 2 på 
lovforslag fremsat af medlemmer af folketinget, i begge de 
sidstnævnte tilfælde med bred tilslutning fra partierne. Blandt 
de øvrige lovforslag blev 3 taget tilbage, mens 17 behandledes 
af udvalg, der ikke afgav betænkning om de pågældende sager. 
Kun 4 regeringslovforslag (alle vedrørende fiskeri) nåede ikke 
at blive færdigbehandlet og vedtaget inden folketingsårets 
slutning.

Til belysning af udviklingen med hensyn til antallet af 
fremsatte og vedtagne lovforslag i de senere år anføres følgende 
oversigt, der tillige viser benyttelsen af henholdsvis den skrift
lige og den mundtlige fremsættelsesform:

Fremsatte lovforslag Vedtagne lovforslag
Regerings

forslag Andre
Skrift- Mundt-

I alt
Rege- 
rings- 
for- 
slag

Andre I alt
Skrift

ligt
Mundt

ligt ligt ligt

1953-54 . .. 122 55 5 12 194 144 5 149
1954-55 . .. 92 43 1 12 148 103 — 103
1955-56 . .. 97 26 4 15 142 93 2 95
1956-57 . .. 99 12 5 10 126 90 2 92
1957-58 . .. 126 13 5 4 148 126 1 127
1958-59 . .. 116 15 2 7 140 123 1 124
1959-60 . .. 143 2 6 6 157 137 2 139
1960-61 . .. 89 16 6 3 114 100 — 100
1961-62 . .. 143 1 4 2 150 133 1 134
1962-63 . .. 127 9 8 6 150 126 1 127
1963-64 . .. 115 17 17 1 150 129 2 131

Ifølge en af udvalget for forretningsordenen afgivet beret
ning fik udvalget i februar 1962 af daværende statsminister
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Kampmann tilsagn om, at der ville blive draget omsorg for, at 
lovforslag og forslag til folketingsbeslutning, som af regeringen 
påregnedes gennemført inden udgangen af det løbende folke
tingsår, så vidt muligt ville blive fremsat senest 15. marts, med
mindre regeringen fandt det påkrævet at fravige denne frist og 
ved fremsættelsen gjorde rede for årsagerne hertil (se herom 
årbog 1961-62, side 37).

Pisse retningslinjer er i overensstemmelse med et af stats
minister Krag over for udvalget for forretningsordenen afgivet 
tilsagn også blevet fulgt i 1962-63 og ligeledes i 1963-64, for 
sidstnævnte års vedkommende med det resultat, at der efter
15. marts kun fremsattes 3 lovforslag, herunder tillægsbevillings
lovforslaget, samt et enkelt forslag til folketingsbeslutning.

Af de 131 vedtagne lovforslag har i alt 115 været under
givet udvalgsbehandling mellem 1. og 2. behandling, og af disse 
har 69 været henvist til fornyet udvalgsbehandling mellem 2. og
3. behandling. Kun 16 af de vedtagne lovforslag er således 
blevet gennemført uden at have været henvist til noget udvalg. 
Tillægsbetænkning blev afgivet vedrørende 48 lovforslag.

Af forslag til folketingsbeslutning behandledes i folketings
året 19 og vedtoges 13 mod henholdsvis 13 og 9 i 1962-63. 
6 forslag fremsattes af regeringen, mens andre 6 fremkom i 
form af enstemmige indstillinger fra folketingsudvalg. Disse 12 
forslag blev alle vedtaget, mens det samme kun var tilfældet 
med 1 af de 7 forslag, der fremsattes, af folketingsmedlemmer, og 
som alle udgik fra mindretalsgrupper. 2 af de 6 ikke vedtagne 
forslag blev forkastet. Resten henlå ved folketingsårets slutning 
i udvalg, der ikke afgav betænkning.

Antallet af besvarede forespørgsler (jfr. forretningsordenens 
§ 21) var 2, af redegørelser fra ministre (jfr. forretningsordenens 
§ 19) 3 og af besvarede spørgsmål til ministrene (jfr. forretnings
ordenens § 20) 160. Efter anmodning af spørgerne blev 27 af 
i*
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disse spørgsmål besvaret skriftligt, i de fleste tilfælde for at de 
pågældende spørgere kunne få spørgsmål besvaret uden for 
folketingets mødeperioder. Kun 2 spørgsmål besvaredes skrift
ligt inden for mødeperioderne.

Til belysning af udviklingen i de senere år anføres følgende 
oversigt over antallet af besvarede forespørgsler og spørgsmål 
til ministrene:

Antal spørgsmål
Antal 

forespørgsler

1953- 54 ........................................
1954- 55 ........................................
1955- 56 ........................................
1956- 57 ........................................
1957- 58 ........................................
1958- 59 ........................................
1959- 60 ........................................
1960- 61 ........................................
1961- 62 ........................................
1962- 63 ........................................
1963- 64 ........................................

heraf besvaret 
skriftligt

7 60 —
3 40 —
3 78 —
3 52 —
4 42 1
9 65 —
5 111 6
6 105 25
8 131 9
5 149 31
2 160 27

Det ses af oversigten, at antallet af besvarede spørgsmål i 
1963-64 har været større end i noget af de foregående folke
tingsår siden forfatningsændringen. Men heller ikke før denne 
er der i noget rigsdagsår stillet så mange spørgsmål. Højest 
nåede man under den tidligere forfatning i året 1947-48, da der 
i folketinget og landstinget tilsammen besvaredes 132 spørgsmål.

Af folketingsårets 160 besvarede spørgsmål stilledes det 
største antal til finansministeren (19) samt til justitsministeren 
og ministeren for offentlige arbejder (hver 18). Herefter følger 
boligministeren (14), undervisningsministeren og indenrigsmi
nisteren (hver 12) samt ministeren for kulturelle anliggender og 
handelsministeren (hver 10), mens ingen af de øvrige ministre 
havde flere end 8 spørgsmål at besvare. Antallet af spørgere var
72. Af disse stillede 32 hver 1 spørgsmål og 18 hver 2 spørgsmål. 
Det højeste antal spørgsmål, som et enkelt medlem nåede op
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på, var 8. Efter spørgernes partigruppering fordelte spørgs
målene sig således: socialdemokratiet 17, venstre 40, konserva
tive folkeparti 44, radikale venstre 5, socialistisk folkeparti 42 
og uafhængige 11. Hertil kom 1 spørgsmål fra et medlem uden 
for partierne.

Der nedsattes i folketingsåret — med hjemmel i forret
ningsordenens § 7 — i alt 105 folketingsudvalg til behandling af 
lovforslag og forslag til folketingsbeslutning m. v., herunder 
medregnet de stående udvalg.

Med undtagelse af udvalget til valgs prøvelse havde alle 
de stående udvalg en tjenestemand som sekretær. Det samme var 
tilfældet med 40 andre folketingsudvalg.

Afvigelser fra forretningsordenens regler om det tidsrum, der 
skal hengå mellem lovforslags fremsættelse og 1. behandling, 
mellem 1. og 2. behandling samt mellem 2. og 3. behandling, er 
efter forfatningsændringen kun forekommet i meget begrænset 
omfang. Således fandt i 1963-64 sådanne afvigelser — med 
tingets samtykke i overensstemmelse med de herom gældende 
bestemmelser — kun sted ved behandlingen af 4 lovforslag, 
herunder 3 lovforslag angående forhøjelse af forbrugsbeskat
ningen, der fremsattes 7. februar og vedtoges ved 3. behandling
12. februar 1964.

Den i grundlovens § 42, stk. 7, indeholdte bestemmelse, 
hvorefter et lovforslag, som kan undergives folkeafstemning, i 
særdeles påtrængende tilfælde kan stadfæstes af kongen straks 
efter dets vedtagelse, når forslaget indeholder en bestemmelse 
herom, blev i folketingsåret ikke bragt i anvendelse i noget 
tilfælde.

Af dagsordensforslag i henhold til forretningsordenens § 24 
blev der i folketingsåret stillet 7, hvoraf 1 vedtoges. De øvrige, 
der var stillet af mindretalsgrupper, blev forkastet eller bort
faldt.
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Afstemning ved navneopråb forekom i 4 tilfælde (jfr. herom 
og om dagsordensforslagene sagregisteret bagest i bogen).

Ved en i udvalget for forretningsordenen den 15. januar 
1964 truffet beslutning er der givet samtlige i folketinget repræ
senterede partier adgang til at få tilstillet et eksemplar af alle 
henvendelser, udvalgsskrivelser og ministerielle skrivelser, som 
udvalgenes medlemmer modtager genparter af.
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Ministeriet Krag I.
Udnævnelsesdatum: 3. september 1962.

Statsminister: J. O. Krag, f. 14.x) 
Udenrigsminister: Per Hækkerup, f. 15. 
Finansminister: Poul Hansen, f. 13.2) 
Landbrugsminister: Karl Skytte, f. 08.3) 
Minister for kulturelle anliggender: Julius Bornholt, f. 96.4) 
Kirkeminister: Bodil Koch, f. 03.5)
Justitsminister: Hans Hækkerup, f. 07.6) 
Minister for offentlige arbejder: Kai Lindberg, f. 99.7) 
Socialminister: Kaj Bundvad, f. 04.8)
Økonomiminister: Kjeld Philip, f. 12.9) 
Indenrigsminister: Lars P. Jensen, f. 09.10) 
Boligminister: Carl P. Jensen, f. 06.n) 
Fiskeriminister: A. C. Normann, f. 04.12) 
Minister for Grønland: Mikael Garn, f. 01.13) 
Handelsminister (minister for handel, håndværk, industri og søfart) :

Hilmar Baunsgaard, f. 20.14) 
Undervisningsminister: K. Helveg Petersen, f. 09.15) 
Forsvarsminister: Victor Gram, f. 10.16) 
Arbejdsminister: Erling Dinesen, f. 10.17)

x) Minister for handel, industri og søfart 13/n 1947—16/9 1950. 
Minister uden portefølje 3%—1/11 1953. Økonomi- og arbejdsminister 
Vu —28/5 1957. Minister for udenrigsøkonomi 28/5 1957—8/10
1958. Udenrigsminister 8/10 1958—3/9 1962. 2) Forsvarsminister 23/5 
1956—15/n 1962. Finansminister fra 15/11 1962. 3) Landbrugsminister 
siden 28/5 1957. 4) Undervisningsminister 22/2—30/10 1950 og 3% 1953— 
28/6 1957. Socialminister 28/5 1957—7/9 1961. Minister for kulturelle an
liggender siden 7/91961. 5) Kirkeminister 16/9—3O/io 1950 og fra 30/91953.
6) Justitsminister siden 30/9 1953. 7) Minister for offentlige arbejder 

8) Arbejds- og boligminister 28/5 1957—31/3 I960. Arbejdsminister 
31/3 1960—7/9 1961. Tillige socialminister 7/9 1961—27/8 1963. Social
minister siden 27/8 1963. 9) Handelsminister 28/6 1957—31/3 1960. 
Finansminister 31/3 1960—7/9 1961. Økonomiminister siden 7/9 1961. 
10) Handelsminister 13/3 1960—7/9 1961. Indenrigsminister siden 
7/9 1961. 1X) Boligminister siden 31/3 1960. 12) Fiskeriminister siden 

minister siden 7/9 1961. 15) Undervisningsminister siden 7/9 1961.
lfl) Forsvarsminister siden 15/n 1962. 17) Arbejdsminister siden 27/8
1963.
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Ministeriet Krag II.
Udnævnelsesdatum: 26. september 1964.

Ministeriets sammensætning ved udgangen af folketingsåret 1963—64: 
Statsminister: J. 0. Krag, f. 14. 1)
Udenrigsminister: Per Hækkerup, f. 15. 2) 
Finansminister og økonomiminister ad interim: Poul Hansen, f. 133) 
Kirkeminister: Bodil Koch, f. 03. 4)
Indenrigsminister: Hans Hækkerup, f. 07. 5) 
Minister for offentlige arbejder: Kai Lindberg, f. 99. ®) 
Socialminister: Kaj Bundvad, f. 04.7)
Handelsminister (minister for handel, håndværk, industri og søfart) :

Lars P. Jensen, f. 09. 8) 
Minister for Grønland: Carl P. Jensen, f. 06. 9) 
Forsvarsminister: Victor Gram, f. 10. 10) 
Arbejdsminister: Erling Dinesen, f. 10. n) 
Boligminister: Kaj Andresen, f. 07. 
Justitsminister: K. Axel Nielsen, f. 04. 
Landbrugsminister: Chr. Thomsen, f. 09. 
Undervisningsminister: K. B. Andersen, f. 14. 
Fiskeriminister: H. Larsen (Bjerre), f. 10. 
Minister for kulturelle anliggender: Hans Sølvhøj, f. 19.

(Den 8. oktober 1964 udnævntes sekretær, folketingsmand Jens 
Risgaard Knudsen til fiskeriminister i stedet for H. Larsen (Bjerre), 
der havde anmodet om afsked på grund af sygdom. Samtidig fritoges 
finansminister Poul Hansen for hvervet som økonomiminister ad in- 
terin, idet redaktør, cand. polit. Henry Grünbœiim udnævntes til øko
nomiminister).

x) Minister for handel, industri og søfart 13/n 1947—16/9 1950 
Minister uden portefølje 3% -Vil 1953. Økonomi- og arbejdsminister 
1/11 1953— 28/5 1957. Minister for udenrigsøkonomi 28/5 1957—8/10 
1958. Udenrigsminister 8/10 1958—3/9 1962. Statsminister siden 3/9
1962. 2) Udenrigsminister siden 3/9 1962. 3) Forsvarsminister 23/5 
1956—15/n 1962. Finansminister siden 15/11 1962. 4) Kirkeminister 
16/9—30/10 1950 og fra 3% 1953. 5) Justitsminister 30/9 1953—26/9
1964. 6) Minister for offentlige arbejder siden 30/8 1955. Tillige 
minister for Grønland 28/s 1957—18/n 1960. 7) Arbejds- og bolig
minister 28/5 1957—31/3 1960. Arbejdsminister 31/3 1960—7/9 1961. 
Tillige socialminister 7/9 1961—27/8 1963. Socialminister siden 27/8
1963. 8) Handelsminister 13/3 1960—7/9 1961. Indenrigsminister 7/9 
1961—26/9 1 964. 9) Boligminister 31/3 I960—26/9 1964. 10) Forsvars
minister siden 15/n 1962. X1) Arbejdsminister siden 27/8 1963.
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Folketingets medlemmer
indtil folketingsvalget den 22. september 1964.

Efter folketingsvalget den 15. november 1960.
Partibetegnelser: S = socialdemokratiet. V = venstre. KF = 

det konservative folkeparti. RV = det radikale venstre. SF = 
socialistisk folkeparti. U = de uafhængige. SI. = slesvigsk parti. 
UP = uden for de i valgloven af 31. marts 1953 omhandlede partier.

x) Orlov 2/5—13/9 61 og 12/2‘30/9 63 (sygdom).
2) Orlov 8/2—20/4 64 (sygdom).
3) Orlov 30/n 61—15/1 62 (sygdom) og 1/11—25/12 62 (off. hverv).
4) Orlov 2/n 56—18/3 57, 9/10-21/i2 62 og 2/10 63-^/3 64 (off. hverv).

Født Medlem

A. Hovedstadens område.
I. Søndre storkreds.

Edvin Dose, overassistent (S)............... 27» 07 27io 47-27, 53

Rasmus Hansen, fhv. minister (S)........ u/8 96
(L); “/5 571)
19/i 36

Ib Kolbjørn, rådmand (S)...................... 274 05 37io 452)
Orla Pedersen, major (S)........................ 7i 08 37i 55-u/6 57;

Erik Wingsøe, kontorchef (S)................ 7. 12

Vs-13/» 61; 
V,-“/. 62; 
l7. 62 
7i.-31/io 62;

Ema Sørensen, frue, landsretssagfører 
(KF)....................................................... *7. 96

Vil 62

37io 45
Clara Munck, frue, rådmand (KF)........ 27n 14 27r21/» 53 (L);

Kai Moltke, redaktør (SF)..................... 27ii 02
15/u 60
“/u 60’)

Under Kolbjørns orlov 8/2-20/4 64 ind
trådte midlertidigt:
Niels Arup, advokat (S)........................ 7, 09 Vii-712 62;

H. Østre storkreds.
Frode Jakobsen, fhv. minister (S)........ 21/n 06

172-37„ 63;
72-274 64

37w 45-274 53;

K. B. Andersen, undervisningskonsulent
(S)........................................................... 712 14

27, 534)

“/s 57
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Født Medlem

Helge Nielsen, sekretær (S)..................... 12/io 18 u/n 60
Nina Andersen, frue, sekretær (S)......... 27u 00 7236-7443;7,-

27io 45; 7, 507
Edvin Boye Hansen, bankfunktionær (S) 
Astrid Skjoldbo, frue, borgerrepræsen-

10/s 08 27i 53

tant (S)................................................... “/. 98 14A 47-21/» 53
(L); 14A 57

Robert Sørensen, næstformand (S) ....

Else-Merete Ross, frue, lektor, cand.

«7, 05 “A M-13ls 57;
UA 59

mag. (RV).............................................
Hanne Budtz, frue, landsretssagfører

27a 03 l7n 60

(KF).......................................................
E. Haunstrup Clemmensen, direktør

27. 15 27i 53

(KF).......................................................
0. Weikop, fhv. minister, borgmester

“/» 20 X711 60

(KF)....................................................... 2X/4 97 27io 47
Anker Lau, grosserer (V)........................ x7io 01 27io 47-274 53;

22A 53
Aksel Larsen, fhv. minister (SF)........... 7s 97 x7n 322)
Erik A. Jensen, overpostbud (UP)*) .. 7i 15 27ii 60
Birthe Wetlesen, frue (U)......................

Under Frode Jakobsens orlov 2/10 63- 
15/g 64 indtrådte midlertidigt: 
Henrik Heie, forretningsfører (S) (se un
der vestre storkreds).

Under Aksel Larsens orlov 7/4-19/5 64 
indtrådte midlertidigt:

Wio 22 “Al 61-‘73 62;
711 62

Ingrid Jensen, overlærer (SF) .............. “A 18 7io’27io62; 
7r17o 64

x) Orlov 3/6—1/7 62 (off. hverv).
2) Ved præsidiebeslutning tillagt anciennitet også for perioden 

3/4 43—16/5 45 og for perioden 16/5—29/10 45 (orlov). Orlov 21/e— 
23/10 62 (off. hverv) og 7/4—19/5 64 (sygdom).

*) Var ved folketingsårets begyndelse medlem af SF; meddelte 27/3 
64, at han samme dato var udtrådt af SFs folketingsgruppe 
og derefter ikke var medlem af nogen gruppe.
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Født Medlem

HL Vestre storkreds.
Viola Nørløv, frue (S).............................. 13/2 00 Vu 48
Kr. Albertsen, rådmand (S)................... 27/a 17 u/ii 60
Carl P. Jensen, boligminister (S)........... 7i 06 27. 53
Elna Syver tsen, frue, forsorgsmedhjæl- 

per (S).................................................... x»/2 01 ‘711 60
Rudy Schrøder, ekspeditionssekretær (S) 27/8 10 7n-2Vi2 54;

Henrik Heie, forretningsfører (S).......... 18/12 24

7io-27/i2 55; 
7ii56-12/657;

18/i-7io58;‘78-
7, 62; 710'712 

62; 712 62 
7i2-27i2 62;

(midlertidigt medlem, se under østre 
storkreds).

Einar P. Foss, civilingeniør (KF)......... 27i 93

710 63-15/3 64

“/« 43-2‘/9 53

Marie Antoinette von Lowzow, frue (KF) 37s 99

(L); 22/a 53-U/t
57; l7u 60
7o 50

Hagen Hagensen, landsretssagfører(KF) u/io 16 x7io 61‘)
Arne Larsen, jord- og betonarbejder (SF) 27i 17 u/n 60

Under Hagen Hagensens orlov 15/10-
4/n 63 indtrådte midlertidigt:
Axel Clausen, fuldmægtig (KF)............ 18/8 18 “/loWn 63

B. Øernes område.
I. Københavns amtskreds.

Erhard Jakobsen, borgmester, cand. 
polit. (S)................................................. 27a 17 27. 53

Lis Groes, frue, fhv. minister, cand. 
polit. (S)................................................. 71110 l7x 60

Ove Hansen, borgmester (S)................. 27. 09 27o 53
Per Hækkerup, udenrigsminister (S) .. 2712 15 7o 502)
Chr. Hougaard, overlærer (S)................. u/3 97 7o 43-2’/10 45;

Niels Matthiasen, sekretær (S)............... 2l/7 24
21A 533)
»/h 60

1) Orlov 15/10—4/u 63 (off. hverv).
2) Orlov 2%—1b/7 56 (sygdom).
3) Orlov 2/10 63—14/i 64 (sygdom).
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Født Medlem

Bjørn Krogh, fuldmægtig (S)................. 13/3 08 2% 601)
Grethe Philip, frue, cand, oecon. (RV). “/» 16 15/n 60
Poul Møller, landsretssagfører (KF) ... 13/io 19 73-3%50;3/,50
N. Gottschalck-Hansen, sognepræst (KF) 27n 09 7» so
Gertie Wandel, frue (KF)....................... 7n 94 2’/3 52
Carsten Raft, journalist (KF)................
Knud Thomsen, direktør, civilingeniør

23/4 95 22/io 352)

(KF).......................................................
Axel Kristensen, fhv. minister, civil-

«/i 08 15/ii 60

ingeniør (V)........................................... 7« 95 37io 45-31/n 50; 
i‘/5 57

Morten Lange, professor, dr. phil. (SF). 24/n 19 16/ii 60
Herluf Rasmussen, overpolitibetj .(UP)*) •/, 20 15/ii 603)
I. A. Rimstad, direktør, dr. ing. (U)... 

Under Chr. Hougaards orlov 2/10 63- 
14/4 64 indtrådte midlertidigt: 
Richardt Lykke Jørgensen, overbetjent 
(S) (se under Sorø amtskreds)..............

Under Carsten Rafts orlov fra 27/2 63 
indtrådte midlertidigt:

13/3 09 15/h60-3/463
27s 63*)

Ejvind Juul Madsen, proprietær (KF).

Under Herluf Rasmussens orlov 16/10- 
4/12 63 indtrådte midlertidigt:

24/i2 21 24/3-2% 53;
712 60-3»/. 61;
711 61-3% 62;
2’/2 63

Lis Mølbjerg, kontorassistent (SF) ....

U. Frederiksborg amtskreds.

28/7 20 16/io-7i2 63

N. Mørk, maskinarbejder (S)................. 27. 09 27io 47
Emil Retoft, overlærer (S)...................... V, 94 22/io 35-2/4 43; 

14A> 57
x) Orlov 26/3—30/4 63 (sygdom).
2) Orlov 24/3-20/4 53, \/12 60-3% 61, i/n 61-3<>/9 62 og fra 27/2 63 

(sygdom).
3) Orlov 16/10—4/12 63 (off. hverv).
4) Orlov 4/4—24/6 63.
*) Var ved folketingsårets begyndelse medlem af SF; meddelte 2/6 

64, at han samme dato var udtrådt af SFs folketingsgruppe 
og derefter ikke var medlem af nogen gruppe.
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Født Medlem

Kai Jensen, viceborgmester (S)............. 15/s 09 7« 43-'3/5 57;
1Vxi 60-17/3 64

Adolph Sørensen, murermester (KF) . . 25/2 10 2l/x 53
Henry Christensen, chefredaktør (V) ..

Efter Kai Jensens død 17/3 64 ind
trådte:

7i 22 22/e 53

Johs. Herløv Larsen, sekretær (S)........

HI. Holbæk amtskreds.
Poul Hansen (Kalundborg), finansmi-

27s 19 64

nister (S)................................................ 27/3 13 37io 45
Chr. Rasmussen, statshusmand (S). . .. 7. 98 22/9 53-13/e 57; 

“/xx 60
K. Skytte, landbrugsminister (RV).... 
Jørgen Jensen, underdirektør, cand.

31/3 08 27io 47

polit. (KF).............................................
P. B. Thisted Knudsen, landsretssag

15 l7ix 60

fører (V).................................................

IV. Sorø amtskreds.

Vs 04 14/s 39-29/1o 45
(L); 37i»45

Egon Jensen, overassistent (S).............. 14/3 22 13/n60
Kaj Bundvad, socialminister (S)...........
Richardt Lykke Jørgensen, overbetjent

7, 04 7s 431)

(S)...............................................................
(midlertidigt medlem, se under Kø
benhavns amtskreds).

Erik Ninn-Hansen, landsretssagfører

3/x 20 5/3-17i 63; 
17/4-37i 63; 
7io63.il/x64

(KF).......................................................
Helga Pedersen, landsdommer, fhv. mi

12/4 22 21/s 53

nister (V)...............................................

V. Præstø amtskreds.

27« n 22/s 532)

Carl Petersen, fhv. minister (S)............. Vs 94 22/io 35
Hans Hækkerup, justitsminister (S) ... 27i2 07 37x» 45-27/i0 47;

7, 48
Knud Damgaard, redaktør (S)..............

(midlertidigt medlem, se under Ma
ribo amtskreds).

21/o I? “/lÆ 63

x) Orlov 5/3—16/4 63 (sygdom).
2) Orlov 12/n—15/12 59 og 7/n—10/i2 62 (off. hverv).

7io63.il/x64
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Født Medlem

Axel Reedtz-Thott, baron (KF)............ 7. 20 22/» 53-3% 57;
1B/i 581)

Holger Hansen, gårdejer (V)................. 1B/s 29 1B/u 60

VI. Bornholms amtskreds.
Hans Larsen (Bjerre), redaktør (S).... 7« w 1b/h 60
Conrad Kofoed, gårdejer (V)................ 17/5 06 22/, 532)

VH. Maribo amtskreds.
S. Lund Jensen, tapetserer (S).............. 18/12 98 7» 50
R. Lysholt Hansen, kommunelærer (S). 27io 19 7, 50-20/4 53;

22/, 533)
Alfred Gerholm, sognerådsformand (S). 27io 03 27/9 62
Helge Larsen, adjunkt (RV).................. 26/4 15 7n 56
Poul Thomsen, forstander (KF)............ 01 7s-27io 45; *</,

574)
Johs. Hansen, gårdejer (V).................... 7« 13 1B/n 60

Under Lysholt Hansens orlov 13/n- 
19/i2 63 indtrådte midlertidigt:
Knud Damgaard, redaktør (S) (se un
der Præstø amtskreds).

Vm. Odense amtskreds.
Poul Søgaard, remisearbejder (S)......... 12/n 23 21/2 59
Hans Rasmussen, forbundsformand (S) 14/i2 02 7» 50
P. Ditlevsen, redaktør (S)....................... “/, 96 4/12 38-2/4 39; 7»

50-27453;22/,53
Carl Nielsen, husmand, skatterådsfor

mand (S)................................................ 27i2 02 37. 48-21/, 53
(L); i*/u 606)

Kaj Rasmussen, faktor (S).................... 17/io 17 17s-27s 62;
27s 62

Hilmar Baunsgaard, handelsminister
(RV)....................................................... 26/2 20 l7s 57

1) Orlov Vio 57—14/i 58.
2) Orlov 25/4—2/8 61 (sygdom).
3) Orlov 13/n—19/12 63 (off. hverv).
4) Orlov 19/10 62—4/3 63 (sygdom).
5) Orlov 28/8—3% 62 (sygdom).
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Født Medlem

Poul Sørensen, fhv. minister (KF) .... 27o 04 27o 41-27io 47;
7. 50

Peter Larsen, forpagter (V).................... 27o 24 21A 53
Ellen Poulsen, frue (V)...........................

J. Skræppenborg-Nielsen, forretnings-

02 a7, 53-13/s 57; 
7n-n/i2 57;
“/ii 60

fører (SF)............................................... *7s 17 w/n 60
H. Mose Hansen, gårdejer, konsulent (U)

IX. Svendborg amtskreds.

2% 10 “Ai 60

Jørgen Peder Hansen, overtoldassistent
(S)..................................................... 7n 23 x7ii 60

Svend Horn, maskinarbejder (S)........... “/s 06 7< 39
Aage Fogh, fhv. statsrevisor (RV)........ 7. 96 276 34-710 39;

37io 457
Peder Jakobsen, gårdejer (KF)............ 710 98 712 45-7, 50; 

60;
7,63

Niels Eriksen, gårdejer (V)..................... 7. 02 27io 47
Finn Poulsen, landsretssagfører (V) . ..

C. Jyllands område.

37io io 37s 48-7, 50; 
«/„eo

X. Hjørring amtskreds.
Niels Hjortnæs, forretningsfører (S) ... 17Ao 00 21A 53
Ludvig Qvist Hansen, assistent (S).... M/io 00 7< 43-274 53;

7, 62-7,63;
7/2 63

Hans Baagø, toldforvalter (KF)........... 73 95 7. 50
Søren Andersen, gårdejer (V)................. 12 27io 47-27i 53;

B/r7. 53 (L);
22/o 53

M. Heilesen, gårdejer (V)........................ “/s 90 7o 43
Jens Chr. Christensen, gårdejer (V).... 12/n 06 37io45-a7io47;

21A 53

x) Orlov 10/1—19/2 62 (sygdom).
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Født Medlem

XI. Thisted amtskreds.
Thomas Have, borgmester (S)............... «/, 20 711 62
H. C. Toft, gårdejer (KF)....................... 71 14 57
K. Damsgaard, konsulent (V)................ 7« 03 7.40-7,43;

Jens Peter Dalsgaard, gårdejer (V).... u/io 10

37io 45-2% 53;
22/o 53
“/h 60

XH. Ålborg amtskreds.
Evald Kristensen, arbejdsmand (S) ... le/5 13 27. 53-’7. 57;

Peter Kristensen (Ålborg), redaktør (S) 18/7 07
‘712 58
27. 53-7.64

K. Axel Nielsen, advokat (S)................. ’71 04 274 53
Peter Nielsen, bogbindermester (S).... u/3 io 7o 50-20/4 53;

Ole Bjørn Kraft, fhv. minister (KF)... 17/i2 93
22/, 53
712 26’)

Alfred Bøgh, gårdejer (V)....................... l7. oo 22/7 51-2’/, 53

Søren Jensen, gårdejer (V)...... .............. «A 22
(L); 22/, 53
”/5 57

Chr. Madsen, jord- og betonarbejder (SF) 7n 12 ’711 60
Efter Peter Kristensens død 4/4 64 

indtrådte:
Orla Møller, sognepræst (S) .................. 7s 16 7164

Under Ole Bjørn Krafts orlov 15/10-
13/i2 63 indtrådte midlertidigt:
Ib Stetter, direktør (KF)...................... 7a 17

Xm. Viborg amtskreds.
Chr. Thomsen, kommunegartner (S). .. 71 09 27. 53
Axel Ivan Pedersen, fhv. borgmester (S) 27s 05 ’7o 39-28/1o45;

Kjeld Philip, økonomiminister (RV)... 74 12
27o 53 
’71160

Erik Kragh, generalmajor (KF)............ 27s oi ’71160
P. E. Eriksen, konsulent (V)................ 28/, 20 ’711 60
G. Holmberg, gårdejer (V)..................... 710 U 27io 47
Iver Poulsen, dyrlæge (U)...................... 7s 06 ’711 60

Orlov 15/10—13/i2 63 (off. hverv).
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Født Medlem

XIV. Randers amtskreds.
J. 0. Krag, statsminister (S)................. 27io 47-71. 50;

27s 521)
Gustav Pedersen, statsrevisor (S)........ 7. 93 u/4 24-2/12 26;

27. 34
Poul Hansen (Grenå), højskoleforstander

(S)........................................................... 7. 97 37io 45-7, 50;
7io 50-23/b 52;

21/4 532)
Asger Jensen, fabrikant (KF)............... 2712 io 7. 50-20/4 53;

28/4-21/» 53 (L);
"/s 57

Anders Andersen, gårdejer (V).............. 710 12 274 53
Verner Sinnbeck, redaktør (V).............. 27ii 24 «/il 603)
Axel Grøndahl, plantageejer (U)........... lo/o 92 x7n 60

XV. Århus amtskreds.
Holger Eriksen, redaktør (S).................. 712 94 22/io 35-271045;

27io 47
Peter Jørgensen, maskinarbejder (S) . . x7< H 7o 50
Waldemar Laursen, maskinmester (S). 27i2 98 u/o 571)
Th. Mikkelsen, maskinarbejder (S) .... 08 7, 50
Aage Knudsen, landpostbud (S)........... l7o 98 i</4 51-21/, 53

(L); 22/, 53
S. A. Fanger, direktør, civilingeniør (KF) 7. 97 2y4 53
Ellen Strange Petersen, frue, journalist

(KF)........................................................ 7. 13 22/j 59
Per Federspiel, fhv. minister, landsrets

sagfører (V)........................................... 74 05 28/io 47-7, 50;
“/4 51-21/, 53
(L); “/o 57

Holger Vivike, landssekretær (SF) .... 27s io 16/n 60

XVI. Skanderborg amtskreds.
Kaj Andresen, overlærer (S).................. 7, 07 27io 47
Lars P. Jensen, indenrigsminister (S) .. “/4 09 37io 45

x) Orlov 5/10 50—23/5 52.
2) Orlov 28/8 62—14/1 63 (sygdom).
3) Orlov 10/5—24/e 62 (sygdom).
4) Orlov 4/n—31/i2 61 (sygdom).

2
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Født Medlem

Wilhelm Dupont, redaktør (S)............... 27„ 06 14/s 57
0. Vestergaard Poulsen, gårdejer, fabri

kant (KF).............................................. 18/s 07 16/n 60
Peer Skov Thulesen, gårdejer (V)......... 23/5 18 “/u 60
Viggo Hauch, kontorchef (V)................. 14/s 05 3O/io 45-21/8 53;

XVII. Vejle amtskreds.
K. Lindberg, minister for offentlige ar

bejder (S)............................................... 10/i2 99

“/u 60

14/4-27w 47 (L);

Victor Gram, forsvarsminister (S)......... ’»/i 10
28/io 47
74 43

P. A. Rasmussen, tømrer (S)................ 18/7 02 14/6 57
Erhardt Andersen, skatterådsmedlem
(S)............................................................... 19/e 00 78-17h 60;

Axel Sørensen, husmand (RV)............... 7s 00
lo/io 62
37io 45

Niels Ravn, dyrlæge (KF)...................... 18/7 10 712 57
Ib Thyregod, højesteretssagfører (V) .. 29/7 21 “/u 60
Vagn Bro, politimester (V)..................... i’/2 94 23/4-3/7 20 ; 2/12

Ejner Kristensen, gårdejer (V).............. 29/5 04

26-21/10 35; 3/4
39-29/10 45; 22/, 
53
14/s 57

0. Mathiasen, overlærer (SF)................. 8/a 95 “/u 60

XVm. Ringkøbing amtskreds.
Bodil Koch, kirkeminister (S)............... 27io 03 28/io 471)
Poul Nilsson, cigarsorterer (S)............... 37io 01 Vs 46-28/10 47;

J. Kirkegaard, gårdejer (RV)................ 2% 01

7io 52-21/, 53
(L); 14/6 57
7o 502)

K. Thestrup, dommer (KF)................... 27s 00 28/io 47
Jens Foged, konsulent (V)..................... 24/2 io 3O/io 45
Harald Nielsen, sekretær (V)................. i’/u 96 42
Knud Raunkjær, gårdejer (V).............. 28/. 23 “/n 60
Kr. Østergaard, gårdejer (V)................. 13/12 15 22/. 53

4) Orlov 19/n—20/i2 63 (off. hverv).
2) Orlov 14/5—13/6 63 (sygdom).
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Født Medlem

Ejnar Bækgaard, gårdejer (U)...............
Under Bodil Kochs orlov 19/ii_20/i2 63 

indtrådte midlertidigt:

710 16ln 60

K. Foged Pedersen, skoleinspektør (S).

XIX. Ribe amtskreds.

10/2 08 19lu-20li2 63

Jul. Bornholt, minister for kulturelle
anliggender (S)......................................

Henning Rasmussen, borgmester cand.
UA 96 2V4 29

oecon. (S)............................................... 2«/5 26 w/n 60
A. C. Normann, fiskeriminister (RV) .. 23A 04 7» 50
Edvard Jensen, højskoleforstander (KF) 37i 98 “Ai 60
Erik Eriksen, fhv. statsminister (V) ... 27n 02 27io 35
N. Chr. Christensen, redaktør (V)......... “A 96 37io 4S-V, 50;

22A 53
Jacob Sørensen, gårdejer (V)................. 27i 15 “Ai 60
A. Storgaard, fhv. togfører*).................. 37io 94 w/u 60

XX. Haderslev m. fl. amters amtskreds.
Peter Gorrsen, lærer (S).......................... 27o 09 “A 57
Jens D. Bladt, arbejdsmand (S)........... 27s oo 21A 53
Andreas Hansen, barbermester (S) .... 7o 98 7. 50-20A 53;

MA 54
Fr. W. Teichert, husmand (S).............. 7n 02 Vio 46-13A 57; 

“Ai 60
Jens Peter Jensen, husmand (RV) .... 7» 99 “Ai 60
L. Clausen (Olufskjær), gårdejer (KF). “A 92 710 49
S. From, gårdejer (V).............................. MA 04 74 43
Ejnar Hansen, gårdejer (V)................... 74 00 14A 571)
Hans Schmidt, gårdejer (SI.)................. 7< 99 22A 53

x) Orlov 25/1—30/9 61 (sygdom).
*) Var ved folketingsårets begyndelse medlem af SF; meddelte 

27/3 64, at han samme dato var udtrådt af SFs folketings
gruppe og derefter ikke var medlem af nogen gruppe. 26/5 64 
anmeldte han fredspolitisk folkeparti med sig selv som dets 
repræsentant.
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Født Medlem

D. Færøerne. !
Johan Poulsen, førstelærer, lagtingsmed- 1

lem (V. Valgt af det færøske sam
bandsparti) ............. .............................. 27« 90 7< 39-2/4 43;

7» 50
Johan Nielsen, sognepræst (S. Valgt af

det færøske socialdemokrati).......... .. 15/3 19 17n 607
Under Johan Nielsens orlov 27/u 63-

31 /x 64 indtrådte midlertidigt:
Poul Karbech Mouritzen, bogtrykker
(S. Valgt af det færøske socialdemokrati) l7u 04 27/n 63-37! 64

E. Grønland.
Mikael Garn, minister for Grønland (UP) 14/2 01 “/u 60
Nikolaj Rosing, seminarielærer (UP) .. 4/4 12 3Vi 59

x) Orlov 27/n 63—3111 64 (sygdom).
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1963—64, Antal
1. oki

Partigrupperingen i folketinget i folketingsåret
medlemmer 

21. sept. 
1963 1964

Socialdemokratiet1)....................................................... 77 77
Venstre2)........................................................................... 39 39
Det konservative folkeparti............. .......................... 32 32
Det radikale venstre..................................................... 11 11
Socialistisk folkeparti3)................................................ 11 8
De uafhængige................................................................ 6 6
Slesvigsk parti................................................................ 1 1
Fredspolitisk folkeparti3)............................................ 1
Uden for de i valgloven af 31. marts 1953 omhand

lede partier:
Valgt i Grønland............................................................ 2 2
Andre3)............................................................................. 2

179 179

Dansk interparlamentarisk gruppes bestyrelse.
Bestyrelsen består af folketingets formand, Gustav Peder

sen, samt følgende medlemmer valgt på mødet den 28. maj 1964.
Folketingsmand Poul Hansen (Grenå) [formand], folke

tingsmand Holger Eriksen, finansminister Poul Hansen (Ka
lundborg), udenrigsminister Per Hækkerup, medlem af folke
tinget Nina Andersen, fhv. minister Carl Petersen, fhv. minister 
Per Federspiel, folketingsmand Viggo Hauch, fhv. minister 
Axel Kristensen [næstformand], fhv. minister Helga Pedersen, 
medlem af folketinget Hanne Budtz, folketingsmand K. The- 
strup, fiskeriminister A. C. Normann og landbrugsminister 
Karl Skytte.

*) Herunder 1 medlem af socialdemokratiet, Færøerne.
2) Herunder 1 medlem af det færøske sambandsparti.
3) Socialistisk folkeparti havde fra 27. marts 1964, da Storgaard 

og Erik A. Jensen udtraadte, 9 og fra 2. juni 1964, da tillige 
Herluf Rasmussen udtraadte af det, 8 medlemmer.

Storgaard anmeldte 26. maj 1964 fredspolitisk folkeparti som 
politisk parti i folketinget med sig selv som dets repræsentant.
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Partiernes bestyrelser i folketinget.
Socialdemokratiet.

Carl Petersen [formand], Axel Ivan Pedersen [næstfor
mand], Horn [sekretær], K. B. Andersen, Bornholt, Holger 
Eriksen, Poul Hansen (Kalundborg), J. O. Krag, Lindberg, 
Gustav Pedersen og Hans Rasmussen.

Venstre.

Erik Eriksen [formand], Axel Kristensen [næstformand], 
P. E. Eriksen [sekretær], Anders Andersen, Henry Christensen, 
Damsgaard, From og Peter Larsen.

Det konservative folkeparti.

Poul Sørensen [formand], Thestrup [næstformand], Fanger, 
Gottschalck-Hansen, Ole Bjørn Kraft, Poul Møller, Erna Sø
rensen, H. C. Toft og Weikop.

Det radikale venstre.

Kirkegaard [formand], Helge Larsen [næstformand], Grethe 
Philip, Else-Merete Ross og Axel Sørensen.

Socialistisk folkeparti.

Aksel Larsen [formand], Herluf Rasmussen [næstformand] 
[indtil x/6 64], Morten Lange [sekretær] og Skræppenborg- 
Nielsen.

De uafhængige.

Iver Poulsen [formand] og Rimstad [næstformand].
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Præsidium og tingsekretærer samt 
stående udvalg.

Folketinget sattes den 1. oktober 1963 ved, at der under 
aldersformandens (Ole Bjørn Krafts) forsæde valgtes et præsi
dium bestående af 1 formand og 4 næstformænd samt 4 ting
sekretærer.

Til formand valgtes: statsrevisor Gustav Pedersen (S), til
1. næstformand: politimester Vagn Bro (V), til 2. næstformand: 
fhv. minister Ole Bførn Kraft (KF), til 3. næstformand: stats
revisor Aage Fogh (RV) og til 4. næstformand: overpolitibetjent 
Herluf Rasmussen (SF) (F. sp. 2).

Til ting sekretærer valgtes: maskinarbejder Horn (S), gård
ejer Søren Jensen (V), rådmand, fru Clara Munck (KF) og 
husmand Jens P. Jensen (RV) (F. sp. 2).

Den 2. oktober 1963 nedsatte tinget de i forretningsorde
nens § 7 foreskrevne stående udvalg, nemlig:

1) Udvalget for forretningsordenen, bestående af tingets præ
sidium: Gustav Pedersen [formand], Vagn Bro [næstfor
mand], Ole Bjørn Kraft, Aage Fogh og Herluf Rasmussen, 
samt følgende valgte medlemmer: Carl Petersen, K. B. An
dersen, Holger Eriksen, Poul Hansen (Grenå), Horn, 
H. Larsen (Bjerre), K. Axel Nielsen, Kirkegaard, Erik 
Eriksen, Thisted Knudsen, Axel Kristensen, Harald Niel
sen, Thestrup, Poul Møller, Poul Sørensen og Aksel Larsen 
(F. sp. 92].

2) Udvalget til valgs prøvelse: K. Axel Nielsen [formand], Lis 
Groes, Boye Hansen, Erhard Jakobsen, Lund Jensen, 
Evald Kristensen, Th. Mikkelsen, Henning Rasmussen, 
Else-Merete Ross [næstformand], Vagn Bro, Søren Ander
sen, Thisted Knudsen, Harald Nielsen, Hanne Budtz, 
Clausen (Olufskjær), Adolph Sørensen og Erik A. Jensen 
(F. sp. 92).
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3) Finansudvalget: Carl Petersen [formand], Kaj Andresen 
[næstformand], Ditlevsen, Dose, Gorrsen, Lysholt Hansen 
[13/ii"19/i2: Astrid Skjoldbo], Peter Jørgensen, Peter Kri
stensen (Ålborg) [fra 21/4: Evald Kristensen], Grethe Philip, 
Henry Christensen, Damsgaard, Foged, From, Gottschalck- 
Hansen, Jørgen Jensen, Thestrup og Skræppenborg- 
Nielsen (F. sp. 93).

4) Lønningsudvalget: Holger Eriksen [formand], Kaj Andresen, 
Jørgen Peder Hansen, Lysholt Hansen, Aage Knudsen, 
Axel Ivan Pedersen, P. A. Rasmussen, Robert Sørensen, 
Grethe Philip [næstformand], Viggo Hauch, Alfred Bøgh, 
Thisted Knudsen, Ib Thyregod, Baagø, Erna Sørensen, 
Thestrup og Erik A. Jensen (F. sp. 93).

5) Indfødsretsudvalget: Axel Ivan Pedersen [formand], Bladt, 
Evald Kristensen, Th. Mikkelsen, Elna Syvertsen, Søgaard, 
Chr. Thomsen, Wingsøe, Jens P. Jensen [næstformand], 
Søren Andersen, Vagn Bro, Ejnar Hansen, Peter Larsen, 
Clausen (Olufskjær), Clara Munck, Ellen Strange Petersen 
og Storgaard (F. sp. 93).

6) Ombudsmandsudvalget: Gustav Pedersen [formand], K. B. 
Andersen, Frode Jakobsen, Waldemar Laursen, K. Axel 
Nielsen, Axel Ivan Pedersen, Astrid Skjoldbo, Søgaard, 
Kirkegaard [næstformand], Vagn Bro, Erik Eriksen, Peter 
Larsen, Helga Pedersen, Asger Jensen, Ninn-Hansen, Poul 
Sørensen og Storgaard (F. sp. 93).

Til at føre tilsyn med folketingets bibliotek valgtes: Kolbjørn 
og Østergaard (F. sp. 94).

Til at føre det i grundlovens § 71 omhandlede tilsyn med 
behandlingen af personer, som er underkastet frihedsberøvelse, 
valgtes: Kaj Andresen [formand], Boye Hansen, Bjørn Krogh, 
K. Axel Nielsen, Else-Merete Ross [næstformand], Ejner Kri
stensen, Ib Thyregod, Edv. Jensen og Clara Munck (F. sp. 94).



Folketingets åbningsmøde.

I henhold til grundlovens § 36 samledes folketingets med
lemmer tirsdag den 1. oktober 1963 kl. 12 i folketingssalen på 
Christiansborg. Mødet åbnedes af aldersformanden, Ole Bjørn 
Kraft, under hvis ledelse der foretoges valg af formand, næst- 
formænd og tingsekretærer.

Statsminister J. O. Krag fremsatte derefter en redegørelse, 
hvoraf gengives:

„Hr. formand! Høje ting!

Den situation, vort land i dag står over for, er på væsentlige 
områder bedre end for et år siden.

Det gælder de internationale forhold, hvor traktaten om 
prøvestop for kernevåben trods sine begrænsninger åbner mulig
heder, som kan blive af afgørende betydning for verdens fremtid, 
hvis de udnyttes rigtigt.

Det gælder tillige på den hjemlige økonomis område, hvor 
de indtrådte forbedringer er iøjnefaldende. Prisstigning og 
valutatab er afløst af stabilisering og valutabalance, ja, for de 
seneste måneders vedkommende endog af overskud. Vort land 
har øget sin produktion, beskæftigelsen er fortsat høj, og indu
strieksporten har gjort store fremskridt. Også landbrugsekspor
ten har i år haft fremgang, men kan i de kommende år møde 
nye vanskeligheder som følge af de internationale markeds
vilkår. Antallet af nye boliger har igen sat rekord. Regeringen 
vil imidlertid følge nye linjer i boligpolitikken, idet bygge
restriktionerne gradvis vil blive ophævet og en yderligere 
væsentlig forøgelse af byggeriets omfang vil blive tilstræbt, i 
første række med henblik på at bygge billige boliger.

Lad mig først omtale den verdenspolitiske situation.
Gennem en lang årrække har de skarpe modsætningsforhold 

præget storpolitikken og hindret den tryghed, folkene længes
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efter. Mellem stormagterne i øst og vest har gensidig mistillid 
dannet baggrunden for den kolde krig og stillet sig i vejen for en 
forhandlings- og aftalepolitik om de afgørende problemer. En 
alt for stor del af de menneskelige og økonomiske ressourcer 
er blevet anvendt til militære formål, og modsætningerne har 
gang på gang skabt farlige internationale kriser. Denne udvik
ling kulminerede ved Cubasituationen i fjor, hvor verden stod 
ved randen af en katastrofe i raket- og brintvåbnenes tegn.

Efter at denne faretruende situation var blevet overvundet, 
har stormagterne bestræbt sig for at finde nye spor, der kunne 
føre til en afspænding. Et godt tegn i denne retning er den 
aftale om forbud mod atomforsøgssprængninger, der i sommer 
er indgået mellem USA, Storbritannien og Sovjetunionen.

Ved bedømmelsen af denne aftale må der naturligvis udvises 
forsigtighed. Man må erindre sig aftalens begrænsede indhold; 
de væsentligste storpolitiske problemer, ikke mindst omkring 
Berlins og Tysklands fremtid, er endnu uløste. Det må imidler
tid hilses med glæde og vurderes som væsentligt, at de tre 
magter, der udformede aftalen, efter de mange år med kriser 
og modsætninger har kunnet enes om dette første fremskridt. 
Det afgørende bliver nu, om yderligere aftaler, der kan tænkes 
at følge i sporet af atomstoptraktaten, vil komme, og hvor 
hurtigt de kan tænkes at komme.

Danmark har som de andre nordiske lande underskrevet 
aftalen, og regeringen vil snarest fremsætte den for folketinget 
til ratifikation. Regeringen er indstillet på at udnytte enhver 
mulighed for at bidrage til den afspændingspolitik, aftalen tager 
sigte på. Vi er klar over, at i mange spørgsmål, hvor de store 
landes interesser og sikkerhed står på spil, vil de mindre landes 
indflydelse være begrænset. Vi mener dog, at de mindre lande 
kan øve indflydelse i de internationale organer, og at de også 
har pligt dertil. For Danmarks vedkommende vil dette ske i 
nært samarbejde med de øvrige nordiske lande.

De Forenede Nationers generalforsamling er i øjeblikket 
forum for en international debat om afspændingspolitikkens 
videreførelse. Så langt denne debat har kunnet følges under 
udarbejdelsen af denne redegørelse, synes sommerens afspæn-
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dingslinje at fortsætte. USA og Sovjetunionen demonstrerer 
deres vilje til at prøve at finde sammen på begrænsede områder, 
en bestræbelse, talrige andre lande støtter og styrker. Man skal 
lægge vægt på, at det foreløbig er på begrænsede områder, 
disse forsøg gøres. Præsident Kennedy understregede og anbe
falede denne linje i sin tale, men betonede samtidig, at der 
fortsat eksisterer afgørende politiske og ideologiske modsæt
ninger mellem USA og Sovjetunionen. Den sovjetiske udenrigs
minister, Gromyko, viste i sin FN-tale ingen tilbøjelighed til at 
gøre indrømmelser i de centrale storpolitiske problemer, men 
tonen i talen var forsonlig. Han fremførte tanken om et top
møde om nedrustningsforhandlingerne mellem statscheferne eller 
regeringscheferne for de 18 lande, der deltager i udvalgsfor
handlingerne om nedrustning i Genève. Der foreligger intet om, 
hvorvidt et sådant møde vil blive afholdt, men alt tyder 
på, at muligheder for nye fremskridt er til stede. Men samtidig 
ser vi også, at der endnu er en lang vej til de aftaler, der skal 
løse problemerne. Det voksende modsætningsforhold mellem 
Sovjetunionen og Den kinesiske Folkerepublik må i større per
spektiv og på længere sigt iagttages med bekymring ud fra 
ønsket om en almindelig verdenspolitisk afspænding.

Såvel den amerikanske præsident som den sovjetiske uden
rigsminister beskæftigede sig i deres taler i FN med udforsk
ningen af det ydre rum. Der synes fra begge sider at være en 
fælles interesse for et samarbejde om at hindre militær udnyt
telse af det ydre rum, og der synes også at være fælles interesse 
for projekter, man kan være sammen om vedrørende rum
forskning. Det kan måske synes lidt paradoksalt, at så fjerne 
mål lettere giver basis for fælles forhandlinger end mere nær
liggende mål som f. eks. Cuba eller Berlin. Men i virkeligheden 
er denne metode at angribe forhandlingsproblemerne på vel 
både forståelig og naturlig.

Danmarks grundfæstede indstilling og tilslutning til De 
Forenede Nationer er uforandret. At bevare og styrke verdens
organisationen, så FN bringes i stand til i voksende grad at 
blive et virkelig fredsbevarende organ, det er en fundamental 
dansk interesse. Danmark tager aktivt del i drøftelserne om
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at søge FNs finansielle problemer løst, selv om dette skulle 
betyde øgede bidrag fra vor side. Samme realistiske og konstruk
tive politik vil vi sammen med de øvrige nordiske lande virke 
for på andre FN-områder.

Regeringen vil fortsat bidrage til De Forenede Nationers 
beredskabsstyrker i det mellemste østen og stille visse enheder 
til rådighed for FN-styrken i Congo.

Ønsket om at udvikle FN til et effektivt fredsbevarende 
instrument er fælles for de nordiske folk. I overensstemmelse 
hermed er der opnået principiel enighed mellem den danske, 
den finske, den norske og den svenske regering om i hvert af de 
fire lande at oprette en særlig beredskabsstyrke, der kan stilles 
til rådighed for FN med kort varsel. Opstillingen af disse styrker 
skal dog afvente, at de nuværende nordiske FN-styrker i det 
mellemste østen og i Congo bliver afviklet. Den permanente 
FN-styrke, man tænker på, skal bestå af frivilligt, hjemsendt 
personel.

Danmark er ikke repræsenteret ved nedrustningsforhand
lingerne i Geneve. Vi udnytter imidlertid alle muligheder for 
at blive orienteret og for at gøre vore synspunkter gældende, 
især gennem vore kontakter i Sverige, der er medlem af det 
18 landes udvalg, der forhandler i Geneve. Vort medlemskab 
i NATO giver os på tilsvarende måde direkte mulighed for 
at drøfte problemerne med de NATO-lande, der er repræsen
teret under forhandlingerne i udvalget.

Koloniernes frigørelse er et andet af de store internationale 
spørgsmål. De Forenede Nationer har i dag dobbelt så mange 
medlemmer som ved organisationens oprettelse. Denne vækst 
i medlemstal er udtryk for, hvor mange nye stater frigørelses
processen har skabt. Danmark er medlem af De Forenede 
Nationers koloniudvalg og har derigennem direkte føling med 
den fortsatte frigørelse og vil her virke for, at frigørelsen fort
sætter så hurtigt som muligt, og at den sker på en måde, der 
giver anledning til så få konflikter og sammenstød som muligt.

De fremskridt, der er sket på disse områder, er ikke blevet 
fulgt af en tilsvarende udvikling i Den sydafrikanske Republik. 
Den sydafrikanske regering fortsætter apartheidpolitikken på
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en måde, der vækker afsky i den øvrige verden, og Den syd
afrikanske Republik nægter at tage hensyn til den stærke og 
berettigede protest, som er kommet til udtryk i De Forenede 
Nationer.

Sikkerhedsrådet har for nylig truffet beslutninger, hvor
efter medlemslandene bl. a. opfordres til at forbyde eksport af 
våben og militær udrustning til Sydafrika. For Danmarks ved
kommende har et sådant forbud været i kraft, og vi agter 
naturligvis heller ikke fremtidig at give tilladelse til eksport 
af denne art.

Som det er fremgået bl. a. af den tale, udenrigsministeren 
har holdt under FNs generaldebat, er det regeringens ønske, 
at alle muligheder undersøges for hurtigt og uden anvendelse 
af vold at bringe apartheidpolitikken til ophør. Regeringen 
søger derfor i nært samarbejde med de øvrige nordiske lande 
at opnå en klarlæggelse af FN-landenes stilling med hensyn 
til de former for påvirkning, som under FNs-pagt står åbne 
for sikkerhedsrådet og for generalforsamlingen, og de praktiske 
virkninger heraf. Det skal samtidig være formålet at nå frem 
til positive udveje til løsning af de politiske og menneskelige 
problemer, som vil opstå ved gennemførelsen af en ny politik 
i Sydafrika, baseret på FN-pagtens principper. Bl. a. er det af 
betydning at klarlægge, på hvilken måde FN vil kunne med
virke til, at alle indbyggere i Sydafrika sikres lige rettigheder 
og garantier til beskyttelse af disse rettigheder.

Regeringen håber, at en politik efter disse retningslinjer 
kan have en vis mulighed for at medvirke til en fredelig løsning 
af raceproblemerne i Sydafrika, så at modsætningerne kan 
fjernes og respekten for menneskenes rettigheder styrkes. Der
ved kan den uoverskuelige risiko, der eksisterer omkring Syd- 
afrikaproblemerne, efter regeringens opfattelse bedst imødegås.

Ved svaret på indbydelsen til de nordiske udenrigsministre 
om at besøge Sydafrika var det afgørende for os, at apartheid
sagen ikke kan anses for et problem mellem Den sydafrikanske 
Republik og et enkelt eller nogle enkelte af FNs medlemslande, 
men at dette problem tværtimod må ses som et spørgsmål,
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der består mellem Sydafrika og De Forenede Nationer, som et 
problem, der angår hele verdensoffentligheden.

Det er regeringens ønske, at kontakten mellem De For
enede Nationer og Den sydafrikanske Republik genskabes og 
uddybes, og det er hævet over enhver tvivl, at Danmark — 
og utvivlsomt mange andre lande — ville støtte forslag om 
besøg i Sydafrika, som kunne finde sted i FNs regie og dermed 
indeholde en anerkendelse fra Sydafrikas side af De Forenede 
Nationers kompetence i denne sag.

I forhold til udviklingslandene vil regeringen stille forslag 
om at udvide den tekniske bistand såvel gennem De Forenede 
Nationer som på tosidet basis.

En anden mulighed for at bistå udviklingslandene vil opstå 
i forbindelse med den i marts 1964 planlagte FN-konference 
om handel og udvikling. På denne konference vil man videre
føre de drøftelser, som GATT-landene for nylig har ført, og som 
resulterede i vedtagelser bl. a. om at ophæve tetolden for at 
støtte udviklingslandene ved at fremme eksporten af denne 
vare.

Danmarks medlemskab af Atlantpagten er som hidtil et 
hovedelement af vor udenrigspolitik, og regeringen tillægger 
det vestlige sammenhold afgørende betydning.

Aftalen om standsning af de atomforsøg, der bringer radio
aktivt nedfald, er, som jeg har omtalt det, et fremskridt, der 
åbner vide perspektiver. Men det begrunder ikke en afsvæk
kelse af det vestlige samarbejde.

Ved forsvarslovens vedtagelse i 1960 var der enighed om 
at gennemføre tjenestetidsnedsættelse i hæren og flyvevåbnet, 
efterhånden som tjenestetidens afkortning kunne opvejes gen
nem ansættelse af et antal faste frivillige. Den ordning med 
fast personel, som gennemførtes i tilslutning til den nye for
svarslov, har udviklet sig tilfredsstillende. Tilgangen af frivillige 
til flyvevåbnet og til panser- og telegraftropperne har været 
så stor, at man på disse områder kan påregne, at det forudsatte 
antal frivillige vil være nået i løbet af det kommende år.

Regeringen har derfor besluttet, at tjenestetiden ned
sættes til 14 måneder for de værnepligtige menige, som efter
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den 1. januar 1964 indkaldes til flyvevåbnet, til pansertropperne 
og til telegraf tropperne.

Forsvaret har i det forløbene år modtaget våbenhjælp fra 
USA og Canada i overensstemmelse med de indgåede aftaler.

Jeg skal herefter vende mig til det europæiske økonomiske 
samarbejde.

Udviklingen her prægedes af januar måneds dramatiske 
begivenheder, hvorved forhandlingerne om Englands medlem
skab af fællesmarkedet blev afbrudt. Det må erkendes, at der 
siden kun har været svage tegn i retning af en genoptagelse af 
forhandlingerne. Atmosfæren er dog sa vidt bedret, at den 
britiske regering nu i denne måned vil mødes med repræsen
tanter for de seks landes regeringer i den vesteuropæiske union. 
Denne kontakt er dog ikke ensbetydende med, at forhandlin
gerne vil blive genoptaget. Over for denne udsættelse på ube
stemt tid er der grund til fra dansk side at advare — at advare 
mod at tro på, at en stilstand i forhandlingerne gennem længere 
tid kan finde sted uden at gøre skade. EEC, fællesmarkedet, 
og EFTA, frihandelsområdet, udvikler sig nu hver for sig efter 
hver sine regler, således at den handelspolitiske forskel mellem 
disse to grupper bliver større og større. Dette vil medføre, at 
erhvervslivet inden for hver af de to markedsdannelser udvikler 
sig på en måde, der kan vanskeliggøre fremtidige forhandlinger.

Det europæiske Fællesskabs landbrugspolitik for de vare
grupper, den foreløbig omfatter, har medført vanskeligheder 
for dansk landbrugs afsætning til fællesmarkedet. Det skal dog 
erkendes, at vor samlede landbrugseksport har haft fremgang 
i den forløbne del af indeværende år. Men denne eksport
forøgelse er sket på andre områder end dem, der hidtil er 
berørt af fællesmarkedspolitikken. Regeringen har ved for
handling med fællesmarkedslandene og med fællesmarkeds
myndighederne i Bruxelles bestræbt sig på at opnå aftaler, 
der kan modvirke de uheldige virkninger af den fælles landbrugs
politik og søge dansk landbrugseksport opretholdt. Disse bestræ
belser vil blive fortsat med fuld styrke både på landbrugs
politikkens og fiskeripolitikkens område.

Om få dage vil udenrigsminister Per Hækkerup drøfte
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disse problemer med fællesmarkedskommissionen i Bruxelles, 
og kontakten med fællesmarkedets organer vil blive forstærket 
i den kommende tid. I sommerens løb har der fundet drøftelser 
sted om disse problemer i København, dels med Den tyske 
Forbundsrepubliks udenrigsminister og landbrugsminister, dels 
med Frankrigs statsminister, der også har besøgt os. Herved, 
såvel som gennem de sædvanlige diplomatiske forhandlinger, 
søges forståelsen med Tyskland og Frankrig om disse afsæt
ningproblemer udbygget. Også med andre fællesmarkedslande 
er man i nær kontakt om disse problemer.

Ved folkeafstemningen i juni blev de love forkastet, der 
skulle have varetaget de nationalpolitiske hensyn med henblik 
på ejendomsretten til jorden i tilfælde af dansk medlemskab 
af fællesmarkedet. Som allerede omtalt er der ikke stor udsigt 
til en hurtig genoptagelse af forhandlingerne om en udvidelse af 
fællesmarkedets medlemskreds. Den franske præsidents udtalel
ser på hans seneste pressekonference har ikke givet sagen ny 
aktualitet, og det må anses for sandsynligt, at man vil afvente 
de tilstundende engelske valg, før nye forhandlingsrunder 
kommer på tale. Under disse forhold vil regeringen ikke frem
sætte nye forslag på dette område, men fortsat foretage under
søgelser af udviklingen i fællesmarkedet og holde sig i så nær 
kontakt som muligt med folketingets markedsudvalg.

Udviklingen af EFTA-samarbejdet, af samarbejdet i fri
handelsområdet, har ikke vist tegn til at føre frem til optagelse 
af generelle forhandlinger mellem fællesmarkedet og frihandels
området. Det brede europæiske samarbejde, der for et land med 
Danmarks erhvervstruktur og beliggenhed ville være den eneste 
tilfredsstillende løsning, er ikke hidtil kommet nærmere. 
EFTAs interne samarbejde har derimod stået mål med for
ventningerne. Der er truffet aftale om at fremskynde afviklingen 
af told- og importrestriktionerne mellem EFTA-landene ind
byrdes, således at denne afvikling kan være tilendebragt ved 
udgangen af 1966. Samtidig er der mellem Danmark og andre 
EFTA-lande indgået en række supplerende aftaler om afsæt
ning af landbrugsvarer. De indrømmelser, disse aftaler inde
holder, vil ikke kunne opveje det tab, der må frygtes, hvis et
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bredt europæisk marked ikke bliver virkeliggjort, men det er 
dog indrømmelser af en betydelig samlet handelsmæssig værdi. 
Som eksempel kan nævnes, at ca. 90 pct. af vor landbrugseksport 
til vor største aftager, Storbritannien, nu er toldfri.

Ved den fortsatte styrkelse af EFTA-samarbejdet vil rege
ringen især virke for, at restriktionerne for landbrugs- og 
fiskeriprodukter kan afskaffes eller lempes. I den forbindelse 
er der grund til at fremhæve, at industrieksporten til EFTA- 
landene under ét i første halvår af 1963 har ligget ikke mindre 
end 27 pct. højere end i samme halvår i fjor. Denne udvikling 
har flere årsager, men må bl. a. ses på baggrund af den stimulans 
for samhandel, som EFTA har betydet. For landbrugsvarernes 
vedkommende har stigningen i EFTA-samhandelen under ét 
været af mindre størrelsesorden, men der er dog grund til at 
pege på en betydelig forøgelse af eksporten af landbrugsproduk
ter til lande som Sverige og Schweiz, lande, som kan få øget 
betydning for dansk eksport og også dansk landbrugseksport.

Fiskeeksporten nåede i 1962 sit hidtil største omfang med 
600 mill. kr. og viser fortsat stigning i år. Dette gælder også med 
hensyn til fiskeeksporten til EFTA-området, selv om stigningen 
har været væsentlig højere til fællesmarkedsområdet. Her er 
der ganske vist toldmæssige hindringer for eksporten, men de 
er for en stor del blevet afbødet af toldkontingenter.

Inden for rammerne af den almindelige overenskomst om 
told og udenrigshandel — den aftale, som kaldes GATT — 
har man aftalt at afholde en forhandlingsrunde, der normalt 
betegnes som „Kennedyrimden“. Denne forhandling skal gå 
ud på en generel sænkning af toldsatserne, en nedsættelse af 
toldniveauerne, som, hvis dette gennemføres, vil medvirke 
til at mindske modsætningerne mellem de to europæiske mar
kedsdannelser indbyrdes, og samtidig vil den formindske told
forskellene mellem disse to grupper og udenforstående lande.

I sine overvejelser vedrørende markedspolitikken og de 
øvrige udenrigsøkonomiske spørgsmål vil regeringen som hidtil 
holde den nærmest mulige kontakt med folketingets partier 
samt med erhvervslivets og arbejdsmarkedets hovedorganisa
tioner.“
3
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Efter kort at have omtalt det nordiske samarbejde og tilsagt 
de danske sydslesvigere fortsat støtte i grænseområdet, hvor 
regeringen med tilfredshed havde konstateret de stabile for
hold, fremsatte statsministeren nogle udtalelser om den ind
trådte bedring i den danske økonomi og kom derefter ind på 
regeringens almindelige økonomiske politik. Videre omtaltes 
boligpolitikken og en række andre lovgivningsanliggender af 
indrepolitisk art, ligesom udviklingen på Færøerne og i Grønland 
berørtes.

Afsluttende udtalte statsministeren:
„Jeg har hermed tilendebragt den redegørelse, som det 

ifølge grundloven er min pligt at aflægge for det høje ting. 
Vort samfund står midt i den stærkeste udvikling, vi har 
kendt i dette århundrede. Opgaverne er så store, at de må 
opfordre alle ansvarlige kræfter i vort land til at samvirke i 
fælles bestræbelser for, at de fremskridt, der er opnået, siden 
vi sidste år mødtes ved folketingets åbning, kan videreføres. 
Dette bør ske på en sådan måde, at alle kredse i det danske 
folk får nytte heraf, og således at forholdene giver de bedst 
mulige vækstbetingelser til gavn for vort lands fremtid og for 
den opvoksende ungdom.

Må jeg anmode det høje ting om sammen med mig at 
udbringe et leve for vort fædreland, Danmark.

Danmark leve!“

(Denne opfordring besvaredes med et trefoldigt hurra).

Forinden åbningsmødet afholdtes samme dag kl. 10 i 
Christiansborg slotskirke en gudstjeneste, ved hvilken sogne
præst for Øse og Næsbjerg menigheder i Ribe stift Knud Erik 
William Jensen prædikede.
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Ministeriet.
Under henvisning til, at regeringen ved folketingsvalget 

tirsdag den 22. september 1964 havde mistet sit flertal i folke
tinget, indgav statsminister J. 0. Krag om onsdagen ministe
riets afskedsbegæring til Hans Majestæt Kongen, der modtog 
den. I overensstemmelse.med grundlovens § 15 fungerede det 
hidtidige ministerium videre, indtil det nye var udnævnt.

Statsministeren anbefalede kongen at konferere med repræ
sentanter for hver af de seks folketingsgrupper om regerings
dannelsen. Sådanne konferencer fandt sted om torsdagen. De 
råd, som kongen modtog, pegede i forskellig retning, men resul
tatet blev, at statsministeren fik overdraget at forsøge at 
danne en regering på bredest mulig basis.

Allerede samme dag optog statsministeren forhandlinger 
herom med repræsentanter for socialdemokratiet, venstre, det 
konservative folkeparti og det radikale venstre, men om fre
dagen måtte han meddele kongen, at forsøget var mislykkedes.

Partiernes repræsentanter blev derefter på ny kaldt til 
kongen, der på baggrund af de afgivne — stadig divergerende — 
råd overdrog statsministeren at undersøge, om der var mulighed 
for dannelse af en flersidet regering. Da også dette forsøg mis
lykkedes, opfordrede kongen statsministeren til at søge dannet 
en socialdemokratisk regering.

Dette påtog statsministeren sig, og fredag aften forelagde 
han en minister liste for kongen, der i overensstemmelse her
med under 26. september traf bestemmelse om sammensætnin
gen af det nye ministerium.

Statsminister J. O. Krag fortsatte i sin hidtidige stilling.
Afskediget blev: landbrugsminister Karl Skytte, minister 

for kulturelle anliggender Julius Bornholt, økonomiminister 
Kjeld Philip, fiskeriminister A. C, Normann, minister for 
Grønland Mikael Garn, handelsminister Hilmar Baunsgaard og 
undervisningsminister Helveg Petersen.

Samtidig fritoges justitsminister Hans Hækkerup, inden
rigsminister Lars P. Jensen og boligminister Carl P. Jensen for
3*
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deres hidtidige stillinger for i stedet at blive udnævnt til hen
holdsvis indenrigsminister, handelsminister og minister for 
Grønland.

Foruden statsministeren bevarede følgende ministre deres 
hidtidige stillinger: udenrigsminister Per Hækkerup, finans
minister Poul Hansen, der tillige blev økonomiminister ad 
interim, kirkeminister Bodil Koch, minister for offentlige ar
bejder Kai Lindberg, socialminister Kaj Bundvad, forsvarsmi
nister Victor Gram og arbejdsminister Erling Dinesen.

Endelig udnævntes folketingsmand Kaj Andresen til bolig
minister, folketingsmand K. Axel Nielsen til justitsminister, 
folketingsmand Chr. Thomsen til landbrugsminister, folketings
mand K. B. Andersen til undervisningsminister, folketingsmand 
H. Larsen (Bjerre) til fiskeriminister og generaldirektør for 
Danmarks Radio Hans Sølvhøj til minister for kulturelle anlig-

(Som anført side 8 skete der den 8. oktober 1964 nogle æn
dringer i ministeriets sammensætning.)



1963/ /1964 Folketingsvalget. 37

F olketings valget.
Inden folketinget holdt sit sidste møde i sommeren 1964 

blev der givet meddelelse om, at det — under hensyn til valg
periodens udløb 30. september 1964 — var hensigten at udskrive 
folketingsvalg til afholdelse tirsdag den 22. september. Denne 
valgdato blev endeligt fastlagt ved kgl. åbent brev af 1. august 
1964, der for Færøernes cg Grønlands vedkommende overlod 
det til henholdsvis rigsombudsmanden og landshøvdingen at 
bestemme dagen for valgets afholdelse. Overalt i riget fandt 
valget dog sted den 22. september.

Ved folketingsvalget — bortset fra valgene på Færøerne 
og i Grønland, der nedenfor omtales særskilt — afgaves i alt 
2,63 millioner gyldige stemmer. Dette svarer til en valgdeltagelse 
på 85,6 pct. mod 85,8 pct. ved det nærmest foregående valg 
i 1960. Valgdeltagelsen viste en lille stigning i Jylland, men 
nedgang i hovedstaden fra 85,3 til 82,8 pct. Antallet af person
lige stemmer udgjorde kun 41 pct. af samtlige gyldige stemmer 
mod 45 pct. i 1960 og 51 pct. i 1957.

I valget deltog følgende 11 partier: socialdemokratiet 
(liste A), det radikale venstre (liste B), det konservative folke
parti (liste C), venstre (liste D), Danmarks retsforbund (liste E), 
socialistisk folkeparti (liste F), Danmarks kommunistiske parti 
(liste K), fredspolitisk folkeparti (liste M), dansk samling 
(liste R), slesvigsk parti (liste S) og de uafhængige (liste U). 
Tre af disse partier var ikke ved valgperiodens udløb repræsen
teret i folketinget: Danmarks retsforbund, Danmarks kommu
nistiske parti og dansk samling, mens fredspolitisk folkeparti 
opnåede repræsentation, da en folketingsmand (A. Storgaard) 
udtrådte af socialistisk folkepartis gruppe og 26. maj 1964 
anmeldte sig som repræsentant for fredspolitisk folkeparti. 
Foruden partiernes kandidater opstilledes 4 personer som 
kandidater uden for partierne.

I hele landet opstilledes 988 kandidater mod 875 ved valget 
i 1960.
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Følgende oversigt viser — idet der stadig ses bort fra 
Færøerne og Grønland — hvordan de gyldige stemmer fordelte 
sig over partierne ved valgene i 1960 og 1964.

Stemmetal
1000

Stemmetal 
pct.

1960 1964 1960 1964

Socialdemokratiet......... 1023,8 1103,7 42,1 41,9
Radikale venstre.......... 141,0 139,7 5,8 5,3
Konservative folkeparti 435,8 527,8 17,9 20,1
Venstre........................... 512,0 547,8 21,1 20,8
Retsforbundet................ 52,3 34,3 2,2 1,3
Socialistisk folkeparti. . 149,4 151,7 6,1 5,8
Kommunistiske parti .. 27,3 32,4 1,1 1,2
Fredspolitisk folkeparti — 9,1 — 0,3
Dansk samling............... — 9,7 — 0,4
Slesvigsk parti............... 9,1 9,3 0,4 0,4
De uafhængige............... 81,1 65,7 3,3 2,5
Uden for partierne .... 0,1 0,2 0,0 0,0

2431,9 2631,4 100,0 100,0

Den betydelige stigning i det samlede stemmetal fra 1960 
til 1964 skyldes til dels valgretsalderens nedsættelse fra 23 år 
til 21 år.

Ved valget på Færøerne valgtes ligesom i 1960 et medlem 
af det færøske socialdemokrati, Peter Mohr Dam, mens det 
andet mandat overgik fra sambandspartiet (hvis repræsentant 
i folketinget var i valgforbund med venstre) til Poul Adrian 
Andreasen (folkeflokken), der ikke er indtrådt i nogen valg
gruppe.

På det færøske socialdemokrati afgaves 4.142 stemmer, 
på folkeflokken og fremskridtspartiet, der opstillede sammen, 
i alt 3.245 stemmer og på sambandspartiet, der som nævnt 
ikke opnåede repræsentation, 3.105 stemmer.

I Grønland genvalgtes Nikolaj Rosing (Sydgrønland) og 
nyvalgtes Knud Hertling (Nordgrønland), sidstnævnte som 
afløser for den hidtidige minister for Grønland Mikael Garn,
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der ikke søgte genvalg. Ingen af de to grønlandske repræsen
tanter har tilsluttet sig noget af folketingets partier.

Forskydningerne i folketingets sammensætning siden det 
første valg efter forfatningsændringens ikrafttræden fremgår af 
følgende oversigt:

Sept.
1953

Maj 
1957

Nov.
1960

Sept.
1964

Socialdemokratiet........... 751) 70 771) 771)
Radikale venstre............. 14 14 11 10
Konservative folkeparti. 30 30 32 36
Venstre............................. 432) 462) 392) 38
Socialistisk folkeparti. . . — — 11 10
De uafhængige................. 0 0 6 5
Retsforbundet................. 6 9 0 0
Kommunistiske parti ... 8 6 0 0
Slesvigsk parti................. 1 1 1 0
Uden for partierne......... 23) 34) 23) 34)

179 179 179 179

4) Herunder 1 valgt af det færøske socialdemokrati.
2) Herunder 1 valgt af det færøske sambandsparti (i valggruppe 

med venstre).
3) De 2 grønlandske repræsentanter.
4) De 2 grønlandske repræsentanter og 1 færøsk repræsentant (med

lem af folkeflokken).

Ved valget udtråd te 49 hidtilværende medlemmer af folke
tinget, mens 49 andre nyvalgtes, deriblandt 9, som tidligere 
havde haft sæde i tinget, i nogle tilfælde som stedfortrædere for 
medlemmer med orlov. Antallet af kvindelige medlemmer er 
ligesom efter det nærmest foregående valg 17, en stigning på 
2 siden 1957.
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Folketingets ombudsmand.

I september 1964 udsendte folketingets ombudsmand, 
professor, dr. jur. Stephan Hurwitz, sin beretning for 1963. Af 
denne fremgår, at der i årets løb indkom 1.130 sager eller lidt 
flere end i de nærmest foregående år, hvilket må ses på bag
grund af, at visse dele af den kommunale forvaltning ved lov 
nr. 142 af 17. maj 1961 blev inddraget under ombudsmandens 
tilsyn, for så vidt angik forhold, der lå efter 1. april 1962. For
delt efter kvartaler stiller antallet af indkomne sager sig for de 
sidste år således:

I960 1961 1962 1963
Januar kvartal.................... 316 264 356 238
April — 245 253 251 246
Juli — 273 249 245 313
Oktober — .................... 266 299 228 333

Året. . . 1.100 1.065 1.080 1.130

Af de 1.130 sager blev 151 optaget til nærmere under
søgelse, hvilket er omtrent som året før, da tallet var 152. De 
øvrige 979 sager afvistes, i et stort antal tilfælde fordi det 
drejede sig om klager vedrørende forhold uden for ombuds
mandens kompetence, eller fordi der var adgang til at klage til 
højere administrativ myndighed. Endvidere skal nævnes, at 
ombudsmanden afviste en del sager angående forhold som: af
gørelser vedrørende underholdsbidrag, fastsættelse af regler for 
udøvelse af samkvemsret, afslag på ansøgning om fri proces og 
anklagemyndighedens undladelse af at rejse tiltale. Forvalt
ningens afgørelser i disse sager beror helt eller delvis på et skøn, 
der normalt ikke kan anfægtes.

En væsentlig del af de afviste sager gav dog anledning til 
undersøgelser, gennemsyn af akter og mundtlige drøftelser med 
klagerne og vedkommende myndigheder, før afgørelse om sagens 
afvisning blev truffet. Af de afviste sager blev 245 oversendt
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til andre myndigheder, heraf 4 til det af folketinget i henhold 
til grundlovens § 71, stk. 7, valgte tilsyn.

De til nærmere undersøgelse optagne sager angik i årene 
1960-63 væsentlig følgende forhold:

I960 1961 1962 1963

Generelle spørgsmål............................... 21 11 14 10
Afgørelser................................................. 91 56 49 53
Ansættelse, afskedigelse, lønning m.v. 8 18 22 22
Sagsbehandling...................................... 45 44 33 31
Behandlingstid........................................ 17 22 19 28
Optræden, udtalelser m.v................... • 27 23 15 7

I alt. . . 209 174 152 151

I beretningen oplyses, at 64 af de pågældende sager i 1963 
hovedsagelig vedrørte ministerierne, 15 politiet eller anklage
myndigheden, 67 andre statsmyndigheder og 5 kommunale myn
digheder. 21 af sagerne optog ombudsmanden til undersøgelse 
af egen drift. Heraf angik 4 den kommunale forvaltning.

Pr. 1. juli 1963 henstod som uafsluttede 4 sager fra 1959-61 
og 17 fra 1962. Pr. 1. juni 1964 resterede — bortset fra sager 
indkommet i 1964 — i alt 23 sager, nemlig 1 fra 1959, 1 fra 
1962 og 21 fra 1963. 1959-sagen, der angår landbrugsministe
riets administration af avlsdyreksporten til Jugoslavien, har på 
grund af en verserende erstatningssag endnu ikke kunnet af
sluttes.

Af de 149 sager, hvortil der blev taget stilling i tiden 1. juli 
1963-1. juni 1964, gav 53 anledning til kritik, mens ombuds
manden i 10 sager rettede henstillinger m. v. til vedkommende 
myndigheder enten vedrørende den konkrete sag eller ved
rørende generelle spørgsmål. 92 sager gav hverken anledning 
til kritik eller henstillinger.

Der gøres i beretningen rede for et stort antal af de be
handlede sager. Ret udførligt omtales således en af Radio
rådet truffet afgørelse, hvorefter Danmarks retsforbund og 
Danmarks kommunistiske parti ikke blev ligestillet med de i 
folketinget repræsenterede partier med hensyn til udsendelser
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i radio og fjernsyn i anledning af folkeafstemningen den 25. 
juni 1963. Det samme gælder de forhåndstilsagn, som var givet 
med hensyn til besættelsen af stillingen som sysselmand i 
Tverå på Færøerne. Begge disse forhold gav anledning til 
kritik fra ombudsmandens side. Som eksempler på andre sager, 
der omtales i beretningen, skal nævnes: de stærkt omdisputerede 
fejl i opgaver ved matematisk studentereksamen og eksamen 
for tekniske assistenter, Randers amtsråds behandling af et 
udstykningsandragende samt undervisningsministeriets lang
somme behandling af en sag, det skulle tage stilling til, og 
undladelse af at besvare erindringsskrivelser herom.

Under hensyn til at der hidtil kun er fremkommet ret få 
klager fra værnepligtige, fandt ombudsmanden det ønskeligt af 
egen drift at bese nogle militære tjenestesteder. Dette skete i 
maj 1964, da Holbæk kaserne med den dertil hørende Sofien- 
lundlejr samt Hø velte infanterikaserne og telegrafkaserne be
søgtes. Ved samtaler med talsmænd søgte ombudsmanden at 
danne sig et indtryk af de værnepligtiges daglige liv og tjenst
lige problemer. Talsmændene var stort set tilfredse med for
holdene. Enkelte mindre spørgsmål blev af ombudsmanden 
forelagt de respektive regimentschefer, der lovede om muligt 
at imødekomme de værnepligtiges ønsker.

Som i tidligere år afsluttes beretningen med et udførligt 
sagregister, dækkende samtlige beretninger, som er udsendt 
siden ombudsmandsinstitutionens oprettelse i 1955.

Med udgangen af maj 1963 fratrådte kontorchef Povl 
Hansen — efter at være udnævnt til landsdommer — sin an
sættelse hos ombudsmanden, hos hvem han dog fortsat gør 
tjeneste som honorarlønnet medarbejder. Samtidig udnævntes 
de hidtidige fuldmægtige Karl Kragemose og Preben Kiørboe til 
henholdsvis kontorchef og ekspeditionssekretær.
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Nordisk Råd.
Den danske delegation, der valgtes af folketinget den 2. ok

tober 1963, og hvis sammensætning findes anført side 558, 
konstituerede sig med Harald Nielsen som formand og Carl 
Petersen som næstformand og med disse samt Aksel Larsen, 
Helge Larsen, Gustav Pedersen og Knud Thestrup som med
lemmer af arbejdsudvalget. Delegationens generalsekretær var 
cand. mag. Frantz Wendt.

Rådet holdt sin 12. session i dagene 15.-21. februar 1964 i 
Stockholm i det svenske rigsdagshus.

På grund af forfald under sessionen afløstes en række med
lemmer af stedfortrædere, nemlig: N. Chr. Christensen en del 
af tiden af P. B. Thisted Knudsen, Erik Eriksen af K. Dams- 
gaard, Johan Poulsen af Vagn Bro samt Poul Sørensen af Jørgen 
Jensen, der den 28. januar 1964 blev valgt til suppleant i stedet 
for Marie Antoinette von Lowzow.

Til at deltage i sessionen som danske regeringsrepræsentanten 
var 28. januar 1964 udpeget statsminister Jens Otto Krag, 
udenrigsminister Per Hækkerup, finansminister Poul Hansen, 
minister for kulturelle anliggender Julius Bornholt, justits
minister Hans Hækkerup, minister for offentlige arbejder Kai 
Lindberg, økonominister Kjeld Philip, indenrigsminister Lars P. 
Jensen, fiskeriminister A. C. Normann og undervisningsminister 
K. Helveg Petersen. Indenrigsministeren blev dog forhindret i 
at indtage sin plads i rådet under sessionen.

Til rådets præsident indtil følgende ordinære session valgtes 
professor Bertil Ohlin, Sverige, og til vicepræsidenter for samme 
periode folketingsmand Harald Nielsen, Danmark, general
direktør Karl-August Fagerholm, Finland, altingsmand Si
gur Sur Bjarnason, Island, og fhv. statsminister John Lyng, 
Norge.

Ved sessionen nedsattes de sædvanlige 5 udvalg. De danske 
valgte medlemmer fordeltes på udvalgene på følgende måde:
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Juridisk udvalg:
Holger Eriksen, 
Gustav Pedersen og 
Knud Thestrup.

Socialpolitisk udvalg:
Nina Andersen, 
Jørgen Jensen og 
Harald Nielsen.

Kulturudvalget:
Kaj Andresen,
N. Chr. Christensen og
Helge Larsen.

Trafikudvalget:
Vagn Bro,
Svend Horn og
Aksel Larsen.

Økonomisk udvalg:
K. B. Andersen,
K. Damsgaard, 
Poul Møller og 
Carl Petersen.

Af de danske medlemmer valgtes Nina Andersen til for
mand for Socialpolitisk udvalg og N. Chr. Christensen til næst
formand for Kulturudvalget. Regeringsrepræsentanterne mod
tog en generel indbydelse til at deltage i udvalgsmøderne under 
sessionen.

Til behandling på 12. session forelå 30 nye medlemsforslag 
og 2 nye regeringsforslag. Fra 11. session overførtes 19 udsatte 
medlemsforslag og 1 udsat regeringsforslag. Der var stillet 6 
ændringsforslag til medlemsforslagene og 1 til regerings
forslagene.

Ved sessionen blev der vedtaget 31 rekommandationer. Rådet 
erklærede 26 tidligere rekommandationer for færdigbehandlede 
for rådets vedkommende.

De 31 rekommandationer behandlede følgende emner:
1. Erhvervelse af statsborgerskab.
2. Fælles arbejdsmarked for bibliotekarer.
3. Vederlag til forfattere for bibliotekslån.
4. Teaterudveksling i Nordkalot-området.
5. Øget udlandsoplysning.
6. Uddannelse af instruktionssygegymnaster.
7. Fælles arbejdsmarked for tandlæger.
8. Bilfærgeforbindelse mellem Finland og Sverige.
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9. Nordisk investeringsbank.
10. Multilateral dobbeltbeskatningsaftale.
11. Retsbeskyttelse for vækstforædling.
12. Samarbejde vedrørende samespørgsmål.
13. Harmonisering af arbejdsløshedsforsikringen.
14. Uddannelse af personale på det sociale område.
15. Samordning af jernbanetaksterne for godstrafik.
16. Liberalisering af kapitalbevægelserne.
17. Forskning inden for arktisk medicin.
18. Uddannelse af navigationsskolelærere.
19. Dispositionsmidler til kulturformål.
20. Forhøjede bevillinger for studieudvekslingsrejser.
21. Forbedre modtagelse af radio- og TV-programmer.
22. Modtagelse af svensk TV-program i Finland samt radio- 

og TV-programmer for den finsksprogede befolkning i 
Sverige.

23. Folkeskoleseminariernes undervisning i nordiske sprog.
24. Udvidet lærerudveksling.
25. Indstiftelse af en nordisk musikpris.
26. Harmonisering af selskabsbeskatningen.
27. Harmonisering af hovedformerne for indirekte beskatning.
28. Harmonisering af skatter og afgifter på visse varer.
29. Planlagt udnyttelse af områder til fritidsbrug.
30. Omdannelse af Nordisk Samfærdselskomité.
31. Nedsat valgretsalder.

Et hovedspørgsmål under generaldebatten var de økono
miske samarbejdsproblemer, de nordiske så vel som de euro
pæiske, samt kulturspørgsmål. Navnlig drøftedes emner som 
harmonisering af selskabsbeskatningen, friere kapitalbevægel
ser, oprettelse af en investeringsbank og koordinering af skatte
systemerne. Nordkalot-spørgsmål og forslag om Norden som 
atomvåbenfri zone behandledes også.

En af mødedagene førtes en stor kulturdebat med indlæg 
af alle de nordiske undervisnings- og kulturministre.

Et vigtigt emne på sessionen var præsidiemedlemmernes 
forslag om ændrede former for rådsarbejdet. Den nye ordning, 
der gennemførtes enstemmigt, går bl. a. ud på, at en sag for
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fremtiden ikke forelægges det samlede råd, førend den skal 
gøres til genstand for realbehandling. Derved renses saglisten 
for forslag, som endnu ikke er færdigbehandlede af udvalgene, 
og for meddelelser angående de rekommandationer, som er til 
behandling hos regeringerne, men om hvilke der endnu ikke er 
noget væsentligt at berette. Ved 12. session drejede det sig om 
10 forslag og om 40 meddelelser.

Endvidere medfører nyordningen, at nimandskomiteerne 
afskaffes, og at i stedet udvalgene skal træde sammen mellem 
sessionerne og forberede sagerne til den kommende session. 
Derved bliver det til gengæld muligt at begrænse udvalgs
arbejdet under sessionen og derved forkorte denne med en dag 
eller halvanden. Desuden bliver udvalgene i stand til at afgive 
deres betænkninger i løbet af de sidste måneder forud for 
sessionen i stedet for, at udvalgsarbejdet skal koncentreres til 
nogle hektiske dage under sessionen. Derved får både råds
medlemmerne og pressen bedre mulighed for at bearbejde 
materialet.

Der skal dog efter den nye ordning være adgang for ud
valgene til at tage sager op til fornyet behandling under sessio
nen. Dette har navnlig betydning for at sikre samarbejdef mel
lem regeringerne og rådet. Ligesom en del af ministrene under 
generaldebatten havde nemlig adskillige af de valgte medlem
mer under udvalgsbehandlingen af forslaget givet udtryk for 
bekymring for, at forskydningen af udvalgsarbejdet fra sessio
nen til tiden mellem sessionerne skulle undergrave den nære 
forbindelse mellem de valgte medlemmer og ministrene, der 
efter den almindelige opfattelse er den nødvendige forudsæt
ning for et vellykket rådsarbejde. Udvalgsbetænkningen frem
holdt, at det for at modvirke en sådan udvikling var ønskeligt, 
at der på så mange områder som muligt holdes fælleskonferencer 
mellem deltagerne i de nordiske ministermøder og rådets til
svarende udvalg, og at der i det hele etableres en nær kontakt 
mellem udvalgene og de pågældende regeringskontorer.

Fremfor alt af hensyn til de eventuelle virkninger på sam
arbejdet mellem rådet og regeringerne er den nye ordning kun 
blevet gennemført på prøve, og de ændrede arbejdsformer
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sættes derfor i værk, uden at der indtil videre foretages nogen 
formel forandring af arbejdsordningen.

Som følge af at udvalgene efter den nye arbejdsskik skal 
arbejde mellem sessionerne, blev der ikke udset nimands- 
komiteer.

Til medlemmer af redaktionskomiteen for Nordisk Kontakt 
genvalgtes K. B. Andersen og Poul Møller. Dansk redaktør er 
Carl Kauffeldt.

Beretning til folketinget om Nordisk Båds 11. session i 
Oslo 1963 blev afgivet af delegationen i oktober 1963 og be
handledes af folketinget i et udvalg, der indstillede til folke
tinget, at beretningen blev taget til efterretning. Beslutning 
herom toges af folketinget den 4. december 1963 (se side 517).

I tilslutning til sessionens åbningsmøde tildeltes „Nordisk 
Båds litteraturpris“ på 50.000 d. kr. for 1964 forfatteren Tarjei 
Vesaas for hans roman „Is-slottet“.
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ooOversigt over statens drifts- og anlægsbudget for finansåret 1964—65.

Efter finanslovforslaget Efter finansloven

Udgift Indtægt Udgift Indtægt

§
1. Skatter og afgifter...............

Kr. Kr. Kr. Kr.

» 10.535.615.000 » 10.883.815.000
2. Statsvirksomheder............. 111.340.043 » 117.879.784 »
3. Rentekonto .......................... » 145.185.000 » 145.225.000
4. Adskillige indtægter........... » 31.502.200 » 34.802.200
5. Kongen................................... 3.697.000 » 3.697.000 »
6. Det kongelige hus............... 614.769 » 614.769 »
7. Folketinget............................ 14.848.600 » 16.040.100 »
8. A. Statsministeriet............. 12.128.636 » 14.046.542 »
8. B. Økonomiministeriet .. . 11.921.665 » 11.918.665 »
9. Ministeriet for Grønland . . 112.483.611 » 113.940.001 »

10. Udenrigsministeriet............. 133.450.515 » 133.450.515 »
11. Landbrugsministeriet......... 570.196.182 » 577.565.192 »
12. Fiskeriministeriet............... 12.198.995 » 12.570.675 »
13. Indenrigsministeriet........... 881.343.964 » 892.463.807 »
14. Boligministeriet.................... 140.708.440 » 140.389.440 »
15. A. Socialministeriet........... 2.854.877.265 » 2.898.136.767 »
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15. B. Arbejdsministeriet......... 97.295.938 » 98.558.966 »
16. Ministeriet for off. arbejder. 48.186.863 » 48.757.856 »
17. Handelsministeriet............. 50.406.670 » 55.747.104 »
18. Justitsministeriet............... 389.534.409 » 393.498.216 »
19. Kirkeministeriet.................. 68.124.260 » 68.131.260 »
20. Undervisningsministeriet. . 1.729.895.240 » 1.741.460.545 »
21. Min. for kult, anliggender.. 144.890.317 » 146.889.849 »
22. Forsvarsministeriet............. 1.374.003.681 » 1.375.128.281 »
23. Finansministeriet............... 495.994.680 » 706.188.430 »
24. Pensions væsenet.................. 274.720.000 » 274.720.000 »
25. Særlige fonde........................ » 48.777.325 » 45.221.360
26. De til vejformål m.v. be

stemte indtægter.................. 589.903.523 1.044.726.000 592.993.573 1.034.826.000
27. Anlægsudgifter...................... 1.030.694.625 » 1.037.472.279

99.604.040
»

28. Tilskud til anlægsarbejder . 94.949.100 » »

I alt. . . 11.248.408.991 11.805.805.525 11.571.863.656 12.143.889.560
Merindtægt. .. 557.396.534 » 572.025.904 »

11.805.805.525 11.805.805.525 12.143.889.560 12.143.889.560



Oversigt over statens drifts- og anlægsbudget samt tillægsbevillinger 
for finansåret 1963-64.
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Budget Tillægsbevillinger

Udgift Indtægt Udgift Indtægt

§
1. Skatter og afgifter...............

Kr. Kr. Kr. Kr.

» 9.560.229.000 » »
2. Statsvirksomheder............. 16.844.728 » 51.373.306 »
3. Rentekonto .......................... » 128.385.000 » 4- 9.882.000
4. Adskillige indtægter........... » 24.685.040 » 141.352
5. Kongen................................... 3.617.000 » » »
6. Det kongelige hus............... 614.781 » » »
7. Folketinget............................. 14.644.900 » 318.000 »
8. A. Statsministeriet............. 11.477.455 » 1.147.814 »
8. B. Økonomiministeriet ... 11.087.928 » 200.000 »
9. Ministeriet for Grønland .. 98.045.117 » 4.585.261 »

10. Udenrigsministeriet............. 112.920.530 » 4.378.110 »
11. Landbrugsministeriet......... 615.924.088 » 20.109.050 »
12. Fiskeriministeriet............... 11.013.641 » 560.180 »
13. Indenrigsministeriet........... 750.304.011 » 30.501.228 »
14. Boligministeriet.................... 129.659.211 » 9.072.187 »
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15. Arbejds- og socialminist.... 2.706.103.205 » 26.439.358 »
16. Ministeriet for off. arbejder. 45.073.114 » 4.859.648 »
17. Handelsministeriet............ 44.382.870 » 4.474.350 »
18. Justitsministeriet.............. 360.298.472 » 16.640.349 »
19. Kirkeministeriet............... 60.229.418 » 1.348.272 »
20. Undervisningsministeriet.. 1.572.388.785 » 28.818.823 »
21. Min. forkult, anliggender .. 120.540.880 » 11.831.018 »
22. Forsvarsministeriet............ 1.173.944.377 » 160.560.024 »
23. Finansministeriet.............. 534.767.607 » 4- 315.690.115 »
24. Pensionsvæsenet............... 251.113.000 » » »
25. Særlige fonde..................... » 61.321.053 » + 4.859.682
26. De til vejformål m. v. be

stemte indtægter................ 538.776.000 994.952.000 3.289.550 »
27. Anlægsudgifter................... 1.001.280.312 » 4- 62.318.417 »
28. Tilskud til anlægsarbejder . 105.480.678 » 4- 16.985.637 »

I alt... 10.290.532.108 10.769.572.093 14.487.641 4- 14.883.034
Merindtægt... 479.039.985 » 4- 395.393 »

10.769.572.093 10.769.572.093 4- 14.883.034 4- 14.883.034



Oversigt over statens drifts- og anlægsregnskab for finansåret 1962—63.

Bevilling Regnskab

Udgift Indtægt Udgift Indtægt

§
1. Skatter og afgifter...............

Kr. 1 1 Kr. Kr. Kr.

» 8.398.265.000 » 8.744.628.977
2. Statsvirksomheder............. 167.094.744 » 70.674.839 »
3. Rentekonto .......................... » 93.361.660 » 110.913.319
4. Adskillige indtægter........... » 71.110.000 » 64.639.156
5. Kongen................................... 3.419.000 » 3.455.000 »
6. Det kongelige hus............... 584.981 » 584.981 »
7. Folketinget............................ 14.304.700 » 14.255.994 j »
8. A. Statsministeriet............. 55.218.665 » 51.019.361 ii »
8. B. Økonomiministeriet . . . 10.459.524 » 9.649.310 »
9. Ministeriet for Grønland . . 100.260.359 » 84.614.085 »

10. Udenrigsministeriet............. 98.317.733 » 97.868.290 »
11. Landbrugsministeriet......... 609.126.626 » 606.246.774 »
12. Fiskeriministeriet............... 11.140.407 1 »1 10.719.740 »
13. Indenrigsministeriet........... 656.237.989 » 679.827.556 »
14. Boligministeriet.................... 130.400.276 » 119.528.685 »
15. Arbejds- og socialminist.... 2.279.952.847 » 2.333.652.157 »

B
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16.
17.

Ministeriet for off. arbejder. 
Handelsministeriet.............

50.250.755
39.517.975

»
»

48.160.414
29.570.671

»
»

18. Justitsministeriet............... 374.888.296 » 378.701.823 »
19. Kirkeministeriet................. 62.447.153 » 65.691.526 »
20. Undervisningsministeriet.. 1.258.783.359 » 1.373.616.018 »
21. Min. for kult, anliggender .. 109.236.076 » 108.781.432 »
22. Forsvarsministeriet............. 1.304.314.912 » 1.261.127.619 »
23. Finansministeriet............... 193.839.855 » 194.865.727 »
24. Pensions væsenet.................. 228.321.000 » 244.204.339 »
25. Særlige fonde........................ » 35.752.267 » 49.411.792
26. Dc til vej formål m. v. be

stemte indtægter................. 416.830.800 908.205.000 452.609.537 914.213.970
27. Statens anlægsudgifter .... 899.715.303 » 854.341.889 »
28. Tilskud til anlægsarbejder . 96.666.659 » 92.133.803 »

I alt... 9.171.329.994 9.506.693.927 9.185.901.570 9.883.807.214
Merindtægt... 335.363.933 » 697.905.644 »

9.506.693.927 9.506.693.927 9.883.807.214 9.883.807.214

Ox 
CO



ClOversigt over statsfinanserne efter „Økonomisk Årsoversigt, marts 1964“.

Mill. kr. 1960-61 1961-62 1962-63
1963-64

Skøn
1964-65

Skøn

Told og forbrugsafgifter.......................................... 4.171 4.674 5.704 6.500 7.080
Personskatter ................................................... 2.481 2.600 3.229 3.475 3.905
Selskabsskatter........................................................... 430 449 528 570 650
Andre driftsindtægter.............................................. 235 303 369 350 385
Forhøjelse af folkepensionsbidrag........................ » » » 90 125
I alt driftsindtægter................................................... 7.317 8.026 9.830 10.985 12.145

Folke-, invalide- og enkepension........................... 1.144 1.372 1.594 1.840 2.055
Øvrige sociale udgifter............................................ 1.048 1.210 1.355 1.680 1.840
Landbrugsordninger................................................ 59 419 516 550 535
TTndervisninø“ m v ............................................ 961 1.236 1.490 1.690 1.905
Øvrige civile driftsudgifter...................................... 1.130 1.331 1.492 1.650 1.820
Statsvirksomheder ................................................... 11 94 61 80 130
Civile anlægsudgifter................................................ 827 973 1.102 1.250 1.400
Fnrsvnr oc civilforsvar ........................................ 1.045 1.167 1.504 1.620 1.720
Bevillingsreserve til driftsbudgettet.................... » » » » 175

I alt drifts- og anlægsudgifter............................... 6.225 7.802 9.114 10.360 11.580

Overskud på drifts- og anlægsbudgettet........... 1.092 224 716 625 565

B
udget- og regnskabsoversigter. 
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Bunden opsparing..................................................... » » » 345 175
Arveafgift.................................................................... 66 74 76 85 90
Afdrag på udlån m. v................................................ 135 139 156 175 175

I alt kapitalindtægter.............................................. 201 213 232 605 440

Nye udlån, eksklusive genundlån........................ 406 363 285 300 375
Genudlån af udenlandske statslån........................ 24 127 65 150 60
Afdrag på indenlandsk gæld................................... 254 266 272 265 220
Afdrag på udenlandsk gæld................................... 33 33 55 60 60
Diverse kapitaludgifter............................................ 99 118 21 1 l 7r
Udgifter over restancekonti................................... 110 145 70 r 105 J 75

I alt kapitaludgifter................................................... 926 1.052 768 880 790

Saldo på kapitalbudgettet...................................... 4- 725 4- 839 4- 536 4- 275 4- 350

Kasseoverskud........................................................... 367 4- 615 180 350 215

Kasseoverskud, eksklusive genudlån.................. 391 4- 488 245 500 275

Skønnene for finansåret 1963-64 bygger på de senest foreliggende regnskabsoplysninger.
Tallene for finansåret 1964-65 omfatter ud over finanslovforslaget de indkomne ændringsforslag, 

den ved januarpristallet udløste reguleringsportion på 190 mill. kr. samt de i februar 1964 gen
nemførte afgiftsforhøjelser. For nye udlån er anført et skøn over de beløb, der ventes at komme 
til udbetaling i finansåret, mens finansloven af bevillingstekniske grunde viser de noget større 
tilsagnsbeløb.
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Statens status pr. 31. marts 1960—1963.
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1. Aktiver: I960
Mill. kr.

1961 
Mill. kr.

1962 
Mill. kr.

1963 
Mill. kr.

Ejendomme og anlæg........... 3.942 4.404 5.039 5.825
Beredskabslager.................... 63 66 67 68
Udlån og tilgodehavender . . 6.313 6.624 6.938 7.093
Værdipapirer........................ 342 380 409 396
Kassebeholdning.................. 48 53 53 109
Aktivkonto for særlige stats-
forskrivninger........................ 2.138 2.152 2.164 2.175
Aktiver for særlige fonde . . . 496 719 733 788
Kursreguleringskonto......... 501 491 468 471

I alt aktiver... 13.843 14.889 15.871 16.925

11. Passiver:
Indenlandsk statsgæld......... 5.244 5.018 4.777 4.578
Udenlandsk statsgæld......... 1.153 1.248 1.334 1.645
Skatkammerbeviser............. » » » »
Mellemværende med Dan
marks nationalbank........... 1.543 952 1.491 982
Finansministeriets mellem
regning med ministerier og
institutioner.......................... 160 91 -4- 217 4- 382
Særlige statsforskrivninger . 1.831 1.826 1.825 1.820
Kapitaler for de under I.G.
opførte særlige fonde........... 496 720 733 788
Andre særlige kapitaler .... 2.760 3.104 3.513 3.967
Balancekonto........................ 656 1.930 2.415 3.527

I alt passiver.. . 13.843 14.889 15.871 16.925



Oversigt over de i folketingsåret 
behandlede sager.

A.
Vedtagne lovforslag.

1. Lov om en investeringsfond for Færøerne m. v. 
(Statsminister J. 0. Krag). [A. sp. 345. C. sp. 97].

Skriftlig fremsættelse 8/n (F. sp. 902). 1. beh. 22/n (F. sp. 
1293). Partiernes ordførere: Kaj Andresen, Johan Poulsen, 
Jørgen Jensen, Jens P. Jensen, Vivike og Grøndahl. Henvist 
til udvalg på 17 medlemmer (Kaj Andresen, Erhardt Andersen, 
Dupont [formand], Kai Jensen, Bjørn Krogh, Johan Nielsen 
(fra 5/12 Karbech Mouritsen), Peter Nielsen, Rudy Schrøder, 
Jens P. Jensen [næstformand], Johan Poulsen, Damsgaard, 
Thisted Knudsen, Conrad Kofoed, Jørgen Jensen, Hanne Budtz, 
Baagø og Vivike). Betænkning (B. sp. 83) afgivet 11/i2- 2. beh. 
13/i2 (F. sp. 1909). 3. beh. 16/i (F. sp. 1989). Loven stadfæstet
29. januar 1964. (Lovt. nr. 28).

Loven går ud på oprettelse af en investeringsfond for 
Færøerne, hvis midler tilvejebringes ved et statstilskud på 10 
mill. kr. i hvert af finansårene fra 1964-65 til 1969-70. Denne 
bevilling må ses som en fortsættelse af de støtteordninger, der 
er gennemført siden hjemmestyreordningen af 1948, og hvis 
formål er at udvikle et stabilt og konkurrencedygtigt erhvervsliv 
på Færøerne.

Vedrørende lovens indhold skal i øvrigt følgende bemærkes:
Ifølge § 2 ledes fonden af en bestyrelse på 5 medlemmer, 

som beskikkes af statsministeren, der tillige udpeger bestyrel
sens formand blandt medlemmerne. Endvidere er det fastsat, 
at 2 af medlemmerne beskikkes efter indstilling fra Færøernes 
lagting og 2 medlemmer efter indstilling af henholdsvis finans
ministeren og handelsministeren. Udgifterne ved administra-
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tionen af fonden afholdes af statskassen. Fondens vedtægter 
godkendes af statsministeren efter indhentet udtalelse fra 
Færøernes hjemmestyre.

Af § 3 fremgår, at fondens midler i første række skal anven
des til ydelse af lån til investeringer, navnlig i større offentlige 
anlæg og lignende, som må anses for påkrævede eller ønskelige 
af hensyn til udviklingen af det færøske erhvervsliv, og hvortil 
midler ikke kan tilvejebringes fra anden side i tilstrækkeligt 
omfang til en rationel og økonomisk forsvarlig gennemførelse 
af sådanne anlæg m. v.

Ved § 4 bestemmes, at lån af fonden som hovedregel skal 
ydes på samme rente- og afdragsvilkår, som på tidspunktet for 
lånets ydelse er gældende for lån, der ydes af offentlige penge- 
og kreditinstitutter til tilsvarende formål. Under hensyn til at 
dette kan gøre det vanskeligt for landskassen at gennemføre 
nye investeringer, er der dog samtidig åbnet mulighed for, at 
fondens bestyrelse i særlige tilfælde kan fastsætte særligt lempelige 
lånevilkår.

For at billiggøre låneoptagelsen mest muligt er det i § 5 
fastsat, at dokumenter, der i forbindelse med fondens låne
virksomhed udstedes til eller af fonden, er fritaget for såvel 
stempelafgifter, som registrerings- og tinglysningsgebyrer.

For at skabe forudsætninger for en forsvarlig og rationel 
gennemførelse af de planlagte investeringer er det ved lovens 
§§ 6 og 7 fastsat, at der nedsættes et rådgivende udvalg, for 
hvilket bl. a. ethvert spørgsmål om statsbevillinger eller støtte 
i form af lån og garantier til anlæg på Færøerne — herunder 
også spørgsmål om ydelse af lån fra den ved loven etablerede 
færøske investeringsfond — skal forelægges.

Udvalget skal således i det hele tjene som rådgivende 
organ for regeringen i økonomiske spørgsmål vedrørende 
Færøerne.

Af udvalgets 6 medlemmer, der alle beskikkes af stats
ministeren for 4 år ad gangen, beskikkes 4 efter indstilling 
fra henholdsvis finansministeren, handelsministeren, fiskeri
ministeren og Danmarks nationalbank, mens 1 medlem beskik
kes efter indstilling fra det rets- og statsvidenskabelige fakultet
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ved Københavns universitet og det økonomiske og juridiske 
fakultet ved Århus universitet i forening.

Om baggrunden for lovforslaget henviste statsministeren ved 
fremsættelsen i folketinget til, at Færøernes ensidige erhvervsstruk
tur, der hovedsagelig er baseret på fiskeri og eksport af fisk og fiske
produkter, gjorde Færøernes økonomi særdeles følsom over for 
konjunktursvingninger, og at det derfor ved de hidtidige støttefor
anstaltninger havde været en af opgaverne at skabe forudsætninger 
for en større differentiering af det færøske erhvervsliv.

Efter at have omtalt de foranstaltninger, der hidtil er gennem
ført, og som dels tilsigter at skabe det finansielle grundlag for en 
fornyelse og udbygning af den færøske fiskerflåde, dels imødekom
mer investeringsbehov for anden produktiv virksomhed, hvorefter 
den direkte støtte til det færøske erhvervsliv stort set måtte anses 
for tilstrækkelig — også for de nærmeste år — udtalte statsministeren 
videre:

„Som følge af vanskelige afsætningsforhold for fisk og den man
gelfulde udvikling af en række offentlige anlæg, som er nødvendige 
for udbygningen af erhvervslivet, har Færøerne kun i beskedent 
omfang fået del i den almindelige økonomiske fremgang, som har 
præget de vestlige lande gennem de senere år.

Med henblik på at fremme udbygningen af veje og havne — og 
fornyelsen af fiskerflåden — blev der ved lov nr. 174 af 5. juni 1959 
givet hjemmel til at meddele statsgaranti op til 4 mill. kr. årlig i 
finansårene fra 1959-60 til 1963-64 for lån, der optages af hjemmestyret. 
Allerede i efteråret 1961 anmodede landsstyret om drøftelser med 
regeringen om fortsat og udvidet støtte. For at tilvejebringe et 
overblik over det samlede offentlige og private investeringsbehov på 
Færøerne i de kommende år blev der efter aftale mellem regeringen 
og landsstyret iværksat en undersøgelse.

Af den over undersøgelsen udarbejdede rapport af 17. april 
1962 fremgår, at det samlede investeringsbehov i finansårene fra 1962-63 
til 1966-67 kan opgøres til ca. 420 mill, kr., fordelt med 218 mill. kr. 
på private og 202 mill. kr. på offentlige investeringer. For så vidt 
angår de private investeringer, må det som nævnt forventes, at er
hvervsvirksomhederne i de nærmeste år i fornødent omfang vil være 
sikret finansieringsmuligheder. Ifølge hjemmestyreordningen påhviler 
finansieringen af bygge- og anlægsarbejder inden for de som sær
anliggender overtagne områder, f. eks. vejanlæg og el-forsyning, ude
lukkende hjemmestyret, medens anlægsopgaver, der er fællesanlig
gender, f. eks. havne og skoler, finansieres af staten og hjemmestyret 
i fællesskab efter nærmere ved lovgivning eller praksis fastlagte for
delingsregler. Opgjort efter disse regler påhviler det de færøske 
myndigheder at tilvejebringe ca. 140 mill. kr. til finansieringen af 
offentlige investeringer i den nævnte periode. De færøske kommu-
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ners andel, 21,2 mill, kr., forventes dækket ad sædvanlige kanaler, 
herunder ved optagelse af lån i Kreditforeningen af Kommuner i 
Danmark. Den færøske landskasses kapitalbehov, ca. 81 mill, kr., 
må for halvdelens vedkommende tilvejebringes ved lån, i det væsent
lige optaget hernede. Også kapitalbehovet til udbygning af el-forsy
ningen, der varetages som en fælleskommunal opgave, må i vidt 
omfang dækkes ved lånoptagelse. Da det imidlertid vil være vanske
ligt for de færøske myndigheder at optage disse lån på det danske 
lånemarked, foreslås det, at staten træder hjælpende til ved opret
telse af en investeringsfond på 60 mill, kr., der fra og med finansåret
1964-65 i løbet af seks år tilvejebringes med 10 mill. kr. årlig. En på 
denne måde på forhånd fastlagt ramme, som er afpasset efter det 
konstaterede behov, vil bidrage til at skabe grundlag for en på længere 
sigt hensigtsmæssig udvikling af grundlaget for det færøske erhvervs
livs vækst.

Som det fremgår af rapporten om investeringsbehovet på Fær
øerne, må der i de nærmeste 5-7 år forventes foretaget offentlige og 
private investeringer af en størrelsesorden af over 400 mill. kr. Så 
store investeringer i løbet af relativ kort tid vil gøre det nødvendigt 
nøje at følge den økonomiske udvikling bl. a. for at sikre finansiel 
stabilitet, hindre unødige likviditetsproblemer og undgå unødigt 
forstærket efterspørgsel efter arbejdskraft med deraf følgende fare 
for affolkning af den nyanskaffede fiskerflåde.

Dette synspunkt har det færøske hjemmestyre tilsluttet sig, og 
der er nu ved lagtingslov oprettet et økonomisk råd far Færøerne.

Til støtte for regeringens bedømmelse af de af landsstyret og 
det færøske økonomiske råd udarbejdede planer må det anses for 
påkrævet, at der etableres en fast kreds af økonomisk sagkyndige, 
som til stadighed kan følge udviklingen på Færøerne. Der har længe 
eksisteret et — i de seneste år stærkt voksende — behov for et organ, 
som regeringen kunne konsultere i færøske økonomiske spørgsmål, 
og der foreslås derfor nu oprettet et sådant rådgivende udvalg.

Lovforslaget har været forelagt det færøske hjemmestyre og er 
tiltrådt af lagtinget i den foreliggende form. Jeg skal dog tilføje, at det 
— hvilket også er meddelt hjemmestyret — fra regeringens side er 
en forudsætning, at forslaget vil kunne opnå bred tilslutning her i 
dette høje ting.“

Lovforslaget mødte i folketinget tilslutning fra alle partier. 
Jørgen Jensen (KF) ytrede dog betænkelighed med hensyn til bestem
melsen i § 3, stk. 2, hvorefter der af indkomne renter og afdrag kan 
ydes lån til private erhvervsvirksomheder og sammenslutninger. 
Han pegede i denne forbindelse på, at egnsudviklingsloven også 
gjaldt for Færøerne, og at også andre lånefaciliteter stod til rådig
hed. Han ønskede såvel dette spørgsmål som principperne for sam
mensætningen af fondens bestyrelse nærmere drøftet i udvalget.

På de uafhængiges vegne rejste Grøndalil det spørgsmål, om det
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ikke ville være mere rimeligt, at administrationsudgifterne afholdtes 
af Færøerne eller af fondens midler i stedet for af statskassen. 
Endvidere fandt han det overdimensioneret at oprette såvel en 
fondsbestyrelse som det i § 6 omhandlede udvalg. Statsministeren 
erklærede på denne foranledning, at det rådgivende udvalg måtte 
betragtes som et almindeligt økonomisk udvalg vedrørende Fær
øerne, og at udvalget ikke havde speciel tilknytning til investerings
fonden, hvorfor det ikke kunne betragtes som en overbygning på 
fondsbestyrelsen.

Lovforslaget gennemførtes uændret og enstemmigt efter en 
kortvarig udvalgsbehandling, der ikke resulterede i ændringsforslag.

2. Lov om ændring i lov om Grønlands landsråd og 
kommunalbestyrelser m. v. (Minister for Grønland Mikael 
Gam). [A. sp. 1943. C. sp. 707].

Skriftlig fremsættelse 13/3 (F. sp. 3908). 1. beh. 8/4 (F. sp. 
4663). Partiernes ordførere: K. Axel Nielsen, From, Ninn- 
Hansen, Kirkegaard, Vivike og Birthe Wetlesen. Henvist til 
udvalg på 17 medlemmer (K. Axel Nielsen, Arup (fra ®/5 
Teichert), Dupont, Holger Eriksen, Lund Jensen, Peter Jør
gensen, Wingsøe [formand], Rosing [næstformand], Kirkegaard, 
From, Holger Hansen, Viggo Hauch, Helga Pedersen, Ninn- 
Hansen, Baagø, Gertie Wandel og Vivike). Betænkning (B. sp. 
1045) afgivet 22/5. 2. beh. 27/5 (F. sp. 5565). Henvist til fornyet 
udvalgsbehandling. 3. beh. 29/5 (F. sp. 5744). Loven stadfæstet 4. 
juni 1964. (Lovt. nr. 199).

Ved loven gennemføres den ændring af lov nr. 271 af 27. 
maj 1950 om Grønlands landsråd og kommunalbestyrelser m. v., 
jfr. lovbekendtgørelse nr. 107 af 21. marts 1959, at dennes kapitel 
IV, indeholdende bestemmelser om folketingets Grønlandsudvalg, 
ophæves og erstattes af følgende:

„Kapitel IV. Grønlandsrådet.
§ 24. Der oprettes et råd, hvis opgave er at følge udvik

lingen i Grønland og at afgive indstillinger til ministeren for 
Grønland med hensyn til spørgsmål vedrørende den centrale 
planlægning og koordinering af det offentliges virksomhed i 
Grønland.
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Rådet består af en af kongen udnævnt formand, tre med
lemmer af Grønlands landsråd valgt af dette, de to for Grøn
land valgte medlemmer af folketinget og et medlem valgt af 
hvert af de i folketinget repræsenterede fem største partier 
blandt disses medlemmer i folketinget. Partiernes repræsen
tation i folketinget, i tvivlstilfælde de på partierne ved seneste 
folketingsvalg afgivne stemmer, er afgørende for, hvilke partier 
der kan vælge repræsentanter for rådet.

I tilfælde af formandens forfald beskikker ministeren for 
Grønland en midlertidig formand for rådet. For de to for Grøn
land valgte medlemmer af folketinget er disses stedfortrædere 
til folketinget tillige stedfortrædere til rådet. For de af par
tierne og landsrådet valgte medlemmer vælges stedfortrædere 
af partierne og landsrådet.

Formanden udnævnes for 5 år. Rådets øvrige medlemmer 
vælges for henholdsvis folketingets og landsrådets valgperioder. 
Ved nyvalg til folketinget bevarer de hidtidige for Grønland 
valgte folketingsmedlemmer deres sæde i rådet, indtil de ny
valgte medlemmers valg er godkendt af folketinget.

Til bistand for rådet oprettes et sekretariat, der henhører 
under ministeren for Grønland.

De med rådets virksomhed forbundne udgifter afholdes af 
statskassen.

Ministeren for Grønland fastsætter rådets forretnings
orden.“

Tidspunktet for lovens ikrafttræden skulle bestemmes af 
ministeren for Grønland.

Lovforslaget, der byggede på en indstilling fra Grønlandsudvalget 
af 1960, var tiltrådt af det grønlandske landsråd.

Om begrundelsen for lovforslaget udtalte ministeren for Grønland 
ved fremsættelsen bl. a.:

„Formålet med forslaget er først og fremmest at skabe et fælles 
dansk-grønlandsk forum, hvor vigtige problemer af betydning for 
udviklingen i det grønlandske samfund kan drøftes mellem danske 
og grønlandske politikere med henblik på en tværpolitisk rådgivning 
af regering og folketing. Der er her tale om en videreførelse af tanken 
bag folketingets Grønlandsudvalg, idet Grønland i det foreslåede 
organ ud over som i folketingets Grønlandsudvalg at være repræsen
teret ved de to for Grønland særlig valgte folketingsmedlemmer



1963/
/1964 Vedtagne lovforslag (min. for Grønland) 63

fremtidig også repræsenteres af medlemmer, valgt af det grønlandske 
landsråd. I et Grønlandsråd som det foreslåede vil danske og grøn
landske politikere få mulighed for i fællesskab at afstikke de store 
linjer for Grønlandspolitikken. Man vil endvidere opnå, at repræ
sentanter for politiske partier i folketinget gennem deres arbejde i 
Grønlandsrådet vil få et indgående kendskab til de grønlandske 
problemer og deres baggrund og på første hånd erfare, hvorledes den 
grønlandske befolknings folkevalgte repræsentanter bedømmer disse. 
På samme måde vil landsrådet gennem sine repræsentanter i Grøn
landsrådet få mulighed for på en mere direkte måde end hidtil at 
fremføre den grønlandske befolknings og landsrådets ønsker og 
synspunkter og personlig lære de danske politikeres indstilling hertil 
at kende.

Forudsætningen for Grønlandsudvalgets vedtagelse og indstil
ling om oprettelse af et Grønlandsråd har været, at dette skulle 
betyde en styrkelse af den grønlandske befolknings indflydelse på 
udviklingen og herigennem ikke mindst en styrkelse, af landsrådets 
stilling. Landsrådet skal som hidtil fremdeles have forelagt alle lov
forslag og vigtige spørgsmål til behandling, og på dette punkt skal 
der ikke ske nogen indskrænkning, men i modsætning til hidtil 
skulle landsrådet få talsmænd, der direkte over for danske politikere 
kan fremføre landsrådets synspunkter. Det forudsættes, at lands
rådet gennem jævnlige debatter om spørgsmål med relation til ud
viklingen i Grønland og om udviklingslinjerne i det hele taget vil ud
forme de grønlandske synspunkter, som landsrådets repræsentanter 
i Grønlandsrådet kan fremlægge til drøftelse med danske politikere i 
Grønlandsrådet.

Et andet vigtigt formål med at foreslå oprettet et permanent 
Grønlandsråd, der jævnligt holder møder — og dette forudsættes at 
kunne ske såvel i København som i Grønland — er at undgå ned
sættelse af større kommissioner eller udvalg med få års mellemrum. 
Sådanne større kommissioner må nødvendigvis medføre uheldige 
spring i udviklingen, foruden at de er overordentlig arbejdskrævende, 
fordi man hver gang i starten er nødt til at trække problemerne op 
fra grunden. Dette bliver ikke nødvendigt, hvis der etableres et 
permanent organ, der løbende kan følge udviklingen og afgive sine 
indstillinger. Et kommende Grønlandsråd vil således kunne følge de 
udviklingsplaner og forslag, der er udformet af „G-60“, og kunne 
videreføre det arbejde, der er udført i dette udvalg.“

Ved 1. behandling tiltrådtes lovforslaget af K. Axel Nielsen (S), 
Kirkegaard (RV), Vivike (SF) samt det grønlandske medlem Rosing. 
From (V) kunne principielt tiltræde oprettelse af et Grønlandsråd, 
men fandt, at rådets formand burde vælges af rådet uden for med
lemmernes kreds, samt at rådets sekretariat burde begrænses til det 
nødvendige og ikke have direkte tilknytning til ministeren. Han 
mente, at Grønlandsministeriet burde nedlægges. Ninn-Hansen (KF)
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udtalte sig på linje med From. Han erklærede, at hans parti ikke 
ønskede et regeringsorgan, men et parlamentarisk organ, hvori 
folketingets afgørende partier på lige fod med grønlandske kunne 
arbejde sammen. Han henviste til en mindretalsudtalelse i Grøn
landskommissionen af 1960, hvori det konservative folkepartis og 
venstres repræsentanter havde udtrykt deres synspunkter. Han 
ønskede, at det af statsministeren nedsatte administrationsudvalg 
skulle foretage en undersøgelse af rådet og dets sekretariat. Birthe 
Wetlesen (Uafh) fandt, at lovforslaget på rimelig måde tilgodeså 
grønlandske ønsker om øget indflydelse på udviklingen, men partiets 
endelige stilling til lovforslaget ville afhænge af udvalgsbehandlingen.

Lovforslaget henvistes til behandling i et udvalg, hvori et flertal 
(S, RV og SF) indstillede det til vedtagelse med 2 af ministeren fore
slåede ændringer. Den ene gik ud på, at repræsentationen af folke
tingsmedlemmer, der oprindelig var foreslået at skulle bestå af et 
medlem valgt af hvert af de i folketingets finansudvalg repræsente
rede partier blandt dets medlemmer i folketinget, ændredes til: et 
medlem valgt af hvert af de i folketinget repræsenterede 5 største 
partier blandt disses medlemmer i folketinget.

Om ændringsforslag nr. 2 udtaltes i betænkningen:
„Om ændringsforslag nr. 2 har ministeren oplyst, at der til 

bistand for Grønlandsrådet må sikres et kvalificeret sekretariat, hvis 
arbejdsområde holdes uden for den øvrige forvaltnings administrative 
arbejde, og at det derfor vil være mest hensigtsmæssigt, at ledelsen 
af sekretariatet i de første år ikke henhører under departements
chefen, men arbejder selvstændigt under ministeren.

Derimod forudses det, at det efter en vis årrække, når visse 
større fagområder er overført til fagministerierne, kan være hensigts
mæssigt at henlægge sekretariatet under departementschefen. Der er 
herved også taget hensyn til, at departementschefens arbejdsopgaver 
i forbindelse med selve den daglige forvaltning og med den af Grøn
landsudvalget af 1960 foreslåede gradvise udskillelse af fagområder 
til fagministerierne vil være så omfattende, at det ikke i disse første 
år bør pålægges departementschefen også at have ansvaret for 
Grønlandsrådets sekretariat.“

I udvalgsbetænkningen var som bilag optrykt en redegørelse for 
det påtænkte Grønlandsråds sekretariats funktion og placering. 
Af redegørelsen fremgik bl. a., at der i Grønlandsudvalget af 1960 
var enighed om, at det ikke ville være hensigtsmæssigt at overlade 
behandlingen af de administrative forhold vedrørende Grønland, 
herunder spørgsmålet om adskillelsen af sagsområder fra ministeriet 
for Grønland, til administrationsudvalget, idet man ikke fandt, at 
dette udvalg havde det som baggrund for en behandling nødvendige 
kendskab til grønlandske forhold. I redegørelsen indeholdtes også en 
udførlig begrundelse for sekretariatets placering som en af den øvrige 
administration uafhængig enhed.
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Der optryktes endvidere et bilag om størrelsen af de forventede 
udgifter ved rådet og dets sekretariat. De ansloges til i alt 750.000 kr. 
årligt, men samtidig forventedes besparelser på ca. 250.000 kr. på 
Grønlandsministeriets budget for personale, som påtænktes over
flyttet til rådets sekretariat.

Et mindretal (V og KF) udtalte:
„Et mindretal (venstres og det konservative folkepartis medlem

mer) kan ikke medvirke til lovforslagets gennemførelse i den fore
liggende form, idet mindretallet hverken kan tiltræde forslaget om 
oprettelse af et Grønlandsråd, såfremt dettes formand skal udnævnes 
af regeringen, eller forslaget om oprettelse af et sekretariat direkte 
under ministeren.

Mindretallet er af den opfattelse, at et parlamentarisk organ 
sammensat af repræsentanter for folketinget og Grønlands landsråd 
kan have betydning for det politiske samarbejde om grønlandske 
anliggender. Rådet bør have lige mange repræsentanter fra Grønland 
og det øvrige Danmark.

Udvalget bør efter mindretallets opfattelse selv vælge sin for
mand, og der bør være adgang til at vælge en formand, der ikke er 
udpeget til udvalget af folketinget eller landsrådet. Det parlamen
tariske Grønlandsudvalg bør have stillet fornøden sekretærhjælp til 
rådighed.

Forslaget om, at rådets formand skal udnævnes af regeringen, 
er efter mindretallets opfattelse meget uheldigt. Det vil fratage 
rådet karakteren af et parlamentarisk organ. Det formindsker den 
frihed og den styrke, mindretallet ønsker dette folkevalgte organ 
tillagt, og det gør udvalget til et administrerende organ, som, selv 
om dets medlemmer vælges af folketinget og landsrådet, reelt under
gives den regeringsudnævnte, i funktionsperioden uafsættelige for
mand, der for sin funktionstid i forhold til regeringen kommer til at 
virke som en overordnet administrationschef.

Rådets administrative funktion understreges yderligere gennem 
forslaget om et sekretariat, der skal virke også i perioder, hvor rådet 
ikke kan samles til møder, og skal udføre opgaver, som nu varetages 
af ministeriet for Grønland, bl. a. foretage planlægning og forberede 
lovgivningen. Denne sammenblanding af den lovgivende og ud
øvende magt kan mindretallet ikke medvirke til.

Lovforslagets regler om et sekretariat direkte under ministeren 
må efter mindretallets opfattelse uundgåeligt føre til kompetence
stridigheder med Grønlandsministeriet. Forslaget er afvigende fra 
den almindelige ministerielle opbygning og betegner en nydannelse, 
hvis konsekvenser forekommer uoverskuelige. Mindretallet vil finde 
det urimeligt, hvis et sådant sekretariat oprettes, uden at det af 
statsministeren nedsatte udvalg til gennemgang af administrationens 
virksomhed har fået lejlighed til at tage stilling til forslaget.“
5
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Ved 2. behandling udtalte Birthe Wetlesen (Uafh) sig i overens
stemmelse med mindretallet og anbefalede at undlade at stemme 
ved 3. behandling. De to ændringsforslag vedtoges med 69 stemmer, 
mens 46 medlemmer undlod at stemme.

Efter en fornyet udvalgsbehandling, som ikke gav anledning til 
ændringsforslag, vedtoges lovforslaget ved 3. behandling med 76 
stemmer (S, RV, SF og 2 Uafh (Grøndahl og Mose Hansen)) imod 
48 (V og KF) mens 3 (Uafh) undlod at stemme.

3. Lov om ændring af lov om folketingsvalg i Grønland. 
(Minister for Grønland Mikael Gam). [A. sp. 1397. C. sp. 675].

Skriftlig fremsættelse 5/3 (F. sp. 3503). 1. beh. 13/3 (F. sp. 
3948). Partiernes ordførere: K. Axel Nielsen, Harald Nielsen, 
Poul Sørensen, Kirkegaard, Vivike og Birthe Wetlesen. Hen
vist til udvalg på 17 medlemmer (K. Axel Nielsen [formand], 
Ditlevsen, Holger Eriksen, Andreas Hansen, Boye Hansen, 
Ove Hansen, Niels Matthiasen, Rosing [næstformand], Kirke
gaard, Harald Nielsen, Henry Christensen, Jens Chr. Chri
stensen, Erik Eriksen, Poul Sørensen, Haunstrup Clemmensen, 
Thestrup og Vivike). Betænkning (B. sp. 881) afgivet 14/5.
2. beh. 22/5 (F. sp. 5401). Henvist til fornyet udvalgsbehandling.
3. beh. 28/5 (F. sp. 5649 og 5729). Loven stadfæstet 4. juni 1964. 
(Lovt. nr. 198).

Loven foretager en række ændringer i lov om folketings
valg i Grønland, jfr. lovbekendtgørelse nr. 108 af 21. marts 
1959 og lov nr. 121 af 3. maj 1961, hvorved der skabes større 
overensstemmelse mellem de danske og de grønlandske valgregler, 
og det muliggøres, at valg i Grønland i videre omfang end hidtil 
kan afholdes på samme dag som i den øvrige del af riget.

Der er foretaget en ændring i opstillingskredsene efter ind
stilling fra Grønlands landsråd samt i selve loven indføjet 
regler om folketingsvalg i Nord- og Østgrønland.

Endvidere indeholder loven en række ændringer i de 
gældende regler om udarbejdelse af valglister over de til folke
tinget stemmeberettigede personer. Ved disse ændringer, som 
er udarbejdet i samarbejde med indenrigsministeriet, er i for-
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enklet form indført tilsvarende regler om valglister, som er 
gældende i det øvrige rige.

Dernæst har man i loven optaget regler om fremgangsmå
den ved afholdelse af folkeafstemninger, idet man ikke tidligere 
i Grønland har haft generelle regler herom. Folkeafstemningen 
den 30. maj 1961 om nedsættelse af valgretsalderen blev af
holdt i henhold til en særlig lov, jfr. lov nr. 122 af 3. maj 1961, 
og de nu indsatte regler er udarbejdet på grundlag af de erfa
ringer, man indhøstede ved nævnte folkeafstemning.

Endelig er i loven indsat regler, som tilsigter at skabe 
mulighed for en hurtigere godkendelse af de grønlandske mandater. 
Det fastsættes, at der foretages en på telegrafiske og telefoniske 
meddelelser baseret foreløbig opgørelse af folketingsvalget i 
Grønland, så at der på dette grundlag i almindelighed af lands
høvdingen udf ær diges valgbreve. Mandaternes eventuelle 
godkendelse på det foreløbige grundlag beror på folketingets 
afgørelse, jfr. folketingsbeslutning om ændringer i folketingets 
forretningsorden, side 508. Disse bestemmelser indsattes under 
behandlingen i folketinget.

Loven trådte i kraft den 1. juli 1964.
Ved fremsættelsen af lovforslaget, der var tiltrådt af det grøn

landske landsråd, nævnte ministeren ønskeligheden af, at det udvalg, 
der nedsattes til behandling af lovforslaget, ville overveje spørgs
målet om en hurtigere godkendelse af de grønlandske mandater på 
basis af en foreløbig opgørelse af valget, idet der tidligere har kunnet 
gå og også fremtidig vil kunne gå flere måneder, før det endeligt 
opgjorte valgmateriale foreligger for folketinget.

Lovforslaget tiltrådtes ved 1. behandling af alle partier samt af 
det grønlandske medlem Rosing. Det henvistes til et udvalg, i hvis 
betænkning der af ministeren med udvalgets tilslutning stilledes 
forskellige ændringsforslag, hvoraf de fleste angik den foran nævnte 
foreløbige opgørelse af salget. Notater herom fra folketingssekreta
riatet og justitsministeriets lovkontor var optrykt som bilag til 
betænkningen.

De stillede ændringsforslag vedtoges ved 2. behandling, og efter 
fornyet udvalgsbehandling, der kun gav anledning til et redaktionelt 
ændringsforslag, vedtoges dette og lovforslaget enstemmigt ved 3. 
behandling.
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4. Lov om børnetilskud i Grønland. (Minister for Grøn
land Mikael Gam). [A. sp. 553. C. sp. 163].

Skriftlig fremsættelse 5/i2 (F. sp. 1566). 1. beh. 10/i2 (F. sp. 
1711). Partiernes ordførere: Boye Hansen, Holger Hansen, 
Clara Munck, Kirkegaard, Vivike og Birthe Wetlesen. Henvist 
til udvalg på 17 medlemmer (Dupont, Knud Damgaard (fra 
27i Albertsen), Lis Groes, Boye Hansen [formand], Bjørn Krogh, 
K. Axel Nielsen, Rosing [næstformand], Astrid Skjoldbo, 
Kirkegaard, Holger Hansen, From, Helga Pedersen, Øster- 
gaard, Clara Munck, Ninn-Hansen, Gertie Wandel og Vivike). 
Betænkning (B. sp. 203) afgivet 31/v 2. beh. n/2 (F. sp. 2966).
3. beh. 14/2 (F. sp. 3157). Loven stadfæstet 25. februar 1964. 
(Lovt. nr. 49).

I overensstemmelse med det af „Grønlandsudvalget af 
1960“ afgivne skitseforslag til hovedlinjer for indkomstdannel
sen og erhvervspolitikken i Grønland indføres ved loven en 
børnetilskudsordning i Grønland. Ordningen, der trådte i kraft 
den 1. januar 1964, giver adgang til udbetaling af et tilskud 
på 200 kr. årligt til danske statsborgere, som har fast bopæl 
i Grønland, for hvert hjemmeværende barn fra begyndelsen 
af det kvartal, hvori barnet bliver født, og indtil udgangen af 
april kvartal i det kalenderår, hvor barnet fylder 14 år.

Ifølge lovens § 3 udredes tilskuddet i almindelighed kon
tant forud i kvartårlige rater. For bl. a. at skabe mulighed 
for en udjævning af sæsonmæssige svingninger i familiernes 
pengeindkomster er der samtidig åbnet adgang til, at kommu
nalbestyrelserne for enkelte pladser kan træffe bestemmelse 
om andre udbetalingsterminer. Endvidere indeholder loven 
bestemmelse om, at tilskuddet, såfremt det lokale forsorgs
udvalg finder det påkrævet, kan udbetales i mindre rater eller 
i naturalier, ligesom der kan træffes bestemmelse om, at til
skuddet udbetales til den ene af to tilskudsberettigede ægte
fæller eller til en anden person.

Tilskuddet udlægges af de enkelte kommuner mod senere 
refusion af statskassen.

Endelig skal nævnes bestemmelsen i lovens § 8, hvorefter 
ministeren for Grønland, såfremt internationale aftaler gør det



1963/ 
/1964 Vedtagne lovforslag (min. for Grønland) 69

ønskeligt, kan bestemme, at også personer med fast bopæl i 
Grønland, men uden dansk statsborgerret, skal være beret
tigede til at modtage børnetilskud. Af de bemærkninger, der 
ledsagede lovforslaget ved dettes fremsættelse, fremgik, at 
denne bestemmelse bl. a. fandtes praktisk under hensyn til en 
eventuel indtræden i Det europæiske økonomiske Fællesskab.

Lovforslaget mødte i folketinget principiel tilslutning fra samt
lige partier. Under 1. behandlingen rejste Clara Munck (KF) dog 
spørgsmål om indsættelse af en revisionsbestemmelse i lovforslaget. 
Vivike (SF) fandt, at § 8 i lovforslaget burde udgå af dette under 
hensyn til, at det efter hans partis opfattelse ville være til skade for 
grønlænderne, såfremt Grønland blev inddraget under fællesmarkedet, 
hvorfor man ikke burde forberede et sådant medlemskab i lovgiv
ningen for Grønland. På de uafhængiges vegne henstillede Birthe 
Wetlesen til nærmere overvejelse at indføre en ordning, hvorefter 
f. eks. halvdelen af tilskuddet hvert år udbetales i tøjmærker, inden 
vinteren sætter ind. Endelig gav Rosing (Grønl) udtryk for det håb, 
at der — uanset lovforslagets sene fremsættelsestidspunkt — kunne 
opnås enighed om at give loven virkning fra den 1. januar 1964. 
Han henviste i denne forbindelse til, at det grønlandske torskefiskeri 
i 1963 var slået alvorligt fejl, og at børnetilskuddet derfor ville blive 
en kærkommen håndsrækning til mange af de grønlandske erhververe, 
som ellers ikke havde mulighed for at forbedre deres økonomiske 
stilling i vinteren 1963-64.

Lovforslaget undergik under udvalgsbehandlingen kun en mindre 
ændring af redaktionel karakter, idet et ændringsforslag, der var 
stillet af socialistisk folkepartis medlem af udvalget, og som gik ud 
på, at § 8 udgik af lovforslaget, ved 2. behandling blev forkastet med 
143 stemmer mod 10.

Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget énstemmigt.

5. Lov om ændring af lov om rettens pleje i Grønland. 
(Minister for Grønland Mikael Gam). [A. sp. 1593. C. sp. 685].

Skriftlig fremsættelse 11/3 (F. sp. 3653). 1. beh. 20/3 (F. sp. 
4334). Partiernes ordførere: Arup, Helga Pedersen, Ninn- 
Hansen, Helge Larsen, Herluf Rasmussen og Birthe Wetlesen. 
Henvist til udvalg på 17 medlemmer (K. Axel Nielsen, Arup 
(fra 6/5 H. Larsen (Bjerre)), Dupont, Holger Eriksen, Lund 
Jensen, Peter Kristensen (Ålborg) (fra 21/4 Qvist Hansen),
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Wingsøe [formand], Rosing [næstformand], Kirkegaard, Helga 
Pedersen, Vagn Bro, From, Ib Thyregod, Ninn-Hansen, Asger 
Jensen, Gertie Wandel og Herluf Rasmussen). Betænkning 
(B. sp. 895) afgivet 15/5. 2. beh. 22/5 (F. sp. 5399). 3. beh. 28/5 
(F. sp. 5649). Loven stadfæstet 4. juni 1964. (Lovt. nr. 200).

Grønlandsudvalget af 1960, der i sit kommissorium har 
fået pålagt at tilkendegive sit synspunkt med hensyn til mulig
hederne for, at en del af de af ministeriet for Grønland hidtil 
varetagne opgaver henlægges under fagministeriernes ressort, 
indstillede i november måned 1963 enstemmigt, at der snarest 
muligt blev truffet beslutning om, at politiet overførtes fra 
ministeriet for Grønlands ressort til justitsministeriets ressort, 
ministeriet for Grønland og justitsministeriet var enig i denne 
indstilling.

I overensstemmelse hermed gives der ved den her om
handlede lov en ny affattelse af kapitel 1, afsnit D, politiet og 
anklagemyndigheden, i lov nr. 271 af 14. juni 1951 om rettens 
pleje i Grønland. I kapitlet indsættes de regler om det grøn
landske politis pligter og beføjelser og dets organisatoriske 
opbygning under rigspolitichefen, rigsadvokaten og justits
ministeren, der er en følge af ændringen i ressortforholdet, mens 
der ikke i øvrigt foretages ændringer i det grønlandske rets
plej esystem. Reglerne er i princippet i overensstemmelse med 
de regler om politiet, der gælder i den øvrige del af riget.

Tidspunktet for lovens ikrafttræden bestemmes af mini
steren for Grønland, dog at ikrafttræden skal finde sted senest
1. april 1965.

Lovforslaget var tiltrådt af det grønlandske landsråd.
Ved 1. behandling tiltrådtes lovforslaget af alle partiers ord

førere samt af det grønlandske medlem Rosing. Det henvistes til 
behandling i et udvalg, der indstillede det til vedtagelse med en 
ændring vedrørende ikrafttrædelsesbestemmelsen. Ændringen ved
toges ved 2. behandling, og uden at have været til fornyet udvalgs
behandling vedtoges lovforslaget enstemmigt ved 3. behandling.
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6. Arvelov for Grønland. (Minister for Grønland Mikael 
Gam). [A. sp. 1273. C. sp. 421].

Skriftlig fremsættelse 28/2 (F. sp. 3299). 1. beh. ®/3 (F. sp. 
3604). Partiernes ordførere: K. Axel Nielsen, Ib Thyregod, 
Erna Sørensen, Aage Fogh, Herluf Rasmussen, Birthe Wetlesen 
og Rosing. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (K. Axel 
Nielsen, Dupont [formand], Lund Jensen, Waldemar Laursen, 
Poul Nilsson, Astrid Skjoldbo, Wingsøe, Rosing [næstformand], 
Else-Merete Ross (fra 12/3 Kirkegaard), Ib Thyregod, Peter 
Larsen, Helga Pedersen, Finn Poulsen, Erna Sørensen, Hanne 
Budtz, Hagen Hagensen og Herluf Rasmussen). Betænkning 
(B. sp. 735) afgivet 29/4. 2. beh. 5/5 (F. sp. 5021). 3. beh. 12/5 
(F. sp. 5051). Loven stadfæstet 27. maj 1964. (Lovt. nr. 154).

Ved loven, der som lovforslag var tiltrådt af Grønlands 
landsråd, er foretaget en revision af arvelov for Grønland nr. 
190 af 7. juni 1958, hvorved de ændringer i den gældende rets
tilstand, som for det øvrige riges vedkommende blev gennem
ført ved arveloven af 31. maj 1963, er indarbejdet i den grøn
landske lov med henblik på fortsat bevarelse af retsenhed mellem 
Danmark og Grønland inden for dette retsområde.

Reglerne om slægtens og ægtefællens arveret, hensidden i 
uskiftet bo og testamentsretten er udformet i overensstemmelse 
med den danske lovs bestemmelser, idet man dog har søgt at 
bevare den forenkling, som er opnået ved den gældende grøn
landske arvelov. Endvidere har man søgt at bibeholde den 
grønlandske lovs ubestemte udtryksmåde for områder, der 
henviser til ordningen af ægtefællers formueforhold under 
hensyn til, at den danske lov nr. 56 af 18. marts 1925 om ægte
skabets retsvirkninger ikke gælder for Grønland, og man ikke 
har klare forestillinger om retsreglerne på dette område.

Loven bibeholder de særlige grønlandske skifteregler og 
enkelte andre særbestemmelser, som er begrundet i forholdene 
i det grønlandske samfund eller grønlandsk retsopfattelse.

Loven trådte for Vestgrønlands vedkommende i kraft
1. juli 1964. For Nord- og Østgrønlands vedkommende træffes 
bestemmelse om tidspunktet for lovens ikrafttræden, eventuelt 
med fornødne lempelser, ved kongelige anordning.
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Under 1. behandling i folketinget mødte lovforslaget velvilje 
fra alle partiers side, og det henvistes til behandling i et udvalg. 
I udvalgets betænkning udtales bl a.:

„I anledning af nogle af udvalget stillede spørgsmål har mini
steren for Grønland oplyst, at det i overensstemmelse med inter- 
national-privatretlige regler vil være arveladers bopæl på døds
faldets tidspunkt, der er afgørende for, om den danske eller den 
grønlandske arvelov skal anvendes, når den ene af parterne i et 
dansk-grønlandsk ægteskab dør. Således vil den danske arvelov 
finde anvendelse, hvis afdøde ved sin død havde bopæl i Danmark. 
Da der ikke er materielretlige forskelle mellem den danske og den 
grønlandske lovs arveregler, får det i øvrigt ikke betydning med 
hensyn til den materielle arveret, hvilken lov der anvendes. Den 
grønlandske arvelov indeholder imidlertid tillige særlige skifteregler, 
og for så vidt angår skiftebestemmelserne, må det antages, at der 
skal anvendes de gældende regler på det sted, hvor skiftet foretages.

Udvalget indstiller herefter lovforslaget til vedtagelse uændret.“
Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget med en enkelt ændring 

vedrørende lovens ikrafttrædelsestidspunkt enstemmigt.

7. Lov om statens tjenestemænd i Grønland. (Minister 
for Grønland Mikael Gam). [A. sp. 1825. C. sp. 481].

Skriftlig fremsættelse 13/3 (F. sp. 3895). 1. beh. 8/4 (F. sp. 
4642). Partiernes ordførere: K. Axel Nielsen, Viggo Hauch, 
Baagø, Kirkegaard, Vivike og Birthe Wetlesen. Henvist til 
udvalg på 17 medlemmer (K. Axel Nielsen, Arup (fra 6/5 Boye 
Hansen), Dupont, Holger Eriksen [formand], Lund Jensen, 
Aage Knudsen, Wingsøe, Rosing [næstformand], Kirkegaard, 
Viggo Hauch, Henry Christensen, From, Thisted Knudsen, 
Baagø, Ninn-Hansen, Gertie Wandel og Vivike). Betænkning 
(B. nr. 817) afgivet 6/5. 2. beh. 20/5 (F. sp. 5234). Henvist til 
fornyet udvalgsbehandling. 3. beh. 22/5 (F. sp. 5348). Loven 
stadfæstet 27. maj 1964. (Lovt. nr. 168).

Loven er udarbejdet på baggrund af et skitseforslag til 
hovedlinjer for indkomstdannelsen og erhvervspolitikken i 
Grønland, vedtaget af det af regeringen i februar 1960 ned
satte „Grønlandsudvalg af I960“.

Efter dette skitseforslag skal tilrettelæggelsen af det 
grønlandske erhvervslivs udbygning og dermed det grønland-
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ske samfunds udvikling ske ved at skabe en stærk forbindelse 
mellem på den ene side lønninger og indhandlingspriser (priserne 
på de produkter, der fremstilles eller på anden måde tilveje
bringes af den grønlandske befolkning) og på den anden side 
produktiviteten i det grønlandske samfund.

Som en nødvendig konsekvens heraf har det været nød
vendigt at udarbejde en for Grønland gældende speciel tjene
stemandslov omfattende alle tjenestemænd i Grønland, hvad 
enten disse tjenestemænd må betragtes som hjemmehørende eller 
ikke-hjemmehørende i det grønlandske samfund.

Loven omfatter knap 800 tjenestemænd og aspiranter 
(jfr. dog overgangsbestemmelserne i § 121), idet ikke blot de 
tjenestemænd, der hidtil har været ansat i Grønland i hen
hold til reglerne i lov nr. 154 af 7. juni 1958 om lønninger og 
pensioner m. v. til statens tjenestemænd, jfr. § 157 i lov nr. 5 
af 7. juni 1958 om normering og klassificering af statstjeneste
mandsstillinger, men også de såkaldte grønlandske tjeneste
mænd, der er ansat i henhold til reglerne i bekendtgørelse af
8. april 1959 om grønlandske tjenestemænd, vil være omfattet 
af lovens bestemmelser.

For at tilgodese det ønskelige i, at de retsregler, der nor
merer tjenestemænds retsstilling, er fælles for alle i Grønland 
bosatte tjenestemænd, har det naturlige udgangspunkt ved 
udarbejdelsen af lovforslaget været de i lønnings- og pensions
loven indeholdte regler.

Under hensyn til det relativt begrænsede antal tjeneste
mandsstillinger, der kan tænkes oprettet i Grønland, har man 
fundet det naturligt i loven også at medtage normerings- og 
klassificeringsbestemmelser for de enkelte tjenestemænd i 
stedet for, som tilfældet er for statstjenestemændenes vedkom
mende her i landet, at optage bestemmelserne herom i en 
særlig lov.

Ifølge de bemærkninger, der ledsagede lovforslaget ved dets 
fremsættelse, skønnes de samlede forventede udgifter ved lovens 
gennemførelse at ville beløbe sig til 1,3 mill, kr., idet det herved er 
forudsat, at samtlige uden for tjenestemandsområdet eksisterende 
faglige organisationer her i landet og i Grønland vil respektere, at 
deres medlemmer under beskæftigelse i det grønlandske samfund
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lønnes i overensstemmelse med de i Grønlandsudvalgets skitseforslag 
fastsatte principper, samt at de i lovforslaget indeholdte bestemmel
ser for afgrænsningen mellem i Grønland hjemmehørende og ikke- 
hjemmehørende tjenestemænd finder tilsvarende anvendelse i så
danne tilfælde.

Om baggrunden for lovforslaget og dettes nærmere indhold 
udtalte ministeren for Grønland ved fremsættelsen bl. a.:

„Som det sikkert vil være de ærede medlemmer af det høje ting 
bekendt, har den største anstødssten i den hidtil førte lønpolitik i 
Grønland været, at staten har været nødt til i Grønland at give for
skellig løn for samme arbejde, alt afhængig af, om lønmodtageren 
var udsendt hernedefra eller hørte hjemme i det grønlandske samfund, 
og jeg skylder vel straks at bemærke, at denne forskel i aflønningen 
ikke ophører, selv om det lovforslag, jeg her har fremsat, stadfæstes 
som egentlig lov.

Så længe den grønlandske befolkning ikke inden for sine egne 
rækker har det tilstrækkelige antal specialister til at klare de mange
artede opgaver, som den intensive opbygning, der foregår inden for 
stort set alle samfundsgrene i Grønland, kræver, og så længe sådanne 
specialister må tilkaldes andetstedsfra, må en sådan forskellig afløn
ning accepteres som uundgåelig.

Naturligvis kan det spørgsmål rejses, om det er nødvendigt at 
give højere realløn til de i Grønland ikke-hjemmehørende lønmod
tagere, end de har her i landet.

Når man tager de nuværende beskæftigelsesforhold hernede i 
betragtning, vil det for mig være helt urealistisk at tro, at man kan 
få kvalificeret arbejdskraft hernedefra til at arbejde i Grønland, uden 
at der på en eller anden måde skabes mulighed for ydelse af en 
højere realløn, end der gives på hjemstedet, og følgerne af en sådan 
ansættelses- og lønpolitik vil derfor uden for al tvivl blive, at den 
udvikling, der for længst er påbegyndt i Grønland, og som nu ønskes 
yderligere aktiviseret, f. eks. inden for erhvervslivet og uddannelsen, 
i stedet for vil blive retarderet, hvis den ikke simpelt hen går i' stå.

Lige så overbevist jeg er om det rigtige i dette synspunkt, lige 
så overbevist er jeg også om, at man ville gøre det grønlandske sam
fund ubodelig skade, hvis man drog den konsekvens af det nødven
dige i en højere aflønning af de i Grønland ikke-hjemmehørende 
lønmodtagere, at de i Grønland hjemmehørende lønmodtagere skulle 
have samme høje realløn, og dette må gælde rent bortset fra de 
finansielle konsekvenser af en sådan aflønningsordning.

Den ansvarsbevidste del af den grønlandske befolkning forstår 
også helt disse synspunkter, hvorimod det har knebet ulige mere at 
få grønlænderne til at forstå, hvorfor der ikke kan gives dem samme 
nominalløn, soro ydes for tilsvarende arbejde hernede, eventuelt 
således, at en sådan aflønningsform blev kombineret med en pligt til 
at svare direkte skat. Navnlig den omstændighed, at de såkaldte
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udsendte lønmodtagere har fået dansk nominalløn under arbejde i 
Grønland, har skabt uro inden for de grønlandske lønmodtageres rækker.

Det er mit håb, at det foreliggende lovforslag må kunne bidrage 
til en afspænding på dette punkt. Jeg støtter dette håb på følgende 
betragtninger: for det første, at lovforslaget kommer til at omfatte 
alle tjenestemænd, hvad enten disse betragtes som udsendte eller 
som hjemmehørende i Grønland; for det andet, at der ved lovforslaget 
indføres et lønniveau, som fremover principielt helt løsrives fra enhver 
tilknytning til lønniveauet hernede, for det tredje, at der ved lovfor
slaget fastsættes klare regler for afgrænsningen af de i Grønland ikke- 
hjemmehørende tjenestemænd over for de i Grønland hjemmehørende 
tjenestemænd; samt endelig for det fjerde, at lovforslaget indeholder 
betydelig klarere regler end fastsat i tidligere love om størrelsen af det 
Grønlandstillæg, der ud over den egentlige løn skal ydes de i Grønland 
ikke-hjemmehørende tjenestemænd, samt om de særlige vilkår, der 
herudover bliver gældende for denne tjenestemandsgruppe.

De i dag gældende regler om statstjenestemændenes ansættelse i 
Grønland findes i normerings- og klassificeringsloven, afd. 20, §§ 
157-171, og lønningssystemet for disse tjenestemænd bygger på det 
principielle synspunkt, at tjenestemandslønnen i Grønland bør fast
sættes under hensyntagen til skattefriheden, det grønlandske pris
niveau samt visse særlige økonomiske goder, der er specielle for 
Grønland, f. eks. fri læge- og tandlægehjælp, således at der tilstræbes 
en tilnærmelse af statstjenestemændenes reallønninger i Grønland til 
reallønningerne i den øvrige del af riget.

Efter lovens ordlyd skal de i Grønland hjemmehørende og ikke- 
hjemmehørende statstjenestemænd have udbetalt samme løn til 
forbrug i Grønland. For at skaffe tilgang af et tilstrækkeligt antal 
kvalificerede tjenestemænd hernedefra indeholder loven bestemmelse 
om, at der efter forhandling med et i loven hjemlet særligt Grøn- 
landstillægsnævn kan ydes de i Grønland ikke-hjemmehørende 
tjenestemænd en særlig „udsendelsesgodtgørelse“ (et Grønlandstillæg), 
der dog ikke kommer til udbetaling under ophold i Grønland.

Fastsættelsen af statstjenestemændenes lønniveau i Grønland 
sker herefter i henhold til normerings- og klassificeringslovens § 158, 
stk. 2, på den måde, at det ved tekstanmærkning på finansloven eller 
tillægsbevillingsloven for 3-årige perioder bestemmes, hvor meget 
de her i landet til enhver tid fastsatte bruttolønninger ekskl. sted
tillæg skal nedsættes, henholdsvis forhøjes under hensyntagen til 
leveomkostningerne her i landet og i Grønland.

I tiden efter 1. april 1962 har reduktionen været fastsat til 20 
pct. af samtlige løndele, men en sådan reduktion af lønnen har kun 
været gennemført for de i Grønland hjemmehørende tjenestemænd.

De i Grønland ikke-hjemmehørende tjenestemænd har der
imod indtil nu bevaret dansk løn uden reduktion og uden ydelse af 
Grønlandstillæg efter tilbagekomsten her til landet. Grunden hertil
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er først og fremmest, at erfaringerne fra et andet lønmodtagerområde, 
hvor en tvangsopsparingsordning overenskom st mæssigt var aftalt 
for en del af lønnen til i Grønland beskæftigede lønmodtagere, der var 
hjemmehørende her i landet, viste, at rige muligheder stod åbne for 
at omgå hensigten med en sådan tvangsopsparing. Hertil kom yder
ligere, at de praktiske vanskeligheder, der var forbundet med ord
ningens gennemførelse, viste sig at være særdeles betydelige og ikke 
stod i noget rimeligt forhold til de fordele, som ordningen tilsigtede.

Foruden egentlige statstjenestemænd er der i dag i Grønland 
ansat ca. 500 såkaldte „grønlandske tjenestemænd“, hvis ansættelses- 
og aflønningsforhold er fastsat i en bekendtgørelse af 8. april 1959. 
Denne lønmodtagergruppe, der tidligere blev benævnt „bestillings- 
mænd“, har i realiteten haft samme ansættelsesstatus som egentlige 
statstjenestemænd, men lønniveauet for de grønlandske tjenestemænd 
er fastsat således, at der her i højere grad end for de egentlige stats- 
tjenestemænds vedkommende er taget hensyn til indkomstniveauet 
for den del af den grønlandske befolkning, der beskæftiges i produk
tionen, eller som aflønnes efter de mellem staten og Grønlandsk 
Arbejdersammenslutning afsluttede overenskomster.

I overensstemmelse med det i Grønlandsudvalgets tidligere om
talte skitseforslag anførte omfatter nærværende lovforslag såvel de i 
Grønland hjemmehørende og ikke-hjemmehørende egentlige stats
tjenestemænd som de såkaldte grønlandske tjenestemænd, og begge 
disse tjenestemandsgrupper foreslås — ligeledes i overensstemmelse 
med skitseforslaget — tillagt en generel lønforhøjelse på 10 pct. som 
forskud på en forventet produktivitetsstigning i Grønland.

De problemer, der har rejst sig for at finde frem til en afgræns
ning mellem de i Grønland hjemmehørende og ikke-hjemmehørende 
tjenestemænd, har været særdeles vanskelige at løse. Det af lønnings- 
kommissionen af 1954 foreslåede afgrænsningskriterium, det såkaldte 
„hjemstavnskriterium“, gik ud på, at kun sådanne personer, der har 
opholdt sig uden for Grønland i en uafbrudt periode af 10 år efter det 
fyldte 8. år, og som ved ansættelsen havde fast bopæl her i landet, 
kunne betragtes som ikke-hjemmehørende i det grønlandske samfund. 
Dette kriterium har i tiden efter 1. april 1958 været anvendt i statens 
ansættelsespraksis i Grønland, men har givet anledning til stærk 
kritik og foreslås nu afløst af et såkaldt „fødestedskriterium“.

Efter dette kriterium betragtes enhver person, der ved ansættel
sen har fast bopæl i Grønland, eller som er født i Grønland eller inden 
det fyldte 5. år har taget fast bopæl i Grønland, som hjemmehørende 
i det grønlandske samfund.

Selv om jeg ikke er udelt begejstret for denne måde at afgrænse 
de i Grønland hjemmehørende tjenestemænd fra de ikke-hjemme
hørende, finder jeg det vanskeligt at finde noget andet brugeligt 
kriterium, og jeg går derfor ind for dette afgrænsningskriterium, dels 
fordi der i Grønlandsudvalget af 1960 var enstemmig tilslutning til
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jødestedskriteriets anvendelse, dels fordi kriteriet er formuleret af de 
grønlandske medlemmer af Grønlandsudvalget. Ved den formulering, 
lovforslaget — og navnlig bemærkningerne — har fået, håber jeg 
dog, at der ved en fornuftig tilrettelagt dispensationspraksis kan nås 
frem til en brugelig ordning — en ordning, som ikke fører til, at ud
dannede grønlændere forlader det grønlandske samfund.

Ved udarbejdelsen af nærværende lovforslag har det naturlige 
udgangspunkt i øvrigt været at skaffe alle tjenestemænd i Grønland en 
tilsvarende retsstilling som den, der tilkommer statstjenestemænd her i 
landet, og de i lønnings- og pensionsloven indeholdte regler har derfor 
i så vidt omfang, som det har været muligt, dannet forbillede for 
lovforslagets almindelige bestemmelser, bestemmelserne om pension 
og efterindtægt for tjenestemænds efterladte.

De i lønnings- og pensionsloven indeholdte principper for ind
deling i lønningsklasser, regulering af lønninger og pensioner m. v., 
ydelse af stedtillæg samt for fastsættelse af de i lønnings- og pensions
lovens 2. del hjemlede ydelser til tjenestemænd uden for den faste 
lønning er også foreslået anvendt i nærværende lovforslag, dog således 
at der på grund af de særlige grønlandske forhold gives ministeren for 
Grønland en noget videre bemyndigelse end fastsat i lønnings- og 
pensionsloven til at udfærdige de nærmere regler for ydelse af befor
dringsgodtgørelse, flyttegodtgørelse, vederlag for overarbejde og tjeneste 
på mistede fridage m. v.

Hvad angår lovforslagets systematik, kan jeg anføre, at forslaget 
er opbygget på den måde, at der i lovforslagets 1. og 2. del er samlet 
alle de generelle bestemmelser, der er fælles for tjenestemændene i 
Grønland. I lovforslagets 3. del behandles de spørgsmål, der alene 
vedrører de i Grønland hjemmehørende tjenestemænd, og i lovfor
slagets 4. del de spørgsmål, der alene vedrører de i Grønland ikke- 
hjemmehørende tjenestemænd. 5. del indeholder normerings- og 
klassificeringsbestemmelserne og kan siges at svare til normerings- 
og klassificeringsloven. Når jeg ikke har ment på samme måde, som 
tilfældet er for tjenestemændenes vedkommende her i landet, at 
burde optage bestemmelserne om normeringen og klassificeringen af 
statstjenestemændene i Grønland i en særlig lov, må grunden søges 
i det relativt begrænsede antal tjenestemandsstillinger, nemlig ca. 
800, som lovforslaget kommer til at omfatte.

I lovforslagets 6. del indeholdes overgangs- og ikrafttrædelses
bestemmelser m. V.“

Ministeren gav dernæst en redegørelse for lovforslagets pensions
regler og udtalte herom:

„De særlige grønlandske forhold, som på så mange andre om
råder fører til, at fælles retsregler mellem Grønland og den øvrige 
del af riget ikke kan gennemføres i fuld udstrækning, gør sig også 
gældende, når der skal tages stilling til, om lønnings- og pensions-
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lovens pensionsbestemmelser uændret kan anvendes på tjeneste- 
mændene i Grønland.

Flere grunde taler for, at dette ikke vil være rigtigt.
Vi må her erindre, at levealderen i Grønland ikke er så høj som 

hernede, og vi må heller ikke glemme, at den barske grønlandske 
natur har til følge, at navnlig udendørsarbejdende tjenestemænd er 
udsat for fysiske påvirkninger, der svækker deres arbejdsevne bety
deligt tidligere, end det normalt er tilfældet her i landet.

For de i Grønland ikke-hjemmehørende tjenestemænds vedkom
mende gør sig i særlig grad det forhold gældende, at de pågældende, 
der som oftest har opholdt sig i en meget lang årrække i Grønland, 
vil føle tilværelsen i Grønland både fysisk og psykisk belastende, 
længe før den efter lønnings- og pensionsloven hjemlede pensione
ringsalder indtræder.

I de før lønnings- og pensionsloven gældende tjenestemandslove 
var disse synspunkter også tilgodeset derved, at de såkaldte udsendte 
tjenestemænd dels kunne søge afsked med pension ved 55 års alderens 
indtræden og skulle søge afsked ved det fyldte 60. år, dels fik deres 
pensionsanciennitet beregnet efter særlig gunstige regler.

For bestillingsmændenes vedkommende var pensioneringsalderen 
fastsat således, at ret til afsked med fuld pension opnåedes ved det 
fyldte 60. år, og pligt til at søge afsked med fuld pension indtraf ved 
det fyldte 65. år.

Medens bestillingsmændene, der ved overgang til aflønning efter 
bekendtgørelsen af 8. april 1959 som tidligere nævnt blev betegnet 
som grønlandske tjenestemænd, bevarede de hidtidige pensionsregler, 
indførtes ved lønnings- og pensionsloven og normerings- og klassi
ficeringsloven i 1958 for de egentlige statstjenestemænds vedkom
mende en betydelig skærpelse af pensionsreglerne.

Dels bortfaldt den gunstige pensionsanciennitetsberegning, dels 
blev retten, henholdsvis pligten, til at søge afsked med pension for 
de i Grønland ikke-hjemmehørende tjenestemænd hævet til 60, 
henholdsvis 65 år og således, at der kun ved afgang ved 65 års alde
rens indtræden opnåedes ret til fuld pension.

For de i Grønland hjemmehørende statstjenestemænd blev 
pensionsreglerne gjort ganske parallelle med de her i landet gældende.

Jeg er ganske klar over, at baggrunden for den skærpelse af 
pensionsreglerne, som i 1958 blev gennemført ved lønnings- og pen
sionsloven samt normerings- og klassificeringsloven, stod i forbindelse 
med den almindelige sanering af den her i landet gældende pensions
ordning. Men jeg vil gerne her stærkt fremhæve, at jeg finder det 
uheldigt, at lønningskommissionen af 1954 lod tjenestemændene i 
Grønland omfatte af de nye pensionsregler i en i forhold til den hid
tidige ordning så vidtgående retning.

Jeg synes selv, at jeg har været yderst beskeden i de forslag, som 
indeholdes i lovforslagets § 46, hvorefter der som almindelig regel
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foreslås en ret til afsked med pension ved det fyldte 60. år og en pligt 
til afsked med pension ved det fyldte 65. år, og jeg gør udtrykkelig 
opmærksom på, at den grønlandske tjenestemandsforening ikke har 
kunnet acceptere dette forslag, men har ønsket bestemmelsen ændret 
således, at der også åbnes mulighed for ved afsked ved det fyldte 
60. år at opnå fuld pension. En sådan ret tilsikres ved lovforslagets 
§ 47, stk. 4, de tidligere grønlandske tjenestemænd, ansat i henhold 
til bekendtgørelsen af 8. april 1959, og selv om jeg gerne så, at samme 
ret tilsikres også andre tjenestemænd i Grønland, så har jeg dog 
ment, at lovforslaget tilsikrer statstjenestemændene i Grønland en 
så væsentlig forbedring af pensionsforholdene, set i forhold til løn
nings- og pensionslovens bestemmelser, at jeg ikke har fundet det 
rigtigt at stille forslag om en yderligere forbedring.

Hvad specielt angår de i Grønland ikke-hjemmehørende tjene
stemænd, indeholder lovforslaget i § 96 også forslag om en gunstigere 
pensionsordning end hjemlet i normerings- og klassificeringslovens 
§ 166, uden at den foreslåede ordning dog tåler sammenligning med 
de pensionsvilkår, der var tilsikret de i henhold til tjenestemands
lovene før 1958 ansatte, i Grønland ikke-hjemmehørende stats
tjenestemænd.

Også her synes jeg, at mit forslag er beskedent, og idet jeg i 
øvrigt om den nærmere begrundelse for forslaget skal henvise til 
bemærkningerne til § 96, henstiller jeg, at disse ømtålige pensions
problemer løses som af mig foreslået.“

I forbindelse med en omtale af de med lovforslaget forbundne 
spørgsmål om normeringen af tjenestemandsstillingerne i Grønland 
udtalte ministeren bl. a.:

„Yderligere finder jeg det rigtigt at gøre opmærksom på, at 
den tilslutning til lovforslagets fremsættelse, som er opnået hos den 
grønlandske tjenestemandsforening, og som har fundet udtryk i de 
indledende bemærkninger til forslaget, forudsætter, at jeg får lej
lighed til på et senere tidspunkt under lovforslagets behandling her i 
tinget at stille ændringsforslag til de i lovforslagets 5. del indeholdte 
normerings- og klassificeringsbestemmelser.

Som det fremgår af bemærkningerne til §§ 99, 101, 102, 103, 109, 
113 og 114, er der ikke stillet forslag om nynormeringer eller om opryk
ninger af eksisterende tjenestemandsstillinger til højere lønnings
klasser, men alene søgt hjemmel til en overførsel af de eksisterende 
tjenestemandsstillinger, således som disse i dag er normeret og klassi
ficeret, til de i det foreliggende lovforslag fastsatte nye lønningsklasser.

Jeg vil gerne i denne forbindelse gøre opmærksom på, at de 
tjenestemandsstillinger, der foreslås overført, omfatter de tjeneste
mandsstillinger, der pr. 1. april 1963 var hjemlet i normerings- og 
klassificeringsloven, idet der mellem finansministeriet og ministeriet 
for Grønland har været enighed om, at et egentligt normeringslov
forslag for 1964-65 ikke burde fremsættes for så vidt angik stats-
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tjenestemandsstillingerne i Grønland, men at eventuelle omnorme
ringer og nynormeringer i disse tilfælde burde finde sted i forbindelse 
med nærværende lovforslags fremsættelse og indeholdes i forslagets 
5. del samt i et samtidig af finansministeren fremsat særligt lovforslag 
om ændring af loven om normering og klassificering af statstjeneste
mandsstillinger. Denne noget komplicerede fremgangsmåde må ses 
i lys af den kendsgerning, at der som følge af overgangsbestemmel
serne i nærværende lovforslags § 121 må opretholdes et dobbelt sæt 
normeringer af statstjenestemandsstillingerne i Grønland, således at 
de pågældende stillinger både normeres i normerings- og klassifice
ringsloven og i nærværende lovforslags 5. del. Det er naturligvis klart, 
at hvis en tjenestemand i henhold til lovforslagets § 121 måtte vælge 
at forblive på sine hidtidige ansættelsesvilkår, må følgen være, at 
den for den pågældende tjenestemand i det foreliggende lovforslag 
normerede stilling ikke kan besættes med en anden. Dette synspunkt 
er tilgodeset ved lovforslagets § 123.

Medens et egentligt forslag til nynormeringer og oprykninger, 
for så vidt angår statstjenestemændene, er udarbejdet og forhandlet 
med den grønlandske tjenestemandsforening og derfor vil kunne frem
sættes som ændringsforslag til det foreliggende lovforslag, så snart 
lønningsrådets og finansministeriets tilslutning foreligger, har et til
svarende forslag vedrørende de såkaldte grønlandske tjenestemænd 
givet anledning til betydelige vanskeligheder.

Som det fremgår af de indledende bemærkninger til lovforslagets 
5. del, er det tanken at anvende et beløb stort 215.000 kr., der af 
Grønlandsudvalget af 1960 er foreslået stillet til rådighed til udjæv
ning af urimelige lønforskelle inden for de grønlandske tjenestemænds 
rækker, til dækning af merudgifterne ved individuelle oprykninger 
af disse tjenestemænd til højere lønningsklasser. Som det ligeledes 
fremgår af de omhandlede bemærkninger, er ministeriet imidlertid 
ikke på grund af det i ministeriet foreliggende materiale i stand til at 
foretage en sådan bedømmelse af de enkelte grønlandske tjeneste
mænds tjenesteområde, at en objektiv og retfærdig indstilling om 
oprykninger kan afgives. Vi må indhente de i så henseende nød
vendige oplysninger i Grønland, og jeg må i konsekvens heraf for
beholde mig i næste folketingssamling at søge de nødvendige opryk
ninger af grønlandske tjenestemænd gennemført med virkning fra 
1. april 1964 ved et ændringsforslag til det foreliggende lovforslag 
efter dettes forventede stadfæstelse som lov.

Sluttelig vil jeg gerne anføre, at de som følge af stadfæstelsen 
af nærværende lovforslag forventede merudgifter skønnes at ville 
beløbe sig til ca. 1,3 mill. kr. årligt.

Jeg er klar over, at resultatet af dette lovforslags udvalgsbehand
ling i folketinget vil kunne blive, at der foruden de af mig bebudede 
ændringsforslag til lovforslagets 5. del skal stilles yderligere ændrings
forslag, og jeg er naturligvis helt parat til at acceptere det faktum,
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at det som følge af den korte tid, der har været levnet bl. a. central
organisationerne til at overveje lovforslaget, ikke kan udelukkes, at 
der kan blive tale om flere ændringsforslag, end det normalt er til
fældet, når et lovforslag er fremsat i folketinget.

Af flere grunde har jeg fundet det rigtigt at udbede mig en ud
talelse fra lønningsrådet om det foreliggende lovforslag.

Jeg var imidlertid klar over, at det kunne blive vanskeligt for 
lønningsrådet at foretage en mere detaljeret behandling af dette 
ret omfattende lovforslag, hvis jeg skulle kunne nå at fremsætte 
forslaget for folketinget inden den 15. marts i år. Derfor formulerede 
jeg min henvendelse til lønningsrådet på den måde, at jeg udbad 
mig en udtalelse om, hvorvidt rådet i princippet kunne tiltræde, at 
lovforslaget blev fremsat for folketinget i den foreliggende form, og 
således at jeg i bekræftende fald ved forslagets fremsættelse tog for
behold om på et senere tidspunkt under behandlingen her i tinget at 
fremkomme med sådanne ændringsforslag, som lønningsrådet efter 
en mere detaljeret gennemgang af forslagets bestemmelser måtte 
finde påkrævet.

Som svar på denne henvendelse har lønningsrådet i skrivelse af 
12. marts d. å. bl. a. udtalt, at rådets flertal under hensyn til de særlige 
forhold, som gør sig gældende for tjenestemænd i Grønland, ikke i prin
cippet finder noget at indvende imod, at der fremsættes forslag til lov 
om statens tjenestemænd i Grønland på grundlag af det udarbejdede 
udkast. Lønningsrådets flertal går dog herved ud fra, at der på sæd
vanlig måde vil blive givet rådet lejlighed til at udtale sig, forinden 
eventuelle ændringsforslag fremsættes.

Et mindretal i lønningsrådet bestående af partiet venstres og 
det konservative folkepartis medlemmer har derimod givet udtryk 
for den opfattelse, at det må være en normal forudsætning, at lovfor
slag, der forelægges lønningsrådet til udtalelse, bør være færdigbehandlet 
i rådet inden deres fremsættelse i folketinget, og at den i det foreliggende 
tilfælde foreslåede fremgangsmåde indebærer et brud på dette prin
cip, hvorfor mindretallet må forbeholde sig sin stilling til lovforslaget.

Naturligvis er jeg ked af det forbehold, som mindretallet har 
taget, men da lønningsrådets flertal har kunnet tiltræde, at jeg frem
sætter lovforslaget, og da jeg selvsagt er helt indforstået med, at 
der gives rådet lejlighed til at udtale sig, forinden eventuelle ændrings
forslag fremsættes, ser jeg ingen grund til ikke at fremsætte forslaget i 
den foreliggende form.“

Lovforslaget blev ved 1. behandling kritiseret ret hårdt af ord
førerne for venstre, det konservative folkeparti og socialistisk folke
parti, idet ordførerne for venstre og det konservative folkeparti 
(Viggo Hauch og Baagø) navnlig kritiserede, at lovforslaget ikke i 
lighed med andre lønnings- og normeringslove var blevet færdig
behandlet af lønningsrådet inden fremsættelsen i folketinget, ligesom 
man fandt det ejendommeligt at ministeren havde forbeholdt sig
6
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ret til i næste folketingssamling at søge de nødvendige oprykninger 
af grønlandske tjenestemænd gennemført med virkning fra den 1. 
april 1964. Ordføreren for socialistisk folkeparti (Vivike) henviste 
til det modsætningsforhold, der efter hans opfattelse allerede fandtes 
mellem danskere og grønlændere i Grønland, og fandt, at indførelsen 
af det såkaldte fødestedskriterium ville forøge dette modsætnings
forhold til ubodelig skade for udviklingen i Grønland, hvorfor hans 
parti ikke kunne stemme for lovforslaget, så længe dette indeholdt 
fødestedskriteriet.

Spørgsmålet om anvendelse af det foreslåede jødestedskriterium 
blev gjort til genstand for en nærmere undersøgelse af det af folke
tinget nedsatte udvalg, som i sin betænkning udtalte:

„Under behandlingen af lovforslaget har udvalget gjort det i 
lovforslagets § 85 indeholdte kriterium for afgrænsningen af de tjene
stemænd, der skal betragtes som hjemmehørende i Grønland, til 
genstand for nærmere overvejelse, herunder med hensyn til, om 
kriteriet — det såkaldte „fødestedskriterium“ — kan siges at være 
foreneligt med grundlovens § 70. Efter forslaget er hovedreglen den, 
at en tjenestemand uanset fødested betragtes som hjemmehørende 
i Grønland, såfremt han ved ansættelsen eller antagelsen som aspirant 
har fast bopæl i Grønland. Fødestedskriteriet har derfor kun betyd
ning for de tjenestemænd, der ved ansættelsen eller antagelsen som 
aspirant har fast bopæl uden for Grønland. Da imidlertid en på 
statistisk grundlag foretaget vurdering viser, at anvendelsen af det 
foreslåede fødestedskriterium på sidstnævnte gruppe tjenestemænd 
ikke vil give tilnærmelsesvis samme praktiske resultat som anvendel
sen af et rent afstamningskriterium, må spørgsmålet om det fore
slåede kriteriums overensstemmelse med grundlovens § 70, der 
har været nøje undersøgt af ministeriet for Grønland, efter det for 
udvalget oplyste besvares bekræftende. Der kan herved yderligere 
henvises til de i lovforslagets § 85, stk. 3 og 4, indeholdte dispensa
tionsbestemmelser, hvorefter ikke blot en tjenestemand kan få 
status som ikke-hjemmehørende i Grønland, uanset at han ikke op
fylder de almindelige betingelser herfor, men hvorefter det også kan 
besluttes, at en tjenestemands oprindelige status som ikke-hjemme
hørende i Grønland ændres således, at han anses som hjemmehørende 
i Grønland.

Udvalgets flertal (udvalget med undtagelse af Vivike) er i øvrigt 
af den opfattelse, at det under hensyntagen til den fortsatte opbyg
ning af det grønlandske samfund af rekrutteringsmæssige grunde må 
anses for nødvendigt og rimeligt, at der ydes de til Grønland ud
sendte tjenestemænd, der ikke er hjemmehørende i Grønland, et 
særligt løntillæg. Under hensyn hertil samt t*il, dels at spørgsmålet 
om afgrænsningskriteriet mellem hjemmehørende og ikke-hjemme
hørende (udsendte) tjenestemænd i Grønland har været grundigt 
overvejet i Grønlandsudvalget af 1960, hvor der var enighed om det
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nu foreslåede kriterium, der ligeledes er tiltrådt af Grønlands lands
råd, dels at urimeligheder ved kriteriets anvendelse vil kunne undgås 
ved den foreslåede dispensationsadgang, har flertallet ikke fundet 
grundlag for at stille forslag om ændring af det omhandlede afgræns
ningskriterium. ‘ ‘

Ministeren for Grønland stillede i betænkningen en række 
ændringsforslag, som ikke var af principiel karakter, og som alle 
var tiltrådt af udvalget med undtagelse af Vivike.

Ved sagens 2. behandling meddelte ordførerne for venstre og det 
konservative folkeparti, at de i overensstemmelse med den afgivne 
betænkning kunne stemme for lovforslaget med de af ministeren for 
Grønland foreslåede ændringer, idet de som begrundelse bl. a. hen
viste til, at det under udvalgsarbejdet var blevet fastslået, at det i 
lovforslaget indeholdte fødestedskriterium ikke var grundlovsstridigt, 
samt til at anvendelsen af kriteriet var tiltrådt af Grønlands landsråd.

Lovforslaget vedtoges ved 3. behandling med 123 stemmer; 
9 medlemmer (socialistisk folkeparti og Else-Merete Boss (RV)) 
tilkendegav, at de hverken stemte for eller imod.

8. Lov om læreruddannelsen i Grønland. (Ministeren 
for Grønland Mikael Gam). [A. sp. 759. C. sp. 357].

Skriftlig fremsættelse 15/x (F. sp. 1920). 1. beh. 24/i (F. sp. 
2334). Partiernes ordførere: Dupont, Raunkjær, Gertie Wandel, 
Kirkegaard, 0. Mathiasen og Birthe Wetlesen. Henvist til 
udvalg på 17 medlemmer (Dupont, Hjortnæs, Lund Jensen, 
Peter Kristensen (Ålborg), Karbech Mouritsen (fra 4/3 Johan 
Nielsen), Axel Ivan Pedersen [formand], Astrid Skjoldbo, 
Rosing [næstformand], Kirkegaard, Raunkjær, From, Ellen 
Poulsen, Sinnbeck, Gertie Wandel, Edv. Jensen, Ninn-Hansen 
og O. Mathiasen). Betænkning (B. sp. 585) afgivet 2/4. 2. beh. 
8/4 (F. sp. 4637). 3. beh. 16/4 (F. sp. 4793). Loven stadfæstet
13. maj 1964. (Lovt. nr. 145).

Grundlaget for den hidtidige læreruddannelse på seminariet i 
Grønland har været en ministeriel bekendtgørelse vedrørende lærer- 
og kateketuddannelsen i Grønland af 12. januar 1957. Ifølge denne 
bekendtgørelse, der er udstedt med hjemmel i lov af 27. maj 1950 
om skolevæsenet i Grønland, danner de ved realeksamen erhvervede 
kundskaber grundlaget for læreruddannelsen. Undervisningen tilsigter 
at uddanne lærere til den grønlandske barneskole, ligesom der er mulig
hed for at give en sideløbende uddannelse, der kvalificerer til kateket-
G*
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gerningen i den grønlandske kirke. I bekendtgørelsen fremhæves, at 
hovedformålet er at fæstne de i realskolen erhvervede kundskaber og 
opøve eleverne i den praktiske udnyttelse af disse i skolen og det 
kulturelle arbejde. Uddannelsen er 3-årig; en 2-årig undervisning 
ved seminariet i Godthåb efterfulgt af 1 års praktikanttjeneste i Dan
mark ved én eller flere landsbyordnede skoler samt et ophold på en 
dansk højskole. Elever, der ønsker at gå ind i kateketgemingen, har 
endvidere mulighed for under opholdet i Danmark at deltage i 
menighedsarbejde m. v. under vejledning af en præst.

Baggrunden for den her omhandlede lov, der fastsætter 
bestemmelser om en forbedret læreruddannelse i Grønland, er 
det stærkt stigende børnetal og dermed lærerbehov samt øgede 
krav til undervisningens omfang og indhold.

Antallet af skolesøgende børn er for tiden godt 6.000, men 
vil i 1975 være ca. 14.000. Antallet af lærere ved det grønlandske 
skolevæsen er for tiden ca. 350, hvoraf ca. 150 har dansk 
lærereksamen. Af den sidstnævnte gruppe er 13 fuldt dobbelt- 
sprogede. Forårsaget af det stærkt stigende børnetal og en 
påtænkt indførelse af et obligatorisk 8. og 9. skoleår forventes 
der i 1975 at være behov for over 700 lærere. Af den samlede 
lærerstab udgør de udsendte danske lærere 40 pct. Den øvrige 
del omfatter grønlændere med dansk lærereksamen, med 
grønlandsk seminarieuddannelse, med kateketskoleuddannelse 
samt uden nogen uddannelse. Alene de to sidstnævnte kate
gorier — de kateketskoleuddannede, hvis uddannelse er meget 
middelmådig, samt de uuddannede — udgør ca. 25 pct. af 
den samlede lærerstab.

Uddannelsen af grønlandske lærere er derfor det mest 
presserende problem inden for det grønlandske skolevæsen, 
og situationen er i dag den, at antallet af grønlandske elever 
på danske seminarier er ganske utilstrækkeligt, og tilgangen til 
seminariet i Godthåb har svigtet, idet der for tiden kun er 6 
elever i 1. klasse og ingen i 2. klasse. Dette skyldes antagelig 
især, at lærere udgået fra seminariet i Godthåb ikke har samme 
lønnings- og avancementsmuligheder som lærere med dansk 
uddannelse. Loven tilsigter derfor at gennemføre en ordning, 
hvorefter læreruddannelsen ved seminariet i Godthåb kommer 
til at stå på højde med læreruddannelsen ved danske seminarier,
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først og fremmest for at tilgodese den grønlandske skoles krav 
om bedre uddannede lærere, men også for, at de på seminariet 
uddannede lærere avancements- og lønmæssigt i Grønland kan 
sidestilles med deres kolleger udgået fra danske seminarier.

Lovens indhold er i hovedtræk følgende:
Til optagelse på seminariet i Godthåb kræves bestået en 

prøve, som man eventuelt kan forberede sig til i 1-2-årige 
præparandklasser. Selve uddannelsen varer i 4 år, således at 
undervisningen det 3. år foregår i Danmark. Kravene svarer 
kvalitetsmæssigt, men i visse fag ikke indholdsmæssigt til de 
krav, der stilles på seminarierne hernede.

Eksamen skulle kunne give ret til samme løn- og for
fremmelsesmuligheder som en dansk folkeskolelærereksamen. 
Eksamen kan — suppleret med visse tillægsprøver i enkelte 
fag — give adgang til ansættelse i skolevæsenet i Danmark.

Eleverne søges uddannet netop til den gerning, de får i det 
grønlandske samfund. En særlig valgfri linje med kirkeligt 
speciale opretholdes.

Lovforslaget var tiltrådt af det grønlandske landsråd.
Ved 1. behandling modtoges lovforslaget med velvilje fra de 

forskellige partiers ordførere, ligesom det anbefaledes af det grøn
landske medlem Rosing,

Det henvistes til behandling i et udvalg, der indstillede det til 
vedtagelse med en enkelt ændring af bestemmelsen om undervis
ningssproget. Ud over bemærkninger om mulighederne for etablering 
af en småbørnslærerindeuddannelse ved seminariet i Godthåb og om, 
at der ville blive åbnet mulighed for undervisning i kundskab om 
skadevirkninger af tobak og alkohol, indeholdt betænkningen følgende:

„Venstres og det konservative folkepartis medlemmer af ud
valget ønsker dog at fremhæve, at man finder det væsentligt, at 
administrationen af loven i lighed med administrationen af andre 
love vedrørende Grønland snarest muligt henlægges under vedkom
mende fagministerium — i dette tilfælde undervisningsministeriet.

Endvidere ønsker venstres medlemmer af udvalget at fremhæve, 
at man ikke føler sig bundet af de af ministeren i forbindelse med 
fremsættelsen af lovforslaget fremsatte udtalelser om, at der på
tænkes indført et obligatorisk 8. og 9. skoleår i Grønland.“

Ved 2. behandling vedtoges det stillede ændringsforslag, og uden 
at have været til fornyet udvalgsbehandling vedtoges lovforslaget 
enstemmigt ved 3. behandling.
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9. Lov om fortsat drift af det skandinaviske undervis
ningshospital i Korea m. v. (Udenrigsminister Per Hækkerup). 
[A. sp. 413. C. sp. 79].

Skriftlig fremsættelse 12/n (F. sp. 931). 1. beh. 27/n (F. sp. 
1360). Partiernes ordførere: Nina Andersen, Conrad Kofoed, 
Hanne Budtz, Else-Merete Boss, O. Mathiasen og Birthe 
Wetlesen. 2. beh. xl/i2 (Î*. sp. 1757). 3. beh. 13/12 (F. sp. 1908). 
Loven stadfæstet 18. december 1963. (Lovt. nr. 408).

Loven har følgende indhold:
Såfremt der mellem den danske, norske og svenske rege

ring, den koreanske regering og De Forenede Nationer afsluttes 
en overenskomst om en 5-årig forlængelse af driftsperioden for 
det skandinaviske undervisningshospital i Korea samt om i til
knytning til hospitalet at medvirke ved opbygningen af sund
hedsvæsenet i en koreansk provins, er udenrigsministeren be
myndiget til i tiden fra den 1. oktober 1963 til den 30. september 
1968 at anvende indtil 15,2 mill. kr. til finansiering heraf.

Denne bevilling begrundedes i bemærkningerne til det af uden
rigsministeren fremsatte lovforslag således:

„Efter at de skandinaviske lande hver for sig havde bidraget 
til den af FN nedsatte genopbygningsorganisation for Korea 
(UNKRA) — Danmark i form af en forlængelse af hospitalsskibet 
„Jutlandia“s tjeneste — henstillede UNKRA, at de skandinaviske 
lande etablerede et undervisningshospital i Korea.

Ved folketingsbeslutning af 1. juni 1964 [årbog 1953-54, side 598] 
godkendtes det, at Danmark ydede sin medvirken ved oprettelsen 
og driften af et sådant hospital, at der til Danmarks andel i etable
ringsudgifterne blev søgt et beløb på 4,6 mill, kr., og at bidragene 
til driftsudgifterne i en 5-årig periode blev søgt på de årlige bevil
lingslove; det forudsattes, at de årlige danske bidrag til driften ville 
andrage 3,5 mill. kr. Perioden blev ved senere aftale mellem de 
implicerede parter fastsat til at løbe fra 1. oktober 1958 til 1. oktober 
1963. Den årlige danske bevilling til driften blev fra finansåret 1962-63 
på grund af lønforhøjelser sat op til 3,85 mill. kr. Indtil dato er der 
i Danmark i alt blevet bevilget 22,5 mill. kr. til undervisningshospi
talet, af hvilket beløb i alt 20,9 mill. kr. er udbetalt pr. 1. november 
1963.

Det skandinaviske hospitalsstyre indstillede i slutningen af 
1961, at driftsperioden blev forlænget med 5 år fra den 1. oktober 
1963. Der blev herefter indledt drøftelser med de koreanske myndig
heder med henblik på at fastlægge de nærmere vilkår for en forlænget
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driftsperiode under den forudsætning, at der blev gennemført en 
aftrapning af de skandinaviske bidrag til driften, idet der burde 
tilstræbes en grpdvis overgang heraf til Korea.

Fra koreansk side blev der under drøftelserne om forlængelse af 
driftsperioden stillet forslag om en udvidelse af den skandinaviske 
indsats i form af bistand til et under Verdenssundhedsorganisationen 
(WHO) udarbejdet projekt om opbygning af sundhedsvæsenet i en 
provins, der ligger ca. 100 km fra Seoul. Formålet med skandinavisk 
deltagelse i dette bistandsprojekt er at øge mulighederne for en 
effektiv udnyttelse af det koreanske medicinske personale, der ud
dannes ved undervisningshospitalet. Projektet er baseret på et sam
arbejde mellem den koreanske regering, det skandinaviske undervis
ningshospital, WHO, FNs bømehjælpsfond (UNICEF) og den ame
rikanske hjælpeorganisation USAID. Det skandinaviske bidrag 
skulle bestå i personel, medicin og udstyr til et eller flere provins
sygehuse. De koreanske myndigheder samt WHO og UNICEF har 
taget skridt til at sikre den for planens gennemførelse nødvendige 
bevilling, og USAID ventes ligeledes at ville deltage som forudsat. 
Det danske bidrag til projektet anslås i det første år at ville andrage 
350.000 kr. Da hospitalsstyrelsen ved en reduktion af antallet af 
udsendt personale har opnået en besparelse i driftsudgifterne på et 
tilsvarende beløb, vil dansk deltagelse i det foreslåede supplerende 
projekt ikke medføre nogen bevillingsmæssig forøgelse i forhold til 
finansårene 1962-63 og 1963-64.

Den forudsatte aftrapning af de skandinaviske bidrag til de to 
projekter tænkes at ske på en sådan måde, at de danske bidrag, der 
vil blive søgt bevilget på de årlige finanslove, bliver følgende:

1963- 64.......................................................... 3.850.000 kr.
1964- 65.......................................................... 3.850.000 -
1965- 66.......................................................... 3.500.000 -
1966- 67.......................................................... 2.500.000 -
1967- 68.......................................................... 1.500.000 -

15.200.000 kr.
Efter at sagen har været drøftet mellem de nordiske indenrigs

ministre og behandlet i Det skandinaviske Hospitalsstyre, har den 
norske og den svenske regering godkendt et rammebeløb på ca. 
6,5 mill. $ for de skandinaviske bidrag til undervisningshospitalet 
og provinsprojektet i 5-års perioden 1. oktober 1963-30. september 
1968. Den danske andel heraf, ca. 2,17 mill. $ eller ca. 15,2 mill, kr., 
er identisk med ovenstående totalbeløb for de danske bidrag, der 
udgør 1/3 af det samlede skandinaviske bidrag. Den norske og den 
svenske regering er endvidere enige med den danske regering i, at 
de skandinaviske bidrag gradvis skal reduceres med henblik på, at de 
helt skal ophøre ved 5-års periodens udløb, når projektet overdrages 
til Korea.
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Den danske ambassade i Korea er herefter i august d. å. blevet 
instrueret om at meddele den koreanske regering, at den danske 
regering, under forbehold af folketingets tilslutning, i princippet er 
rede til sammen med den norske og svenske regering at deltage i 
driften af undervisningshospitalet samt i visse hertil knyttede akti
viteter i en koreansk provins i en periode, som ikke må overstige 
5 år fra den 1. oktober 1963 at regne.

De skandinaviske lande har med undervisningshospitalet i 
Korea ydet en indsats inden for det koreanske sundhedsvæsen, som 
er blevet højt værdsat fra koreansk side. Arbejdet har dog endnu 
ikke været i gang tilstrækkeligt længe til, at det kan videreføres af 
koreanere uden hjælp udefra. Den foreslåede supplerende skandina
viske bistand til opbygningen af sundhedsvæsenet i et provinsdistrikt 
vil være en konsekvent og ønskelig udvidelse af det arbejde, som 
hidtil er lagt i undervisningshospitalet i hovedstaden Seoul. Såfremt 
den skandinaviske bistand skulle ophøre nu med udgangen af den 
første 5-års periode, måtte det forudses, at den hidtidige indsats, der 
for Danmarks vedkommende beløber sig til ca. 21 mill, kr., ikke 
ville få den varige betydning, som kan opnås ved en forlængelse.“

Lovforslaget gennemførtes uden udvalgsbehandling. Det ved
toges uændret og enstemmigt.

10. Finanslov for finansåret fra 1. april 1964 til 31. marts
1965. (Finansminister Poul Hansen). [D. sp. 1 og 681. D. sp. 
3017].

Mundtlig fremsættelse 21/n (F. sp. 1222). 1. beh. 3/12,4/12 °g 
5/12 (F. sp. 1434, 1515 og 1569). Partiernes ordførere: Kaj 
Andresen, Damsgaard, Thestrup, Grethe Philip, Skræppenborg- 
Nielsen, Rimstad og Rosing. Henvist til finansudvalget. Be
tænkning (D. sp. 2193) afgivet 12/2. 2. beh. 26/2 (F. sp. 3209). 
Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning 
(D. sp. 2257) afgivet ®/3. 3. beh. 18/3 og 19/3 (F. sp. 4053 og 
4180). Loven stadfæstet 20. marts 1964. (Lovt. B. nr. 1).

Finanslovforslagets drifts- og anlægsbudget udviste ved 
fremsættelsen indtægter til beløb 11.806 mill. kr. og udgifter 
til beløb 11.249 mill, kr., så at der var budgetteret et overskud 
på 557 mill. kr. Disse beløb ændredes under sagens behandling 
i folketinget til henholdsvis 12.144 mill, kr., 11.572 mill. kr. og 
572 mill, kr., hvorved det anslåede overskud forøgedes med 
15 mill. kr.
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Ved den mundtlige fremsættelse påpegede finansministeren, at 
man regnede med en noget mindre stigning i statsudgifterne fra 1963- 
64 til 1964-65 end fra 1962-63 til 1963-64. Denne afsvækkelse i stig
ningen skyldtes især to forhold. „For det første må man til næste år 
regne med noget lavere udgifter på et par områder. Mest udpræget 
er dette for den automatiske refusion af kommunernes vejudgifter, 
og det skyldes den lov, vi gennemførte i fjor om begrænsning af de 
vej udgiftsbeløb, kommunerne kunne anmelde til refusion i 1964-65. 
Man må således regne med, at medens vejrefusionen i indeværende 
finansår blev ca. 50 mill. kr. større end i fjor, vil den til næste år gå 
ned med ca. 75 mill. kr. En anden af de store lovbundne udgifter har 
vist lignende, omend ikke helt så stærke udsving. Det drejer sig om 
udgifterne ved landbrugsordningerne, der i år ventes at blive ca. 
40 mill. kr. større end i fjor, navnlig fordi der må regnes med ekstra
ordinært store tab ved afhændelse af de store kornlagre fra sidste 
års rekordhøst. Der skulle til næste år være udsigt til en nogenlunde 
tilsvarende nedgang i udgiften, men noget sikkert kan der ikke siges 
herom, før man kender næste års høstresultat. Det kan endelig næv
nes, at afdragene på statsgælden til næste år vil blive ca. 40 mill. kr. 
mindre end i år og sidste år.

Den anden væsentlige faktor, der har virket afdæmpende på 
udviklingen i statsudgifterne, er, at der til næste år er budgetteret 
med en svagere stigning i niveauet for lønninger og sociale ydelser 
end opgangen fra i fjor til i år. Januarpristallet vil være afgørende for, 
om denne forudsætning holder stik. Udløser januarpristallet en regu
lering, vil lønstigninger m. v. ikke blive meget forskellige i de to 
perioder. Men selv hermed vil stigningstakten i statens udgifter være 
noget afdæmpet.“

Angående budgetteringen af statens indtægter udtalte finans
ministeren bl. a.:

„Det er især de to store poster indkomstskatterne og forbrugs
afgifterne, der har interesse. Der er ved både den direkte og den in
direkte beskatning regnet med, at regeringen ikke stiller forslag om 
ændringer af finansiel betydning i lovgivningen herom, således at 
væksten i statens indtægter alene beror på udviklingen i selve be
skatningsgrundlaget.

Hovedparten af de på finanslovforslaget opførte indkomstskatter 
er dem, der i skatteåret 1964-65 udskrives på grundlag af skatte
ydernes indtægter i kalenderåret 1963. Der er regnet med, at den 
samlede indkomstsum, der personbeskattes i år, vil blive 7-8 pct. 
større end i fjor, og på dette grundlag må man regne med, at de 
gældende udskrivningsregler vil give en stigning i personskatterne 
på 12-13 pct. i forhold til det nuværende finansår. Indtægten af 
personskatterne er derfor budgetteret med 3,9 milliarder kr. i 1964-65. 
Selskabsskatten er på finanslovforslaget opført med 700 mill, kr., 
hvilket er betydelig mere end finanslovtallet for indeværende år —
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570 mill. kr. Når man har ment at kunne regne med så stort et tal 
for 1964-65, skyldes det, at selskabernes indtægter i 1961 og derfor 
skatteprovenuet i 1962-63 viste en uventet kraftig stigning. Den 
usikkerhed, der knytter sig til skønnet over selskabsskatten, er 
imidlertid relativt langt større end for personskatterne. Der er nu 
for ganske nylig kommet foreløbige oplysninger frem om udskriv
ningen af de selskabsskatter for indeværende finansår, som forfalder 
til betaling i denne måned. Disse oplysninger kunne tyde på, at man 
måske nu må regne med noget mindre indtægter, end der står opført 
på finanslovforslaget.

Provenuet af told- og forbrugsafgifter til næste år afhænger af 
indkomsterne og dermed forbruget i kalenderåret 1964. Jeg skal 
senere komme ind på forventningerne om den økonomiske udvikling 
til næste år og her blot sige, at man ved budgetteringen af forbrugs
afgifterne har regnet med noget større aktivitet. Dette skulle inde
bære en stigning i afgiftsprovenuet til over 6,5 milliarder kr. Ud over 
den usikkerhed, der naturligvis knytter sig til vurderingen af aktivi
tetsstigningen, må man også nævne, at vi jo endnu ikke nøjagtig 
ved, hvad afgifterne vil indbringe i år.

Lægger man til de nævnte skatter og afgifter statens øvrige 
driftsindtægter, når man til et totalt indtægtsskøn på lidt over 
11,8 milliarder kr. på drifts- og anlægsbudgettet. Hertil kommer så 
kapitalindtægter på godt 400 mill, kr.; det er arveafgiften, indkomne 
afdrag på udlån samt den del af den bundne opsparing, der nu først 
forfalder i det kommende finansår. Statens samlede indtægter er 
således til næste år budgetteret til lidt over 12,2 milliarder kr. Det 
er 650 mill. kr. mere end de forventede indtægter i år.“

Den økonomiske og finanspolitiske situation var præget af lige
vægt mellem efterspørgsel og produktion samtidig med, at beskæf
tigelsen fortsat lå på et højt niveau, omend ledigheden på enkelte 
områder var lidt større end for et år siden. „Det forekommer sand
synligt, at denne tilstand vil holde sig endnu nogle måneder, men 
det må forventes, at ekspansive kræfter vil gøre sig gældende i sti
gende grad i forårsmånederne.“

Finansministeren sluttede sin redegørelse således:
„Forskydningerne på kapitalbudgettet fører til, at der sker en 

mindre nedgang i statens kasseoverskud. Dette må i indeværende år 
påregnes at blive omkring 220 mill, kr., medens det til næste år 
ventes at blive ca. 170 mill. kr.

Alt i alt må budgetforslaget herefter siges at indebære en vis 
lempelse af finanspolitikken. Der er ved vurderingen af den økono
miske udvikling til næste år taget hensyn til denne lempelse. Lem
pelsen vil naturligvis blive større, hvis en pristalsregulering af løn
ninger og pensioner skulle blive aktuel til foråret. Hvis dette sker, 
må man forvente en merindtægt på forbrugsafgifterne, som til en vis 
grad opvejer statens merudgift til reguleringstillæggene.
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Resultatet af denne vurdering af den økonomiske udvikling må 
blive, at der ikke kan ske yderligere lempelse af finanspolitikken. 
Regeringen har derfor besluttet for det kommende år at stille forslag 
om uændret forlængelse af den gældende udskrivningslovs skala, 
samt at der heller ikke i øvrigt kan lempes i beskatningen bortset fra 
justeringer af meget begrænset økonomisk rækkevidde. Med hensyn 
til statsudgifterne må konsekvensen blive, at der kun kan gennem
føres nye foranstaltninger og love i det omfang, der er plads inden 
for den på finanslovforslaget opførte tillægsbevillingsramme, eller 
hvis der skaffes dækning i form af nye indtægter.“

Mod sædvane omtaltes det regnskabsmæssige resultat af det 
sidst afsluttede statsregnskab og den seneste vurdering af det løbende 
finansår ikke i fremsættelsestalen. Som begrundelse herfor anførtes 
for det første, at finansministeren under åbningsdebatten havde ud
talt sig herom, og for det andet, at de vigtigste statsfinansielle oplys
ninger om det foregående og det løbende finansår var meddelt i en 
oversigt, der omdeltes til folketingets medlemmer sammen med 
finanslovforslaget. Denne oversigt byggede på publikationen „Stats
finanserne“, der var udsendt af det økonomiske sekretariat nogle få 
dage forinden.

Ved finanslovforslagets 1. behandling havde — foruden partiernes 
ordførere — ialt 9 medlemmer samt 9 ministre ordet. Efter at lov
forslaget var overgået til 2. behandling, henvistes det til finans
udvalget, hvis betænkning indeholdt svarene på en række skriftlige 
spørgsmål til ministrene samt oplysninger om samråd, der havde 
været afholdt med ministrene. I betænkningen hedder det i øvrigt:

„De af ministrene under udvalgsbehandlingen foreslåede æn
dringer vil sammen med udvalgets egne ændringsforslag ligesom i 
tidligere folketingsår blive stillet som ændringsforslag til lovforslagets 
3. behandling.

Et mindretal (socialistisk folkepartis medlem af udvalget 
Skræppenborg-Nielsen) erklærer, at hans parti ved lovforslagets
2. behandling vil stemme imod § 2.K. Våbenarsenalet, § 2.L. Am
munition sarsenalet, § 2.N. Den militære klædefabrik, § 2.0. Orlogs- 
værftet, § 10.2.08. Den Nordatlantiske Traktats Organisation 
(NATO), § 10.2.09. Det Atlantiske Institut, § 13.3. Udskrivnings
væsenet, § 22. Forsvarsministeriet (hovedkontiene 10., 11.-27., 30., 
40., 50., 60., 62., 81. og 82.), § 27.1.09. Våbenarsenalet, § 27.1.10. 
Ammunitionsarsenalet, § 27.1.12. Den militære klædefabrik, § 27.1.13. 
Orlogsværftet, § 27.2.22. Forsvarsministeriet. Militærafsnit (01., 02. 
og 03.), og hverken vil stemme for eller imod § 13.4. Civilforsvaret.“

Ved 2. behandling havde kun Kaj Andresen (S), Skræppenborg- 
Nielsen (SF) og finansministeren ordet. Efter at lovforslagets para
graffer var vedtaget med eller uden afstemning, henvistes lovforslaget 
til fornyet udvalgsbehandling.

Mellem 2. og 3. behandling afgav finansudvalget en tillægs-
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betænkning med i alt 878 ændringsforslag (året før var tallet væsentlig 
højere, nemlig 1533). Af disse var de fleste stillet af en minister og 
tiltrådt af hele udvalget eller udvalget med undtagelse af socialistisk 
folkepartis repræsentant i udvalget, mens venstres og det konservative 
folkepartis repræsentanter i fællesskab stillede 5 mindretalsændrings
forslag og socialistisk folkepartis repræsentant 10 mindretalsændrings
forslag.

Efter at der ved 3. behandling havde været ført en forhandling 
om ændringsforslagene, sattes disse under afstemning i nummer
orden med det resultat, at samtlige af ministrene stillede ændrings
forslag vedtoges, mens de øvrige forkastedes.

Ved den afsluttende debat, der fandt sted den følgende dag, 
havde enkelte medlemmer samt indenrigsministeren ordet. Finans
lovforslaget vedtoges derefter enstemmigt, idet 16 medlemmer (SF 
og Uafh) afholdt sig fra at stemme.

11. Lov om tillægsbevilling for finansåret fra 1. april 
1963 til 31. marts 1964. (Finansminister Poul Hansen). [D. sp. 
3717. D. sp. 4613].

Skriftlig fremsættelse 21 /4 (F. sp. 4796). 1. beh. 29/4 (F. sp. 
4933). Partiernes ordførere: Kaj Andresen, Damsgaard, The- 
strup, Grethe Philip, Skræppenborg-Nielsen og Rimstad. Hen
vist til finansudvalget. Betænkning (D. sp. 4609) afgivet 21/5.
2. beh. 27/5 (F.sp. 5535). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. 
Tillægsbetænkning (D. sp. 4611) afgivet 29/5. 3. beh. 2/6 og 3/6 
(F. sp. 5784, 5893 og 5967). Loven stadfæstet 4. juni 1964. 
(Lovt. B. nr. 14).

Tillægsbevillingsloven for 1963-64 udviser, for så vidt angår 
drifts- og anlægsbudgettet, en mindreindtægt på 14,9 mill. kr. 
og en mindreudgift på 14,5 mill, kr., så at det på finansloven 
anslåede overskud formindskes med 0,4 mill. kr. De på lovfor
slaget opførte beløb undergik ikke nogen ændring under sagens 
behandling i folketinget, da der mod sædvane ikke stilledes 
ændringsforslag i finansudvalgets betænkning og tillægsbetænk
ning.

Ved fremsættelsen anførte finansministeren bl. a.:
„Forslaget er udarbejdet efter stort set de samme retningslinjer, 

som er fulgt siden 1960-61, idet der på forslaget alene søges tillægs-



1963/ /1964 Vedtagne lovforslag (finansmin.) 93

bevillinger på områder, hvor en egentlig bevilling er påkrævet — 
typisk, når der foreligger en ny disposition. Derimod søges der ikke 
tillægsbevilling til bekræftelse af visse rene reguleringer, £ eks. mer
indtægt af afgifter, højere tjenestemandslønninger og lovbundne 
tilskud. Endvidere udelades mindre overskridelser på en række kalku
latoriske konti samt besparelser på driftsparagraffer.

Det følger heraf, at tillægsbevillingslovforslaget ikke — sammen
holdt med finansloven — giver noget billede af den samlede statsfinansielle 
stilling i det netop afsluttede finansår.

De på forslagets drifts- og anlægsafsnit opførte merudgifter og 
merindtægter går lige op, men der har derudover været merindtægter 
vedrørende skatter og afgifter samt merudgifter og besparelser på 
udgiftskonti. Der regnes med, at disse forskydninger, der altså ikke 
er registreret på tillægsbevillingslovforslaget, resulterer i en forbedring 
af overskuddet på drifts- og anlægsbudgettet i forhold til finansloven. 
Dette er kommet til udtryk i det i den økonomiske årsoversigt inde
holdte skøn over statsfinanserne for 1963-64, og det forklarer, at man 
i skønnet i årsoversigten ikke har regnet med nogen nedgang i kasse
overskuddet i forhold til finansloven uanset den gennemførte for
længelse af indbetalingsfristerne for bunden opsparing.

I én væsentlig henseende er der en indholdsmæssig forskel 
mellem denne tillægsbevillingslov og dens forgængere. Som bekendt 
har finansministeriet med udarbejdelsen af finanslovforslaget for 
1963-64 intensiveret bestræbelserne for at gøre finansloven til et 
realistisk overslag over den forventede udvikling i statsfinanserne — 
et arbejde, der er blevet ført videre med den netop vedtagne finanslov 
for 1964-65. Den mere realistiske budgetlægning har bidraget til, at de 
afvigelser fra finansloven, der er registreret på det hermed fremsatte 
forslag til lov om tillægsbevilling, er væsentligt mindre end de fore
gående år.

Ved udarbejdelsen af finanslovforslaget for 1963-64 lagde man 
ved finansministeriets gennemgang af budgetbidragene hovedvægten 
på en rigtig budgettering af en række store bevillinger, der er af væsent
lig betydning for den samlede statsfinansielle stilling. Samtidig var 
det naturligvis blevet indskærpet, at en realistisk budgettering var 
nødvendig på alle områder, og det blev efter finanslovens vedtagelse 
i en rundskrivelse til styrelserne fremhævet, at der kun undtagelsesvis 
kunne ventes givet tillægsbevilling.

Denne holdning kom på ny til udtryk i den skrivelse, hvori 
finansministeriet indkaldte styrelsernes bidrag til tillægsbevillings
lovforslaget. Man præciserede, at der som hovedregel på forslaget 
kun kunne søges tillægsbevillinger, som i finansårets løb var godkendt 
af finansudvalget og lønningsrådet, samt tillægsbevillinger, der var nød
vendiggjort af virkelig ekstraordinære forhold. Dette var en logisk 
konsekvens af de tidligere givne retningslinjer.

I det store og hele synes jeg, at det hidtidige arbejde med for-
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bedringer af finansloven har givet gode resultater. Dog er der på de 
bidrag til forslaget til tillægsbevillingslov, finansministeriet modtog 
fra styrelserne, forekommet en del tilfælde af overskridelser, som — 
omend beløbene var begrænsede — gik ud over, hvad der kunne 
forventes med en realistisk budgettering på finansloven. Det er for 
så vidt forståeligt, at dette blev tilfældet. Det må nødvendigvis 
tage nogen tid, før en ændring i administrativ praksis trænger igen
nem, især på et område som budgetlægning, hvor en lang række 
institutioner og underinstitutioner er bidragydere.

Efter tidligere års bevillingspraksis ville man nok have optaget 
en væsentlig del af disse overskridelser på forslag til lov om tillægs
bevilling og søgt folketingets efterfølgende godkendelse af det skete. 
Regeringen har imidlertid besluttet at undlade at gøre dette i år. 
Det har herved spillet ind, at tillægsbevillingsloven i år fremsættes, 
efter at finansåret er udløbet; men navnlig har man derigennem villet 
understrege, at regeringen lægger afgørende vægt på, at budgettering 
sker med den største omhu og forudseenhed og på et så realistisk 
grundlag som overhovedet muligt.

Konsekvensen af denne beslutning er, at der på statsregnskabet 
for 1963-64 kan forventes et noget større antal overskridelser af bevilgede 
beløb, end det normalt er tilfældet, og for disse overskridelser må der 
aflægges regnskabsmæssig forklaring til statsrevisorerne. Jeg må dog 
straks tilføje, at overskridelserne beløbsmæssigt er ret små og uden 
betydning for den samlede statsfinansielle stilling. Der er herved set 
bort fra den foran omtalte merudgift ved regulering af tjenestemands
lønninger samt overskridelser på lovbundne tilskud. Disse reguleringer 
har der jo i de senere år været fast praksis for at udelade af tillægs
bevillingsloven.

Jeg er overbevist om, at det forholdsvis store antal regnskabs
mæssige forklaringer, der kan forventes i år, vil være et engangsfænomen. 
De er ikke udtryk for, at regeringen tager sig overholdelsen af de givne 
bevillinger let. Tværtimod betyder det, at der arbejdes imod, at de 
på finansloven opførte bevillinger skal være et realistisk udtryk for 
det forventede forbrug, og at de så skal overholdes. Efterhånden 
som denne opfattelse trænger igennem til alle institutioner og under
institutioner, skulle behovet for tillægsbevillinger og risikoen for 
overskridelser blive mindre.

Hertil vil også bidrage, at finansministeriet arbejder videre med 
budgetproblemerne for at finde frem til metoder, der vil gøre bevil
lingskontrollen bedre og samtidig gøre bevillingssystemet mere 
smidigt. Der står endnu noget forberedende arbejde tilbage, inden 
jeg kan fremlægge en endelig redegørelse for disse planer, men jeg 
håber, det vil være muligt at forelægge finansudvalget et forslag til 
nærmere drøftelse i meget nær fremtid.

Jeg skal endelig bemærke, at når forslaget i år fremkommer 
noget senere end sædvanligt, skyldes det ønsket om at undgå frem-
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sættélse af ændringsforslag. Med henblik herpå har det været ønske
ligt at give de enkelte ministerier en noget længere frist end sæd
vanligt med afgivelsen af bidrag til forslaget. Den heraf følgende 
senere fremsættelse vil ikke nødvendigvis medføre en senere vedta
gelse af forslaget, idet finansudvalgets og folketingets arbejde i for
bindelse med ændringsforslagene påregnes at ville bortfalde.“

Ved 1. behandling fremsatte Poul Møller (KF) nogle principielle 
betragtninger angående de retningslinjer, der var fulgt ved tillægs
bevillingslovforslagets udarbejdelse, set i forhold til den hidtidige 
bevillingspraksis, ligesom han kom ind på forskellige forhold, som
4. revisionsdepartement havde kritiseret vedrørende det kgl. teaters 
budget og administration. Som svar herpå fremsatte såvel finansmini
steren som ministeren for kulturelle anliggender nogle udtalelser. 
Ud over disse talere havde kun Ole Bjørn Kraft ordet, da det var hen
sigten, at man som sædvanlig ville undlade at komme ind på en 
almindelig budgetdebat ved tillægsbevillingsforslagets 1. behandling.

Efter forhandlingens slutning henvistes lovforslaget til finans
udvalget, hvis betænkning — mod sædvane — ikke indeholdt æn
dringsforslag. I betænkningen udtales:

„Finansudvalget har i en række møder gennemgået lovforslaget 
og har herunder haft samråd med finansministeren, undervisnings
ministeren og forsvarsministeren.

Et flertal (udvalget med undtagelse af socialistisk folkepartis 
medlem, Skræppenborg-Nielsen) indstiller herefter lovforslaget til 
vedtagelse.

Et mindretal inden for flertallet (venstres medlemmer, Henry 
Christensen, Damsgaard, Foged og From, og det konservative folke
partis medlemmer, Gottschalck-Hansen, Jørgen Jensen og Thestrup) 
ønsker dog at bemærke, at der i lovforslaget er medtaget enkelte 
bevillingsforslag, som minderetallet ikke har tiltrådt, da de pågæl
dende sager blev forelagt finansudvalget som aktstykker. Det drejer 
sig bl. a. om forslagene under § 13.1.01.23. (64.500 kr. til gennem
førelse af seksualoplysningsudvalgets undersøgelser), § 21.1.01.02. 
og 05. (162.500 kr. som følge af oprettelse af visse nye stillinger i 
ministeriet for kulturelle anliggender), § 25.17.03.64. (50.000 kr. til 
Danske Husmødre Forbrugerråd til udgivelse af et blad) og § 27.2.10.02. 
(3.393.274 kr. som følge af overskridelse vedr. ambassadebygningen 
i Washington). Når mindretallet desuagtet afstår fra at stille ændrings
forslag om, at disse bevillinger skal udgå, skyldes det, at man tidligere 
har tilkendegivet sin stilling til disse forslag.

Herudover ønsker mindretallet under henvisning til finans
ministerens bemærkninger ved lovforslagets fremsættelse at udtale, 
at man ikke ved at tiltræde lovforslaget i den foreliggende affattelse har 
bundet sig til at godkende de af ministeren bebudede, men ikke registrerede 
overskridelser, der vil være en følge af, at ministeren i videre udstræk
ning end tidligere har undladt at søge finanslovens konti bevillings-
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mæssigt reguleret under hensyntagen til allerede fremkomne over
skridelser.

Et andet mindretal (socialistisk folkepartis medlem af udvalget, 
Skræppenborg-Nielsen) udtaler, at da tillægsbevillingslovforslaget i 
realiteten er at betragte som et tillæg til finansloven for finansåret 
1963-64, kan han i overensstemmelse med sin stillingtagen til nævnte 
lov ikke medvirke til det her omhandlede lovforslags gennemførelse. 
Mindretallet har endvidere erklæret, at socialistisk folkeparti ved 
lovforslagets 2. behandling vil stemme imod § 22. Forsvarsministeriet 
(hovedkontiene 10., 11.-27., 30., 40., 50., 60., 81. og 82.), medens 
man hverken vil stemme for eller imod § 1. Tekstanmærkninger til 
§ 1, § 2. Statsvirksomhederne, § 13. Indenrigsministeriet, § 27. Statens 
anlægsudgifter, og § 30. Bevægelserne på statens formue- og kapital
konti.“

Ved 2. behandling førtes en kortfattet budgetdebat, under 
hvilken ordførerne nærmere uddybede deres stilling til de i betænk
ningen omtalte spørgsmål.

Lovforslaget gik derefter uændret til fornyet behandling i finans
udvalget, hvis tillægsbetænkning i al korthed gik ud på, at samtlige 
medlemmer med undtagelse af Skræppenborg-Nielsen (SF) indstillede 
lovforslaget til vedtagelse i uændret form. Sidstnævnte ville afholde 
sig fra at stemme.

Ved 3. behandling, der strakte sig over 2 dage, havde først de 
politiske ordførere samt Rosing (Grønland) ordet. Derefter svarede 
statsministeren, finansministeren, justitsministeren, forsvarsministeren 
og handelsministeren på forskellige af de fremsatte udtalelser. I den 
efterfølgende debat deltog foruden ordførerne og flere af ministrene 
i alt 9 medlemmer, derunder 4, som — da de ikke agtede at lade sig 
genopstille ved det forestående folketingsvalg — regnede med, at 
det var deres sidste lejlighed til at tage ordet fra tingets talerstol. 
Debatten, der blev den sidste inden valget, afsluttedes med en række 
korte bemærkninger.

Lovforslaget vedtoges uændret og enstemmigt med 134 stem
mer, idet 10 medlemmer (SF og Uafh samt Herluf Rasmussen 
(uden for partierne)) afholdt sig fra at stemme.

12. Lov om ændring i lov om bunden opsparing for 
skatteåret 1963-64. (Finansminister Poul Hansen). [A. sp. 
137. C. sp. 1].

Skriftlig fremsættelse 15/10 (F. sp. 105). 1. beh. 18/10 (F. sp. 
433). Partiernes ordførere: Peter Nielsen, Henry Christensen,
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Poul Møller, Helge Larsen, Aksel Larsen og Iver Poulsen. 
Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Peter Nielsen, Holger 
Eriksen [formand], Ove Hansen, Egon Jensen, Kai Jensen, 
P. A. Rasmussen, Retoft, Rudy Schrøder, Helge Larsen [næst
formand], Henry Christensen, Jens Chr. Christensen, Erik 
Eriksen, Axel Kristensen, Poul Møller, Poul Sørensen, Weikop 
og Aksel Larsen). Betænkning (B. sp. 27) afgivet 18/10. 2. beh. 
23/10 (F. sp. 516). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Til
lægsbetænkning (B. sp. 29) afgivet 23/10. 3. beh. 25/10 (F. sp. 627). 
Loven stadfæstet 26. oktober 1963. (Lovt. nr. 364).

I henhold til bestemmelserne i § 3, stk. 3, i lov nr. 94 af
20. marts 1963 om bunden opsparing for skatteåret 1963-64 
skulle opkrævningen af den bundne opsparing ske i to lige store 
rater, forfaldende til betaling den 1. oktober 1963 og den 1. 
februar 1964, med betalingsfrist henholdsvis til den 3. novem
ber 1963 og til den 3. marts 1964.

Med det formål at lette indbetalingen af op sparingsbéløbene 
gennemførtes nærværende lov, der — efter at være undergået 
en mindre ændring i folketinget — giver forannævnte lovs § 3, 
stk. 3, følgende affattelse:

„Opkrævningen af den bundne opsparing sker i to lige 
store rater. Den første rate forfalder til betaling den 1. oktober
1963. Indbetalingen kan ske i tre tredjedele med betalingsfrist 
for den første tredjedel til den 11. november 1963, for den 
anden tredjedel til den 10. januar 1964 og for den sidste tredjedel 
til den 10. februar 1964. Den anden rate forfalder til betaling 
den 1. februar 1964 og kan ligeledes indbetales i tre tredjedele 
med betalingsfrist for den første tredjedel til den 10. marts
1964, for den anden tredjedel til den 10. april 1964 og for 
den sidste tredjedel til den 11. maj 1964. Fremkommer der 
ørebeløb, fordi en rate af bunden opsparing erlægges med en 
tredjedel ved hver indbetaling, afrundes beløbet ved de to 
første indbetalinger nedad til det nærmeste hele kronebeløb, 
medens resten af raten erlægges ved den sidste indbetaling.11

I overensstemmelse hermed ændredes reglerne i § 3, stk. 4, 
om kommunernes afregning med statskassen.
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Som begrundelse for lempelsen i betalingsreglerne anførte 
finansministeren ved fremsættelsen af lovforslaget:

„Den bundne opsparing skal efter loven betales i to rater, der 
forfalder den 1. oktober 1963 og den 1. februar 1964. Første rate er 
altså nu forfalden til betaling, og den sidste rettidige indbetalingsdag 
for denne rate er den 4. november 1963.

Der er siden forfaldsdagen sket et meget stort antal henvendelser 
til myndighederne om muligheden for betaling af den bundne op
sparing i afdrag.

I loven om bunden opsparing er der ingen direkte regler for en 
sådan afdragsvis afvikling. Loven henviser imidlertid til de i stats
skatteloven fastsatte regler, og ligesom der for skatterne er adgang 
til efter ansøgning at få tilladelse til afdragsvis betaling, vil myndig
hederne også kunne imødekomme ansøgninger om at betale den 
bundne opsparing i afdrag.

Når henses til det store antal henvendelser, der som nævnt er 
sket, og til, at bunden opsparing skal betales af ca. 1.200.000 per
soner, har det måttet befrygtes, at der ville kunne fremkomme 
ansøgninger til myndighederne i så stort tal, at behandlingen og af
gørelsen af andragenderne inden betalingsfristen den 4. november 
vil vise sig at være uoverkommelig.

Da der utvivlsomt i et meget stort antal tilfælde vil være god 
grund til at indrømme en indbetaling af den bundne opsparing i 
afdrag, synes det derfor — for at kunne hjælpe disse opsparings
pligtige — påkrævet at løse betalingsspørgsmålet gennem en lov
ændring. En sådan lovmæssig afdragsordning, der naturligvis efter 
sagens natur vil kunne komme til anvendelse på samtlige opsparings
pligtige, må i det hele forekomme rimelig.

Forslaget går ud på, at hver af de to rater kan indbetales i tre 
tredjedele. Den første rate forfalder til betaling den 1. oktober 1963, 
og betalingsfristen for den første tredjedel foreslås fastsat til den
5. november 1963, for den anden tredjedel til den 6. januar 1964 
og for den sidste tredjedel til den 5. februar 1964. Den anden rate 
forfalder til betaling den 1. februar 1964, og betalingsfristen for den 
første tredjedel foreslås fastsat til den 5. marts 1964, for den anden 
tredjedel til den 6. april 1964 og for den sidste tredjedel til den 5. 
maj 1964.

Når der indrømmes afdragsvis betaling som foreslået, vil det 
ikke kunne undgås, at en del af den bundne opsparing først indgår i 
næste finansår. Den tilsigtede virkning af den bundne opsparing 
vil imidlertid, uanset den foreslåede afdragsordning, i hovedsagen 
være den samme, og man vil ved afdragsordningen have opnået, 
at det vil være lettere for de opsparingspligtige at klare indbetalingen.“

Ved de ændringer, som lovforslaget undergik i folketinget, for
længedes fristerne for de opsparingspligtiges indbetalinger og kom-
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munernes afregninger af praktisk-administrative grunde med ca. 
5 dage.

Under lovforslagets behandling i folketinget var der ingen, som 
gjorde indsigelse imod, at indbetalingspligten blev udstrakt over en 
længere periode end oprindelig fastsat. Derimod gjordes det fra 
oppositionens side gældende, at loven om den bundne opsparing, 
som man i sin tid havde stemt imod, helt burde bortfalde.

Ved lovforslagets 1. behandling stillede Iver Poulsen (Uafh) 
følgende /orslag om overgang til næste sag på dagsordenen:

„Idet folketinget udtaler sin mistillid til regeringen, opfordrer 
tinget regeringen til at trække det foreliggende forslag til „Lov om 
ændring i lov om bunden opsparing for skatteåret 1963-64“ tilbage 
og omgående fremsætte forslag om ophævelse af den eksisterende 
lov om bunden opsparing for skatteåret 1963-64,

og går dermed over til næste punkt på dagsordenen.“
Dette forslag afvistes af finansministeren på regeringens vegne, 

og der blev af Peter Nielsen (S) peget på, at var der i folketinget 
vedtaget en mistillidserklæring mod regeringen, kunne denne kun 
fungere som forretningsministerium (jfr. grundlovens § 15), hvilket 
Helge Larsen (RV) sluttede sig til. Såvel Henry Christensen (V) som 
Poul Moller (KF) erkendte, at forslaget var mangelfuldt affattet. 
De ville dog anbefale at stemme for det for derved at tage afstand 
fra regeringens politik på dette område. Iver Poulsen ville heller ikke 
benægte, at der var „en formel fejl i affattelsen af dagsordensforslaget“, 
men han var glad ved at kunne konstatere, at ingen i folketingssalen 
var i tvivl om, hvad meningen med forslaget var. Aksel Larsen (SF) 
fandt derimod forslaget så ufornuftigt, at han måtte stemme imod 
det uanset sin modvilje mod den bundne opsparing.

Resultatet blev da, at dagsordensforslaget forkastedes med 94 
stemmer (regeringenspartieme og SF) mod 71, idet 2 medlemmer 
(Viggo Hauch (V) og Rosing (Grønl.)) afholdt sig fra at stemme.

Til 2. behandling stillede Aksel Larsen ændringsforslag om, at 
loven om bunden opsparing skulle ophæves. Som begrundelse herfor 
anføres i den af udvalget afgivne betænkning, at han „beklager, at 
regeringen har afslået enhver forhandling såvel om virkelig lempelse 
af den bundne opsparing som om eventuel anvendelse af provenuet 
til billiggørelse af boligbyggeriet. Mindretallet finder, at opkrævning 
af den bundne opsparings beløb kan og bør undlades, og stiller i 
overensstemmelse hermed . . . ændringsforslag nr. 1 om bortfald af 
lov nr. 94 af 20. marts 1963 om bunden opsparing.“

Ved afstemningen forkastedes dette ændringsforslag ved navne
opråb med 84 stemmer (S, RV og minister for Grønland Gam) mod 
83 (V, KF, SF og Uafh), idet Rosing (Grønl.) afholdt sig fra at stemme. 
11 medlemmer var fraværende med anmeldt forfald.

Et par af finansministeren stillede ændringsforslag, som ikke
7*
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var af principiel karakter (jfr. ovenfor), vedtoges derefter uden af
stemning.

Ved 3. behandling udtalte finansministeren:
„ I anledning af spørgsmål, som er rejst her i salen ved anden 

behandling og drøftet under udvalgsbehandlingen mellem anden og 
tredje behandling, vil jeg gerne sige følgende:

Under behandlingen af lovforslaget er der fremsat ønske om, 
at der skal kunne indrømmes lempelse i betalingen af den bundne 
opsparing for opsparingspligtige, hvis økonomiske forhold er blevet 
forringet. Der er som begrundelse bl. a. nævnt arbejdsløshed af en 
vis varighed, men der må også være mulighed for lempelse, hvor del
af andre årsager er indtrådt en væsentlig indtægtsnedgang, der 
vanskeliggør indbetaling. En særlig lovbestemmelse om sådanne 
tilfælde vil efter min mening ikke være nødvendig. I lovens § 9 
bestemmes det, at de regler, der gælder om indkomstskat til staten 
for personer, også kommer til anvendelse på den bundne opsparing, 
for så vidt de i øvrigt er forenelige med denne lovs regler. Herefter 
finder den almindelige bestemmelse i statsskattelovens § 27 om 
bevillingsmæssig lempelse af skat også anvendelse på bunden op
sparing. Dette er allerede udtalt i det cirkulære, som skattedeparte
mentet har udsendt om loven, og ansøgning om lempelse af den 
bundne opsparing behandles af de samme myndigheder, som behand
ler andragender om lempelse af statsskatten. Hovedretningslinjen 
må være den samme som for skattelempelse, men jeg vil dog finde 
det naturligt, at myndighederne administrerer lempeligt i disse sager, 
og jeg vil foranledige, at dette tilkendegives dem.

Vedrørende spørgsmålet om tilbagebetaling af allerede indbetalt 
bunden opsparing skal jeg udtale, at jeg vedblivende tvivler på, at 
spørgsmålet har stor praktisk betydning Men hvis en opsparingsplig
tig gør krav på tilbagebetaling, vil han få det. Der har været rejst 
spørgsmål om, hvorvidt en særlig lovbestemmelse herom burde 
gives. Som forholdene ligger, mener jeg, at de, der allerede har fore
taget indbetaling, bør have krav på tilbagebetaling. Det er mit 
indtryk, at der er tilslutning til dette synspunkt, og under de fore
liggende omstændigheder finder jeg, at en bestemmelse om tilbage
betaling må indgå i de nærmere regler for lovens gennemførelse, som 
finansministeren fastsætter med hjemmel i lovens § 13. Det må være 
en forudsætning for tilbagebetaling, at indbetaling er sket inden 
lovens ikrafttræden, og der kan ikke blive tale om tilbagebetaling 
af den første tredjedel af første rate.

De ændrede regler vil naturligvis medføre, at der må træffes 
forskellige foranstaltninger med henblik på indbetaling i rater, her
under udfærdigelse af vejledning til de opsparingspligtige og et 
cirkulære til myndighederne m. v. Man er i fuld gang med dette 
arbejde, men der må nødvendigvis gå nogle dage, før det er tilende
bragt. Der kan følgelig heller ikke straks ske tilbagebetaling, hvor
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dette måtte blive begæret, idet man må afvente den nærmere instruks 
til myndighederne herom.“

Lovforslaget vedtoges derefter enstemmigt med 80 stemmer, 
idet 60 medlemmer (V, KF, SF, Uafh og Rosing (Grønl.)) afholdt 
sig fra at stemme.

13. Lov om ændringer i lov om pristalsreguleret alder
domsforsikring og alderdomsopsparing. (Finansminister Poul 
Hansen). [A. sp. 13. C. sp. 3].

Skriftlig fremsættelse 2/io (F. sp. 73). 1. beh. 23/10 (F. sp. 
554). Partiernes ordførere: Hjortnæs, Søren Andersen, Poul 
Møller, Grethe Philip, Skræppenborg-Nielsen og Iver Poulsen.
2. beh. 29/io (F. sp. 684). 3. beh. 31/io (F. sp. 738). Loven stad
fæstet 6. november 1963. (Lovt. nr. 369).

Ved lov nr. 83 af 16. marts 1963 (årbog 1962-63, side 54) 
er indført et reguleringspristal med basis januar 1963. Dette 
pristal skal ifølge nævnte lov anvendes ved pristalsreguleringer, 
hvor sådanne er fastsat ved lov.

I henhold til loven om pristalsreguleret alderdomsforsik
ring og alderdomsopsparing, jfr. lovbekendtgørelse nr. 261 af
16. juli 1962 § 12, stk. 1, er hidtil anvendt det af det statistiske 
departement offentliggjorte detailpristal med basis juli 1914 ved 
pristalsregulering i henhold til loven. Ved nærværende lov gen
nemføres ændringer, der fastslår, at indekskontrakter—herunder 
allerede oprettede indekskontrakter — skal reguleres med det 
nye pristal.

Lovbekendtgørelsens § 12 får herefter følgende affattelse:
„§ 12. Det af det statistiske departement offentliggjorte 

reguleringspristal med basis januar 1963 anvendes ved pristals
reguleringer i henhold til denne lov.

Det pristal pr. juli 1956, som i henhold til § 4, stk. 2, og 
§ 6, stk. 1, danner grundlag for beregning af grundbeløb og 
pristalsreguleret ydelse, fastsættes til 82%.

Ved beregning af grundbeløb og pristalsreguleret ydelse 
foretages afrunding til hele kroner, idet ørebeløb under 50 bort-
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kastes, medens ørebeløb på 50 og derover forhøjes til nærmeste 
hele kronebeløb.

Indekskontrakter i henhold til denne lov udfærdiges i 
en af finansministeren efter forhandling med handelsministeren 
godkendt form. Finansministeren bemyndiges i øvrigt til efter 
forhandling med handelsministeren at fastsætte de nærmere 
regler for gennemførelsen af bestemmelserne i nærværende lov.“

Der har i lovbekendtgørelsens § 2, stk. 2, været opstillet 
en række betingelser for, at en person kunne opnå indeks
tillæg til oprettede indekskontrakter.

Nærværende lov fastslår ved en ændring af den nævnte 
bestemmelse, at der fremtidig kan ydes indekstillæg til personer, 
der er berettiget til folkepensionens mindstebeløb. Herved bortfalder 
det hidtidige krav om dansk indfødsret og bopæl her i riget.

Herudover indeholder loven en række ændringer af teknisk 
natur.

Lovforslaget gennemførtes i folketinget uden udvalgsbehandling. 
Det gav ikke anledning til særlige bemærkninger og vedtoges ved
3. behandling enstemmigt.

14. Lov om ændring af lov om påligningen af indkomst- 
og formueskat til staten. (Finansminister Poul Hansen). [A. 
sp. 165. C. sp. 21].

Skriftlig fremsættelse 16/10 (F. sp. 203). 1. beh. 23/10 (F. sp. 
557). Partiernes ordførere: Peter Nielsen, Foged, Clara Munck, 
Skræppenborg-Nielsen og Mose Hansen. Henvist til udvalg på 
17 medlemmer (Peter Nielsen, Holger Eriksen [formand], 
Lis Groes, Ove Hansen, Egon Jensen, Kai Jensen, P. A. Ras
mussen, Retoft, Axel Sørensen [næstformand], Foged, Alfred 
Bøgh, Jens Chr. Christensen, Finn Poulsen, Clara Munck, 
Axel Clausen (fra 6/6 Hagen Hagensen), Vestergaard Poulsen 
og Skræppenborg-Nielsen). Betænkning (B. sp. 39) afgivet 
15/n. 2. beh. 20/n (F. sp. 1129). Henvist til fornyet udvalgs
behandling. 3. beh. 27/n (F. sp. 1359). Loven stadfæstet 4. decem
ber 1963. (Lovt. nr. 382).
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Lovens hovedformål er at lette den beskatning, der finder 
sted, når børns indtægter sambeskattes med forældrenes, samt 
at forhøje den beløbsgrænse, der er sat for sambeskatningen. 
En anden — under sagens behandling i folketinget indføjet — 
væsentlig ændring går ud på ved en ændring i § 7 i at fritage 
invaliditetstillæg og invaliditetsydelser for indkomstbeskatning. 
Herudover indeholder loven enkelte mere teknisk betonede 
ændringer, hvoraf nogle alene går ud på ajourføring af para
grafhenvisninger m. v. som følge af de senere års ændringer i 
den sociale lovgivning.

Efter lovens gennemførelse er ligningsloven optrykt i 
revideret stand som lovbekendtgørelse nr. 388 af 4. december 
1963, der træder i stedet for lovbekendtgørelse nr. 265 af 20. 
juni 1 963.

Ligningslovens § 26, stk. 1-3, havde i lovbekendtgørelsen af 
juni 1963 følgende ordlyd:

„Hjemmeværende børn, herunder stedbørn, adoptivbørn og 
plejebørn, ansættes selvstændigt til indkomstskat, såfremt de enten

a) ved begyndelsen af det kalenderår, hvori skatten ansættes, er 
fyldt 18 år, eller

b) har haft en årsindtægt, der udgør mindst 1.000 kr., og som hid
rører fra personligt arbejde for fremmede eller fra arbejde i 
familieoverhovedets erhvervsvirksomhed — i sidstnævnte til
fælde dog kun, såfremt det hjemmeværende barn ved skatte
årets begyndelse er fyldt 15 år — eller fra indtægtsnydelse eller 
formue, som ikke er tillagt den pågældende ved gavedisposition 
fra en af forældrene.
I alle andre tilfælde undergives det hjemmeværende barn sam

beskatning med familieoverhovedet, således at barnets indkomst 
medregnes til familieoverhovedets skattepligtige indkomst.

Som hjemmeværende barn betragtes også barn, der af hensyn til 
sin undervisning og opdragelse er anbragt uden for hjemmet, f. eks. 
på kostskole eller lignende undervisnings- eller opdragelsesanstalt, 
forudsat at familieoverhovedet er ubegrænset skattepligtig ner i landet .

Til det hjemmeværende, selvstændigt skattepligtige barns ind
komst medregnes ikke, hvad der er ydet i helt eller delvis underhold 
af familieoverhovedet, medmindre sådant underhold er vederlag for 
arbejde i familieoverhovedets erhvervsvirksomhed og som sådant kan 
fradrages i sidstnævntes skattepligtige indkomst.“

Den mindste årsindtægt, et hjemmeværende barn skal have for 
at blive selvstændigt skatteansat, er nu forhøjet fra 1.000 kr. til 
1.200 kr. I overensstemmelse med hidtidig praksis fastslås det til-
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lige ved lovændringen, at der ved opgørelsen af „årsindtægten“ 
fradrages de til denne knyttede driftsudgifter såsom lønmodtager
fradrag og faglige kontingenter. Ved afgørelsen af, om beløbsgrænsen 
er nået, skal der yderligere ses bort fra 800 kr. af barnets indtægt. 
Det gælder dog kun dets indtægt ved arbejde for fremmede og ved 
indtægtsnydelse eller af formue, når det ikke har modtaget indtægts
nydelsen eller formuen som gave fra en af forældrene. Hvis barnet 
skal sambeskattes med familieoverhovedet, medregnes barnets ind
tægt af de lige nævnte arter kun i det omfang, den overstiger 800 kr.

Herefter gælder følgende regler om beskatningen af børn, 
idet det bemærkes, at reglerne tillige omfatter stedbørn, adop
tivbørn og plejebørn:

A. Hvis barnet ikke er hjemmeværende den 1. januar 
nærmest forud for skatteårets begyndelse, skal det ansættes 
selvstændigt til skat uanset dets alder og uanset størrelsen af 
dets indtægt. Der indrømmes ikke det foran omtalte fradrag 
på indtil 800 kr. i indkomsten. Det bemærkes, at et barn be
tragtes som hjemmeværende også i de tilfælde, hvor det af 
hensyn til sin undervisning og opdragelse er anbragt uden for 
hjemmet, f. eks. på kostskole eller lignende undervisnings- eller 
opdragelsesanstalt, forudsat at familieoverhovedet er ubegræn
set skattepligtig her i landet.

B. Er barnet hjemmeværende den 1. januar nærmest forud 
for skatteårets begyndelse, skal det som hovedregel sambeskat
tes med familieoverhovedet. Herfra gøres dog følgende und
tagelser:

a. Hvis barnet er fyldt J 8 år før det kalenderår, hvori skatte
året begynder, skal det ansættes selvstændigt til skat og 
det under A nævnte fradrag kan ikke foretages.

b. Hvis barnets årsindtægt i det pågældende indkomstår er
1.200 kr. eller derover, skal det ansættes selvstændigt til 
skat. Dette gælder dog kun, hvis barnets indtægter er af 
nedennævnte art.
1. Indtægt ved arbejde for fremmede.
2. Indtægt ved indtægtsnydelse eller af formue, som 

barnet ikke har fået ved gavedisposition fra en af for
ældrene.
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3. Indtægt ved arbejde i en erhvervsvirksomhed tilhø
rende en af forældrene (eller dem begge). Her er det 
dog tillige en betingelse for selvstændig ansættelse, at 
barnet er fyldt 15 år før det kalenderår, hvori skatte
året begynder (efter de hidtidige regler var skatteårets 
begyndelse det afgørende tidspunkt her, og reglen 
gjaldt alene arbejde i familieoverhovedets virksomhed).

For indtægt af den under 1 og 2 nævnte art gælder det 
særlige, at der ved afgørelsen af, om beløbsgrænsen på 1.200 kr. 
er nået, skal ses bort fra et beløb på indtil 800 kr. Indtægt af 
den under 3 nævnte art skal derimod fuldt ud tages i betragt
ning. Ved barnets „årsindtægt“ forstås dets indtægt af de 
under 1-3 nævnte arter efter fradrag af de dertil knyttede 
driftsudgifter og det omtalte særlige fradrag. Udgift til befor
dring mellem hjem og arbejdsplads fradrages ikke ved opgø
relsen af årsindtægten.

Når barnet skal sambeskattes med familieoverhovedet, op
føres dets indtægter og udgifter med deres fulde beløb i familie
overhovedets selvangivelse. Dette gælder også indtægter af den 
under 1 og 2 nævnte art. Da disse indtægter kun skal beskattes 
i det omfang, de tilsammen overstiger 800 kr., opføres det 
beløb på indtil 800 kr., der ikke skal medregnes, som et fradrag 
i den dertil bestemte rubrik i selvangivelsen (for skatteåret
1964-65 rubrik 25). Fradraget indrømmes ikke i anden form 
for indtægt.

Skal barnet ansættes selvstændigt til skat, medregnes dets 
indtægter fuldt ud, idet der ikke kan bortses fra nogen del af 
de under 1 og 2 nævnte indtægtsarter. I disse tilfælde må der 
således ikke foretages det foran nævnte fradrag på indtil 800 kr.

Ifølge den ændrede affattelse af lovbekendtgørelsens § 7 i 
skal følgende ydelser ikke medregnes til den skattepligtige 
indkomst:

a. Invaliditetstillæg i henhold til § 4, stk. 2, i lov om invalide- 
og folkepension.

b. Bistands- og plejetillæg i henhold til samme lovs § 4, stk. 3.
c. Personlige tillæg i henhold til samme lovs § 4, stk. 7.
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d. Bistands- og plejeydelser i henhold til samme lovs § 24, 
stk. 1.

e. Invaliditetsydelser i henhold til samme lovs § 24, stk. 2.
f. Personlige tillæg i henhold til § 3, stk. 3, i lov om pension 

og hjælp til enker m. fl.
Lovforslaget mødte i folketinget tilslutning fra samtlige partier. 

Det henvistes efter 1. behandling til et udvalg, hvis enstemmige 
betænkning indstillede det til vedtagelse med et af finansministeren 
stillet ændringsforslag angående den omtalte bestemmelse i lov
bekendtgørelsens § 7 i.

I betænkningen giver udvalget udtryk for, „at der fra for
skellig side har været fremsat ønsker om andre ændringer, og finans
ministeren har derfor givet tilsagn om i januar kvartal 1964 at 
fremkomme med forslag til ændringer i ligningsloven“ (se nedenfor).

Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget i den ændrede affattelse 
enstemmigt.

15. Lov om ændring i lov om påligningen af indkomst- 
og formueskat til staten. (Finansminister Poul Hansen). [A. 
sp. 1517. C. sp. 713].

Mundtlig fremsættelse 6/3 (F. sp. 3592). 1. beh. 12/3 (F. sp. 
3863). Partiernes ordførere: Peter Nielsen, Foged, Hagen 
Hagensen, Axel Sørensen, Herluf Rasmussen og Mose Hansen. 
Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Peter Nielsen, Holger 
Eriksen [formand], Ove Hansen, Egon Jensen, Kai Jensen (fra 
1/4 Rudy Schrøder), Chr. Rasmussen, P. A. Rasmussen, Retoft, 
Axel Sørensen [næstformand], Foged, Alfred Bøgh, Jens Chr. 
Christensen, Finn Poulsen, Hagen Hagensen, Vestergaard 
Poulsen, Erna Sørensen og Herluf Rasmussen). Betænkning (B. 
sp. 999) afgivet 22/5. 2. beh. 26/5 (F. sp. 5447). Henvist til fornyet 
udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning (B. sp. 1117) afgivet 27/5.
3. beh. 29/g (F. sp. 5739). Loven stadfæstet 4. juni 1964. (Lovt. 
nr. 180).

Ved loven foretages en række ændringer i den hidtil gæl
dende ligningslov, jfr. lovbekendtgørelse nr. 388 af 4. december 
1963 som ændret ved lov nr. 23 af 30. januar 1964 (se nærmest 
foregående sag).
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Hvad disse ændringer går ud på er følgende:
1. I den nævnte lovbekendtgørelses § 2 er følgende nye 

stykker indføjet som stk. 8 og 9:
„Fritagelse for beskatning efter nærværende lov skal efter 

finansministerens nærmere bestemmelse kunne indrømmes per
soner, der med bevarelse af deres bopæl i udlandet som turister 
eller i studieøjemed opholder sig midlertidigt her i landet, og 
som under deres ophold ikke driver nogen. erhvervsmæssig 
virksomhed her, dog kun så længe opholdet med eller uden 
afbrydelse ikke har udstrakt sig over mere end 12 måneder 
inden for et samlet tidsrum af 2 år. Fritagelsen skal kunne 
gøres betinget af, at den pågældende vedvarende svarer skat 
af sin fulde indkomst til bopælslandet.

Personer, der efter bestemmelsen i stk. 8 fritages for at 
svare indkomst- og formueskat til staten, skal ligeledes for 
samme tidsrum være fritaget for personlig indkomstskat til 
opholdskommunen.“

I bemærkningerne til lovforslaget anføres herom:
„Bestemmelsen, hvorefter finansministeren kan fritage uden

landske turister og studerende for at svare skat her i landet i en vis 
periode, har i flere år været optaget i de årlige udskrivningslove (i for
slaget til udskrivningslov for skatteåret 1964-65 findes bestemmelsen 
som § 12). Det forekommer imidlertid mere naturligt at optage den 
i ligningslovens § 2, der indeholder bestemmelserne om beskatningen 
ved tilflytning til Danmark. Hvis bestemmelsen optages i lignings
loven, vil det naturligvis ikke være nødvendigt tillige at tage den 
med i udskrivningsloven fra og med skatteåret 1965-66.“

2. I lovbekendtgørelsens § 2 B er mellem stk. 1 og stk. 2 
indsat følgende nye bestemmelse:

„Når en enke skatteansættes efter reglen i stk. 1 for en 
del af det skatteår, for hvilket hendes afdøde ægtefælle sidste 
gang var skatteansat, skal de personlige skatter, der pålignes 
enken, beregnes af samme skalaindtægt, som er lagt til grund 
ved beregningen af de den afdøde ægtefælle pålignede skatter.“

Om denne lempelse var der stillet ændringsforslag i betænkningen 
fra det udvalg, der behandlede sagen i folketinget.

3. I en ny § 3 A bestemmes:
„Skattepligt i henhold til lov nr. 149 af 10. april 1922
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§ 2, nr. 3, og nærværende lovs § 3, stk. 2, indtræder fra den
1. april, 1. juli, 1. oktober eller 1. januar, der følger nærmest 
efter skattepligtsbetingelsernes opfyldelse.“

Herom anføres i bemærkningerne til lovforslaget:
„Bestemmelsen må ses i forbindelse med forslaget til ændring af 

lov om særlig indkomstskat, hvorefter pligten til at svare særlig ind
komstskat påhviler personer eller dødsboer, der ved erhvervelse hen
holdsvis konstatering af de af loven omfattede fortjenester eller tab 
er fuldt eller begrænset skattepligtige til staten.

Efter de gældende regler, jfr. statsskattelovens § 35, indtræder 
begrænset skattepligt halvårsvis, og da fuld skattepligt i henhold 
til nærværende lovs § 2 A, stk. 1, ophører kvartalsvis, ville der være 
mulighed for i visse tilfælde at undgå særlig indkomstskat af fortjene
ster ved afhændelse af stedbundne formuegoder her i landet. Frem
rykningen af den begrænsede skattepligts indtræden fjerner denne 
mulighed.“

4. I lovbekendtgørelsen er indføjet en ny § 7 A, der for så 
vidt ikke betegner noget nyt, som bestemmelsen hidtil — i en 
lidt anden formulering — har været optaget i udskrivningsloven, 
hvoraf den herefter kan udgå. Paragraffen lyder således:

„Finansministeren kan, såfremt særlige grunde taler derfor, 
nedsætte det beløb, hvormed gevinster ved lotteri, totalisator
spil eller præmie- eller gættekonkurrencer efter de herom gældende 
regler skal medregnes til vindernes skattepligtige indkomst.

Dette gælder ikke for præmiekonkurrencer, der er af 
kunstnerisk, litterær, videnskabelig eller teknisk karakter, eller 
hvis besvarelse kræver et arbejde, der falder inden for den 
pågældendes erhvervsvirksomhed. ‘ ‘

5. I lovbekendtgørelsens § 9, stk. 2, er foretaget en æn
dring, der fik sin endelige formulering i folketingsudvalgets 
tillægsbetænkning. Den pågældende bestemmelse, der drejer 
sig om adgangen til at foretage fradrag for udgiften til befordring 
mellem hjem og arbejdsplads, har herved fået følgende affattelse:

„Udgifter til befordring betragtes kun som fradragsberet
tigede, for så vidt de er nødvendiggjort ved skiftende arbejds
sted eller flere samtidige arbejdssteder. Udgifter, der er nødven
dige for, at den skattepligtige eller med ham sambeskattede 
personer kan blive befordret mellem deres sædvanlige bopæl og
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arbejdspladsen, kan dog fradrages i det omfang, de samlede 
udgifter i det pågældende indkomstår har oversteget 400 kr. 
Det er ikke en betingelse for fradraget, at befordringen mellem 
bopælen og arbejdspladsen finder sted daglig. Ved opgørelsen af 
den skattepligtiges samlede udgifter til befordring mellem hjem 
og arbejdsplads for et indkomstår kan i alle tilfælde højst med
regnes et udgiftsbeløb på 1.800 kr. for hver person, og udgifts
beløbet kan ikke overstige, hvad der ville medgå ved anven
delse af billigste offentlige befordring. Udgiften ved anvendelse 
af eget befordringsmiddel opgøres på grundlag af kilometer
takster, der fastsættes af finansministeren. Fradrag for befor
dring mellem hjem og arbejdsplads indrømmes kun, hvis det 
samlede fradragsbeløb, der efter foranstående regler opgøres 
for den skattepligtige, er 100 kr. eller derover. Endvidere kan 
en skattepligtig, såfremt han dokumenterer, at han som følge 
af invaliditet eller kronisk sygdom har særlige udgifter til befor
dring mellem hjem og arbejdsplads, som er nødvendige for at 
opretholde indtægtserhvervelsen, fradrage den del af befor
dringsudgiften, der overstiger, hvad der må anses for normal 
befordringsudgift i det pågældende tilfælde. De i denne bestem
melse omhandlede fradrag berører ikke retten til det i stk. 1 
omhandlede faste fradrag.“

6. Ifølge ligningslovens § 10, stk. 2, kan underholdsbidrag 
under faktisk adskillelse fradrages af yderen, når bidraget er 
fastsat eller godkendt af det offentlige. I praksis har man 
krævet, at godkendelsen forelå inden begyndelsen af det skatteår, 
for hvilket fradrag foretages. Dette har man nu lovfæstet.

I § 14 A om standardfradraget for ejere af en- og to families
huse er det bestemt, at kun udgifter til prioritetsrenter og 
ejendomsskatter kan fradrages ved siden af standardfradraget. 
I praksis har man ment at måtte sidestille bidrag til reserve- og 
administrations fonds med renter. Også dette er nu lovfæstet.

8. § 32 A er formuleret som i lov nr. 23 af 30. januar 1964, 
hvorved der foretoges nogle ændringer i ligningsloven (se 
nærmest foregående sag), idet man dog har udeladt sidste 
punktum, der kun har betydning for skatteåret 1964-65.

9. Som ny § 32 B er i lovbekendtgørelsen indføjet følgende
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bestemmelser, der fik deres endelige formulering i betænkningen 
fra det om lovforslaget nedsatte folketingsudvalg:

„Skatterådet skal have tilendebragt de i lov nr. 149 af
10. april 1922 §§ 27-30 ommeldte arbejder inden udløbet af 
november måned i det år, hvori skatten ansættes.

Finansministeren bemyndiges til at forlænge den i stk. 1 
fastsatte frist.

Bestemmelserne i stk. 1 og 2 træder i stedet for bestemmel
sen i § 30, stk. 5, i lov nr. 149 af 10. april 1922.““

I den ændrede affattelse er ligningsloven optrykt som lov
bekendtgørelse nr. 211 af 19. juni 1964.

Lovforslaget fremsattes i forbindelse med de nedenfor under 
nr. 17, 23 og 25 omtalte skattelovsforslag.

Ved fremsættelsen udtalte finansministeren om lovforslaget, at 
det måtte „ses i forbindelse med det forslag til ændring i lignings
loven, som folketinget behandlede i efteråret. Dette lovforslag inde
holdt de nye regler om beskatning af børns indtægter, og folketinget 
fremskyndede behandlingen, for at de nye regler kunne blive anvendt 
allerede ved ligningen for skatteåret 1964-65. Under drøftelserne af 
lovforslaget blev der fremsat ønsker om andre ændringer i lignings
loven, men disse ønsker var det ikke muligt at behandle nærmere i 
den tid, der var til rådighed. Jeg gav derfor tilsagn om i løbet af 
januar kvartal i år at fremsætte et nyt forslag om ændring i lignings
loven for at give lejlighed til fortsatte forhandlinger, og dette løfte 
indfrier jeg hermed.

Det foreliggende lovforslag går ikke ud på at indføre væsentlige 
ændringer i de gældende regler, men indeholder en række mere teknisk 
betonede ændringer. Af mere almindelig interesse er formentlig ændring 
nr. 4, der vedrører bestemmelsen om fradraget for udgifter til befordring 
mellem hjem og arbejdsplads. Her foreslås bl. a., at fradragets hidtidige 
overgrænse på 1.500 kr. pr. person skal forhøjes til 1.800 kr. under 
hensyn til, at det efterhånden bliver mere almindeligt at tage arbejde 
langt fra bopælen.

Ændring nr. 2 vedrører skatteydere, der har bopæl eller hjemsted i 
udlandet, men er begrænset skattepligtige af deres indtægt ved virk
somhed her i landet. Hidtil er den begrænsede skattepligt indtrådt 
fra begyndelsen af det skattehalvår, der følger efter virksomhedens 
påbegyndelse, men efter forslaget skal den begrænsede skattepligt 
indtræde kvartalsvis. Denne ændring er blevet aktuel som følge af 
de nu foreslåede ændringer i reglerne om beskatning af særlig ind
komst bl. a. ved udrejse af landet. Den har til formål at hindre, at 
erhvervsaktiver kan sælges skattefrit i en kortere periode efter fraflyt
ningen.
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I forbindelse med behandlingen af forslaget om ændringer i 
kontrolloven for nylig blev der i ligningsloven indsat en ny bestem
melse, § 32 A. Den lovfæster årelang praksis, hvorefter lignings
myndighederne kan give udsættelse med selvangivelsen, når særlige 
grunde taler derfor. Bestemmelsen er nu optaget i det foreliggende 
lovforslag, men uden den tilføjelse, som dengang kom med om den 
generelle udsættelse af fristen for indgivelse af selvangivelse i år.

Når der indføres en udtrykkelig bestemmelse om, at lignings
myndighederne kan give udsættelse med selvangivelsen, vil det være 
naturligt at foreskrive, at finansministeren kan forlænge den frist, 
der gælder for skatterådenes arbejde med ligningen. Ændring nr. 9 
indeholder en sådan regel.“

Lovforslaget gav ikke anledning til nogen større debat i folke
tinget.

I betænkningen fra det udvalg, hvortil lovforslaget henvistes, 
stillede finansministeren nogle ændringsforslag, der var tiltrådt af 
hele udvalget. Desuden stilledes, som det vil fremgå af det følgende, 
nogle mindretalsændringsforslag.

I betænkningen udtales bl. a.:
„Udvalget har ... drøftet spørgsmålet om at søge gennemført 

en ensartet beskatning af alle personer, gifte og ugifte, der herfra rejser 
til Grønland for at tage arbejde for en kortere periode. Det har ikke 
været teknisk muligt at udforme lovbestemmelser herom nu, men 
finansministeren har givet tilsagn om, at der med virkning fra og 
med skatteåret 1966-67 (indkomståret 1965) vil blive søgt gennem
ført regler om fuld skattepligt for alle personer, der inden for en 
periode af mindre end 2 år oppebærer lønindtægt ved arbejde eller 
tjeneste i Grønland, idet der i ordningen forudsættes indarbejdet et 
særligt fradrag i den skattepligtige indkomst.

Udvalget og ministeren har drøftet, om det er muligt, indtil de 
nye regler kan træde i kraft, at fastsætte bestemte retningslinjer for, 
i hvilke tilfælde bopæl her i landet skal anses for opgivet og afløst 
af bopæl i Grønland. Man har imidlertid fundet det meget vanskeligt 
at udforme sådanne regler og mener, at den mundtlige instruktion 
af de lokale skattemyndigheder, som ligningsdirektoratet foretager 
på grundlag af landsskatterettens kendelser, må kunne sikre til
strækkelig ensartethed i kommunerne i den korte tid, der er tilbage, 
før de nye regler træder i kraft.“

Et mindretal bestående af venstres og det konservative folke
partis udvalgsmedlemmer, stillede ændringsforslag til ligningslovens 
§ 27 om skattelempelse for nyetablerede.

Ændringen gik ud på at forhøje maksimumsbeløbet for nedsæt
telse fra 3.000 kr. til 5.000 kr., samt at nedsættelsen for indehavere 
af de i paragraffens stk. 2 omhandlede virksomheder i land-, skov- 
og havebrugsvirksomheder skulle være en ret og ikke ydes som en 
bevillingsmæssig lempelse, afhængig af det enkelte skatteråds skøn.
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Et andet mindretal bestående af socialistisk folkepartis udvalgs
medlem, Herluf Rasmussen, stillede to ændringsforslag, hvorom for
slagsstilleren i betænkningen udtaler:

„Disse ændringsforslag tilstræber bl. a. en hårdt tiltrængt pris
talsregulering af de fradrag, som tilstås skatteydere i form af det 
faste lønmodtager fradrag, som foreslås forhøjet fra 400 til 600 kr., 
og i form af hustrufradrag, hvis maksimum foreslås forhøjet fra 
2.000 kr. til 4.000 kr.

Forhøjelsen af lønmodtagerfradraget vil tillige være en lettelse 
for ligningsmyndighederne i det praktiske arbejde, så der vil blive 
mere tid til ligningsarbejdet med komplicerede selvangivelser.

Forhøjelsen af hustrufradraget er en rimelig omend midlertidig 
imødekommelse af kravene om ændring af beskatningen af hustru- 
indkomster. Ændringen kan ikke være til hinder for, at hele spørgs
målet senere tages op til drøftelse eventuelt på grundlag af den af 
finansministeren udarbejdede skitse.“

Ved 2. behandling blev finansministerens ændringsforslag ved
taget uden afstemning, mens mindretalsændringsforslagene forkaste
des.

Mellem 2. og 3. behandling afgav udvalget en tillægsbetænkning, 
indeholdende to af finansministeren stillede og af hele udvalget til
trådte ændringsforslag. Om det første af disse, der angik befordrings
fradraget, anføres i tillægsbetænkningen:

„Udvalget har på foranledning af en henvendelse fra Dansk 
Fiskeriforening og Vestjysk Fiskeriforening drøftet reglerne om det 
begrænsede fradrag for udgifter til befordring mellem hjem og 
arbejdsplads. Efter praksis indrømmes sådant fradrag kun, når 
befordringen sker daglig. Man har fundet det rimeligt, at fradrag 
også indrømmes, hvor befordringen sker lejlighedsvis, f. eks. når 
fiskere, der i perioder fisker fra fremmede fiskepladser, rejser til 
deres sædvanlige bopæl på besøg. Ændringsforslaget tager sigte på 
at give adgang til fradrag også i tilfælde af denne art. . . Det har ikke 
været udvalgets hensigt med ændringen at gribe ind i den bestående 
praksis, hvorefter sømænd, der er undergivet den særlige sømands
skatteordning, ikke ud over de fastsatte standardfradrag og fradrag 
for udenrigsfart kan opnå fradrag for udgifter til befordring mellem 
hjem og arbejdsplads.“

Efter ændringsforslag nr. 2 skulle negle i det oprindelige lovfor
slag indeholdts ændrede bestemmelser om skatteansættelsen af aktier 
udgå. Der var rejst forskellige indvendinger mod bestemmelsernes 
formulering, og det havde ikke været muligt at nå til enighed om en 
ændret formulering.

Efter at ændringsforslagene ved 3. behandling var tiltrådt uden 
afstemning, vedtoges lovforslaget enstemmigt.
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16. Lov om udskrivning af indkomst- og formueskatten 
til staten for skatteåret 1964-65. (Finansminister Poul Han
sen). [A. sp. 441. C. sp. 247].

Skriftlig fremsættelse 21/n (F. sp. 1219). 1. beh. 5/12 (F. sp. 
1608). Partiernes ordførere: Peter Nielsen, Foged, Poul Møller 
(Haunstrup Clemmensen), Axel Sørensen, Herluf Pasmussen 
(Morten Lange) og Mose Hansen. Henvist til udvalg på 17 
medlemmer (Peter Nielsen, Holger Eriksen [formand], Ove 
Hansen, Erhard Jakobsen, Egon Jensen, Kai Jensen, P. A. 
Rasmussen, Retoft, Axel Sørensen [næstformand], Foged, 
Alfred Bøgh, Jens Chr. Christensen, Finn Poulsen, Poul Møller, 
Haunstrup Clemmensen, H. C. Toft og Herluf Rasmussen). 
Betænkning (B. sp. 525) afgivet 12/3. 2. beh. 18/3 (F. sp. 4091). 
Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning 
(B. sp. 565) afgivet 18/3. 3. beh. 20/3 (F. sp. 4307). Loven stad
fæstet 20. marts 1964. (Lovt. nr. 83).

Loven svarer med uvæsentlige ændringer til den for skatte
året 1963-64 gældende udskrivningslov, lov nr. 93 af 20. marts 
1963, der findes omtalt i årbog 1962-63, side 109 ff.

Ved fremsættelsen af lovforslaget udtalte finansministeren om 
dets bestemmelser:

„Det drejer sig om forslag til den årlige udskrivningslov. Denne 
lov indeholder bl. a. de skalaer, hvorefter indkomst- og formue
skatten udskrives hos personer og dødsboer, medens udskrivnings
reglerne for selskaber og foreninger m. v. findes i selskabsskatteloven.

Efter forslaget skal statsskatterne for skatteåret 1964-65 udskrives 
efter samme regler som for indeværende skatteår. Dette betyder, at 
de indkomstskatteskalaer, der blev fastlagt i forbindelse med oms
forliget, også skal gælde for det kommende skatteår. Da skatteydernes 
indtægter i 1963 foreløbig skønnes at blive 7-8 pct. højere end i 1962, 
må indkomstskatten for skatteåret 1964-65 selv med uforandrede 
udskrivningsregler indbringe mere end for skatteåret 1963-64. Stig
ningen kan foreløbig anslås til omkring 530 mill. kr. Den væsentligste 
del af dette beløb vil indgå i finansåret 1964-65 og resten i det føl
gende finansår.

Udskrivningsloven indeholder tillige regler om børnetilskud. Også 
disse regler foreslås gennemført uændret for det kommende skatteår. 
Børnetilskud gives med samme beløb uanset størrelsen af forældrenes 
indkomst; og antallet af børn, der giver ret til tilskud, er nogenlunde 
uændret fra år til år. Man kan derfor regne med, at udgiften til børne-
8
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tilskud for skatteåret 1964-65 bliver omtrent den samme som for 
indeværende skatteår.“

Lovforslaget mødte i folketinget tilslutning fra regeringsparti
erne og — omend med væsentlige forbehold — fra socialistisk folke
parti, mens venstre, det konservative folkeparti og de uafhængige 
ikke kunne stemme for en ordning, der ville medføre yderligere stig
ning i den direkte beskatning, og som ikke betød noget skridt i ret
ning af en tiltrængt skattereform.

I det folketingsudvalg, der fik lovforslaget til behandling, stillede 
finansministeren med tilslutning fra hele udvalget et ændringsforslag, 
som ifølge betænkningen var nødvendiggjort af de seneste ændringer 
i kontrolloven (lov nr. 23 af 30. januar 1964). „Herefter medfører“ — 
hedder det i betænkningen — „for sen indgivelse af selvangivelse ikke 
længere forhøjelse af den skattepligtige indkomst (eller formue), men 
alene forhøjelse af det skattebeløb, der skal opkræves. Efter kontrol
loven skal forhøjelsen mindst andrage 10 kr. Ændringsforslaget tager 
sigte på at sikre, at kontrollovsforhøjelse altid kommer til opkræv
ning. Af praktiske administrative grunde mener man derimod fortsat 
at måtte undlade opkrævning af indkomstskattebeløb under 20 kr. 
også i de tilfælde, hvor en kontrollovsforhøjelse bringer det samlede 
skattebeløb op over 20 kr.“

Herudover indeholdt betænkningen et par ændringsforslag af 
formel karakter.

Med disse ændringer indstillede et flertal bestående af regerings
partiernes og socialistisk folkepartis medlemmer lovforslaget til ved
tagelse. Flertallet havde, efter hvad der anføres i betænkningen, 
over for finansministeren rejst spørgsmålet om forskellige ændringer, 
der i og for sig kunne være ønskelige, derunder en forhøjelse af børne
tilskuddene. „På grund af det dermed forbundne provenutab har 
finansministeren imidlertid ikke fundet det muligt at gennemføre 
sådanne ændringer på nuværende tidspunkt.

Et mindretal inden for flertallet (Herluf Rasmussen) kan stemme
for lovforslaget og de af finansministeren stillede ændringsforslag, men 
beklager, at der ikke kunne opnås tilslutning fra regeringen til en 
forhøjelse af børnetilskuddene. Principielt er mindretallet af den op
fattelse, at børnetilskud ikke bør modregnes i skatterne, men ud
betales kontant til de tilskudsberettigede i lighed med den i Sverige 
gældende ordning, hvorefter børnebidragene udbetales af barna
vårdsnämnden. I konsekvens heraf måtte bestemmelserne i udskriv
ningslovens afsnit IV ophæves, og i stedet måtte der gives særlige 
regler om udbetaling af børnetilskud enten ved særlig lov eller ind
passet i det sociale lovkompleks. Mindretallet har ikke på nuværende 
tidspunkt fundet det hensigtsmæssigt at fremsætte et hertil sigtende 
forslag.

Et 'mindretal (venstres og det konservative folkepartis medlem-
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mer af udvalget) kan tiltræde de af finansministeren foreslåede æn
dringer, men kan ikke medvirke til lovforslagets vedtagelse.“

Ved 2. behandling vedtoges ændringsforslagene uden afstem
ning, mens lovforslaget som helhed ikke mødte større tilslutning end 
ved 1. behandling.

Som ordfører for venstre anførte Foged bl. a., at hans parti ikke 
havde stillet ændringsforslag, men alligevel gerne ville have haft 
en skatteomlægning. „Vi har diskuteret det i udvalget, men der var 
ikke nogen mulighed for at nå frem til enighed eller for i det hele 
taget at finde nogen positiv indstilling hos regeringen, og derfor har 
vi som sagt undladt at stille ændringsforslag.

Vi er fortsat af den mening, at forholdet mellem direkte og in
direkte skatter ikke bør forrykkes til ugunst for den direkte beskat
ning. Under omsforhandlingerne nåede vi frem til et bestemt forhold 
mellem den direkte og den indirekte beskatning: 40 pct. direkte 
beskatning og 60 pct. indirekte beskatning. Regeringen har imidlertid 
ved at fremsætte udskrivningslovforslaget i uændret skikkelse for
rykket forholdet således, at procenterne nu bliver henholdsvis ca. 42 
og 58, d. v. s. en forringelse i forhold til omsforliget. Vi finder, at 
dette er et skridt i uheldig retning. Vi havde håbet, at netop oms
forliget ville betyde et vendepunkt i den forstand, at vi sammen med 
socialdemokratiet kunne føre en ændret politik på dette område.

Venstre er klar over, at regeringen ønsker at føre en såkaldt 
konjunkturregulerende finanspolitik, og vi har jo også lagt mærke 
til, på hvilken måde man ønsker at gøre det. Vi anerkender, at de 
indirekte beskatninger på den måde er indgået i regeringens over
vejelser; men når i de seneste dage — og for øvrigt også i den seneste 
tid — tillige kildeskat har været nævnt som en konjunkturregule
rende faktor, finder jeg anledning til i dag at gøre nogle bemærk
ninger ... “.

I overensstemmelse hermed udtalte Poul Møller (KF) bl. a.:
„Jo tungere skattebyrden bliver — jeg skal ikke sige noget om, 

hvor grænsen for skattebyrden er, hvis der skal siges noget om det, 
vil jeg lade andre tale på mine vegne og ikke selv udtale mig om det, 
for de grænser, man har sat, er gang på gang blevet overskredet — 
des vigtigere er det at få den fordelt rigtigt, des vigtigere er det, at 
man virkelig overvejer, i hvilket forhold den skal bæres af de enkelte 
befolkningsgrupper, og i hvilke forhold den skal bæres af de for
skellige skattemuligheder, der findes, om det skal være skat på 
arbejde, på indkomst og på opsparing, eller om det skal være skat 
på forbrug, der skal foretrækkes. Det er givet, at det må folketinget 
være mere og mere opmærksom på og ikke efter inertiens lov drive 
videre i et forældet skattesystem, fordi det nu engang er det nem
meste at bevare skattelovene, som de er, og ikke gå i gang med at 
ændre dem.“
8*
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Mose Hansen (Uafh) var heller ikke tilfreds med lovforslaget. 
„Mit parti er“, sagde han, „tilhænger af, at forbruget kommer til at 
bære en større part af beskatningen, men som udskrivningsskalaen 
foreligger, vil der efter de foreliggende oplysninger ske en forskyd
ning, således at det bliver de direkte skatter, der kommer til at bære 
en forholdsvis større part af statens indtægter end tidligere på grund 
af de stigende indtægter i 1963 og den uændrede udskrivningslov. 
Det vil sige, at der i det kommende skatteår vil ske en relativ for
mindskelse af de indirekte skatter set i forhold til de direkte skatter. 
En sådan forskydning kan mit parti ikke tiltræde eller medvirke til. 
For at fremme produktion og produktivitet, så fremgang i produk
tionen kan bære de stigende udgifter, må der i de kommende år føres 
en skattepolitik, der fremmer opsparing og kapitaldannelse og styrker 
borgernes lyst til øget arbejdsindsats. Den foreslåede udskrivnings
skala med stigende vægt lagt på de direkte skatter fremmer ikke 
disse mål.“

I øvrigt drejede debatten sig for en stor del om kildeskatten, 
som oppositionspartiernes ordførere udtalte sig skeptisk over for, 
mens finansministeren gjorde gældende, at man næppe i længden her 
i landet kunne komme udenom „et skattesystem, der i princippet 
ligner, hvad man har i vore nabolande. Med det stedse stigende sam
kvem landene imellem er det overordentlig upraktisk og giver en 
masse problemer, når man har to så vidt forskellige systemer. Jeg 
tror simpelt hen, at hvad enten man kan lide det eller ej, vil man i 
langt bredere kredse end nu, og måske langt hurtigere end nogen 
forestiller sig, erkende, at en sådan ændring må ske. Det er nok 
muligt, at vi skal over et valg, inden der kan blive en sådan mere 
almindelig erkendelse, og inden der også på det grundlag kan komme 
frugtbare forhandlinger. Men indtil da synes jeg, det under hensyn 
til den samlede økonomiske politik er rigtigt at gennemføre skatte
udskrivningen som her foreslået.“

I tilslutning hertil var man også inde på skattefradragsretten.
Ved 3. behandling, der også gav anledning til nogen debat, 

vedtoges lovforslaget enstemmigt med 88 stemmer, idet 59 medlem
mer (V, KF og Uafh) afholdt sig fra at stemme.

17. Lov om ændring af lov om særlig indkomstskat
m. V. (Finansminister Poul Hansen). [A. sp. 1505. C. sp. 737].

Mundtlig fremsættelse 6/3 (F. sp. 3592). 1. beh. 12/3 (F. sp. 
3836). Partiernes ordførere: Ove Hansen, Viggo Hauch, Haun- 
strup Clemmensen, Helge Larsen, Herluf Rasmussen og Mose 
Hansen. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Ove Hansen,
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K. B. Andersen, Holger Eriksen, Erhard Jakobsen, Kai Jensen 
(fra 1/4 P. A. Rasmussen), Peter Nielsen, Carl Petersen [for
mand], Retoft, Helge Larsen [næstformand], Viggo Hauch, 
Foged, Thisted Knudsen, Axel Kristensen, Haunstrup Clem
mensen, Gottschalck-Hansen, Poul Møller, Herluf Rasmussen). 
Betænkning (B. sp. 1009) afgivet 22/5. 2. beh. 28/5 (F. sp. 5650). 
Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning 
(B. sp. 1133) afgivet 29/5 3. beh. 3/6 (F. sp. 5966). Loven stad
fæstet 4, juni 1964. (Lovt. nr. 181).

Ved loven ændres lov om særlig indkomstskat m v , således 
som denne sidst er ændret ved lov nr 232 af 31. maj 1963 
(årbog 1962-63, side 121), jfr lovbekendtgørelse nr 289 af
4. juli 1963. Ændringerne vedrører de nedenfor omhandlede 
to områder.

1. Beskatningen af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom. 
Ifølge det samtidig fremsatte lovforslag om udskydelse af
13. aim. vurdering (se nedenfor under nr. 25) skulle denne ud
sættes et år fra 1. september 1964 til 1. september 1965. Denne 
udskydelse nødvendiggjorde ændringer i loven om særlig ind
komstskat, idet de sidst gennemførte ændringer i denne lov 
ved lov nr. 232 af 31. maj 1963 gav skatteydere, som har er
hvervet deres ejendom før 1. januar 1965, adgang til at opgøre 
deres fortjeneste med ejendomsværdien ved 13. almindelige 
vurdering som anskaffelsessum i stedet for det beløb, de faktisk 
har givet for ejendommen. Denne ordning var forudsætningen 
for at inddrage også fortjeneste på ejendomme, erhvervet før
1. januar 1949, under beskatning, idet det for sådanne ejen
domme ofte vil være vanskeligt at fremskaffe oplysninger om 
den faktiske anskaffelsessum og navnlig om forbedringsudgifter, 
der er afholdt siden erhvervelsen. Når 13. aim. vurdering ud
sattes et år, måtte skæringsdagen for de ved loven af 1963 
fastsatte nye regler om særlig indkomstskat — 1. januar 1965 — 
også udsættes et år. Den her omhandlede lov går da ud på at 
opretholde de gældende bestemmelser om beskatning af for
tjeneste på fast ejendom i den skikkelse, de har i lovbekendt
gørelse nr. 289 af 4. juli 1963, med den ændring, at bestemme!-
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serne først skal have virkning for ejendomsafståelser den 1. januar 
1966 eller senere. Dette betyder, at fortjeneste på ejendoms
afståelser til og med 31. december 1965 skal opgøres efter reglerne 
i lovbekendtgørelse nr. 205 af 13. juni 1961.

I det oprindelige lovforslag var tillige indeholdt forslag om 
ændringer af 1963-lovens regler om opgørelsen af den skattepligtige 
fortjeneste og dens beskatning. Ifølge 1963-loven skal der svares særlig 
indkomstskat af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, uanset 
hvornår ejendommen er erhvervet. Også fortjeneste på ejendomme, 
der er anskaffet før 1. januar 1949, skal således inddrages under 
loven. Ved opgørelsen af fortjenesten indrømmes der et fradrag på 
40 pct. af anskaffelsessummen. Endvidere gives der et fradrag på 
6 pct. af anskaffelsessummen for hvert år, hvori den skattepligtige 
har ejet ejendommen, idet der dog ikke gives 6 pct.s fradrag for 
tiden forud for skæringsdagen. Endelig skal der gives et fast fradrag 
på 10.000 kr. Dette gives dog ikke pr. ejendom, men i den samlede 
fortjeneste, der i løbet af et indkomstår er indvundet ved afståelse 
af fast ejendom. Den fortjeneste, der er til rest, når fradragene er 
foretaget, skal forhøjes med 50 pct., hvis den beskattes hos en person 
eller et dødsbo. Dette virker på samme måde som en forhøjelse af 
den særlige indkomstskat fra 30 til 45 pct. Selskaber og foreninger 
skal medregne den særlige indkomst ved opgørelsen af deres alminde
lige indkomst, men slipper til gengæld for forhøjelsen på de 50 pct.

Med den begrundelse, at den påtænkte fiksering af grundskylden 
gjorde det ønskeligt til gengæld at skærpe den særlige indkomstskat 
ved store fortjenester på ejendomssalg, foreslog finansministeren 
følgende ændringer i reglerne: fradraget på 40 pct. af anskaffelses
summen og 6 pct.s fradraget for hvert år efter skæringsdagen fore
sloges opretholdt. Derimod foresloges fradraget på 10.000 kr. for
højet til 40.000 kr. Til gengæld foresloges det at forhøje den fortjeneste, 
der herefter blev til rest, med 100 pct., hvis den skulle beskattes hos 
personer eller dødsboer, hvilket gav en faktisk beskatningsprocent 
på 60. Hvis fortjenesten var indvundet af et selskab eller en forening, 
foresloges den forhøjet med 662/3 pct.

Under behandlingen i folketinget udgik imidlertid disse ændrin
ger af reglerne om beskatningen af ejendomsafståelser af lovforslaget.

2. Ændrede skattepligtsregler m. v. Denne del af loven ved
rører alle former for særlig indkomst og tager sigte på at hindre 
den skatteflugt, der finder sted, når skatteydere tager bopæl i 
udlandet for at slippe for at betale særlig indkomstskat.

Pligten til at svare særlig indkomstskat påhviler i henhold 
til loven om særlig indkomstskat personer og dødsboer, der er
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fuldt eller begrænset skattepligtige til staten. Efter de gæl
dende regler, jfr. lovens § 14, ansættes den særlige indkomst
skat ligesom den almindelige indkomstskat efter indkomsten i 
det forud for skatteåret afsluttede kalenderår (eventuelt regn
skabsår). Det er derfor ikke tilstrækkeligt for beskatning af 
særlig indkomst i et bestemt kalenderår, at den pågældende 
person eller det pågældende dødsbo er skattepligtig til staten, 
når indtægten erhverves, men personen eller dødsboet skal også 
være skattepligtig i det følgende skatteår. Det betyder, at en 
her i landet fuldt skattepligtig person, som f. eks. den 2. januar 
1964 har erhvervet en indtægt, hvoraf der skal svares særlig 
indkomstskat, ikke kommer til at svare denne, såfremt han 
flytter til udlandet inden den 1. april 1965, og kun kommer til 
at svare en del af skatten, hvis han fraflytter i løbet af skatte
året 1965-66 (1. april 1965-31. marts 1966). Tilsvarende kom
mer begrænset skattepligtige, jfr. statsskattelovens § 2, nr. 3, 
og ligningslovens § 3, stk. 2, ikke til at svare særlig indkomst
skat, hvis den pågældende afhændelse bevirker, at den begræn
sede skattepligt for så vidt angår denne indkomstkilde op
hører.

Efter den her omhandlede lovsker der i forhold til den hidti
dige ordning den ændring, at pligten til at svare særlig indkomstskat 
påhviler personer og dødsboer,der ved erhvervelsen, henholdsvis konsta
teringen, aj de aj loven omfattede fortjenester eller tab er fuldt eller be
grænset skattepligtige til staten. Det vil sige, at den særlige indkomst
skattepligt knyttes til erhvervelsestidspunktet for den pågældende 
indtægt, hvilket medfører, at den særlige indkomstskat altid 
skal svares fuldt ud, uanset om fraflytning til udlandet eller 
ophør af skattepligtig virksomhed senere finder sted, og uanset 
om den pågældende person eller det pågældende dødsbo kun 
er skattepligtig for en del af det skatteår, i hvilket fortjenesten 
eller tabet erhverves eller konstateres.

For fuldt skattepligtige får ændringen virkning for al ind
tægt, der omfattes af loven om særlig indkomstskat, hvad enten 
indtægten hidrører her fra landet eller fra udlandet, mens æn
dringen for begrænset skattepligtige kun får virkning for for
tjeneste eller tab ved afhændelse af formuegoder, af hvis af-
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kast de pågældende er indkomstskattepligtige, idet det kun er 
for disse, der består pligt til at svare særlig indkomstskat, jfr. 
lovens § 10.

Loven medfører ingen ændring af reglerne om påligning og 
betaling af den særlige indkomstskat, der fortsat skal ske i 
overensstemmelse med de almindelige for indkomstskatten til 
staten gældende regler, jfr. lovens § 14. Det betyder, at be
stemmelserne ikke får nogen virkning i de tilfælde, hvor den 
fulde eller begrænsede skattepligt til staten fortsat består. I 
disse tilfælde vil der på alle måder være at forholde som hidtil.

De nye regler trådte i kraft den 1. juli 1964.
Ved 1. behandling fik den del af lovforslaget, der tog sigte på at 

hindre skatteflugt, tilslutning fra alle partier. Lovforslagets bestem
melser om beskatning af fortjeneste ved ejendomsafståelse fik til
slutning af Ove Hansen (S), Helge Larsen (RV) og Herluf Rasmussen 
(SF), mens Viggo Hauch (V) og Haunstrup Clemmensen (KF) ikke 
kunne gå med til denne del af lovforslaget. De mente, at prisstig
ningen på jord til bebyggelse først og fremmest burde bekæmpes ved 
en ændret zone- og byggemodningspolitik, men var i øvrigt villige 
til at medvirke til inddragelse af en væsentlig part af fortjenesten 
på, jord, der overgik til anden anvendelse, og henviste her til de 
tanker om en frigørelsesafgift, de to partier havde fremsat under 
behandlingen af forslaget til 1963-loven om ændringer i loven om 
særlig indkomstskat. Mose Hansen (Uafh) gav udtryk for tilsvarende 
synspunkter.

Lovforslaget henvistes til behandling i et udvalg, som i sin 
betænkning oplyste, at man ikke havde afsluttet arbejdet med den 
del af lovforslaget, som omhandlede beskatningen af fortjeneste ved 
ejendomsafståelse. Under forhandlingerne var der af venstres og det 
konservative folkepartis medlemmer af udvalget fremlagt en skitse 
til en frigørelsesafgift og et dertil knyttet udkast til ændring af vur
deringsloven. Skitsen og lovudkastet var optrykt som bilag til be
tænkningen.

Om skitsen anførtes i bilaget bl. a. :
„Skitsen vil gå ud på, at ejendomme, der dyrkes, ved overgang 

fra dyrkning til andet brug, skal svare en frigørelsesafgift, der an
sættes til 30 pct. af forskellen mellem salgsprisen og en samtidig med 
ejendomsvurderingen ansat brugsværdi plus forbedringer plus 6 pct. 
p.a. siden ansættelsen plus 100 pct. heraf plus et yderligere tillæg. 
Brugsværdien vil, hvor der ikke er en særlig beliggenhedsværdi, være 
den samme som den ved aim. vurdering til ejendomsskyld ansatte 
ejendomsværdi.
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Det skal dog være således, at hvor en køber af en jordbrugs
ejendom udsteder erklæring om, at han køber ejendommen for fort
sat at dyrke den, skal der ikke betales frigørelsesafgift, uanset at 
salgsprisen overstiger brugsværdien plus forbedringer plus 6 pct. p.a. 
siden vurderingen plus 100 pct. heraf plus det særlige tillæg.

Overholdes denne erklæring ikke, således at ejendommen an
vendes til andet brug, skal køberen betale den afgift, sælgeren ellers 
skulle have betalt. Overholdes erklæringen, vil ejendommen efter at 
være anvendt som dyrkningsejendom blive behandlet som en alminde
lig dyrkningsejendom ved videresalg.

Derudover belægges ubebygget jord med en fortsat afgift ved 
ejendomshandel på 30 pct. af forskellen mellem afståelsesvederlaget 
og anskaffelsessummen plus 10 pct. p.a. for det antal år, vedkom
mende har ejet ejendommen.

For en bebygget ejendom, der ikke er en dyrkningsejendom, 
betales ved ejerskifte afgift af den del af arealet, der kan betegnes 
som overskydende ud over et friareal. Friarealet er mindst 2500 m2 
og ellers et areal, hvis afståelsesværdi er lig bygningernes afståelses
værdi. Anskaffelsesværdi og afståelsesværdi opdeles i bygningsværdi 
og grundværdi i samme forhold, som sidste vurdering til ejendoms
skyld har delt ejendommens værdi i jordværdi og bygningsværdi 
under hensyn til forbedringer siden sidste vurdering.

Hvor en ejer af en dyrket ejendom bebygger grundene og sælger 
disse, skal frigørelsesafgiften beregnes som af ubebygget grund ved i 
afståelsesbeløbet at fradrage de faktiske byggeudgifter. Fra en land
brugsejendom kan altid sælges en grund på indtil 2500 m2 hvert
5. år, uden at der svares frigørelsesafgift.“

Udvalget og finansministeren var enedes om, at skitsen til en 
frigørelsesafgift skulle indgå i de fortsatte overvejelser af den ende
lige udformning af reglerne om beskatning af fortjeneste ved afståelse 
af fast ejendom. Disse overvejelser ville det ikke være muligt at af
slutte i folketingssamlingen.

Under hensyn til, at 13. aim. vurdering var udskudt 1 år, var 
man under disse omstændigheder enedes cm at søge de gældende 
regler om særlig indkomstskat af fortjeneste på fast ejendom opret
holdt endnu et år indtil 1. januar 1966, og udvalget tiltrådte derfor 
de af finansministeren stillede ændringsforslag, hvorved de gældende 
bestemmelser om beskatning af fortjeneste ved ejendomsafståelse 
opretholdes i den skikkelse, de har i lovbekendtgørelse nr. 289 af 4. juli 
1963, men således at de først får virkning for ejendomsafståelser den 
1. januar 1966 eller senere. Endvidere stilledes et ændringsforslag 
vedrørende ikrafttrædelsestidspunktet for de nye ændrede skatte
pligtsregler. Det udtaltes, at der var enighed om, at de nu foreslåede 
skattepligtsregler burde optages til revision i forbindelse med revi
sionen af bestemmelserne om beskatning af fast ejendom. Formålet
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hermed skulle bl. a. være at søge tilvejebragt en ordning, der så 
effektivt som muligt sikrer erlæggelsen af skatter i tilfælde af fra
flytning.

Udvalget indstillede herefter lovforslaget til vedtagelse med de 
foreslåede ændringer, idet dog venstres og det konservative folke
partis medlemmer af udvalget fremhævede, at „de to partier ikke 
derved ændrer deres principielle stilling til kapitalvindingsskatten, 
som er tilkendegivet ved, at de to partier sidste år stemte mod loven.

Venstre og det konservative folkeparti vil medvirke til at hindre 
kapitalflugt, men stemmer derudover alene for forslaget for at sikre 
den fornødne tid til gennemdrøftelse af deres forslag om en frigørelses
afgift til afløsning af kapitalvindingsskatten ved salg af fast ejendom.“

Ved 2. behandling tiltrådte Mose Hansen (Uafh) ændringsfor
slagene og erklærede, at så vidt han kunne se, var den skitserede fri
gørelsesafgift en mulig løsning.

Ændringsforslagene vedtoges, og lovforslaget gik til fornyet 
udvalgsbehandling. I tillægsbetænkningen udtaltes bl. a.:

„Udvalget har holdt et møde efter lovforslagets anden behand
ling og har i dette drøftet bestemmelsen i § 4 i lov om særlig ind
komstskat. Efter denne sidestilles erstatnings- og forsikringssummer 
med salgssummer ved beskatningen af særlig indkomst.

Dette indebærer, at en ejer af en fast ejendom, som i anledning 
af en skade på ejendommen får en erstatnings- eller forsikringssum 
udbetalt, kan blive stillet over for et skattekrav, selv om hele erstat
nings- eller forsikringssummen medgår til udbedring af den skete 
skade.

Der er i udvalget enighed om, at den særlige indkomstskat ikke 
bør besværliggøre genanskaffelsen i disse tilfælde. Der bør derfor ud
formes en ordning, hvorefter særlig indkomstskat ikke skal opkræves, 
når en erstatnings- eller forsikringssum for skade på en bygning med
går til genanskaffelse. Til gengæld må det overvejes at tage den 
fortjeneste, der således undgår beskatning, i betragtning ved senere 
salg af den genanskaffede bygning. Hvis der er tale om en bygning, 
som er genstand for skattefri afskrivning, bør afskrivningsgrundlaget 
principielt kun forøges med de beløb, som skatteyderen har investeret 
ud over erstatnings- eller forsikringssummen.

Der er i udvalget ligeledes enighed om, at ekspropriation ikke bør 
medføre pligt til at svare skat af særlig indkomst i henhold til § 2, 
nr. 13.

Finansministeren har givet tilsagn om, at han i den kommende 
folketingssamling vil fremsætte forslag om ændrede regler på de 
nævnte punkter i forbindelse med revisionen af reglerne om beskat
ning af fortjeneste på fast ejendom. Der er mellem udvalget og 
finansministeren enighed om, at de regler, som til sin tid gennem
føres, skal have virkning for det kommende skatteår, skatteåret
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1965-66. For skatteydere med kalenderåret som regnskabsår betyder 
dette, at de ny regler vil kunne anvendes på fortjenester, der ind
vindes i 1964.“

Udvalget indstillede lovforslaget til endelig vedtagelse uændret, 
og ved 3. behandling vedtoges lovforslaget enstemmigt med 124 
stemmer, idet 3 (Uafh) undlod at stemme.

18. Lov om nedslag i skatteansættelsen for folkepen
sionister m. fl. (Finansminister Poul Hansen). [A. sp. 271.
C. sp. 33].

Skriftlig fremsættelse 6/n (F. sp. 775). 1. beh. 13/n (F. sp. 
971). Partiernes ordførere: Peter Nielsen, Foged, Asger Jensen, 
Axel Sørensen, Chr. Madsen og Mose Hansen. 2. beh. 19/n 
(F. sp. 1090). 3. beh. 4/12 (F. sp. 1514). Loven stadjæstet 18. de
cember 1963. (Lovt. nr. 409).

I en længere årrække har invalide- og folkepensionister 
samt andre ældre skattepligtige med mindre indkomster haft 
ret til særlige nedslag i den skattepligtige indkomst. Nedslagene 
bevirker, at såvel statsindkomstskatten som den kommunale 
indkomstskat nedsættes eller bortfalder helt.

Reglerne er fra tid til anden blevet ændret i takt med 
stigninger i pensionsbeløbene. Disse ændringer har navnlig 
haft til formål at undgå, at forhøjelser i folkepensionen med
fører større skattestigninger for de personer, der kun har folke
pensionen at leve af.

Reglerne blev i 1963 reguleret ved lov nr. 21 af 26. januar 
1963 om nedslag i skatteansættelsen for folkepensionister m. fl. 
Pensionsbeløbene var i 1963 noget højere end i 1962. Uden 
ændringer i nedslagsreglerne (og udskrivningsreglerne) ville 
folkepensionisternes indkomstskat for skatteåret 1964-65 derfor 
i mange tilfælde blive større end for indeværende skatteår. 
For de fleste af de personer, der alene har folkepension at leve 
af, ville skattestigningen i mange sognekommuner andrage 
100-200 kr. Det drejer sig her alene om stigning i kommune
skatten, da de i 1963 fastsatte nedslagsregler allerede i den
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udformning, de nu har, bevirker, at disse personer hverken 
skal svare indkomstskat til staten eller invalide- og folke
pensionsbidrag.

For at begrænse disse skattestigninger bestemmer nær
værende lov, at nedslag skal gives for skattepligtige ind
komster på under 10.200 kr. (tidligere 9.000 kr.), den såkaldte 
maksimalindkomst. Nedslaget udgør 3.500 kr. (tidligere 3.000 
kr.), dog højst forskellen mellem 10.200 kr. (tidligere 9.000 kr.) 
og den pågældendes skattepligtige indkomst.

Efter det af finansministeren fremsatte lovforslag skulle over
grænsen for nedslaget uforandret udgøre 3.000 kr., men dette beløb 
blev under sagens behandling i folketinget — efter forslag af finans
ministeren — sat op til de nævnte 3.500 kr. Som begrundelse herfor 
anførte finansministeren, at man herved havde villet sikre, at per
soner, som alene har folkepension at leve af, får den fulde fordel af 
maksimalindtægtens forhøjelse. Ændringen vil navnlig få betydning 
i kommuner med lave personfradrag og høje beskatningsprocenter.

Lovforslaget blev i folketinget tiltrådt fra alle sider. Det gen
nemførtes uden udvalgsbehandling og vedtoges med den nævnte 
ændring enstemmigt.

19. Lov om ændring i lov om sømandsskat. (Finans
minister Poul Hansen}. [A. sp. 1557. C. sp. 369].

Skriftlig fremsættelse n/3 (F. sp. 3647). 1. beh. 17/3 (F. sp. 
3998). Partiernes ordførere: Peter Nielsen, Foged, Poul Møller, 
Axel Sørensen, Herluf Rasmussen og Mose Hansen. Henvist til 
udvalg på 17 medlemmer (Peter Nielsen, Holger Eriksen [for
mand], Gerholm, Ove Hansen, Egon Jensen, P. A. Rasmussen, 
Retoft, Rudy Schrøder, Axel Sørensen [næstformand], Foged, 
Viggo Hauch, Conrad Kofoed, Finn Poulsen, Poul Møller, 
Baagø, Hagen Hagensen og Herluf Rasmussen). Betænkning 
(B. sp. 659) afgivet 16/4. 2. beh. 21/4 (F. sp. 4800). 3. beh. 23/4 
(F. sp. 4828). Loven stadfæstet 13. maj 1964. (Lovt. nr. 139).

Loven om sømandsskat blev i den foregående folketings
samling ændret ved lov nr. 204 af 31. maj 1963, jfr. lovbekendt
gørelse nr. 260 af 7. juni 1963 (årbog 1962-63, side 120).

Nærværende lov går først og fremmest ud på at forhøje
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visse af de gældende fradragssatser, men indeholder tillige nogle 
ændringer af teknisk eller redaktionel karakter.

Det i lovbekendtgørelsens § 5, stk. 4, omhandlede månedlige 
fradrag for sømænd, der sejler i udenrigsfart, forhøjes ved loven 
fra 170 kr. til 350 kr. om måneden (sidstnævnte beløb blev under 
sagens behandling i folketinget sat op fra 300 kr. til de anførte 
350 kr.), mens den særlige minimalsats for ikke-forsørgere er 
forhøjet fra 50 kr. til 100 kr. om måneden. § 5, stk. 4, har her
efter følgende ordlyd:

„For sømænd, der sejler i udenrigsfart, ydes der ud over 
det i stk. 1 omhandlede fradrag et særligt fradrag. Fradraget 
udgør for forsørgere 350 kr. månedlig. For andre skatteydere 
udgør fradraget 350 kr. månedlig, dog højst 15 pct. af indtægten 
om bord efter eventuelt fradrag som omhandlet i § 5, stk. 3, 
eller § 6, men ikke mindre end 100 kr. månedlig.“

Samtidig er fradraget i § 20, stk. 1, for udenlandske sømænd, 
som beskattes med 15 pct. af den kontante indtægt, forhøjet 
fra 170 kr. til 300 kr. månedlig. I overensstemmelse med hid
tidig praksis har man endvidere henført rutetrafik med en 
mindre sejldistance fra havn til havn end 50 sømil til den 
begrænsede fart, hvor sømandsbeskatningen ikke anvendes, dog 
således at det efter ansøgning kan tillades, at skibe i sådan 
rutefart under visse betingelser inddrages under sømands
skatteordningen.

I lovbekendtgørelsens kapitel II foretager loven den 
ændring, at sømandsskat, der svares af sømænd bosat på 
Færøerne, skal tilfalde Færøernes landskasse. Dette er i overens
stemmelse med, hvad der for tiden fra 1959 har været gældende 
i henhold til tekstanmærkning til § 1 på de årlige finanslove.

De tekniske og redaktionelle ændringer, som loven inde
holder, og hvoraf enkelte blev indføjet i folketinget, angår 
§§ 13, 14, 15, 16 og 18. Nyordningen træder i kraft 1. januar 
1965, nogle af dens bestemmelser dog — efter hvad der blev 
fastsat i folketinget — på et tidligere tidspunkt, nemlig efter 
de almindelige regler for loves ikrafttræden.

Ved fremsættelsen af lovforslaget anførte finansministeren bl.a.: 
„Under de forhandlinger, som jeg sidste år førte med sømæn-



126 Vedtagne lovforslag (finansmin.) 1963/ 
/1964

denes organisationer, blev der drøftet foiskellige ændringer i sømands
skatteloven. Enkelte af disse ændringer blev gennemført allerede 
sidste år. Det drejede sig navnlig om en forhøjelse af sømændenes 
faste fradrag for udgifter i forbindelse med arbejdet om bord m. m., 
det såkaldte standardfradrag. De øvrige spørgsmål blev henskudt til 
undersøgelse i et udvalg, der siden maj sidste år har arbejdet med en 
gennemgang af sømandsskattelovens bestemmelser. Udvalget er 
næsten færdig med sit arbejde, og en betænkning herom vil foreligge 
i den nærmeste fremtid, således at den kan indgå i forhandlingerne 
om det nu fremsatte forslag. Når forslaget fremsættes allerede nu, 
skyldes det navnlig hensynet til den fastsatte frist for fremsættelse 
af lovforslag. Ved udformningen af de foreslåede ændringer er der 
imidlertid taget hensyn til de oplysninger, som jeg har modtaget om 
udvalgets overvejelser.

Den ændring, der har størst betydning for de sømandsbeskattede, 
angår det særlige fradrag, som tilkommer sømænd i udenrigsfart. 
Under hensyn til den siden fradragets fastsættelse skete udvikling 
i priser og lønninger samt til de særlige forhold, hvorunder tjenesten 
i udenrigsfart må udføres, foreslås fradraget forhøjet fra 170 kr. 
månedlig til 300 kr. månedlig. For ikke-forsørgere skal fradraget dog 
stadig højst kunne udgøre 15 pct. af indtægten om bord efter visse 
fradrag, men det nugældende minimumsfradrag for ikke-forsørgere 
foreslås forhøjet fra 50 kr. til 100 kr. månedlig.

Der stilles også forslag om en opregulering af det faste fradrag 
for de ikke-nordiske sømænd, som svarer sømandsskat med en fast 
procentsats på 15. Dette fradrag er efter de gældende regler 170 kr. 
månedlig, men foreslås ligesom fradraget for udenrigsfart forhøjet til 
300 kr. månedlig. Herved er det også taget i betragtning, at de lettelser, 
der siden 1961 på forskellig måde er gennemført i sømandsbeskat
ningen, ikke er kommet de udenlandske sømænd til gode.

Skibe i fast rutefart har man efter hidtidig praksis kun anset for 
at være omfattet af sømandsskatteordningen, når sejl distancen fra 
havn til havn er mindst 50 sømil. Denne regel foreslås lovfæstet, men 
samtidig søges gennemført en adgang til dispensation for ruter med 
mindre sejldistance, helt ned til 25 sømil, således at de kan komme 
ind under ordningen under visse nærmere betingelser.

Endelig stilles der forslag om nogle mere teknisk betonede æn
dringer i lovens §§ 14-16 og § 18. Formålet med disse ændringer er 
at tilvejebringe et bedre grundlag for beskatningen i land i de første 
år, efter at en sømand er ophørt med tjeneste om bord. Efter de gæl
dende regler kan det ske, at beskatningen i disse tilfælde kommer til 
at bygge på indkomsten i meget korte perioder. På denne måde kan 
tilfældigheder i høj grad spille ind, og ændringerne skal tjene til at 
afhjælpe dette.“

Lovforslaget fik i folketinget en velvillig modtagelse. Det hen-
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vistes efter 1. behandling til et udvalg, der i sin enstemmige betænk
ning udtaler:

„Udvalget har holdt 4 møder og herunder haft samråd med 
finansministeren. Fra Danmarks Skibsførerforening, Dansk Styr
mandsforening, Maskinmestrenes Forening, Radiotelegrafis tforenin
gen af 1917, Dansk Sø-Restaurations-Forening, Sømændenes For
bund i Danmark, Søfyrbødernes Forbund i Danmark og Danmarks 
Rederiforening er modtaget en fælleshenvendelse til udvalget.

Finansministeren og udvalget er enedes om nedenstående æn
dringsforslag, hvorom bemærkes:

Ændringsforslag nr. 1 er udtryk for en delvis imødekommenhed 
over for nogle af forannævnte organisationer fremsatte ønsker og går 
ud på at forhøje fradraget for udenrigsfart fra lovforslagets 300 kr. 
til 350 kr.

De under nr. 2 og 3 stillede ændringsforslag tager sigte på at 
lette beregningsarbejdet ved udregning af skatten af bevaret ind
tægt i land.

Ændringsforslag nr. 4 angår lovforslagets ikrafttræden. Efter 
forslagets § 2 skal samtlige ændringer træde i kraft den 1. januar
1965. Denne udsættelse med ikrafttrædelsen er af praktiske grunde 
nødvendig, for så vidt angår ændringerne i § 1, nr. 4-9 — efter ved
tagelse af forannævnte ændringsforslag bliver det nr. 4-10. Da det 
kan have betydning, at visse af de øvrige ændringer får virkning 
snarest muligt, foreslås en affattelse af § 2, der medfører, at de sidst
nævnte ændringer kan træde i kraft kort tid efter lovforslagets even
tuelle vedtagelse.“

Med de nævnte ændringsforslag vedtoges lovforslaget enstem
migt, idet et grønlandsk medlem afholdt sig fra at stemme.

20. Lov om ændring i lov om afgift af arv og gave. 
(Finansminister Poul Hansen). [A. sp. 17. C. sp. 157].

Skriftlig fremsættelse 2/io (F- sp. 74). 1. beh. 24/10 (F. sp. 
588). Partiernes ordførere: K. Axel Nielsen, Peter Larsen, 
(Ib Thyregod), Erna Sørensen, Else-Merete Ross, Lis Mølbjerg 
(Herluf Rasmussen) og Rimstad. Henvist til samme udvalg 
som forslag til lov om ændringer i skifteloven (se under nr. 106). 
Betænkning (B. sp. 205) afgivet 31/x. 2. beh. 7/2 (F. sp. 2879). 
Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning 
(B. sp. 255) afgivet 12/2. 3. beh. 14/2 (F. sp. 3155). Loven stad
fæstet 4. marts 1964. (Lovt. nr. 52).
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Ved loven, der trådte i kraft den 1. april 1964, samtidig 
med arvelov nr. 215 af 31. maj 1963, foretoges en lang række 
ændringer i lov om afgift af arv og gave, jfr. lovbekendtgørelse 
nr. 138 af 29. april 1957. Det fremsatte lovforslag var — bort
set fra en enkelt ændring af sproglig karakter — enslydende 
med det forslag til lov om ændring i lov om afgift af arv og 
gave, der blev fremsat i folketingsåret 1962-63, men som ikke 
nåede at blive færdigbehandlet. Med hensyn til indholdet af 
dette lovforslag og baggrunden for dets fremsættelse henvises 
til omtalen i folketingsårbog 1962-63, side 383 ff.

Under folketingets behandling af lovforslaget skete for
skellige væsentlige ændringer:

Således ændredes afgiftsskalaen i arveafgiftslovens § 2, 
afsnit A, der bl. a. finder anvendelse ved arv til ægtefælle, 
børn, stedbørn m. v., således at det afgiftsfri beløb 2.000 kr. 
forhøjedes til 5.000 kr. under hensyn til, at beløbet 2.000 kr. 
var fastsat i 1922 og ikke ændret siden. I tilslutning til denne 
ændring, der efter forslag af finansministeren vedtoges ved 
lovforslagets 2. behandling, vedtoges ved lovforslagets 3. be
handling, ligeledes efter forslag af finansministeren, yderligere 
den ændring, at det gaveafgiftsfri beløb efter arveafgiftslovens 
§ 44, stk. 2, ligeledes forhøjedes fra 2.000 kr. til 5.000 kr.

For arv til ægtefælle indføjedes efter forslag af finansmini
steren ved lovforslagets 2. behandling den særregel i lovforsla
get, formuleret som et nyt stykke i arveafgiftslovens § 2, 
afsnit A, at arv på ikke over 50.000 kr. skulle være afgiftsfri, 
og at der for arv mellem 50.000 kr. og 100.000 kr. skulle svares 
afgift efter en lempeligere skala end den ellers gældende. 
Baggrunden for disse ændringer er, at der efter arvelovens 
ikrafttræden den 1. april 1964 ikke er samme adgang for den 
efterlevende ægtefælle til at opnå afgiftsfrihed i henhold til 
arveafgiftslovens § 14, stk. 1, ved overtagelse af ægtefællernes 
fællesbo til hensidden i uskiftet bo, idet de hidtil gældende 
regler om den efterlevende ægtefælles adgang til at hensidde 
i uskiftet bo med udarvinger af anden arveklasse (den afdøde 
ægtefælles forældre eller disses afkom) bortfalder. Bortset 
herfra har man fundet det rimeligt, at der for alle tilfælde, hvor
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afgiftsfrihed ikke opnås ved ægtefællens overtagelse af fælles
boet til hensidden i uskiftet bo, gennemføres et afgiftsfrit 
minimum af betydelig størrelse for ægtefællers arv. Det afgifts
fri minimum på 50.000 kr. vil medføre, at arveafgiften bort
falder for langt de fleste arvelodder til arveladernes ægtefæller.

Ved lovforslagets 1. behandling i folketinget indskrænkede 
K. Axel Nielsen (S), Peter Larsen (V), Erna Sørensen (KF) og Else- 
Merete Ross (RV) sig stort set til at henvise til de pågældende ord
føreres bemærkninger, da lovforslaget var til 1. behandling i folke
tingsåret 1962-63. Lis Mølbjerg (SF) udtalte sit partis velvilje over 
for lovforslaget, idet hun dog ønskede at se på enkelte af bestem
melserne i et udvalg. Rimstad (Uafh) henstillede, at man i udvalget 
overvejede, om ikke arveafgiften også af særejemidler burde beregnes 
efter arvingens slægtskabsforhold til den nærmest beslægtede af de 
afdøde ægtefæller, ligesom det i det i lovforslaget foreslåede nye § 7, 
stk. 3, i arveafgiftsloven var foreslået for fællesbomidler.

Efter 1. behandling henvistes lovforslaget til det udvalg, som 
folketinget samme dag havde vedtaget at nedsætte vedrørende for
slag til lov om ændringer i skifteloven. I udvalgets enstemmige 
betænkning, hvori finansministeren stillede forslag om den ovenfor 
omtalte ændrede affattelse af arveafgiftslovens § 2, afsnit A, udtaltes 
bl. a.:

„Under samrådet har udvalget med ministrene drøftet spørgs
målet om at udvide reglen i det under lovforslagets § 1, nr. 5, fore
slåede nye stk. 3 i lovens § 7 til også at gælde særejemidler. Justits
ministeren oplyste, at spørgsmålet er af videregående betydning, 
idet det tillige vedrører lovens § 7, stk. 1 og 2, og § 21, og efter at 
finansministeren havde oplyst, at man i finansministeriet havde 
påbegyndt et forberedende arbejde vedrørende en tilbundsgående 
revision af loven, erklærede udvalget sig efter ministerens henstilling 
indforstået med, at spørgsmålet optages til behandling under denne 
revision.

Under samrådet behandledes tillige et af advokatrådet rejst 
spørgsmål vedrørende ændring af bestemmelsen i lovens § 18, stk. 2, 
nr. 1, jfr. § 48, stk. 2, således at arve- og gaveafgift, for så vidt angår 
faste ejendomme, der er udlagt i arv eller overdraget som gave, frem
tidig skulle kunne beregnes af den på tidspunktet for arveudl ægget 
eller gaven gældende ejendomsværdi. Efter henstilling fra finans
ministeren erklærede udvalget sig indforstået med, at også dette 
spørgsmål blev henskudt til behandling under den ovenfor omtalte 
revision af loven.

På et spørgsmål vedrørende revision af reglerne om beregning 
af notarialgebyrer oplyste finansministeren, at en revision for tiden 
forberedtes i et udvalg, der formentlig ville kunne tilendebringe sit
9
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arbejde inden længe, således at lovforslag forventes fremsat i næste 
folketingsår.“

Under lovforslagets 2. behandling oplyste K. Axel Nielsen (S), 
at finansministeren i udvalget havde oplyst, at der i folketingsåret 
1964-65 kunne forventes fremsat lovforslag om revision af gebyr
beregningsreglerne i sportelreglementet, tinglysningsafgiftsloven, 
stempelloven og skifteafgiftsbestemmelserne.

Efter fornyet udvalgsbehandling mellem 2. og 3. behandling 
vedtoges lovforslaget ved 3. behandling enstemmigt.

21. Lov om ændring i lov om selvangivelsen af indkomst 
og formue, om foranstaltninger til kontrol med selvangivelsen 
og om straffen for skattesvig m. v. samt om ændring i lov 
om påligningen af indkomst- og formueskat til staten. 
(Finansminister Poul Hansen). [A. sp. 429. C. sp. 105].

Skriftlig fremsættelse 20/n (F. sp. 1118). l.beh. 28/n (F. sp. 
1403). Partiernes ordførere: Peter Nielsen, Foged, Hagen 
Hagensen, Axel Sørensen, Aksel Larsen og Mose Hansen. 
Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Peter Nielsen, Holger 
Eriksen [formand], Lis Groes, Ove Hansen, Egon Jensen, Kai 
Jensen (fra Chr. Rasmussen), P. A. Rasmussen, Retoft, 
Axel Sørensen [næstformand], Foged, Anders Andersen, P. E. 
Eriksen, Finn Poulsen, Hagen Hagensen, Asger Jensen, Vester- 
gaard Poulsen og Aksel Larsen (fra 10/12 Herluf Rasmussen)). 
Betænkning (B. sp. 169) afgivet 23/x. 2. beh. 28/x (F. sp. 2370). 
Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning 
(B. sp. 177) afgivet 28/x. 3. beh. 30/i F. sp. 2463). Loven stad
fæstet 30. januar 1964. (Lovt. nr. 23).

I november 1963 fremsatte finansministeren i folketinget 
et „forslag til lov om ændring i lov om selvangivelsen af ind
komst og formue, om foranstaltninger til kontrol med selv
angivelsen og om straffen for skattesvig m. v.“. Dette lovfor
slag henvistes efter 1. behandling til et udvalg, der i en i januar 
afgivet betænkning enstemmigt indstillede, at det deltes i to 
lovforslag, nemlig

A. forslaget til nærværende lov, der vedrører følgende
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bestemmelser i lov om selvangivelsen af indkomst og formue, 
om foranstaltninger til kontrol med selvangivelsen og om 
straffen for skattesvig m. v., jfr. lovbekendtgørelse nr. 278 af
25. august 1958: indledningen, numrene 1, 2 og 4-8 i § 1 samt 
§ 2, hvortil under sagens videre behandling føjedes nogle æn
dringer i ligningsloven, ifr. lovbekendtgørelse nr. 388 af 4. de
cember 1963.

B. „Forslag til lov om ændring i lov om selvangivelsen af 
indkomst og formue, om foranstaltninger til kontrol med selv
angivelsen og om straffen for skattesvig m. v.“, omfattende 
indledningen og numrene 3 og 9-17 i § 1 i forannævnte lov
bekendtgørelse af 1958 (kontrolloven). Angående lovforslag 
B.s gennemførelse se nærmest efterfølgende sag.

Delingen blev tiltrådt af folketinget. Den skyldtes, at der var 
nogle af de foreslåede bestemmelser, som det ansås for ønskeligt at 
få gennemført inden udgangen af januar 1964, mens andre ikke 
hastede så meget.

Om indholdet af og formålet med det oprindelige lovforslags 
bestemmelser anførte finansministeren ved fremsættelsen:

„Forslaget tager i første række sigte på at lempe de meget strenge 
regler, der for tiden ifølge kontrollovens afsnit I gælder for følgerne 
af ikke at indgive behørig selvangivelse rettidigt.

Hvis behørig selvangivelse ikke foreligger rettidigt, skal den 
skattepligtige indkomst og formue ved den foreløbige ansættelse nu 
ansættes til et beløb, der er mindst henholdsvis 25 pct. og 40 pct. 
højere end sidste års ansættelse, og denne ansættelse kan efter på
klage til skatterådet kun nedsættes til den virkelige indkomst og 
formue med tillæg af de nævnte procenter. Påklages den foreløbige 
ansættelse ikke til skatterådet, skal skatterådet forhøje ansættelsen 
med mindst yderligere 15 og 20 pct. Det er klart, at disse regler kan 
medføre meget betydelige forhøjelser af de pålignede skattebeløb, 
beløb, som ikke står i noget rimeligt forhold til den begåede forseelse.

Disse regler gjaldt tidligere også for aktieselskaber m. v., men 
ved § 28 i loven om indkomstbeskatning af aktieselskaber indførtes 
for de af denne lov omfattede skattepligtige nye regler om følgerne 
af ikke at indgive behørig selvangivelse rettidigt, idet man gik over 
til at forhøje de pålignede skattebeløb i stedet for ansættelserne, 
samtidig med at man indførte et maksimum og et minimum for for
højelserne. Det må anses for rimeligt, at tilsvarende regler indføres 
for skattepligtige personer, og det er det, der foreslås gennemført 
ved det foreliggende lovforslags § 1, nr. 1 og 2 og 4-8.

Efter de foreslåede nye regler udsætter den, der ikke selvangiver 
rettidigt, sig for, at ansættelsen sker skønsmæssigt, men i modsæt-
9*
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ning til nu skal ligningsmyndighederne ansætte til det beløb, de 
skønner er den pågældendes rigtige indkomst og formue uden nogen 
form for tillæg, og når skatteyderen dokumenterer sin rette ind
komst eller formue, skal ansættelsen ændres i overensstemmelse her
med. Straffen for den for sene selvangivelse ligger alene i tillægget 
til de pålignede skatter, idet disse skal forhøjes med 1 pct. for hver 
dag fristen for selvangivelse er overskredet, dog aldrig med mere 
end 10 pct. og højst med 5.000 kr. til formueskatten, 3.000 kr. til 
indkomstskatten til staten og 2.000 kr. til kommuneskatten. For 
særlig indkomstskat er der fastsat et særligt maksimum, idet for
højelsen her højst kan udgøre 5.000 kr. med fradrag af eventuel 
forhøjelse af den almindelige indkomstskat til staten og kommune
skatten, således at der, hvis disse skatter allerede er forhøjet med 
i alt 5.000 kr., ikke kan ske forhøjelse af særlig indkomstskat. Reglen 
foreslås for at ligestille skattepligtige personer med skattepligtige 
aktieselskaber m. v., der jo skal medregne særlig indkomst i deres 
almindelige indkomst, og for hvilke skatteforhøjelsen højst kan ud
gøre 5.000 kr.

De myndigheder, der i henhold til forslagets § 1, nr. 7, kan fri
tage helt eller delvis for følgerne af ikke rettidig selvangivelse, er de 
samme, som er bemyndiget dertil ifølge den gældende kontrollovs § 4.

Hidtil har kun selvangivelse af formuen kunnet fremtvinges ved 
pålæg af dagbøder. Da jo også selvangivelse af indkomsten er pligt
mæssig, og når henses til de foreslåede mere lempelige regler om 
følgerne af ikke rettidig selvangivelse, forekommer det naturligt, at 
også selvangivelse af indkomsten tilligemed eventuelt driftsregnskab 
kan fremtvinges ved dagbøder, og forslagets § 1, nr. 6, har regler 
herom. Det er fundet mest praktisk, at denne fremtvingelse foretages 
af amtsligningsinspektørerne, i København og Frederiksberg af 
skattedirektoraterne, men der vil naturligvis blive givet vejledende 
regler om størrelsen af tvangsbøderne m.v. af skattedepartementet.

Når kontrolloven nu af hensyn til de omtalte nye regler skal til 
behandling i det høje ting, har jeg fundet det naturligt, at kontrol
lovens regler tydeliggøres på punkter, hvor det i det praktiske ar
bejde med loven har vist sig ønskeligt, og de foreslåede ændringer 
til lovens afsnit II om kontroloplysninger tager sigte herpå, jfr. for
slagets § 1, nr. 9-14. Jeg skal særligt fremhæve bestemmelsen om 
oplysningspligt for banker m. v. i forslagets § 1, nr. 14, og bemærk
ningerne hertil. Denne oplysningspligt har især betydning for lignings - 
direktoratets arbejde med de store revisionssager, og efter hvad der 
er oplyst for mig, har ligningsdirektoratet indtil den i bemærknin
gerne nævnte dom stort set fået oplysninger fra banker m. v. i det 
omfang, det beskrives i den foreslåede nye bestemmelse. Efter dom
men har bankerne været meget tilbageholdende, og ligningsdirekto
ratet lægger megen vægt på, at de gældende bestemmelser klargøres 
som foreslået.
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Ved forslagets § 1, nr. 15, åbnes der mulighed for, at fremtvin
geisen af lønoplysninger m. v. kan henlægges til lokale myndigheder. 
Man har her tænkt på de samme myndigheder, som er nævnt i for
slagets § 1, nr. 6, om fremtvingelse af selvangivelse.

Der har i de senere år foreligget tilfælde af skatteunddragelse 
derved, at den pågældende skatteyder har givet myndighederne 
urigtige oplysninger om sit tilhørsforhold her til landet, og da den hid
tidige formulering af kontrollovens § 13, stk. 1, har givet anledning 
til tvivl om, hvorvidt straffebestemmelsen også omfatter dette for
hold, forekommer det mig rimeligt, at vi nu benytter lejligheden til 
at fjerne denne tvivl, og forslagets § 1, nr. 16, tager sigte herpå.

I de nævnte tilfælde er der tale om personer, der søger at und
drage sig en skattepligt, som påhviler dem ifølge den gældende lov
givning. Der findes imidlertid en anden gruppe, som efter de gæl
dende regler lovligt unddrager sig beskatning f. eks. derved, at den 
pågældende efter i et år at have haft betydelige skattepligtige ind
tægter fraflytter til udlandet, inden disse indtægter skal beskattes her 
i landet. Der kan her være tale om tilfælde, der virker meget stødende. 
Forholdsregler herimod kræver imidlertid ændringer i de gældende 
skattepligtsregler. Dette spørgsmål har jeg taget op til nærmere over
vejelse, og jeg vil eventuelt på et senere tidspunkt komme tilbage 
hertil.

Til sidst skal jeg omtale bestemmelsen i forslagets § 1, nr. 3, om, 
at der ved selvangivelsen også kan kræves oplysning om indtægter, 
der ikke er skattepligtige. Den direkte anledning til dette forslag, er 
de nye regler om beskatning af børns indtægter, men der kan natur
ligvis i henhold til denne bestemmelse også kræves oplysning om 
andre skattefri indtægter, hvis det viser sig, at ligningsmyndig
hederne har brug for det.“

Lovforslaget fik i folketinget en overvejende velvillig modtagelse, og 
nærværende lov gennemførtes ret hurtigt, mens de ved delingen i lov
forslag B. optagne bestemmelser henvistes til fortsat behandling i 
udvalget.

Samtidig med at udvalget indstillede lovforslag A. til vedtagelse, 
stillede det til et par af de heri indeholdte bestemmelser nogle æn
dringsforslag, som var tiltrådt af finansministeren. Hertil føjedes i 
den senere afgivne tillægsbetænkning nogle af finansministeren stil
lede ændringsforslag vedrørende ligningsloven. Samtlige ændrings
forslag vedtoges uden afstemning.

Om lovens indhold i den endelige formulering anføres:
I forhold til lovbekendtgørelsen af 1958 er der foretaget 

den afgørende ændring, at følgerne af ikke rettidig eller ube
hørig selvangivelse er blevet knyttet til ^tâteberegningen i 
stedet for til skatteansætøeZsen. Samtidig har man ved manglende
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selvangivelse forladt reglerne om ansættelse under hensyn til 
sidste års skatteansættelse, idet der nu i disse tilfælde skal 
foretages selvstændige skønsmæssige ansættelser. Der kan i det 
hele henvises til § 1, stk. 2 og 3, og § 2, stk. 2, 3 og 4.

I tilfælde af manglende selvangivelse af særlig indkomst 
skal der ikke ubetinget foretages skønsmæssig ansættelse som 
for formuens og den almindelige indkomsts vedkommende, idet 
der hertil normalt må kræves, at der foreligger sådanne oplys
ninger for ligningsmyndighederne, at formodningen er for, at 
særlig indkomst foreligger.

Mens tidligere kun selvangivelse af formue har kunnet 
fremtvinges ved pålæg af daglige bøder, gælder dette nu også 
selvangivelse af indkomst (herunder særlig indkomst) samt ind
givelse af driftsregnskab, se § 4.

I nærværende lov er i § 2 indsat følgende bestemmelse:
„I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til 

staten, jfr. lovbekendtgørelse nr. 388 af 4. december 1963, 
foretages følgende ændring:

Efter § 32 indsættes som ny paragraf:
„§ 32 A. Ligningsmyndigheden, i Københavns og Frede

riksberg kommune vedkommende skattedirektorat, kan, hvor 
særlige grunde taler derfor, indrømme udsættelse med indgivelse 
af selvangivelsen for personer og dødsboer, for så vidt dette er 
foreneligt med ligningsarbejdets tilrettelæggelse og rettidige 
tilendebringelse. For statteåret 1964-65 betragtes selvangivelse, 
der ifølge lov nr. 149 af 10. april 1922 § 22, stk. 1, skal indgives 
henholdsvis inden udgangen af januar og senest den 15. februar, 
som rettidig, såfremt den er afgivet til ligningsmyndigheden 
senest henholdsvis den 2. februar og den 16. februar 1964.“

For skatteåret 1964—65, og kun for dette, regnes for
sinkelse af selvangivelse herefter fra og med henholdsvis den
3. februar og den 17. februar 1964.

Ved lovforslagets 3. behandling kritiserede Dalsgaard (V) — 
med henblik på kommunernes skatteadministration — det sene 
tidspunkt, på hvilket ændringsforslag til lovforslaget blev stillet og 
vedtaget.

Lovforslaget vedtoges enstemmigt, idet Dalsgaard og Rosing 
(Grønl.) afholdt sig fra at stemme.
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22. Lov om ændring i lov om selvangivelsen af indkomst 
og formue, om foranstaltninger til kontrol med selvangivelsen 
og om straffen for skattesvig m. v. (Finansminister Poul 
Hansen). [A. sp. 429. C. sp. 581].

Skriftlig fremsættelse 20/n (F. sp. 1118). 1. beh. 28/n (F. sp. 
1403). Partiernes ordførere: Peter Nielsen, Foged, Hagen 
Hagensen, Axel Sørensen, Aksel Larsen og Mose Hansen. 
Henvist til udvalg på 17 medlemmer (se nærmest foregående 
sag). Betænkning (B. sp. 169) afgivet 23/x. Tilføjelse til betænk
ning (B. sp. 877) afgivet 14/5. 2. beh. 28/x og 21/5 (F. sp. 2370 
og 5306). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. 3. beh. 27/5 
(F. sp. 5535). Loven stadfæstet 4. juni 1964. (Lovt. nr. 184).

Forslaget til nærværende lov indeholdt oprindelig en del bestem
melser, der ved 2. behandling udskiltes af lovforslaget og—med enkelte 
ændringer — gennemførtes som en særlig lov, jfr. nærmest foregående 
sag. De tilbageværende bestemmelser behandledes derefter, i overens
stemmelse med en af folketinget truffet beslutning, videre i det udvalg, 
hvortil lovforslaget var blevet henvist efter 1. behandling.

Resultatet blev, at også de bestemmelser, der ikke var optaget 
i den først vedtagne lov, gennemførtes med nogle ændringer. I en af 
udvalget afgivet tilføjelse til den tidligere foreliggende betænkning 
udtales:

„Udvalget har siden afgivelsen af betænkningen den 23. januar 
d. å. over forslag til lov om ændring i lov om selvangivelsen af ind
komst og formue, om foranstaltninger til kontrol med selvangivelsen 
og om straffen for skattesvig m. v. holdt 3 møder om den del af lov
forslaget, som af folketinget den 28. januar d. å. sendtes tilbage til 
fortsat behandling i udvalget. Udvalget har herunder haft samråd 
med finansministeren.

Efter de i udvalget med finansministeren førte drøftelser er der 
af ministeren stillet nedenstående ændringsforslag nr. 1-5, som ud
valget tiltræder. Om ændringsforslagene henvises til de ledsagende 
bemærkninger.

Udvalget har drøftet lovforslagets bestemmelser om straf for 
afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger og har i den anled
ning fra finansministeren modtaget følgende oplysninger om de af 
ligningsdirektoratet anvendte bødesatser: „Normalbøden for svig 
andrager 2 gange skattebeløbet, medens normalbøden for grov uagt
somhed andrager ca. 1 gang skattebeløbet. I sidstnævnte tilfælde 
vil bøden dog kunne gradueres fra ca. % til ca. 1 % gang skatte
beløbet, hvorhos bødesatsen for løndifferencer og lignende let kon
trollable indtægtsdifferencer ofte vil være lavere.
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Efter kontrollovens ikrafttræden har den højeste bøde for skatte
svig under en administrativt afgjort sag været ca. 2 y4 gange skatte
beløbet.

Domstolenes praksis er i det store og hele i overensstemmelse 
med den administrative praksis, dog med en tendens til skærpelse, 
specielt for de mindre bøders vedkommende.

Når domstolene idømmer frihedsstraf, hvilket næsten altid er 
sket i sager, der falder ind under forannævnte offentliggørelses- 
cirkulære, andrager tillægsbøden som oftest godt 1 gang skatte
beløbet.

Den højeste bøde, der efter kontrolloven er idømt af en dom
stol, udgør ca. 4,3 gange skattebeløbet. I den pågældende sag blev 
der ikke idømt frihedsstraf, uagtet der var nedlagt påstand derom. 
Det skal dog i denne forbindelse bemærkes, at der endnu ikke har 
været indbragt en sag for retten mod en skatteyder, der tidligere har 
været dømt for overtrædelse af kontrolloven, men at man må for
vente, at en bødesats, der betydeligt overstiger den normale på ca. 
2 gange for svig, vil blive bragt i anvendelse for recidivister.

For så vidt angår forhold, der af domstolene er bedømt som 
groft uagtsomme, er der i adskillige tilfælde idømt bøder på 2 gange 
skattebeløbet.“

Udvalget har endvidere drøftet den under nr. 10 foreslåede 
bestemmelse, hvorefter politiet skal yde skattemyndighederne bistand 
efter regler, der fastsættes efter forhandling mellem finansministeren 
og justitsministeren. Finansministeren har i den anledning erklæret, 
at han kan tiltræde, at det i de regler, der skal fastsættes om politiets 
bistand i skattesager, bestemmes, at det er ligningsrådet, som skal 
afgøre, om politiets bistand skal søges.

Udvalget indstiller herefter lovforslaget til vedtagelse med de af 
finansministeren foreslåede ændringer.“

De i betænkningen stillede ændringsforslag, der ikke var af 
principiel karakter, blev alle vedtaget uden afstemning.

De ændringer, som loven foretager i den forud gældende 
kontrollov, jfr. lovbekendtgørelse nr. 29 af 30. januar 1964, 
går i hovedsagen ud på følgende:

I lovbekendtgørelsens § 2 indføjes en bestemmelse om, at 
også indtægter, som ikke skal medregnes ved opgørelsen af den 
skattepligtige indkomst, kan kræves specificeret i selvangivelsen.

I § 6 har man udvidet ligningsmyndighedernes ret til at 
kræve sig bevisligheder af forskellig art forelagt, ligesom der i 
§ 8 C, stk. 2, er indført skærpede bestemmelser angående 
oplysningspligt for banker m. v. Den pågældende bestemmelse 
har nu følgende affattelse:
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„Banker, sparekasser, bankierer, vekselerere, advokater 
og andre, der modtager midler til forvaltning eller erhvervs
mæssigt udlåner penge, er pligtige på forlangende af skatte
rådet eller højere ligningsmyndighed at give de skattelignende 
myndigheder alle oplysninger om navngivne personers indskud 
eller lån, når vedkommende er eller må formodes at være skatte
pligtig. Oplysning kan således forlanges om størrelsen af lån 
og af indestående eller forvaltede midler og disses af kastning, 
om bevægelser på indskuds- eller lånekonti, herunder oplys
ninger om trukne og indsatte checks, om diskonterede veksler 
samt om sikkerhedsstillelse for lån og kreditter. For så vidt 
angår ikke navngivne, kan der efter finansministerens bestem
melse kræves oplysning om indestående eller forvaltede midler 
og disses af kastning med angivelse af ejerens, eventuelt tillige 
den dispositionsberettigedes, navn og bopæl.“

Samtidig har man skærpet straffen for afgivelse af urigtige 
oplysninger, som afgives til skattemyndighederne i svigagtig 
hensigt. Det hedder nu i § 13, stk. 1:

„Den, der i svigagtig hensigt afgiver urigtige, ufuld
stændige eller på anden måde vildledende oplysninger til brug 
ved afgørelsen af, om skattepligt påhviler ham selv eller en af 
ham repræsenteret person, eller til brug ved skatteansættelsen 
eller skatteberegningen med hensyn til hans egen eller en af 
ham repræsenteret persons indkomst og formue, straffes, hvad 
enten det offentlige har lidt tab derved eller ej, med bøde ind
til 5 gange det beløb, der ved det svigagtige forhold er eller, 
såfremt oplysningerne var blevet taget til følge, ville være 
unddraget det offentlige, eller i særlig grove tilfælde med hæfte 
eller fængsel i indtil 2 år.“

Mens der tidligere i § 16 var hjemlet skattemyndighederne 
ret til at begære politiets bistand, hvor strafansvar efter nær
mere angivne bestemmelser må antages at være forskyldt, 
bestemmes det nu, at politiet yder skattemyndighederne bistand 
efter regler, der fastsættes efter forhandling mellem finansmini
steren og justitsministeren.

I den ændrede affattelse vedtoges lovforslaget enstemmigt.
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23. Lov om fritagelse for grundstigningsskyld for 
skatteårene 1961-62 og 1962-63 af landbrugsejendomme. 
(Finansminister Poul Hansen). [A. sp. 1469. C. sp. 397].

Mundtlig fremsættelse 6/3 (F. sp. 3592). 1. beh. 12/3 (F. sp. 
3827). Partiernes ordførere: Ove Hansen, Foged, Niels Ravn, 
Helge Larsen, Herluf Rasmussen og Mose Hansen. Henvist til 
udvalg på 17 medlemmer (Ove Hansen, K. B. Andersen, 
Holger Eriksen, Erhard Jakobsen, Kai Jensen (fra ^4 A. 
Rasmussen), Peter Nielsen, Carl Petersen [formand], Retoft, 
Helge Larsen [næstformand], Foged, Viggo Hauch, Thisted 
Knudsen, Axel Kristensen, H. C. Toft, Gottschalck-Hansen, 
Niels Ravn og Herluf Rasmussen). Betænkning (B. sp. 679) 
afgivet 21/4. 2. beh. 28/4 (F. sp. 4872). Henvist til fornyet udvalgs
behandling. Tillægsbetænkning (B. sp. 729) afgivet 28/4. 3. beh. 
30/4 (F. sp. 4962). Loven stadfæstet 1. maj 1964. (Lovt. nr. 134).

Loven går ud på, at landbrugs- og gartneriejendomme samt 
planteskoler og frugtplantager, for hvis vedkommende den for 
skatteårene 1961-62 og 1962-63 pålignede amtskommunale 
grundskyld helt eller delvis udredes af Landbrugets Rationali
seringsfond, for de samme skatteår i tilsvarende omfang 
fritages for at svare grundstigningsskyld.

Om baggrunden for lovforslaget, der gennemførtes uændret i 
folketinget, anførtes i bemærkningerne:

„Ved 12. aim. vurdering viste det sig, at en del landbrugsejen
domme var blevet behæftet med grundstigningsskyld. Der blev der
for af statens ligningsdirektorat indledt en undersøgelse for om 
muligt ved en revision at få grundstigningsskylden fjernet på disse 
ejendomme. Inden tilendebringelsen heraf blev imidlertid revisions
arbejdet stillet i bero i foråret 1963 i overensstemmelse med vedta
gelse i det folketingsudvalg, der behandlede lovforslag om ændring i 
statsejendomsskatteloven m. v., jfr. udvalgets betænkning af 14. maj 
1963. Baggrunden herfor var, at der ved lov nr. 148 af 24. april 1963 
var gennemført regler om bl. a. fritagelse for grundstigningsskyld af 
landbrugsejendomme for skatteåret 1963-64, og at det var tanken, 
når senere et varigt rationelt kriterium var fastlagt for, hvilke land
brugsejendomme der fremover skulle have lempelser i ejendoms
skatterne, at føre fritagelsen for grund stigningsskylden for disse 
ejendomme tilbage til den 1. april 1961.

Ved lov nr. 410 af 18. december 1963 er der for skatteåret 1964-65 
blevet gennemført en tilsvarende midlertidig fritagelsesordning for
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landbrugsejendomme bl. a. med hensyn til grundstigningsskylden 
som den, der gælder for 1963-64. Spørgsmålet om indretningen af 
den fremtidige varige lempelsesordning for landbrugsejendommene 
er derhos for tiden til overvejelse i det særlige ekspertudvalg, der er 
nedsat til gennemgang af ejendomsbeskatningen.

Ved besvarelsen i folketinget af et af folketingsmedlem Jens 
Foged den 13. december 1963 stillet spørgsmål (nr. 39) bebudede 
finansministeren imidlertid, at fritagelsen for grund stigningsskylden 
for landbrugsejendommene for skatteårene 1961-62 og 1962-63 
ville blive søgt løst allerede nu. Nærværende lovforslag tager derfor 
sigte herpå.

Ved de nævnte midlertidige love for 1963-64 og 1964-65 har 
man for disse skatteår fritaget de landbrugs- og gartneriejendomme 
samt planteskoler og frugtplantager, som for de pågældende skatteår 
har fået den pålignede amtskommunale grundskyld udredet af stats
kassen, for grundstigningsskylden. Den nævnte kreds af ejendomme 
havde også for de to foregående skatteår fået den pålignede amts
kommunale grundskyld dækket, dog for disse skatteår af midler fra 
Landbrugets Rationaliseringsfond. Det foreslås derfor ved nærvæ
rende lovforslag, at de landbrugs- og gartneriejendomme samt plante
skoler og frugtplantager, for hvis vedkommende den for skatteårene 
1961-62 og 1962-63 pålignede amtskommunale grundskyld helt eller 
delvis er udredet af rationaliseringsfonden, i tilsvarende omfang for 
disse skatteår skal være fritaget for grundstigningsskylden.

For de landbrugsejendomme m. v., der er beliggende i køb
stæderne, og som derfor ikke svarer amtskommunal grundskyld, 
har der ved de nævnte midlertidige love for 1963-64 og 1964-65 
også været givet en vis lempelse med hensyn til grundstignings
skylden, idet de pågældende ejendomme, der er fritaget for grund
skylden til staten af et beløb højst svarende til grundbeløbet med 
tillæg i henhold til statsejendomsskattelovens § 56, samtidig er blevet 
fritaget for en til den ydede statsgrundskyldsfritagelse forholdsmæs
sigt svarende del af grundstigningsskylden. Denne fritagelsesordning 
med hensyn til grundstigningsskylden for landbrugsejendommene, der 
er beliggende i købstæderne, må imidlertid anses for at være ikke helt 
rationel, idet forholdet her som oftest vil være det, at den grund
stigningsskyld, der påhviler disse ejendomme, hidrører fra den del 
af grundværdien (efter fradrag og forbedringer), der ligger ud over 
grundbeløbet + tillæg, altså ud over den landbrugsmæssige værdi. 
Medens det for landbrugsejendomme i sognekommunerne som hoved
regel er med urette, at der er pålignet dem grundstigningsskyld, vil 
det omvendte således være hovedreglen for landbrugsejendommene 
i købstæderne. Som følge heraf har man derfor ikke anset det for 
rimeligt i nærværende lovforslag at medtage en automatisk fritagelses
regel for skatteårene 1961-62 og 1962-63 også for købstadslandbrugs
ejendommene. Ejere af sådanne ejendomme, der mener, at deres
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ejendom mel urette er pålignet grundstigningsskyld (eller en for høj 
grundstigningsskyld), vil derimod ved henvendelse til statens lig
ningsdirektorat kunne få deres ejendommes ansættelser optaget til 
eventuel revision med skattemæssig virkning, for så vidt angår 
grundstigningsskylden fra april termin 1961.“

Lovforslaget fik ved 1. behandling tilslutning fra alle partier 
undtagen socialistisk folkeparti, hvis ordfører, Herluf Rasmussen, 
forbeholdt sig sin stilling.

Lovforslaget henvistes til behandling i et udvalg, hvori et flertal 
(alle medlemmer undtagen Herluf Rasmussen (SF)) indstillede det til 
vedtagelse uændret. Herluf Rasmussen kunne ikke medvirke til lov
forslagets gennemførelse.

I betænkningen anførtes i øvrigt, at finansministeren over for 
udvalget havde erklæret sig indforstået med at opfordre lignings
rådet til, at det i alle tilfælde, hvor det tilbagebetalte grundstignings- 
skyldbeløb overstiger 500 kr., imødekommer begæring fra ejerne 
om, at tilbagebetalingsbeløbene henføres til de skatteår, i hvilke de 
er blevet bragt til fradrag i den skattepligtige indkomst.

Finansministeren havde endvidere over for udvalget udtalt, at 
der intet er til hinder for, at de købstadlandmænd, der måtte ønske 
deres ejendommes ansættelser optaget til revision, fremsætter begæ
ring herom over for de lokale vurderingsmyndigheder.

Efter 2. behandling henvistes lovforslaget til en fornyet udvalgs
behandling, der ikke medførte ændringsforslag, og ved 3. behandling 
vedtoges lovforslaget med 127 stemmer imod 7 (SF).

34. Lov om fritagelse for grundskyld til staten samt 
grundstigningsskyld for skatteåret 1964-65 af landbrugs
ejendomme. (Finansminister Poul Hansen). [A. sp. 133. C. 
sp. 93].

Skriftlig fremsættelse 16/10 (F. sp. 104). 1. beh. 24/10 (F. sp. 
591). Partiernes ordførere: Holger Eriksen, Thisted Knudsen, 
H. C. Toft, Aage Fogh, Morten Lange og Mose Hansen. Henvist 
til udvalg på 17 medlemmer (Holger Eriksen [formand], K. B. 
Andersen, Ove Hansen, Egon Jensen, Kai Jensen, Carl Nielsen, 
Peter Nielsen, Retoft, Aage Fogh [næstformand], Thisted 
Knudsen, Anders Andersen, Alfred Bøgh, Jens Chr. Christen
sen, H. C. Toft, Gottschalck-Hansen, Niels Ravn og Morten 
Lange). Betænkning (B. sp. 77) afgivet 6/12. 2. beh. 11/i2 (F. sp. 
1760). 3. beh. 13/12 (F. sp. 1908). Loven stadfæstet 18. december
1963. (Lovt. nr. 410).
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Loven er formuleret i overensstemmelse med lov nr. 148 
af 24. april 1963, der vedrørte skatteåret 1963-64 (årbog 1962- 
63, side 127), og går ud på, at landbrugs- og gartneriejendomme 
samt planteskoler og frugtplantager, der over landbrugsmini
steriets budget får den pålignede amtskommunale grundskyld 
eller tilskud til delvis dækning af købstadkommunal grundskyld 
udredet af statskassen, for skatteåret 1964-65 i samme omfang 
fritages for statsgrundskyld og grundstigningsskyld.

Da det imidlertid var landbrugsministerens hensigt for 
skatteåret 1964-65 at begrænse støtteordningen vedrørende 
amtskommunal og købstadkommunal grundskyld således, at 
landbrugsejendomme og -arealer, hvis vurdering i henhold 
til lov nr. 221 af 31. maj 1963 (se årbog 1962-63, side 128) 
var foretaget ikke efter den særlige regel i vurderingslovens 
§14, stk. 1-3 om ansættelse af grundværdien for landbrugs
ejendomme („bondegårdsreglen“), men efter lovens hoved
regel i § 16, d. v. s. efter grundens værdi i handel og vandel, 
skulle holdes uden for ordningen, så ville disse ejendomme på 
tilsvarende måde ifølge den her omhandlede lov blive holdt 
uden for fritagelsen for statsgrundskylden og grundstignings
skylden for skatteåret 1964-65. Ifølge den nedenfor under 
nr. 50 omtalte lov om regulering af den amtskommunale 
grundskyld af landbrugsejendomme i skatteåret 1964-65 ville 
disse ejendomme heller ikke blive beskattet med den særlige 
for landbrugsejendomme gældende lavere amtskommunale 
grundskyldspromille.

Loven gennemførtes uændret i folketinget, men en vis 
begrænsning i kredsen af undtagne ejendomme skete ifølge et 
af landbrugsministeren i folketingsudvalget givet tilsagn, hvor
efter „den påtænkte begrænsning i støtteordningen vedrørende 
den amtskommunale og købstadkommunale grundskyld ikke 
skal omfatte sådanne ejere af landbrugsejendomme, der har 
halvdelen eller mere af deres indtægt fra vedkommende land
brug.“

Finansministeren erklærede ved fremsættelsen, at når lovfor
slaget var begrænset til skatteåret 1964-65, skyldtes det, at det var 
hensigten inden 13. aim. vurdering at søge at nå frem til en rationel
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afgrænsning af kredsen af de ejendomme, der skal omfattes af fri
tagelsen.

I betænkningen fra det udvalg, hvortil lovforslaget efter 1. be
handling henvistes, som ligeledes omfattede det foran nævnte inden - 
rigsministerielle lovforslag om regulering af den amtskommunale 
grundskyld af landbrugsejendomme, indstillede flertallet (S, RV, V 
og KF) lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal inden for flertallet udtalte:
„Et mindretal inden for flertallet (V og KF) er af den opfattelse, 

at skovbrug skattemæssigt bør være ligestillet med landbrug, hvorfor 
de for landbrug gældende skattelempelser også burde have omfattet 
skovene. Flertallet i udvalget har imidlertid afvist en sådan ordning. 
Mindretallet forbeholder sig sin fremtidige stilling hertil.“

Et andet mindretal bemærkede:
„Et mindretal (Morten Lange (SF)) kan ikke medvirke til lov

forslagenes gennemførelse. Mindretallet finder, at spørgsmål om de 
pågældende skatter må søges løst samlet for alle ejendomstyper, og 
finder, at med de forbedrede landbrugskonjunkturer er en særlig 
behandling af landbrugsejendomme ikke påkrævet.“

Uden fornyet udvalgsbehandling vedtoges lovforslaget ved 3. 
behandling med 137 stemmer mod 10 (SF).

25. Lov om udskydelse af 13. aim. vurdering m. v.
(Finansminister Poul Hansen). [A. sp. 1473. C. sp. 393].

Mundtlig fremsættelse 6/3 (F. sp. 3592). 1. beh. 12/3 (F. sp. 
3774). Partiernes ordførere: Ove Hansen, Axel Kristensen, 
Gottschalck-Hansen, Helge Larsen, Herluf Rasmussen og Mose 
Hansen. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Ove Hansen, 
K. B. Andersen, Holger Eriksen, Erhard Jakobsen, Kai Jensen 
(fra x/4 P. A. Rasmussen), Peter Nielsen, Carl Petersen [for
mand], Retoft, Helge Larsen [næstformand], Axel Kristensen, 
Foged, Viggo Hauch, Thisted Knudsen, Gottschalck-Hansen, 
Niels Ravn, H. C. Toft, Herluf Rasmussen). Betænkning (B. sp. 
665) afgivet 21 /4. 2. beh. 23/4 (F. sp. 4862). Henvist til fornyet 
udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning (B. sp. 727) afgivet 28/4.
3. beh. 30/4 (F. sp. 4957). Loven stadfæstet 1. maj 1964. (Lovt. 
nr. 133).
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Lovens £ 1 bestemmer, at 13. aim. vurdering, der i henhold 
til §§ 1 og 3 i lov om vurdering og beskatning til staten af faste 
ejendomme, jfr. lovbekendtgørelse nr. 305 af 1. august 1960, 
skulle finde sted pr. 1. september 1964, udskydes et dr, så at 
vurderingen først finder sted pr. 1. september 1965. Den vil altså 
først danne grundlag for beskatningen for skatteåret 1966-67 
og følgende skatteår. Der skal derfor ifølge § 2 pr. 1. september 
1964 finde en årsomvurdering sted efter vurderingslovens regler.

I § 3 indeholdes bestemmelser, hvorefter de vurderinger, 
der er opført på årsomvurderingsfortegnelserne pr. 1. septem
ber 1963 og 1. september 1964 (det vil stort set sige vur
deringerne foretaget i tidsrummene efter 1. september 1962 til
1. september 1963 og efter 1. september 1963 til 1. septem
ber 1964) — og som ellers normalt skulle have haft skatte
mæssige virkninger fra 1. april 1964 eller 1. april 1965 — 
alligevel i de fleste tilfælde ikke skal lægges til grund for be
regningen af grundskylden til staten og kommunerne samt 
grundstigningsskylden. Hovedprincippet i disse tilfælde er der
imod det, at de pågældende skatter fortsat kun skal beregnes 
på grundlag af den foregående vurdering, medmindre den nye 
vurdering er lavere end den ansættelse, der ligger til grund 
for de hidtidige beregninger.

Ifølge § 3, stk. 1, gælder dette for det første omvurderinger 
ved årsomvurderingerne pr. 1. september 1963 og pr. 1. sep
tember 1964 af selvstændigt vurderede ejendomme, når vurderin
gerne alene er foretaget efter en eller flere af bestemmelserne i 
statsejendomsskattelovens § 2, stk. 2, nr. 1 (afholdelse af be
kostninger på mindst 5.000 kr. til forbedringer af bygninger 
eller grunden), nr. 6 (værdistigning på grund af anlæg af jern
baner, gader, veje, pladser o. lign.), nr. 7 (væsentlig skade ved 
brand, storm o. lign.), nr. 8 (værdiforringelse på grund af 
offentlige foranstaltninger), nr. 10 (begærede omvurderinger af 
selvstændigt vurderede ejendomme), nr. 11 (forandringer, som 
ifølge vurderingsloven nødvendiggør ny vurdering) og nr. 12 
(salg af selvstændigt vurderede ejendomme mere end 75 pct. 
over den tidligere ejendomsværdi). Det samme gælder an
sættelser, som i tiden 1. september 1962—1. september 1964 er
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foretaget ved vurderinger i henhold til vurderingslovens § 4 af 
selvstændigt vurderede ejendomme (begærede omvurderinger 
uden for de almindelige vurderinger og årsomvurderinger).

Ifølge § 3, stk. 2 og stk. 4, gælder tilsvarende regler, hvor 
en ejendom er omvurderet ved de nævnte vurderinger, fordi 
der er fraskilt et areal fra den.

For ej endomme, der er omvurderet ved de nævnte vurderinger 
i anledning af, at der til ej endommen er lagt et areal, foretages bereg
ningen afgrundskyld til staten og kommunerne og grundstignings
skyld ifølge § 3, stk. 3 og stk. 4, ikke på grundlag af den nye grund
værdi for den samlede ej endom, men på grundlag af den oprindelige 
ejendoms hidtidige vurdering med tillæg af det beløb, hvormed 
det tillagte areal indgår i grundværdien ved omvurderingen.

I det oprindelige lovforslag omfattede § 3 ikke årsomvurderinger 
i anledning af salg (vurderingslovens § 2, stk. 2, nr. 12), men disse 
omvurderinger omhandledes i § 4, som bestemte, at grundskatterne 
af disse ejendomme under visse betingelser skulle svares efter den 
hidtidige ansættelse. Det krævedes i almindelighed, at ejendommens 
areal ikke oversteg 1400 m2, og at den udelukkende eller i alt over
vejende omfang brugtes til helårsbeboelse og højst indeholdt 2 lejlig
heder, hvoraf en beboedes af ejeren selv. Bestemmelsen omfattede 
de fleste 1 og 2 familieshuse, og hvis arealet var større end 1400 m2, 
var der mulighed for dispensation, hvis der ikke kunne udstykkes 
en selvstændig parcel fra ejendommen. Denne paragraf udgik imidler
tid under behandlingen i folketinget, så at omvurderinger i anled
ning af salg skulle behandles efter reglerne i § 3 på samme måde 
som andre ansættelser af „hele ejendomme“. Tillige undergik § 3 
forskellige redaktionelle ændringer, bl. a. således at det fastslås, at 
det ikke som forudsat i den oprindelige affattelse er påkrævet, at 
grundskylden og grundstigningsskylden svares på grundlag af samme 
vurdering, men disse skatter skal hver for sig beregnes på grund
lag af den vurdering, der giver det for ejeren gunstigste resultat.

Lovens § 4, der indsattes under behandlingen i folketinget 
i stedet for den udgåede paragraf om omvurderinger i anled
ning af salg, bestemmer, at grundstigningsskylden for „nye 
ejendomme“ og „restejendomme“ ved alle de udstykningsvurde
ringer, der får skattemæssig virkning første gang for skatte
året 1965-66 (altså normalt udstykningsvurderinger, der er fore
taget efter 1. september 1963 og til og med 1. september 1964), føres 
tilbage til niveauet ved 12. aim. vurdering. Bestemmelsen har
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kun relation til grundstigningsskylden, idet de pågældende om
vurderinger fortsat skal behandles som tidligere anført, for så 
vidt angår grundskylden til staten og kommunerne, jfr. § 3, 
stk. 4.

I de af § 4 omfattede tilfælde svares grundstigningsskylden 
af den pågældende restejendom eller nye ejendom af en for
holdsmæssig del af den afgiftspligtige grundstigning, der ved 
12. aim. vurdering påhvilede den ejendom, hvorunder rest
ejendommen eller den nye ejendom da var vurderet. Hvis om
vurderingen skyldes, at der til ejendommen er lagt et areal, gås 
der ud fra den grundstigningsskyld, der påhviler den oprinde
lige ejendom med tillæg af en forholdsmæssig del af en for det 
tillagte areal beregnet andel af grundstigningsskylden, der på
hvilede den ejendom, hvorunder det tillagte areal var vurderet 
ved 12. aim. vurdering.

I bemærkningerne til paragraffen (i udvalgsbetænkningen) ud
taltes:

„Når man ikke i den foreslåede nye § 4 har medtaget også de 
udstykningsvurderinger, der får skattemæssig virkning første gang 
for skatteåret 1964-65 (altså normalt udstykningsvurderinger, der er 
foretaget efter 1. september 1962 og til og med 1. september 1963), 
skyldes det, dels at en sådan bestemmelse ville kunne gribe for for
styrrende ind i visse kommuners budgetlægning for indeværende 
skatteår med hensyn til deres andel i grundstigningsskylden, dels at 
oppebørselsmyndighedeme ikke vil kunne nå at få foretaget de for
nødne fordelinger og beregninger inden påbegyndelsen af opkræv
ningen for indeværende skatteår.“

Endelig fastsætter lovens § 5, at den ved lov nr. 221 af 
31. maj 1963 indførte nye regel i statsejendomsskattelovens 
§ 14, stk. 5, vedrørende visse vurderinger af landbrugsejen
domme og -arealer beliggende i byudviklingsområderne — som 
kun var gældende for tiden indtil 13. aim. vurdering pr. 1. sep
tember 1964, (jfr. årbog 1962-63, side 128) — i konsekvens af 
denne vurderings udskydelse forlænges for tiden indtil 13. aim. 
vurdering den 1. september 1965.

Forslaget til loven fremsattes sammen med forslag til lov 
om ændring af lov om særlig indkomstskat m. v. (se ovenfor 
under nr. 17), forslag til lov om fritagelse for grundstignings- 
10
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skyld for skatteårene 1961-62 og 1962-63 af landbrugsejen
domme (se ovenfor under nr. 23) og forslag til lov om æn
dring i lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten 
(se ovenfor under nr. 15).

I bemærkningerne til lovforslaget begrundedes fremsættelsen bl. a. 
med. at der for tiden er ekspertundersøgelser med relation til ejen
domsskatterne i gang i en række udvalg. Der er således et udvalg, 
som undersøger størrelsen af boligudgifterne for henholdsvis lejere cg 
ejere af eget hus. Der er et udvalg, som undersøger byrdefordelingen 
mellem staten og kommunerne. Endelig er der nedsat et udvalg med 
den særlige opgave at undersøge mulighederne for en forenkling af 
ejendomsbeskatningen. Det sidstnævnte udvalg havde afgivet to 
foreløbige indstillinger, optrykt som bilag til lovforslaget, dels om 
nogle ændringer i omvurderingsreglerne, dels om grundstignings
skyld af udlejningsejendomme. Udvalget foreslog på grund af teknisk
administrative vanskeligheder ved at gennemføre en ordning, der 
tilsigter en ligestilling på dette område mellem ejere af en- og to- 
familieshuse og lejere i beboelsesejendomme, at man i stedet for 
eventuelle begrænsede foranstaltninger for beboelsesejendomme ge
nerelt udskød virkningerne for grundstigningsskylden af den 13. aim. 
vurdering, således at det igangværende udvalgsarbejde kunne til
endebringes, inden der udarbejdes forslag til ændringer i den bestå
ende ordning, men da det tillige er muligt, at der må foretages æn
dringer i den kommunale ejendomsbeskatning, fandt regeringen det 
mere hensigtsmæssigt at udskyde vurderingen og fortsætte med det 
nuværende vurderingsgrundlag endnu et år. Ved fremsættelsen op
lyste finansministeren, at direktivet til udvalget vedrørende forenkling 
af ejendomsbeskatningen ville bestå i en anmodning til udvalget om 
at udarbejde en redegørelse vedrørende spørgsmålet om fiksering af 
grundstigningsskylden og om på grundlag heraf at udfærdige et lov
forslag om en sådan fiksering. Det skulle herved lægges til grund, at 
fikseringen principielt skal foretages på grundlag af 12. aim. vur
dering også for ejendomme, der senere er blevet omvurderet, ligesom 
det burde tilstræbes, at grundstigningsskylden for nyudstykkede 
byggegrunde skulle føres tilbage til niveauet ved denne vurdering. 
For arealer, som er egnet til udstykning, burde det dog overvejes at 
bevare grundskylden på det højere niveau, i hvert fald indtil udstyk
ning og bebyggelse havde fundet sted. I forbindelse hermed anmode
des udvalget om at overveje, om en eventuel tilbøjelighed til at 
holde udstykningsmoden jord tilbage i spekulationshensigt — når 
grundstigningsskylden er fikseret — modvirkes tilstrækkeligt ved den 
aim. grundskyldsbeskatning, eller om den bør søges modvirket ved 
en særlig grundskyld på sådanne arealer eller ved andre foranstalt
ninger.
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Ved 1. behandling tiltrådtes lovforslaget af Ove Hansen (S), Helge 
Larsen (RV) og Herluf Rasmussen (SF). Axel Kristensen (V) og 
Gottschalck-Hansen (KF) fremhævede, at forslaget kun i ringe grad 
imødekom deres partiers principielle krav om grundstigningsskyldens 
fuldstændige afskaffelse, som var indeholdt i det af dem fremsatte 
forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af grundstigningsskyl
den (side 526). Mose Hansen (Uafh) erklærede, at hans parti ligeledes 
stod på standpunktet grundstigningsskyldens afskaffelse og ville 
afvente resultatet af folketingsudvalgets arbejde.

I betænkningen fra det udvalg, hvortil lovforslaget henvistes, 
optryktes som bilag udkastet til det foran refererede direktiv til ud
valget om forenkling af ejendomsskatterne. Endvidere stilledes af 
finansministeren med udvalgets tilslutning ændringsforslag om en 
ændret affattelse af §§ 3 og 4, jfr. omtalen foran af disse paragraffer.

Om nogle i udvalget rejste spørgsmål udtaltes i betænkningen: 
„Lovforslagets § 1 indeholder alene bestemmelse om tidspunktet 

for afholdelsen af den 13. aim. vurdering.
Finansministeren har imidlertid over for udvalget udtalt, at det 

må anses for hensigtsmæssigt, at man bibeholder de 4-årige vurde
ringsperioder fremover, således at 14. aim. vurdering finder sted den 
1. september 1969, 15. aim. vurdering den 1. september 1973 og så 
fremdeles.

Der vil i forbindelse med den almindelige revision, der senere 
skal foretages med hensyn til statsejendomsskatteloven, blive fremsat 
forslag herom, ligesom der samtidig vil blive fremsat forslag om ud
skydelse i et år af de nuværende funktionsperioder for vurderings- 
mænd, vurderingsformænd og sagkyndige medhjælpere ved vurde
ringerne.

I anledning af, at der i udvalget har været rejst spørgsmål om 
rækkevidden af lovforslaget, udtaler udvalget med tilslutning af 
finansministeren, at lovforslaget alene har relation til de grundskyld
beløb og de grundstigningsskyldbeløb, der skal betales af grund
ejerne, men derimod intet ændrer med hensyn til de gældende regler 
for ansættelse af grundværdier og beregning af afgiftspligtig grund
stigning.

Der skal således stadig beregnes ny afgiftspligtig grundstigning 
for omvurderede ejendomme også i de tilfælde, hvor grundstignings
skylden stadig skal svares på grundlag af den tidligere beregning, 
og den nyberegnede afgiftspligtige grundstigning finder anvendelse 
på alle andre områder end med hensyn til svareisen af grundstignings
skylden; lovforslaget ændrer f. eks. intet ved reglen i § 52 i loven om 
vurdering og beskatning til staten af faste ejendomme om fradrag af 
den afgiftspligtige grundstigning ved beregning af formueskat o. lign., 
ligesom der heller ikke ændres noget i reglerne i lovens §§ 62-64 om 
forholdene ved salg af fast ejendom; det er den fuldt beregnede af
giftspligtige grundstigning, der her kommer i betragtning, også i de
1Ü*
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tilfælde hvor grundstigningsskylden efter lovforslaget skal svares af 
et lavere beløb.“

Udvalget indstillede lovforslaget til vedtagelse med de foreslåede 
ændringer.

Der var følgende to mindretalsudtalelser:
„Et mindretal (venstres og det konservative folkepartis med

lemmer af udvalget) kan ikke tiltræde det af finansministeren for
mulerede udkast til direktiv for udvalget vedrørende forenkling af 
ejendomsbeskatningen m. v., fordi dette direktiv fastslår, at grund
stigningsskylden skal fikseres på 1960-niveauet, samt fordi næstsidste 
og sidste punktum ud over en fikseret grundstigningsskyld på dette 
niveau tager sigte på eventuel bevarelse af grundstigningsskyld for 
arealer, der er egnet til udstykning og er omvurderet siden 1960, på 
det højere niveau og på eventuelt at erstatte grundstigningsskylden i 
visse tilfælde med indgreb af lignende karakter blot under et andet 
navn.

Mindretallet fastholder det standpunkt, at grundstigningsskyl
den helt bør bortfalde efter 13. almindelige vurdering. Da folketinget 
ved afstemningen over forslag til folketingsbeslutning om ophævelse 
af grundstigningsskylden får lejlighed til at tilkendegive partiernes 
principielle standpunkt til grundstigningsskylden, skal mindretal let 
herom ikke fremføre yderligere.

Mindretallet beklager udskydelsen af 13. almindelige vurdering, 
fordi man derved udskyder muligheden for grundstigningsskyldens 
endelige afskaffelse et år mere end nødvendigt. I udvalget har mindre
tallet derfor rejst den tanke, at 13. almindelige vurdering foretages 
til normal tid, men at alle skattemæssige virkninger udskydes 1 år. 
Dette har finansministeren afvist med henvisning til tidnød. Mindre
tallet kan ikke godkende denne motivering, da en udskydelse af virk
ningerne et år vil give ekstra tid til disposition, og mindretallet be
klager derfor ministerens afvisning.

Da lovforslaget ikke tager stilling til selve spørgsmålet om afskaf
felse eller fiksering af grundstigningsskylden, men alene fastsætter en 
udskydelse af vurderingen og samtidig bestemmer, at vurderinger ved 
årsomvurderingerne fra 1. september 1963 og 1964 i en række til
fælde ikke skal medføre forhøjelse af grundstigningsskylden, og da 
endvidere flertallet og finansministeren har tiltrådt de af mindretallet 
skitserede ændringsforslag om virkningerne af omvurderinger i hen
hold til § 2, stk. 2, nr. 9 og 12, i vurderingsloven, således at også nye 
ejendomme samt udlejningsejendomme, erhvervsejendomme og 
parcelhuse på mere end 1.400 m2 undgår virkningerne af årsomvur
deringerne, idet fritagelsen for virkningerne af årsomvurderingerne 
pr. 1. september 1963 og 1964 bliver generel, kan mindretallet stemme 
for lovforslaget med de foreslåede ændringer. Herved opnås, i tiden 
indtil endelig ordning af grundstigningsskylden kan ske, samme virk-
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ninger med hensyn til grundstigningsskylden som efter forslaget til 
folketingsbeslutning.

Et andet mindretal (socialistisk folkepartis medlem af udvalget) 
beklager, at det har været nødvendigt at stille forslag om udsættelse 
af den 13. almindelige vurdering til 1. september 1965.

Da de ekspertundersøgelser, som for længe siden burde have 
været sat i gang, imidlertid endnu ikke er afsluttet med en indstilling 
vedrørende den fremtidige ejendomsbeskatning, finder man det rime
ligt, at der gives de af finansministeren nedsatte udvalg tid til at af
slutte deres arbejde inden en kommende almindelig vurdering, og 
mindretallet kan derfor stemme for de stillede ændringsforslag og for 
lovforslaget i den ændrede skikkelse.“

Ved 2. behandling erklærede Mose Hansen (Uafh), at hans parti 
betragtede ændringsforslagene som forbedringer, men at man ville 
undlade at stemme ved 3. behandling.

Ændringsforslagene vedtoges og lovforslaget gik til fornyet ud
valgsbehandling, der ikke medførte ændringer.

Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget med 123 stemmer mod 1 
(Aage Fogh (RV)), mens 6 (Uafh) undlod at stemme.

26. Lov om ændringer i lov om almindelig omsætnings
afgift. (Finansminister Poul Hansen). [A. sp. 1. C. sp. 57].

Skriftlig fremsættelse 2/10 (F. sp. 43). 1. beh. 22/10 (F. sp. 
468). Partiernes ordførere: Retoft, Henry Christensen (Alfred 
Bøgh), Weikop, Axel Sørensen, Aksel Larsen (Morten Lange) 
og Iver Poulsen (Bækgaard). Henvist til udvalg på 17 med
lemmer (Retoft, Lis Groes, Jørgen Peder Hansen, Ove Hansen, 
Peter Nielsen [formand], Viola Nørløv, Henning Rasmussen, 
Robert Sørensen, Axel Sørensen [næstformand], Henry Chri
stensen, Alfred Bøgh, Foged, Anker Lau, Weikop, Poul Møller, 
Knud Thomsen' og Aksel Larsen). Betænkning (B. sp. 41) 
afgivet 21/n. 2. beh. 28fn (F. sp. 1378). Henvist til fornyet 
udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning (B. sp. 69) afgivet 5/12.
3. beh. 10/i2 (F. sp. 1688). Loven stadfæstet 11. december 1963. 
(Lovt. nr. 391).

Ved loven foretoges en række ændringer i lov nr. 211 af 
16. juni 1962 om almindelig omsætningsafgift. Ændringerne er 
alle af rent teknisk karakter.
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Som de vigtigste af ændringerne skal nævnes:
Ifølge § 16, stk. 5, i loven om almindelig omsætningsafgift 

skal dividende og bonus medregnes til en vares afgiftspligtige 
værdi. Der var fra flere sider fremsat ønske om, at bestem
melsen blev ophævet, idet det måtte forekomme urimeligt, 
at kun rabatter, som blev fratrukket omgående, var fri for 
omsætningsafgift, mens dividende og bonus, som ydedes f. eks. 
én gang om året, skulle belastes med afgift.

Ønsket er imødekommet ved en ændret affattelse af § 13, 
der i øvrigt omhandler godtgørelse af afgift af varer, der mod
tages retur. Ved ændringen gives der hjemmel til fradrag for 
dividende, bonus o. lign., der er ydet på varer, som tidligere 
er udleveret i afgiftsberigtiget stand. Efter ønske af Dansk 
Textil Union stillede finansministeren i folketingsudvalgets til
lægsbetænkning forslag om udvidelse af den i lovforslaget fore
slåede nye regel, så at afgiftsgodtgørelse også vil kunne opnås 
for bonus og dividende af såkaldt manufakturafgiftspligtige 
varer, leveret før 1. april 1963. Denne tilføjelse vedtoges ved 
lovforslagets 3. behandling uden afstemning.

Det kan endvidere nævnes, at finansministeren i folke
tingudvalgets betænkning stillede forslag om ændring af lovens 
§ 27, således at der skabtes mulighed for, at også ikke registre
rede virksomheder — som allerede efter de tidligere gældende 
regler registrerede virksomheder — kan opnå fritagelse for 
afgift af reservedele, som de har indført til levering til deres 
kunder til opfyldelse af garantiforpligtelser. Ændringen ved
toges ved lovforslagets 2. behandling.

Ved fremsættelsen af lovforslaget gav finansministeren en ud
førlig redegørelse for den hidtidige administration af loven.

Lovforslaget, der i folketinget behandledes sammen med forslag 
til lov om ændringer i lov om forskellige forbrugsafgifter (se nærmest 
efterfølgende sag), modtoges med tilslutning fra alle partiers ordførere 
med undtagelse af Iver Poulsen (Uafh), der havde indvendinger at 
gøre mod enkelte af de foreslåede ændringer. Efter 1. behandling 
henvistes lovforslaget til et udvalg, i hvis betænkning det bl. a. 
oplystes, at finansministeren har nedsat 2 udvalg til drøftelse af 
spørgsmål vedrørende den almindelige omsætningsafgift: et udvalg 
vedrørende omsætningsafgiften på byggematerialer og et udvalg 
vedrørende håndværkeres oms-problemer. Der blev i betænkningen
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nærmere redegjort for de 2 udvalgs sammensætning og for de kom
missorier, udvalgene havde fået.

Ved 2. behandling vedtoges en række af finansministeren stillede 
ændringsforslag, mens et af Aksel Larsen (SF) i udvalgsbetænkningen 
stillet ændringsforslag, hvorefter skolemateriel, lærebøger, viden
skabelige værker og afhandlinger undtoges fra afgiftspligt, forkastedes.

Lovforslaget henvistes derefter til fornyet udvalgsbehandling, 
og i udvalgets tillægsbetænkning udtaltes bl. a. :

„Et mindretal (Aksel Larsen), der tiltræder det af finansministe
ren stillede ændringsforslag [jfr. ovenfor], finder det urimeligt, at 
man ikke i højere grad har villet imødekomme visse af de henven
delser om fritagelser eller lempelser, som udvalget har modtaget. 
Da dertil kommer, at finansministeren har afvist ønsket om udarbej
delse af en uforbindende skitseplan for overførelse af omsætnings
afgiften til detailleddet, anbefaler mindretallet, at man afholder sig 
fra at stemme ved den endelige afstemning om lovforslaget.“

Efter at Knud Thomsen (KF) ved lovforslagets 3. behandling 
havde omtalt nogle specielle problemer i forbindelse med afgifts
fritagelsen for driftsmidler, vedtoges lovforslaget med en yderligere 
ændring, der er omtalt ovenfor, med 98 stemmer, idet 14 medlem
mer (SF, Uafh, Aage Fogh (RV) og Rosing (Grønl.)) afholdt sig fra 
af stemme.

27. Lov om ændringer i lov om forskellige forbrugs
afgifter. (Finansminister Poul Hansen). [A. sp. 5. C. sp. 55].

Skriftlig fremsættelse 2/10 (F. sp. 71). 1. beh. 22/10 (F. sp. 
468). Partiernes ordførere: Retoft, Henry Christensen (Alfred 
Bøgh), Weikop, Axel Sørensen, Aksel Larsen (Morten Lange) 
og Iver Poulsen (Bækgaard). Henvist til samme udvalg som 
forslag til lov om ændringer i lov om almindelig omsætnings
afgift (se ovenfor under nr. 26). Betænkning (B. sp. 41) afgivet 
2Vu. 2. beh. 28/n (F. sp. 1378). Henvist til fornyet udvalgs
behandling. Tillægsbetænkning (B. sp. 69) afgivet 5/i2- 3. beh. 
10/i2 (F. sp. 1688). Loven stadfæstet 11. december 1963. (Lovt. 
nr. 392).

Ved loven foretoges med virkning fra 15. december 1963 
enkelte ændringer i lov om forskellige forbrugsafgifter, jfr. 
lovbekendtgørelse nr. 149 af 31. marts 1960 med senere æn
dringer.

Ved en ændring af lovens § 1, stk. 3, åbnedes der således
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mulighed for at pålægge udenlandske varer, der indeholder 
papir og pap, men som ikke henhører under toldtariffens 
kapitler 48 og 49 og derfor ikke er papirafgiftspligtige ved ind
førslen, afgift af indholdet af papir og pap, således at der skabes 
af giftsmæssig ligestilling mellem indførte og her fremstillede 
produkter.

I bemærkningerne til lovforslaget oplystes, at det er hen
sigten kun at anvende bestemmelsen i tilfælde, hvor det godt
gøres, at den nævnte forskel i afgiftstilsvar har konkurrence
mæssig betydning.

Endvidere foretoges forskellige ændringer i lovens § 2, 
stk. 1, vedrørende afgiftsfritagelse for papir til visse blade og 
bøger. Fritagelsesområdet er herefter udvidet til også at omfatte 
den periodiske presse med religiøst stof og med kulturelt stof 
med udpræget pædagogisk formål, således at menighedsblade, 
kirkeblade, missionsblade o. lign, blade samt visse grupper af 
ungdomsblade, som beskæftiger sig med kulturelle spørgsmål, 
kan fritages for afgift. En udvidelse af de gældende fritagelses
bestemmelser er det også, at publikationer, som har dagblads
karakter (distriktsblade o. lign.) fremtidig vil kunne fritages for 
afgift, og det kan tillige nævnes, at doktordisputatser i henhold 
til et ændringsforslag, der stilledes af finansministeren i ud
valgsbetænkningen, er indføjet under fritagelsesområdet.

Ved en ændring af lovens § 2 har man samtidig henlagt 
den endelige administrative afgørelse af, om et skrift omfattes 
af bestemmelserne om fritagelse for papirafgift, til det i hen
hold til § 44 i lov om almindelig omsætningsafgift nedsatte 
nævn, der i forvejen har den endelige administrative afgørelse 
af spørgsmålet om, hvorvidt publikationerne er fritaget for den 
almindelige omsætningsafgift.

Som konsekvens af den ved lov om ændringer i toldloven 
foretagne ophævelse af tetolden (se nedenfor side 164) ophævedes 
ved loven den særlige te-ekstraktafgift. Ophævelsen af denne 
afgift trådte i kraft den 31. december 1963, samtidig med 
ændringerne i toldloven.

Loven indeholder endelig flere ændringer af redaktionel 
karakter.
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Ved fremsættelsen af lovforslaget udtalte finansministeren 
betænkeligheder over de foreslåede ændringer i forbrugsafgiftslovens 
§ 2, stk. 1, idet han udtalte:

„Forslaget indeholder i § 1, nr. 2, en udvidelse af fritagelses
området for den periodiske presse, og jeg vil gerne i denne forbindelse 
understrege, at en udvidelse af fritagelserne på dette område med
fører øget administration bl. a. på grund af de voksende afgræns- 
ningsvanskeligheder, som følger med en udvidelse af fritagelsesom
rådet. Det er derfor ikke uden betænkelighed, at jeg fremsætter for
slag til en udvidelse af fritagelsesområdet. Når jeg alligevel finder 
det rigtigt at gøre dette, skyldes det navnlig hensynet til, at mange 
af de pågældende blade — og dette gælder såvel blade med religiøst 
stof som ungdomsbladene — ikke mener at kunne klare den økono
miske belastning, som den almindelige omsætningsafgift har påført 
bladenes økonomi. Endvidere har det været af betydning for mine 
overvejelser, at de nævnte blade, som nu foreslås inddraget under 
afgiftsfritagelsen, ligger forholdsvis tæt op til den allerede fritagne 
presse med alment kulturelt stof.“

Lovforslaget behandledes i folketinget sammen med forslag til 
lov om ændringer i lov om almindelig omsætningsafgift. Det fik ved 
1. behandling en velvillig modtagelse af alle partiers ordførere. Efter 
udvalgsbehandling, der medførte forskellige mindre ændringer, som 
er omtalt i det foregående, vedtoges lovforslaget ved 3. behandling 
enstemmigt med 108 stemmer, idet 5 medlemmer (Uafh og 1 grøn
landsk medlem) tilkendegav, at de hverken stemte for eller imod.

28. Lov om ændring i lov om tobaksafgifter. (Finans
minister Poul Hansen). [A. sp. 957. C. sp. 133].

Skriftlig fremsættelse 7/2 (F. sp. 2894). 1. beh. 8/2 (P- sp. 
2897). Partiernes ordførere: Retoft, Alfred Bøgh, Poul Møller, 
Helge Larsen, Aksel Larsen og Iver Poulsen. Henvist til udvalg 
på 17 medlemmer (Retoft, K. B. Andersen, Holger Eriksen, 
Lis Groes, Jørgen Peder Hansen, Peter Nielsen, Carl Petersen 
[formand], Robert Sørensen, Helge Larsen [næstformand], 
Alfred Bøgh, Henry Christensen, Foged, Axel Kristensen, Poul 
Møller, Poul Sørensen, Weikop og Aksel Larsen). Betænkning 
(B. sp. 221) afgivet 11/2. 2. beh. lx/2 (F. sp. 2969). Henvist til 
fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning (B. sp. 253) 
afgivet xl/2- 3. beh. 12/2 (F. sp. 3038). Loven stadfæstet 12. februar
1964. (Lovt. nr. 33).
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Ved loven foretoges en række ændringer i lov om tobaks
afgifter, jfr. lov nr. 68 af 25. marts 1955 med senere ændringer. 
Under behandlingen i folketinget foretoges efter forslag af 
finansministeren talrige ændringer i lovforslaget, der i sin 
endelige formulering fik følgende hovedindhold:

1. Ciqaretajqij terne forhøjedes med 2,88 øre pr. stk. fra den
21. februar 1964.

I det fremsatte lovforslag var foreslået en forhøjelse 
på 3 øre pr. stk., men i henhold til ændringsforslag af 
finansministeren ved lovforslagets 3. behandling nedsattes 
forhøjelsen til 2,88 øre pr. stk. som følge af, at der med 
monopolrådets samtykke var givet tilladelse til forhøjelse 
af engros- og detailavancerne på cigaretter med henholds
vis 0,04 øre og 0,08 øre pr. stk.

2. Afgiften på røgtobak under afgiftsklasse C nedsattes med 
3 kr. pr. kg. Ifølge lovforslagets § 2, stk. 1, jfr. § 3, stk. 2, 
fik nedsættelsen virkning fra den 14. februar 1964.

3. Fra 14. februar 1964 nedsattes afgiften af varer under 
afgiftsklasse A. 1. i tobaksafgiftslovens § 8 (hovedsagelig 
cerutter) med 2 øre pr. stk.

De under 2 og 3 omhandlede nedsættelser indeholdtes 
ikke i det oprindelige lovforslag, men indføjedes ved lov
forslagets 2. behandling ifølge ændringsforslag af finans
ministeren.

4. Afgiften af cigarillos nedsattes med 1-1% øre Pr- stk.
Også størrelsen af denne nedsættelse var ændret under 

folketingsbehandlingen efter forslag af finansministeren.
5. I tilslutning til afgiftsnedsættelserne for røgtobak, cerutter 

og cigarillos gaves der ved loven hjemmel til en til
svarende afgiftsgodtgørelse for de afgiftsberigtigede varer, 
der fandtes i behold hos virksomhederne de nævnte datoer.

I den endeligt vedtagne skikkelse antoges lovforslaget 
under forudsætning af uændret forbrug at ville medføre en 
merindtægt for statskassen på ca. 125 mill. kr.

Lovforslaget behandledes i folketinget sammen med forslag til 
lov om ændring i lov om afgift af spiritus, vin og øl og forslag til lov
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om forhøjelse af tillægsafgiften af benzin. (Se nedenfor under nr. 29 
og 31).

Om baggrunden for de ved lovforslagene foreslåede afgifts
forhøjelser udtalte finansministeren ved fremsættelsen følgende:

„Det nylig offentliggjorte pristal vil stille øgede krav til stats
finanserne dels i form af øgede lønudgifter, dels i form af udgifts
forøgelse på anden måde.

Det er — som jeg ved tidligere lejlighed har anført — regeringens 
opfattelse, at det er nødvendigt at fastholde den stramme finanspolitik. 
Vor økonomi går igen ind i en periode med stigende beskæftigelse. Der 
er stærke tegn til, at vor økonomi i løbet af foråret og sommeren 
vil blive præget af stærkt stigende aktivitet. Såvel den fortsat 
gunstige eksportkonjunktur, måske bortset fra visse landbrugsvarer, 
som de meget store behov for boligbyggeri og offentligt byggeri og 
anlægsvirksomhed vil trække i den retning. For at fastholde og 
konsolidere fremskridtet er det væsentligt, at den økonomiske balance 
holdes. Det må derfor anses for påkrævet at undgå en svækkelse af 
finanspolitikken. Jeg har derfor anset det for nødvendigt, at der 
skaffes dækning for de øgede udgifter, statskassen nu må påregne 
at komme ud for.“

Forslaget om afgiftsnedsættelse for cigarillos og ændringsfor
slagene under udvalgsbehandlingen om afgiftsnedsættelse for cerutter 
og røgtobak fremsattes, fordi regeringen efter de oplysninger, der 
var fremkommet om cigaretternes formentlige skadelige virkninger 
for sundheden, gerne ville medvirke til en omlægning af befolkningens 
rygevaner.

Lovforslagenes ekstraordinære og påtrængende karakter under
stregedes deraf, at folketinget indkaldtes til møde en lørdag til 
1. behandling af forslagene.

Ved 1. behandling udtalte Retoft (S) og Helge Larsen (RV) deres 
tilslutning til lovforslagene. Det var efter deres mening nødvendigt 
at fastholde den stramme finanspolitik og det budgetterede kasse
overskud, såfremt den fulde beskæftigelse skulle kunne opretholdes 
og renteniveauet ikke på ny skulle stige. De udgiftsforøgelser, som 
pristalsstigningen ville blive årsag til, måtte der skaffes dækning for. 
Helge Larsen fremhævede tillige, at en forbrugsindskrænkning var 
nødvendig, hvis det offentlige skulle kunne løse de påtrængende 
investeringsopgaver med hensyn til f. eks. plejehjem fer ældre, 
undervisning og forskning samt trafikanlæggene.

Alfred Bøgh (V) betragtede lovforslagene som et klart udtryk 
for ulemperne ved den automatiske pristalsregulering. Man burde i 
folketingsudvalget overveje en ordning med halvautomatisk pristals
regulering, som den var praktiseret i Norge. En sådan ordning gav 
mulighed for at overveje, om udløsningen af en pristalsportion i 
virkeligheden var til fordel for nogen. Han erkendte, at det var nød
vendigt at skaffe finanspolitisk dækning for statens nødvendige ud-
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gifter, men spørgsmålet var efter hans mening, om ikke befolkningens 
stigende indkomster ville skabe tilstrækkelige reserver for staten, 
dels i kraft af udskrivningsloven, dels ved øget provenu af forbrugs
afgiftslovene. At regeringen nu havde foreslået afgiftsforhøjelser, 
havde vel også forbindelse med, at 2. rate af helhedsløsningens løn
forhøjelser nu udløstes. Men man måtte tillige tage i betragtning, at 
tillægspensionen, hvortil der i det kommende år skulle opkræves 
omkring 300 mill, kr., ville virke forbrugsbegrænsende.

Under hensyn til den gældende pristalsregulering fandt Alfred 
Bøgh det påfaldende, at regeringen ved den første afgiftsforhøjelse, 
efter at skatter og afgifter var taget ud af pristallet, havde valgt at 
forhøje afgiften på benzin, idet man i virkeligheden ikke havde nogen 
mulighed for at holde denne forhøjelse ude af pristallet, fordi den 
indgik i erhvervslivets omkostninger over en bred front. Han kon
kluderede, at venstre ikke kunne medvirke til gennemførelse af lov
forslagene som isoleret foranstaltning, men man så gerne en forskyd
ning i beskatningen fra direkte til indirekte skat og ville derfor under
kaste de forskellige spørgsmål en nøje vurdering i sammenhæng med 
behandlingen af udskrivningsloven.

Poul Møller (KF) mente ikke, at pristalreguleringen var den 
reale begrundelse for lovforslagene. En rigtig ordnet pristalsregule
ring skabte ikke forøget efterspørgsel. Derimod måtte de lønfor
højelser, der var gennemført i henhold til helhedsløsningen, give frygt 
for forbrugsstigning. Men nu ville finansministeren måske sige, at det 
i virkeligheden var statsfinansernes stilling, der var begrundelsen. 
Det hidtil foreliggende skøn over statsfinanserne gav imidlertid ikke 
grundlag for at tro, at afgiftsforhøjelser var nødvendige, heller ikke 
når man tog udgiftsforøgelserne efter tidspunktet for skønnet i be
tragtning. Udgiftsforøgelserne måtte i det væsentlige kunne påregnes 
dækket gennem stigningen i forbrugs- og omsætningsafgifter og di
rekte skatter, men et revideret skøn fra finansministeriet måtte frem
skaffes til nærmere vurdering af stigningen i disse indtægter. Poul 
Møller mente imidlertid ikke, at statsfinansernes stilling kunne have 
været afgørende for lovforslagene, der snarere skyldtes hensynet til 
konjunkturpolitikken. Man ønskede et større overskud end det, der 
var budgetteret med, for at holde lønforhøjelserne i ave. Poul Møller 
var ikke enig med regeringen i dette synspunkt. Den konjunktur
politiske situation gav ikke grundlag for forhøjelse af afgiftssatserne, 
men derimod for en sådan omlægning af beskatningen, som det 
konservative folkeparti havde arbejdet fer i flere år, fra skat på 
indkomst til skat på forbrug. Dette ville partiet arbejde for i udvalget 
for at fremme produktiviteten, arbejdslysten og opsparingen.

Med hensyn til de enkelte forhøjelser udtalte Poul Møller, at 
han fandt henvisningen til cigaretternes skadelige virkning på sund
heden hyklerisk, når det samtidig fremgik af bemærkningerne til 
lovforslaget, at regeringen påregnede en merindtægt på 150 mill. kr.
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af afgiftsforhøjelsen på de sundhedsfarlige cigaretter. Man var i den 
konservative gruppe nervøs for benzinafgiftsforhøjelsens virkning på 
omkostningerne.

De konservative var i udvalget villig til at se på lovforslagene, 
hvis forhøjelserne kunne indgå i en omlægningspolitik, der gik ud på 
at lægge skattetrykket fra indkomstskat over på forbrugsafgifter, 
men som isoleret foranstaltning kunne lovforslagene ikke støttes.

Aksel Larsen (SF) fandt, at det stred mod helhedsløsningen, at 
man ved afgiftsforhøjelser inddrog en væsentlig del af arbejdernes 
og tjenestemændenes lønforhøjelser, oven i købet før lønforhøjelserne 
var trådt i kraft. En væsentlig del var allerede taget gennem tvangs
opsparingen. Han betragtede lovforslagene som en åben erkendelse 
fra regeringens side af, at dens hidtidige økonomiske politik havde 
været fejlagtig, og at helhedsløsningen havde spillet fallit. Det gale 
ved dansk økonomisk politik var efter hans opfattelse, at man ikke 
alene havde tilladt, men statsbegunstiget en inflatorisk udvikling, 
bl. a. gennem forhøjelse af priserne på landbrugsvarerne og gennem 
den utilstrækkelige priskontrol. Aksel Larsen afviste de fremsatte 
lovforslag og henviste i stedet for til de forslag og ideer, som hans 
parti var fremkommet med i de senere år om oprettelse af en bolig
fond, om reklameskat, en regulær kapitalvindingsskat og en effektiv 
priskontrol. Hvis regeringen fastholdt, at den manglede 260 mill, kr., 
hvad han ikke troede på, måtte han henvise den til at spare, og han 
ville her pege på militærudgifterne, der måtte kunne nedsættes.

Aksel Larsen kunne ikke tiltræde venstres og de konservatives 
forslag om en omlægning af skatterne fra indkomstbeskatning til 
forbrugsbeskatning. Den væsentlige del af befolkningen var tvunget 
til at bruge hele deres indkomst løbende og måtte altså i så fald 
betale forbrugsskat af 100 pct. af indkomsten, men en del havde så 
store indtægter, at de kunne spare op og derved slippe forholdsmæssigt 
billigere i skat.

Iver Poulsen (Uafh) betragtede fremsættelsen af de 3 lovforslag 
som udslag af, at regeringen var blevet bange for resultaterne af sin 
økonomiske politik. Helhedsløsningen havde bidraget væsentligt til, 
at vi havde stigende priser og lønninger, og man ville nu tage løn
stigningen fra lønmodtagerne, der alligevel skulle betale de højere 
priser og skatter. De borgere, der ikke havde pristalsregulerede ind
tægter, måtte også betale, men fik ikke kompensation gennem dyr
tidstillæg.

Det var ikke rigtigt, når det var påstået, at helhedsløsningen 
ikke havde haft nævneværdig betydning for priserne. Alene for land
bruget havde helhedsløsningen i 1963 betydet en timelønsforhøjelse 
på 26 øre sammen med dyrtidstillægget, og i 1964 ville den sammen 
med tillægspensionen betyde 51 øre mere i timen, altså i alt 77 øre.

I sin omtale af de enkelte afgiftsforhøjelser vendte Iver Poulsen 
sig især mod benzinafgiftsforhøjelsen, der gennem sin forhøjelse af
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omkostningerne ved transporten ville betyde højere varepriser, 
øgede udgifter for arbejdere og funktionærer til transport til og fra 
arbejde og især belaste det private vognmandserhverv hårdt. Han 
spurgte i den forbindelse ministeren, om det, som det var tilfældet 
ved sidste benzinafgiftsforhøjelse, var hensigten også at forhøje vægt
afgifterne for de dieseldrevne køretøjer.

Selvfølgelig skulle statens tjenestemænd og funktionærer have 
de lønstigninger, de havde krav på, men det måtte staten klare ved 
at underkaste sit udgiftsbudget en kritisk gennemgang, og det skulle 
ikke være nødvendig at spare til hele merudgiften til lønninger, for 
de øgede lønninger ville jo give staten stigende skatteindtægter. Det 
var de uafhængiges indtryk, at regeringen med lovforslagene ville 
skaffe statskassen nye indtægter, som regeringen kunne bruge efter 
forgodtbefindende, og derfor kunne partiet ikke støtte lovforslagene.

I sin svartale fremhævede finansministeren nødvendigheden af, 
at den stramme finanspolitik fastholdtes. Han mente, det ville være 
for optimistisk at regne med, at der var store skjulte reserver i ind
komstskatterne, men det kunne der ikke siges noget om endnu, og 
den stigning, som de øgede lønindtægter ville give i forbrugsafgifterne, 
var overvurderet af oppositionens ordførere. Med hensyn til udgifts
politikken havde regeringen været tilbageholdende og søgt at be
grænse stigningen i udgifterne mest muligt. Ministeren konstaterede 
med tilfredshed, at man da heller ikke fra venstres og de konservatives 
side havde angrebet udgiftspolitikken under debatten. Til Iver 
Poulsen udtalte ministeren, at det ikke var hensigten at forhøje 
afgifterne for de dieseldrevne vogne. En væsentlig del af den erhvervs
mæssige transport ville derved undgå omkostningsforøgelsen, der i 
øvrigt ikke havde de dimensioner, der var antydet under debatten.

Efter 1. behandling henvistes lovforslagene til behandling i et 
udvalg, der ved betænkningens afgivelse delte sig i et flertal og 2 
mindretal. Flertallet (socialdemokratiets og det radikale venstres 
medlemmer af udvalget) tiltrådte en lang række ændringsforslag, der 
var stillet af finansministeren, og som der i det væsentlige er gjort 
rede for ved omtalen af de enkelte lovforslag. Flertallet indstillede 
lovforslagene til vedtagelse med disse ændringer. Om mindretallenes 
stilling udtales i betænkningen:

„Et mindretal (venstres og det konservative folkepartis medlem
mer af udvalget) kan ikke medvirke til en isoleret gennemførelse af 
de foreslåede afgiftslove.

Forudsætningen for en realitetsforhandling måtte efter mindre
tallets opfattelse have været, at afgiftslove og udskrivningslov under
kastedes en samlet behandling og stillingtagen, samt at en forhøjelse 
af den indirekte beskatning var ledsaget af en fortsat reformering af 
indkomstskattesystemet.

Da regeringen har afvist disse forudsætninger, og da mindre-
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tallet i øvrigt ikke på det foreliggende grundlag kan nære fornøden 
tillid til det opstillede skøn over de forventede indtægter til stats
kassen, indstiller mindretallet de tre lovforslag til forkastelse.

Et andet mindretal (socialistisk folkepartis medlem af udvalget) 
anser det for stridende mod de løfter, der blev givet ved de lovbestemte 
overenskomstforlængelser i forbindelse med den såkaldte helheds
løsning, at forøge forbrugsafgifterne, fordi pristallets stigning har 
udløst en dyrtidsportion til lønmodtagerne. Desuden må det be
frygtes, at afgiftsforhøjelserne vil virke i inflatorisk retning.

Så vidt udviklingen kan overskues, må dette mindretal mene, 
at statens provenu af såvel de direkte som de indirekte skatter vil 
blive betydelig større end budgetteret i finanslovforslaget, og der 
skulle således ikke være nogen tvingende nødvendighed for gennem 
afgiftsforhøjelserne at skaffe statskassen ekstra dækning for udgif
terne til regulering af tjenestemandslønningerne.

Mindretal let har erklæret sig villig til at indgå i forhandling om 
en skattereform og gør i øvrigt opmærksom på, at hellere end at på
lægge nye inflationsfremmende skatter burde staten indføre bespa
relser på udgiftsbudgettet, hvilket i særdeleshed er nødvendigt og 
muligt, hvad militærudgifterne angår.

Mindretal let kan ikke medvirke til lovforslagets vedtagelse.“ 
Udvalgets spørgsmål til finansministeren var med ministerens 

besvarelser optrykt i betænkningen.
Ved lovforslagenes 2. behandling trak partiernes ordførere på ny 

deres standpunkter op, og Aksel Larsen (SF) fremsatte i forbindelse 
hermed følgende forslag om overgang til næste sag på dagsordenen:

„Idet folketinget udtaler, at vedtagelse af forslagene om for
højede forbrugsafgifter ville gøre de kommende pristalsbestemte løn
reguleringer delvis illusoriske, skønt disse har lovhjemmel i den så
kaldte helhedsløsning, opfordrer det regeringen til ved udskrivning 
af folketingsvalg snarest at lade vælgerne komme til orde.

Tinget går dermed over til næste sag på dagsordenen.“
Ved afstemningen forkastedes dagsordensforslaget med 89 stem

mer mod 11, medens 72 medlemmer tilkendegav, at de hverken 
stemte for eller imod. En række ændringsforslag vedtoges uden af
stemning.

Efter fornyet udvalgsbehandling mellem 2. og 3. behandling 
vedtoges lovforslaget ved 3. behandling med nogle yderligere æn
dringer ved navneopråb med 89 stemmer mod 87. 2 medlemmer 
(Rosing (Grønl) og Hans Schmidt (SI)) tilkendegav, at de hverken 
stemte for eller imod, 1 medlem (Johan Poulsen (V)) var fraværende.
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29. Lov om ændring i lov om afgift af spiritus, vin og øl. 
(Finansminister Poul Hansen). [A. sp. 961. C. sp. 139].

Skriftlig fremsættelse 7/2 (F. sp. 2894). 1. beh. 8/2 (F. sp. 
2897). Partiernes ordførere: Retoft, Alfred Bøgh, Poul Møller, 
Helge Larsen, Aksel Larsen og Iver Poulsen. Henvist til samme 
udvalg som forslag til lov om ændring i lov om tobaksafgifter. 
Betænkning (B. sp. 221) afgivet “/g- 2. beh. 11/2 (F. sp. 2969). 
Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning 
(B. sp. 253) afgivet 11/2- 3. beh. 12/2 (F. sp. 3041). Loven stad
fæstet 12. februar 1964. (Lovt. nr. 35).

Ved loven, der trådte i kraft den 13. februar 1964, for
højedes den i lov om afgift af spiritus, vin og øl, jfr. lovbekendt
gørelse nr. 1 af 2. januar 1962, som ændret ved lov nr. 212 af 
16. juni 1962 (årbog 1961-62, side 93 og 95), fastsatte afgift 
af øl med beløb, der svarer til 5 øre pr. flaske almindeligt 
pilsnerøl, skatteklasse I, og 6% og 7% øre pr. flaske af de 
dyrere ølsorter, henholdsvis luksusøl, klasse A, og luksusøl, 
klasse B. Maksimumsbeløbet for den afgiftslettelse, der ydedes 
de mindre bryggerier, forhøjedes samtidig fra 40 kr. pr. hl 
for indtil 2.000 hl til 48 kr. pr. hl for indtil 2.000 hl.

Den sidstnævnte ændring var ikke indeholdt i det oprinde
lige lovforslag, men indsattes ved lovforslagets 2. behandling 
ifølge ændringsforslag af finansministeren i udvalgsbetænk
ningen.

Lovforslaget fremsattes sammen med forslag til lov om ændring 
i lov om tobaksafgifter og forslag til lov om forhøjelse af tillægs
afgiften af benzin og behandledes i folketinget sammen med disse 
lovforslag. Med hensyn til såvel baggrunden for lovforslagets frem
sættelse som folketingets behandling af forslaget henvises til det 
ovenfor under nr. 28 anførte.

Lovforslaget vedtoges ved 3. behandling ved navneopråb med 
89 stemmer mod 87. 2 medlemmer (Rosing (Grønl.) og Hans Schmidt 
(SI)) tilkendegav, at de hverken stemte for eller imod, 1 medlem 
(Johan Poulsen (V)) var fraværende.

30. Lov om ændring i lov om afgift af spiritus, vin 
og øl. (Finansminister Poul Hansen). [A. sp. 1569. C. sp. 717].
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Skriftlig fremsættelse 11 /3 (F. sp. 3648). 1. beh. 17/3 (F. sp. 
4009). Partiernes ordførere: Retoft, Alfred Bøgh, Weikop, Aage 
Fogh, Aksel Larsen og Iver Poulsen. Henvist til udvalg på 17 
medlemmer (Retoft, Holger Eriksen [formand], Lis Groes, Jørgen 
Peder Hansen, Hjortnæs, Erhard Jakobsen, Peter Nielsen, Axel 
Ivan Pedersen, Aage Fogh [næstformand], Alfred Bøgh, Foged, 
Viggo Hauch, Anker Lau, Weikop, Haunstrup Clemmensen, 
Jørgen Jensen og Aksel Larsen (7/4-19/5 Herluf Rasmussen)). 
Betænkning (B. sp. 997) afgivet 21/5. 2. beh. 27/5 (F. sp. 5562). 
Henvist til fornyet udvalgsbehandling. 3. beh. 29/5 (F. sp. 5744). 
Loven stadfæstet 4. juni 1964. (Lovt. nr. 182).

Ved loven gennemførtes en ny formulering af bestemmel
serne i afsnit IV. B. „Afgift på engrosomsætningen af spiritus“ 
i lov om afgift af spiritus, vin og øl, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1 
af 2. januar 1962 med senere ændringer.

Ved den nye formulering indførtes et nyt princip for bereg
ningen af afgiften på engrosomsætningen af spiritus. Mens af
giften tidligere blev beregnet som en i loven nærmere fastsat 
procentdel af varernes engrospris inklusive afgiften, er dette 
ganske vist også stadig hovedreglen efter den nye formulering 
af bestemmelserne, men der er indføjet nye regler, der for 
hovedgruppen af varers vedkommende — spiritus, der afsættes 
en gros, og som den afgiftsberigtigende virksomhed selv har 
banderoleret — går ud på, at den anmeldte engrospris, der skal 
lægges til grund ved afgiftsberegningen, mindst skal være lig 
med en nærmere beregnet værdi med tillæg af 15 pct. og engros- 
omsætningsafgiften. I den beregnede værdi skal være medregnet 
nærmere angivne poster til dækning af virksomhedens udgifter 
ved selve fremstillingen (for indførte varer toldberegnings
værdien), herunder beløb til dækning af normalt svind og til 
dækning af udgifter ved varens hjemtagelse, aftapning, etiket
tering og banderolering. For de andre varegruppers vedkom
mende er fastsat i princippet tilsvarende bestemmelser om en 
beregnet mindsteværdi som grundlag for afgiftsberegningen.

Der er i den nye § 38, stk. 5, tillagt finansministeren en 
bemyndigelse til, hvor ganske særlige forhold gør sig gældende,
ii
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at dispensere fra de ovenfor omtalte bestemmelser om afgifts
mæssige minimumspriser. Bemyndigelsen tænkes anvendt i 
sådanne tilfælde, hvor de afgiftsmæssige bindingsregler kan 
virke urimelige, således f. eks. hvor det drejer sig om ukurante 
varer, eller hvor det kan påvises, at indkøbsprisen (fremstillings
prisen) for varerne er faldet væsentligt, således at en over
holdelse af de afgiftsmæssige bindingsregler vil gøre det vanske
ligt for virksomhederne at afsætte de på lager værende varer, 
der hidrører fra tidligere indkøb (fremstilling).

Bestemmelsen i den tidligere lovs § 35, stk. 3, hvorefter 
det særlige afgiftsnævn i visse tilfælde kan tilsidesætte en virk
somheds beskatningspriser, er med det nye minimumsbeskat
ningssystem blevet overflødig og er derfor ikke medtaget i 
loven.

Om motiveringen fer de nye reglers indførelse udtales i bemærk
ningerne til lovforslaget bl. a.:

„I medfør af afsnit IV. B. i lov om afgift af spiritus, vin og øl 
(lovbekendtgørelse nr. 1 af 2. januar 1962, jfr. § 3 i lov nr. 212 af 
16. juni 1962) udgør engrosomsætningsafgiften af spiritus 54 pct. af 
varernes beskattede engrosværdi (inklusive afgift) svarende til 
117,39 pct. af varernes engrosværdi eksklusive engrosomsætnings
afgiften.

En beskatning, der beregnes efter så høj en procent,......... , vil
kunne virke som incitament til, at afgiftspligtige virksomheder søger 
at vælte noget af prisen for spiritus over på andre varer eller søger 
at nå frem til en unaturlig lav beskatningspris for derved at opnå en 
lempelse i beskatningen. Enhver prisreduktion for spiritus vil som 
følge af beskatningen blive forøget med 117,39 pct. Nedsætter en 
afgiftspligtig virksomhed sin pris (eksklusive engrosafgift) for en 
flaske spiritus med 1 kr., vil den beskattede engrospris formindskes 
med 2 kr. 17 øre.

Bortset fra den senere tid har uheldige virkninger af beskatnings
systemet ikke gjort sig gældende i praksis i nævneværdigt omfang. 
Dette hænger sammen med, at der i branchen har været praktiseret 
et fast-prissystem for langt den overvejende part af varerne.

Fast-prissystemet hviler på en dispensation fra monopollovens 
bestemmelser. Monopolrådet anser det imidlertid nu for nødvendigt 
at tilbagekalde dispensationen. Samtlige priser må herefter forventes



1963/ /1964 Vedtagne lovforslag (finansmin.) 163

at blive frie. Hermed vil grundlaget for det gældende afgiftssystem 
være væsentligt forrykket.

Man har med den således foreliggende problemstilling og efter 
indtrængende henstilling fra spiritusbranchen anset det for nødven
digt, at der gennemføres ændringer i beskatningslovens afsnit IV. B. 
om afgift på engrosomsætningen af spiritus, således at der lægges en 
bund under beskatningsværdien. Beskatningen vil stadig som hoved
regel følge engrospriserne både i op- og nedadgående retning, men 
dog således, at hvis priserne sættes lavere end svarende til den be
skatningsmæssige minimumspris, beregnes beskatningen ud fra denne 
minimumspris. En virksomhed vil herefter ikke i kraft af afgifts
systemet kunne opnå konkurrencemæssige fordele ved at gå ned 
under minimumsprisen.“

Ved lovforslagets 1. behandling i folketinget mødte det stort set 
velvilje fra alle partiers side, men flere af ordførerne gav dog udtryk 
for usikkerhed med hensyn til den virkning på konkurrenceforholdene, 
som en gennemførelse af lovforslaget ville få. Man ønskede i et ud
valg at se nærmere på dette spørgsmål, ligesom man ønskede lov
forslagets vanskeligt tilgængelige detailregler nærmere uddybet.

Lovforslaget henvistes derefter til behandling i et udvalg. I 
Udvalgets betænkning tiltræder udvalget enstemmigt to af finans
ministeren stillede ændringsforslag. Ifølge det ene foresloges det, at 
det ovenfor omtalte procenttillæg, der indgår i den engrospris, der 
skal lægges til grund ved afgiftsberegningen, nedsættes fra de op
rindeligt foreslåede 18 pct. til 15 pct. Det andet ændringsforslag gik 
ud på at fastsætte lovens ikrafttrædelsesdato til 1. juli 1964. Med de 
foreslåede ændringer vedtoges lovforslaget ved dets 3. behandling 
enstemmigt med 131 stemmer. 1 medlem (Heilesen (V)) tilkendegav, 
at han hverken stemte for eller imod.

31. Lov om forhøjelse af tillægsafgiften af benzin.
(Finansminister Poul Hansen). [A. sp. 963. C. sp. 141].

Skriftlig fremsættelse (F. sp. 2894). 1. beh. 8/2 (F. sp. 
2897). Partiernes ordførere: Retoft, Alfred Bøgh, Poul Møller, 
Helge Larsen, Aksel Larsen og Iver Poulsen. Henvist til samme 
udvalg som forslag til lov om ændring i lov om tobaksafgifter. 
Betænkning (B. sp. 221) afgivet 11/2. 2. beh. 11/2 (F. sp. 2969) 
Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning 
(B. sp. 253) afgivet 11/2. 3. beh. 12/2 (F. sp. 3041). Loven stad
fæstet 12. februar 1964. (Lovt. nr. 34).
ii*
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Ved loven, der fra sin ikrafttræden trådte i stedet for lov 
nr. 320 af 8. november 1961 om forhøjelse af tillægsafgiften af 
benzin (årbog 1961-62, side 100), forhøjedes den særlige tillægs
afgift af benzin med 5 øre til 35 øre pr. 1. Den forhøjede afgift 
rammer benzin, som efter lovens ikrafttræden indføres til eller 
fremstilles her i landet, eller som på ikrafttrædelsestidspunktet 
beroede hos virksomheder, der indfører eller afsætter benzin 
til videresalg. Ved et af finansministeren stillet ændringsforslag, 
der vedtoges ved lovforslagets 2. behandling, fastsattes tids
punktet for lovens ikrafttræden til 13. februar 1964.

Ifølge bemærkningerne til lovforslaget antoges afgiftsforhøjelsen 
at ville indbringe ca. 60 mill. kr. på et år.

Lovforslaget fremsattes sammen med forslag til lov om ændring 
i lov om tobaksafgifter og forslag til lov om ændring i lov om afgift 
af spiritus, vin og øl og behandledes i folketinget sammen med disse 
lovforslag. Med hensyn til såvel baggrunden for lovforslagets frem
sættelse som folketingets behandling af forslaget henvises til det 
ovenfor under nr. 28 anførte.

Lovforslaget vedtoges ved 3. behandling ved navneopråb med 
89 stemmer mod 87. 2 medlemmer (Rosing (Grønl.) og Hans Schmidt 
(SI)) tilkendegav, at de hverken stemte for eller imod, 1 medlem 
(Johan Poulsen (V)) var fraværende.

32. Lov om ændringer i toldloven. (Finansminister Poul 
Hansen), [A. sp. 9. C. sp. 49].

Skriftlig fremsættelse 2/10 (F. sp. 72). 1. beh. 22/10 (F. sp. 
487). Partiernes ordførere: Jørgen Peder Hansen, Harald 
Nielsen, Jørgen Jensen, Kirkegaard, Aksel Larsen og Mose 
Hansen. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Jørgen Peder 
Hansen, K. B. Andersen, Lis Groes [næstformand], Th. Mik
kelsen, Helge Nielsen, Viola Nørløv, Hans Rasmussen, Henning 
Rasmussen [formand], Kirkegaard, Harald Nielsen, Holmberg, 
Axel Kristensen, Anker Lau, Jørgen Jensen, Poul Møller, 
Weikop og Aksel Larsen). Betænkning (B. sp. 63) afgivet 4/12.
2. beh. 6/12 (F. sp. 1647). Henvist til fornyet udvalgsbehand
ling. Tillægsbetænkning (B. sp. 73) afgivet 6/12. 3. beh. 10/12 
(F. sp. 1697). Loven stadfæstet 11. december 1963. (Lovt. nr. 390).
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Ved loven gennemførtes en række spredte ændringer i 
toldloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 156 af 12. april 1960:

1. Ved en ændring af toldlovens § 1, stk. 2, er tidstabellen 
for afviklingen af tolden på EFTA-varer ændret, således at 
toldafviklingen fremskyndes i overensstemmelse med den be
slutning herom, der blev truffet på EFTAs ministermøde i 
Lissabon i maj måned 1963. Tolden af de pågældende varer 
vil herefter være endeligt afviklet den 31. december 1966.

2. Ved en ændret formulering af toldlovens § 131, stk. 1, 
punkt 3, er der skabt lovhjemmel til at meddele midlertidig 
toldfrihed for kostumer, dekorationer o. lign., som danske film
producenter indfører til midlertidig brug ved optagelse af spille
film her i landet.

3. De tidligere gældende regler i toldlovens § 159 om 
tilbagebetaling af for meget erlagt told er lempet i væsentlig grad.

4. I toldtariffen er indføjet en bestemmelse, der gør det 
muligt at nedsætte tolden på visse typer schweiziske oste til 
5 pct. Baggrunden for dette forslag er et ønske, der blev frem
sat fra schweizisk side under de forhandlinger, der i maj måned 
1963 førte til afslutningen af en tillægsaftale til den dansk
schweiziske EFTA-landbrugsaftale af 1960.

5. Tolden på te er ophævet, og der er i forbindelse hermed 
skabt hjemmel for tilbagebetaling af erlagt told af lagre af 
fortoldet te ved tetoldens bortfald. Baggrunden for tetoldens 
ophævelse er de drøftelser, der i nogen tid har fundet sted 
inden for GATT om foranstaltninger til fremme af udviklings
landenes eksport.

6. Til opfyldelse af et fra dansk side under handelsfor
handlinger med Sovjetunionen afgivet tilsagn er tolden for 
ægte kaviar og for visse arter krydsfiner ophævet, ligesom tolden 
for visse arter beredte pélsskind er nedsat fra 15 pct. til 6 pct. 
af værdien.

De under 2, 3 og 6 omtalte ændringer indføjedes i lovforslaget 
efter dettes behandling i det folketingsudvalg, hvortil lovforslaget 
henvistes efter 1. behandling.

Lovforslaget modtoges ved dets 1. behandling med velvilje fra 
alle partiers ordførere. Lovforslaget henvistes til et udvalg, i hvis
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enstemmige betænkning der stilledes forslag om de ovenfor nævnte 
ændringer. Med disse ændringer vedtoges lovforslaget ved 3. behand
ling enstemmigt med 112 stemmer; 1 medlem (Rosing (Grønl.)) til
kendegav, at han hverken stemte for eller imod.

33. Lov om ændringer i toldloven. (Finansminister Poul 
Hansen). [A. sp. 1319. C. sp. 405].

Skriftlig fremsættelse 4/3 (F. sp. 3454). 1. beh. 11/3 (F. sp. 
3711). Partiernes ordførere: Jørgen Peder Hansen, Harald 
Nielsen, Jørgen Jensen, Helge Larsen, Kai Moltke og Rimstad. 
Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Jørgen Peder Hansen, 
K. B. Andersen, Lis Groes, Th. Mikkelsen, Helge Nielsen, 
Viola Nørløv, Hans Rasmussen, Henning Rasmussen [for
mand], Helge Larsen [næstformand], Harald Nielsen, Holm
berg, Axel Kristensen, Anker Lau, Jørgen Jensen, Knud 
Thomsen, Weikop og Kai Moltke). Betænkning (B. sp. 721) 
afgivet 23/4. 2. beh. 29/4 (F. sp. 4932). Henvist til fornyet ud
valgsbehandling. Tillægsbetænkning (B. sp. 745) afgivet 30/4.
3. beh. 5/5 (F. sp. 5020). Loven stadfæstet 13. maj 1964. (Lovt. 
nr. 140).

Ved loven, der trådte i kraft den 1. juni 1964, foretoges en 
række ændringer i den i toldlovens bilag 1 indeholdte tarif, 
jfr. lovbekendtgørelse nr. 147 af 10. maj 1962 som ændret ved 
lov nr. 179 af 15. maj 1963 og lov nr. 390 af 11. december 1963.

Ændringerne, der ikke skal omtales nærmere her, drejer 
sig hovedsagelig om tilfælde, hvor ændringer i produktionen, 
fremkomsten af nye varer eller en ændret fortolkning af Bruxel- 
les-nomenklaturen havde medført, at toldtariffen ikke kunne 
anses for helt tidssvarende.

Ved 1. behandling blev lovforslaget modtaget med velvilje af 
alle partiers ordførere. Der blev dog fra flere sider udtrykt betænke
ligheder over en i lovforslaget indeholdt bestemmelse om en væsent
lig toldforhøjelse på vinylhandsker, som man ønskede at undersøge 
nærmere.

Lovforslaget henvistes til behandling i et udvalg, og i udvalgets 
betænkning stillede finansministeren med udvalgets tilslutning — 
tillige med en række andre ændringsforslag — forslag om, at bestem-
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melsen om forhøjelse af tolden på vinylhandsker udgik af lovfor
slaget. Ændringerne vedtoges enstemmigt ved lovforslagets 2. be
handling, og efter en kort udvalgsbehandling mellem 2. og 3. behand
ling vedtoges det ændrede lovforslag ved 3. behandling enstemmigt 
med 124 stemmer. 1 medlem (Rosing (Grønl.)) undlod at stemme.

34. Lov om ændring i lov om afgift af forlystelser. 
(Finansminister Poul Hansen). [A. sp. 1667. C. sp. 399].

Skriftlig fremsættelse 12/3 (F. sp. 3759). 1. beh. 19/3 (F. sp. 
4196). Partiernes ordførere: Albertsen, Holger Hansen, Hanne 
Budtz, Helge Larsen, Morten Lange og Grøndahl. Henvist til 
udvalg på 17 medlemmer (Albertsen, Jørgen Peder Hansen, 
Ove Hansen, Erhard Jakobsen, Niels Matthiasen, Peter Nielsen 
[formand], Poul Nilsson, Retoft, Helge Larsen [næstformand], 
Holger Hansen, Dalsgaard, Johs. Hansen, Helga Pedersen, 
Hanne Budtz, Knud Thomsen, Weikop og Morten Lange). 
Betænkning (B. sp. 681) afgivet 21/4. 2. beh. 28/4 (F. sp. 4873). 
Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning 
(B. sp. 731) afgivet 28/4. 3. beh. 30/4 (F. sp. 4963). Loven stad
fæstet 1. maj 1964. (Lovt. nr. 132).

Ved loven ophæves forlystelsesafgiftsloven, jfr. lovbekendt
gørelse nr. 160 af 22. april 1960, fra og med udgangen af kalen
deråret 1964.

Som en overgangsordning foretager loven — med gyldighed 
for tiden fra dens ikrafttræden og indtil udgangen af 1964 — 
følgende ændringer i lovbekendtgørelsens bestemmelser:

1. Afgiften ved opførelse af cirkus- og varietéforestillinger, 
skuespil, operaer og balletter m. v. bortfalder. Derimod skal der 
indtil udgangen af 1964 fortsat svares 1j% af entréindtægten i 
afgift ved

a) Gymnastik-, sports- og idrætsfremvisninger (bortset fra frem
visning af motorkørsel, jfr. punkt b), der foranstalt-es af 
gymnastik-, sports- og idrætsforeninger, når der i fremvis
ningen deltager professionelle. Ved fodboldkampe svares 
afgiften dog kun, når begge hold består af professionelle.
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b) Motorvæddéløb og anden opvisning af kørsel med motor
køretøjer.
2. Ifølge lovbekendtgørelsens § 10, stk. 5, har finans

ministeren kunnet yde særlig begunstigelse til indehaveren af 
producentrettighederne til en dansk film, når filmen tjente til 
oplysningens fremme eller var udtryk for en bemærkelsesværdig 
kunstnerisk indsats. Ved nærværende lov gives der bestem
melsen følgende affattelse:

„Af den del af forlystelsesafgiften, der i finansåret 1964-65 
tilfalder staten, overføres 4 mill. kr. til ministeren for kulturelle 
anliggender til støtte af dansk eller dermed sidestillet films
produktion.“

3. Mens forlystelsesafgiften efter de hidtil gældende regler 
skulle deles lige mellem staten og den kommune, i hvilken 
forlystelsen har fundet sted, bestemmes det nu, at „afgiften 
eller den del af afgiften, der i tiden fra og med den 1. april 
1964 indbetales til det offentlige, tilfalder staten og den kom
mune, i hvilken forlystelsen har fundet sted, med x/3 til staten 
og 2/3 til kommunen.“

4. Endelig giver loven lovbekendtgørelsens § 19, stk. 2, 
følgende affattelse (de foretagne ændringer fremgår af, hvad 
der er anført i parentes):

„Såfremt entréindtægten ved filmsforevisninger i en biograf
virksomhed i perioden fra 1. april 1964 til og med 31. december 
1964 [hidtil: i et finansår] ikke har oversteget 45.000 kr. 
[tidligere: 50.000 kr.], kan finansministeren tilstå tilbagebetaling 
af 30 pct. [tidligere: 25 pct.] af den for den pågældende periode 
[tidligere: det pågældende finansår] beregnede fulde afgift. 
Har entréindtægten i den pågældende periode oversteget 
45.000 kr. [tidligere: 50.000 kr.], reduceres afgiftslempelsen 
efter en faldende skala, således at adgangen til lempelse bort
falder, såfremt entréindtægten i den pågældende periode 
[tidligere: i et finansår] har andraget 90.000 kr. eller derover.“

Det lovforslag, som finansministeren fremsatte, var i flere hen
seender mindre vidtgående end den vedtagne lov, idet man navnlig 
havde regnet med, at afgiften af biografteatre indtil videre skulle 
opretholdes, omend med lempelser.
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Hvad der oprindelig foresloges, fremgår af finansministerens 
fremsættelsestale, hvori det hedder:

„Ved fremsættelsen af lovforslaget vedrørende den senest gen
nemførte lempelse af forlystelsesafgiften i februar 1960 gav davæ
rende finansminister Kampmann tilsagn om at lade et udvalg fore
tage en almindelig gennemgang af de mange problemer i forbindelse 
med forlystelsesafgiften, herunder forskellige af filmsbranchen rejste 
spørgsmål.

Det nævnte udvalg har især beskæftiget sig med filmsbranchens 
forhold, som er blevet grundigt belyst fra alle sider, og da jeg på 
længere sigt er indstillet på at lade loven om afgift af forlystelser 
bortfalde, agtes udvalget nu ophævet. Da filmsbranchens økonomiske 
forhold har udviklet sig i en uheldig retning, der rummer en fare 
for branchens fortsatte beståen, har jeg fundet det rettest allerede nu 
at stille forslag om en ny lempelse af afgiften af biografforestillinger, 
således at den x/3, som biografejerne nu kan fradrage før afgiftens 
indbetaling til det offentlige, forøges til 45 pct. af den fulde afgift, 
der udgør 7/17 af bruttobilletindtægten. Herved vil biografernes af
giftsbyrde, der for tiden er ca. 26 mill. kr. årlig, blive lettet med ca. 
6 mill. kr. årlig.

Endvidere foreslås lempelsen til de såkaldte små biografer, som 
har særlig vanskeligt ved at klare sig, øget med i alt ca. 350.000 kr. 
til ca. 1 mill. kr. årlig.

Det er meningen, at staten stort set alene skal bære afgifts
lempelsen. Forslaget indeholder derfor en bestemmelse om, at den 
hidtil gældende fordeling af afgiftsprovenuet med halvdelen til staten 
og halvdelen til kommunerne ændres således, at staten fremover får 
40 pct. og kommunerne 60 pct.

Forslaget indeholder endvidere en udvidelse af støtten til danske 
film gående ud på, at der af statens provenu af forlystelsesafgiften 
stilles 2 mill. kr. til kulturministerens disposition til anvendelse i 
overensstemmelse med loven om biografer, som det høje ting netop 
arbejder med.

Endelig foreslås afgiftspligten af alle andre forlystelser end 
biografer ophævet. De hidtil gældende regler vedrørende dette om
råde har i tidens løb voldt administrationen meget besvær og ofte 
givet anledning til kritik, jfr. Marlenes høje hat. Provenuet ca. 4 
mill. kr. står ikke mere i noget rimeligt forhold til de vanskeligheder, 
bestemmelserne har medført.

Fra det folketingsudvalg, som behandler lovforslaget om biograf
teatre, har jeg modtaget en opfordring til at foreslå forlystelses
afgiften af biografteatre helt ophævet. Dels af statsfinansielle grunde, 
dels af hensyn til forlystelsesafgiftens betydning for kommunerne 
har jeg fundet det betænkeligt på nuværende tidspunkt at stille et så 
vidtgående forslag, men jeg vil gerne føje til, at jeg betragter det nu 
foreliggende forslag som en første etape på vejen til en fuldstændig 
afskaffelse af forlystelsesafgiften som en afgift til stat og kommuner.“
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Sin endelige udformning fik lovforslaget i det udvalg, der be
handlede sagen, og som i sin enstemmige betænkning anfører:

„Udvalget har i flere samråd med finansministeren drøftet de 
foreslåede ændringer i forlystelsesafgiftsloven og herunder rejst 
spørgsmål om muligheden for helt at afskaffe forlystelsesafgiften. 
Finansministeren har dog udtrykt betænkelighed ved straks at lade 
afgiften bortfalde og har her navnlig henvist til, at kommunerne 
ved budgetlægningen for regnskabsåret 1964-65 har regnet med 
forlystelsesafgiften som en indtægtskilde.

Finansministeren har derfor ikke ment at kunne stille forslag om 
en øjeblikkelig ophævelse af forlystelsesafgiftsloven, men har er
klæret sig rede til at lade afgiften bortfalde fra og med udgangen af
1964. Om og i hvilken udstrækning kommunerne derefter skal have 
kompensation for afgiften, skal gøres til genstand for forhandlinger 
i perioden 1. oktober-31. december 1964. For at give kommunerne 
dækning for provenutabet i tiden 1. januar-31. marts 1965 har finans
ministeren stillet nedenstående ændringsforslag om, at afgifts
provenuet i tiden fra den 1. april 1964-31. december 1964 fordeles 
med 1/3 til statskassen og 2/3 til vedkommende kommune.

Med henvisning til, at finansministeren har imødekommet ud
valgets ønske om, at forlystelsesafgiften afskaffes med udgangen af 
kalenderåret 1964 og ikke over et kort åremål, finder udvalget ikke 
tilstrækkelig anledning til, at der i lovens resterende levetid gennem
føres lempelse af afgiften af filmsforevisninger, bortset fra den fore
slåede udvidede støtte til de små biografer. Man har ej heller fundet 
anledning til straks at afskaffe forlystelsesafgiften, for så vidt angår 
professionelle sportsarrangementer og motorvæddeløb samt Køben
havns Tivoli (lovens § 4, punkt g og h, samt lovens § 7).

Udvalget forudsætter, at grundlaget for en fortsat nødvendig 
støtte til dansk filmsproduktion gennemføres i indeværende folke
tingsår, således at en nyordning på dette område kan træde i kraft 
den 1. januar 1965; og indtil denne støtte kan træde i kraft, har man 
fundet det rimeligt, at der af statens andel af forlystelsesafgiften 
stilles et beløb på 4 mill. kr. til rådighed for ministeriet for kulturelle 
anliggender til støtte af dansk og dermed ligestillet filmsproduktion.

Under hensyn til, at forlystelsesafgiftsloven foreslås ophævet, er 
der enighed i udvalget om, at der ikke nu er grundlag for at ændre 
de gældende oppebørselsbestemmelser.“

Ved lovforslagets 2. behandling vedtoges de af finansministeren 
stillede og af udvalget tiltrådte ændringsforslag uden afstemning.

Ved 3. behandling oplyste finansministeren, at lovforslagets be
stemmelser ville medføre en mindreindtægt for staten, som kunne 
anslås til 12,7 mill, kr., hvilket var lidt mere end efter det oprindelige 
lovforslag.

I den ændrede affattelse vedtoges lovforslaget enstemmigt.
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35. Lov om ændring i lov om tipning. (Finansminister 
Poul Hansen). [A. sp. 1799. C. sp. 725].

Skriftlig fremsættelse 13/3 (F. sp. 3892). 1. beh. 3/4 (F. sp. 
4556). Partiernes ordførere: Boye Hansen, Ib Thyregod, Ninn- 
Hansen, Axel Sørensen, Herluf Rasmussen, Skræppenborg- 
Nielsen og Rimstad. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Boye 
Hansen, Albertsen, Erhard Jakobsen [formand], Herløv Larsen, 
Niels Matthiasen, Viola Nørløv, Retoft, Søgaard, Axel Sørensen 
[næstformand], Ib Thyregod, Holger Hansen, Peter Larsen, 
Østergaard, Ninn-Hansen, Erik Kragh, Vestergaard Poulsen, 
Skræppenborg-Nielsen). Betænkning (B. sp. 1005) afgivet 22/5.
2. beh. 27/5 (F. sp. 5554). Henvist til fornyet udvalgsbehandling.
3. beh. 29/5 (F. sp. 5743). Loven stadfæstet 4. juni 1964. (Lovt. 
nr. 183).

Lovforslaget havde ved fremsættelsen en noget anden 
affattelse end ved dets færdigbehandling, idet der i folketinget 
blev føj et flere nye bestemmelser til de oprindeligt foreslåede.

I det oprindeligt fremsatte lovforslag foresloges alene en 
forhøjelse til 400.000 kr. af det beløb på 200.000 kr., der hidtil 
årligt er blevet tildelt „Dansk Boldspil-Union“ til fremme af 
børne- og ungdomsarbejdet inden for unionen.

I den endelige udformning af loven er denne forhøjelse af 
tilskuddet til „Dansk Boldspil-Union“ blevet kombineret med 
en bestemmelse om, at den del af beløbet, der ligger over 
200.000 kr., nedsættes tilsvarende, såfremt tipsoverskuddet 
(mod forventning) falder under 10 mill. kr.

Yderligere blev der under lovforslagets behandling i folke
tinget indføjet en bestemmelse om, at spørgsmålet om tips
midlernes anvendelse skal optages til revision i folketingsåret
1965-66. Baggrunden herfor var, at der fra næsten alle sider 
blev givet udtryk for, at den hidtidige lovgivning om tips
midlernes fordeling var utilfredsstillende.

Af betænkningen fra det udvalg, der behandlede lovforslaget, 
fremgår, at man ud over de foran nævnte ændringsforslag tillige har 
drøftet, om der i loven burde indføjes en bestemmelse om, at der 
skal tilfalde Dansk Firmaidræts Forbund en bestemt andel af tips
midlerne.
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Herom, anføres i betænkningen fra udvalget:
„Dette idrætsforbund har hidtil modtaget et årligt tilskud af den 

del af tipsmidlerne, der uddeles af indenrigsministeren; i de senere 
år har tilskuddet andraget 60.000 kr.

Der er i udvalget enighed om, at tilskuddet til dette idræts
forbund ved stigende overskud bør forhøjes, og indenrigsministeren 
har — under forudsætning af, at det beløb, der fordeles af indenrigs
ministeriet, øges — erklæret sig indforstået med at søge tilskuddet 
til forbundet hævet, dog således at en eventuel forøgelse af tilskuddet 
ikke kan udgøre mere end halvdelen af det beløb, hvormed indenrigs
ministeriets andel stiger i forhold til andelens nuværende størrelse, 
og således at forbundets tilskud af tipsmidlerne maksimalt kan ud
gøre 200.000 kr.

Udvalget er herefter af den formening, at der er sikret firma
idrætsforbundet en rimelig andel af tipsmidlerne, og har derfor ikke 
ment det påkrævet, at der i loven om tipning indføjes en særlig be
stemmelse om firmaidrætsforbundets andel af tipsmidlerne.“

Lovforslaget fik i folketinget tilslutning fra samtlige ordførere og 
vedtoges med de foreslåede ændringer enstemmigt ved 3. behandling.

36. Lov om statsgaranti for obligationslån optaget af 
Færøernes Realkreditinstitut. (Finansminister Poul Hansen). 
[A. sp. 947. C. sp. 191].

Skriftlig fremsættelse ®/2 (F. sp. 2668). 1. beh. 12/2 (F. sp. 
3063). Partiernes ordførere: Dupont (Johan Nielsen), P. E. 
Eriksen (Johan Poulsen), Baagø, Jens P. Jensen, Vivike og 
Grøndahl. 2. beh. 25/2 (F. sp. 3183). 3. beh. 27/2 (F. sp. 3222). 
Loven stadfæstet 4. marts 1964. (Lovt. nr. 53).

Ved loven bemyndigedes finansministeren til på statskas
sens vegne at meddele garanti for forrentning og tilbagebetaling 
af obligationslån, som Færøernes Realkreditinstitut inden for 
et beløb af 8 mill. kr. i hvert af finansårene 1964-65 til 1968-69 
måtte optage til finansiering af udlån mod pant i fiskerfartøjer 
hjemmehørende på Færøerne.

Om baggrunden for lovforslaget udtalte finansministeren ved 
fremsættelsen bl. a. :

„Forslaget er en videreførelse af den garantiordning for real
kreditinstituttets obligationer, som blev indført ved § 2 i lov nr. 174
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af 5. juni 1959. Til afløsning af den nævnte lovs § 1, som omhandler 
statsgaranti for lån optaget af det færøske hjemmestyre, har det høje 
ting den 16. januar d. å. vedtaget loven om den færøske investerings
fond, der åbner mulighed for långivning til finansiering af investe
ringer, der fortrinsvis skal være af offentlig art, på Færøerne.

Det foreliggende lovforslag supplerer denne lovgivning, idet 
statsgarantien for realkreditinstituttets obligationer er en støtte til 
den vigtigste næringsgren på Færøerne, fiskerierhvervet. Denne 
støtte må anses for nødvendig, idet obligationerne, som for største
delen afsættes på det danske kapitalmarked, uden statsgarantien 
utvivlsomt vil opnå lavere kurser, end en realistisk risikovurdering 
tilsiger.“ x

Lovforslaget vedtoges enstemmigt uden forudgående udvalgs
behandling.

37. Lov om tillæg til lov om indenlandsk skillemønt. 
(Finansminister Poul Hansen). [A. sp. 933. C. sp. 365].

Skriftlig fremsættelse 30/i (F. sp. 2461). 1. beh. 7/2 (F. sp. 
2884). Partiernes ordførere: Gerholm, Dalsgaard, Gottschalck- 
Hansen, Aage Fogh, Skræppenborg-Nielsen og Grøndahl. 
Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Gerholm, Andreas Hansen 
[formand], Boye Hansen, Thomas Have, Th. Mikkelsen, Viola 
Nørløv, Kaj Rasmussen, Retoft, Aage Fogh [næstformand], 
Dalsgaard, Johs. Hansen, Ejner Kristensen, Anker Lau, 
Gottschalck-Hansen, Fanger, Foss og Skræppenborg-Nielsen). 
Betænkning (B. sp. 627) afgivet 10/4. 2. beh. 16/4 (F. sp. 4794).
3. beh. 22/4 (F. sp. 4812). Loven stadfæstet 13. maj 1964. (Lovt. 
nr. 138).

Ved loven bemyndiges finansministeren til at lade udmønte 
skillemønter af kobbernikkel lydende på 25 øre. Mønterne, der 
præges i glat ring og med hul, skal have følgende størrelse og 
vægt:

diameter............................................. 23,0 mm.
huldiameter....................................... 4,6 mm.
vægt pr. stk......................................... 4,3 g.

Som begrundelse for lovforslaget anførtes i de bemærkninger, der 
ledsagede det ved fremsættelsen, bl. a. :

„Efter at den kgl. mønt havde påbegyndt udsendelsen af de 
nye 1-kronestykker i kobbernikkel, har der fra forskellig side været
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fremført kritik af forvekslingsmuligheden mellem disse mønter og 
de cirkulerende 25-øremønter, der er fremstillet af tilsvarende metal
legering, jfr. lov nr. 201 af 7. maj 1948 om tillæg til lov nr. 28 af 
15. februar 1924 om indenlandsk skillemønt.

Finansministeriet og den kgl. mønt har hidtil indtaget en af
ventende holdning over for den fremførte kritik for at afvente, om 
der var tale om et overgangsfænomen, der ville fortage sig, efter
hånden som de nve 1-kronestykker var kommet i cirkulation i større 
mængder og i det væsentligste havde afløst de gamle mønter.

Endvidere har den kgl. mønts sædvanlige produktion af skille
mønter til vedligeholdelse af den fornødne møntcirkulation og pro
duktion af nye mønter i henhold til den ved 1960-loven gennemførte 
møntreform beslaglagt den eksisterende maskin- og lokalekapacitet 
i et sådant omfang, at det har været praktisk umuligt at imøde
komme kritikken ved en ændret møntfremstilling.

Da det imidlertid har vist sig, at kritikken af forvekslingsmulig
heden mellem 1-kronemønten og 25-øremønten ikke er ophørt, har 
finansministeriet overvejet, hvilke foranstaltninger der kan træffes 
for bedre at adskille de to mønter fra hinanden, og man har fundet, 
at dette bedst kan opnås ved at ændre prægningen af 25-øremønterne, 
således at disse på ny præges med hul.

Lovforslaget vedtoges uændret og enstemmigt.

38. Normeringslov for finansåret 1964-65. (Finansmi
nister Poul Hansen). [A. sp. 1073. C. sp. 257].

Skriftlig fremsættelse 26/2 (F. sp. 3186). 1. beh. 3/3 (F. sp. 
3452). Partiernes ordførere: Holger Eriksen, Baagø, Erik A. 
Jensen og Grøndahl. Henvist til lønningsudvalget. Betænkning 
(B. sp. 529) afgivet 12/3. 2. beh. 18/3 (F. sp. 4122). Henvist til 
fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning (B. sp. 567) af
givet 18/3. 3. beh. 20/3 (F. sp. 4313). Loven stadfæstet 20. marts 
1964. (Lovt. B. nr. 8).

Ved indkaldelse af bidrag til normeringslovforslaget for 
finansåret 1964-65 tilskrev finansministeriet de forskellige admi
nistrationsgrene således:

„Ved lovforslagets udarbejdelse må der, for så vidt angår 
forslag om ændret normering og klassificering af tjenestemands
stillinger, følges nedenstående hovedsynspunkter:
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1) Forslag om udvidelse af antallet af bestående tjeneste
mandsstillinger bør kun fremsættes, såfremt aldeles afgø
rende grunde kan fremføres, herunder at aspiranttiden for 
personer, der med bevillingsmyndighedernes tilslutning er 
antaget som aspiranter, vil udløbe i finansåret 1964-65, 
uden at det kan påregnes, at der til dette tidspunkt og 
med de nuværende normeringer vil være mulighed for fast 
ansættelse af de pågældende.

2) Forslag om bestående tjenestemandsstillingers oprykning 
til højere lønningsklasse kan normalt ikke forventes op
taget på lovforslaget, medmindre der efter gennemførelsen 
af lønningslovene af 7. juni 1958 er sket sådanne ændringer 
af pågældende stillingers arbejdsområde og karakter, at en 
ændring også af deres lønmæssige placering må anses for 
velmotiveret.

3) Forslag om oprettelse af stillinger, der fortrinsvis eller 
udelukkende har til formål at forbedre avancementsfor
holdene for en tjenestemandsgruppe, kan ikke optages.“ 
Ved fremsættelsen af lovforslaget fremhævede finansministeren,

at den overvejende del af de på normeringslovforslaget optagne stil
linger ikke medførte nogen forøgelse af det samlede antal tjeneste
mandsstillinger, idet der forudsattes nedlagt et tilsvarende antal 
stillinger i bundklasserne. „På visse områder er der dog tale om en 
reel udvidelse af tjenestemandsgruppen. Udbygningen inden for 
undervisningsområdet er således fortsat ved oprettelse af en række 
professorater og afdelingslederstillinger m. v. ved de højere lære
anstalter samt ved forøgelse af antallet af lærerstillinger ved de for
skellige skoler. Den forsvarlige løsning af politiets arbejdsopgaver, der 
er i stadig vækst, har gjort en udvidelse af politistyrken påkrævet, og 
som led heri er der for finansåret 1964-65 foreslået en forøgelse af 
normativet med 100 mand. Ligesom de foregående år er der på det 
foreliggende normeringslovforslag medtaget det antal militære 
tjenestemandsstillinger — i år i alt 32 — som der efter til- og afgang 
fra forsvarets skoler og de arbejdsmæssige krav, der stilles til befalings- 
mændene, må påregnes at blive behov for i det kommende finansår, 
hvorved bemærkes, at den foreslåede forøgelse med sikkerhed vil 
ligge inden for det endelige behov for militære stillinger. Endelig 
skal jeg nævne, at de under Danmarks elektriske materielkontrol 
(DEMKO) beskæftigede kommunale tjenestemænd er foreslået over
ført til staten, således at DEMKO normeres som en selvstændig 
institution under ministeriet for offentlige arbejder. Det bemærkes
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herved, at denne normering ikke betyder nogen merudgift for staten, 
idet de med institutionens virksomhed forbundne udgifter dækkes af 
afgifter fra fabrikanterne af det godkendelsespligtige materiel.

Med hensyn til enkeltheder i normeringslovforslaget tillader jeg 
mig i øvrigt at henvise til de forslaget ledsagende bemærkninger.

Ligesom de tidligere år har samtlige fra de forskellige ministerier 
indkomne forslag været forelagt lønningsrådet, og det foreliggende 
lovforslag er i overensstemmelse med rådets udtalelser over for 
finansministeriet.

Merudgiften ved normeringslovforslaget vil — beregnet på sæd
vanlig måde — for det kommende finansår andrage ca. 7 mill. kr.

Lovforslaget om ændringer i lønnings- og pensionsloven inde
holder bl. a. en bestemmelse, hvorefter der i forbindelse med den 
ordinære 3-årige stedtillægsrevision pr. 1. april 1964 sker oprykning 
fra sats b til sats a af Hørsholm kommune, som derved ligestilles med 
de tre hovedstadskommuner og en række af hovedstadens øvrige 
omegnskommuner.

Idet jeg i øvrigt tillader mig at henvise til de lovforslaget led
sagende bemærkninger, kan jeg oplyse, at de på dette forslag optagne 
bestemmelser er tiltrådt af lønningsrådet.“

Lovforslaget henvistes efter 1. behandling, der var af formel 
karakter, til lønningsudvalget, hvis arbejde med sagen resulterede i, 
at udvalget som helhed tiltrådte en række ændringsforslag, som 
stilledes af finansministeren og er nærmere begrundet i betænk
ningen. Udvalget indstillede derefter lovforslaget til vedtagelse med 
disse ændringer, idet dog socialistisk folkepartis repræsentant ikke 
kunne medvirke til gennemførelsen af de i lovforslaget optagne 
forslag vedrørende udskrivningsvæsenet, civilforsvaret og forsvaret.

I betænkningen udtales angående et i udvalget drøftet spørgs
mål:

„Dansk Styrmandsforening har i en skriftlig henvendelse til ud
valget fremhævet, at det efter foreningens opfattelse må anses for 
uheldigt, at der som foreslået i lovforslaget gennemføres en ned
normering af stillingerne som fyrskibsfører, således at disse stillinger 
efterhånden ved indtrædende ledighed kan besættes med fyrskippere 
med sætteskipperuddannelse el. lign, i stedet for som hidtil med fuldt 
uddannede navigatører. Foreningen har til støtte for denne opfattelse 
henvist til, at der af hensyn til tilgangen af kvalificerede navigatører 
til dansk skibsfart ikke bør ske forringelse af de pågældendes mulig
heder for at opnå ansættelse i statens tjeneste, samt at det af hensyn 
til sikkerheden til søs er af betydning, at fyrskibsførerstillingerne 
beklædes af fuldt uddannede navigatører, hvilket under hensyn til 
fyrskibenes placering også ud fra forsvarsmæssige synspunkter må 
antages at være af værdi.

Den omhandlede ændring af de uddannelsesmæssige krav til 
indehaverne af fyrskibsførerstillingerne og dermed af disse stillingers
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lønmæssige placering vedrører efter forslaget alene fyrskibsfører
stillingerne i 15. lønningsklasse. Ændringen, der er et led i den inden 
for fyrvæsenet stedfindende rationalisering, er efter det for udvalget 
oplyste i overensstemmelse med bemandingslovens regler og anses af 
såvel fyrvæsenet som forsvarsministeriet for forsvarlig ud fra sikker
hedsmæssige synspunkter. Under hensyn hertil samt til, at det over 
for udvalget er oplyst, at der ved ordningens gennemførelse vil blive 
taget rimeligt hensyn til de nu ansatte fyrskibsføreres muligheder for 
avancement, har udvalget ikke fundet anledning til at foreslå de på
gældende bestemmelser i lovforslaget ændret.“

I den ændrede affattelse vedtoges lovforslaget enstemmigt.

39. Lov om tillæg til normeringslov for finansåret 
1964-65. (Finansminister Poul Hansen). [A. sp. 2001. C. sp. 545].

Skriftlig fremsættelse 12/5 (F. sp. 5050). 1. beh. 14/5 (F. sp. 
5144). 2. beh. 20/5 (F. sp. 5242). 3. beh. 22/5 (F. sp. 5349). Loven 
stadfæstet 27. maj 1964. (Lovt. B. nr. 15).

Loven angår udelukkende grønlandske tjenestemænd. Om 
dens formål og indhold anførte finansministeren ved fremsæt
telsen af lovforslaget:

„Som følge af de overvejelser, der har fundet sted ved
rørende nyordningen for de grønlandske statstjenestemænd, og 
som er resulteret i det af ministeren for Grønland i folketinget 
den 13. marts d. å. fremsatte forslag til lov om statens tjeneste
mænd i Grønland, er der ikke i normeringsloven for finansåret 
1964-65 optaget bestemmelser om oprykning af bestående eller 
normering af nye stillinger, for så vidt angår statstjeneste
mændene i Grønland. Ministeriet for Grønland har imidlertid 
nu opnået lønningsrådets tilslutning til, at der til lovforslaget 
om de grønlandske tjenestemænd stilles ændringsforslag om 
oprykning af visse tjenestemandsstillinger og normering af et 
antal nye tjenestemandsstillinger i Grønland; og som det blev 
anført af Grønlandsministeren ved fremsættelsen af dette lov
forslag, vil sådanne ændringsforslag nødvendiggøre et samtidig 
af mig fremsat lovforslag om ændring af normerings- og klassi
ficeringsloven, hvilket skyldes den i det grønlandske lovfor
slags § 121 indeholdte adgang for de nuværende tjenestemænd
12
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i Grønland til inden den 1. oktober 1965 at vælge mellem 
aflønning efter på den ene side lønnings- og pensionslovens 
bestemmelser og på den anden side den særlige grønlandske 
tjenestemandslov, således at de i normerings- og klassificerings
loven indeholdte stillinger i Grønland indtil videre må opret
holdes med samme antal og placering som de tilsvarende 
stillinger i den grønlandske tjenestemandslov.

De i det foreliggende lovforslag indeholdte bestemmelser, 
der er tiltrådt af lønningsrådet, er således en konsekvens af de 
af rådet godkendte ændringsforslag til lovforslaget om de 
grønlandske tjenestemænd, hvorved bemærkes, at forslagene 
er behandlet efter de retningslinjer, som er fulgt ved udarbej
delsen af normeringslovforslaget for 1964-65.

Merudgiften ved nærværende forslag vil — beregnet på 
sædvanlig måde — for finansåret 1964-65 andrage ca. 280.000kr.“ 

Ved lovforslagets 1. behandling havde kun Rosing (Grønland) 
ordet. Han fandt lovforslaget tilfredsstillende og tilsagde sin støtte 
til dets gennemførelse, der skete uden udvalgsbehandling.

Lovforslaget vedtoges uændret og enstemmigt.

40. Lov om ændringer i lov om lønninger og pensioner 
m. V. til statens tjenestemænd. (Finansminister Poul Han
sen). [A. sp. 1071. C. sp. 327].

Skriftlig fremsættelse 26/2 (F. sp. 3186). 1. beh. 3/3 (F. sp. 
3452). Partiernes ordførere: Holger Eriksen, Baagø, Erik A. Jen
sen og Grøndahl. Henvist til lønningsudvalget. Betænkning (B. 
sp. 529) afgivet 12/3. 2. beh. 18/3 (F. sp. 4122). Henvist til fornyet 
udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning (B. sp. 567) afgivet 18/3.
3. beh. 20/3 (F. sp. 4313). Loven stadfæstet 20. marts 1964. (Lovt. 
nr. 82).

Ifølge lov nr. 154 af 7. juni 1958 om lønninger og pensioner 
m. v. til statens tjenestemænd § 94, stk. 2, henhører under 
stedtillægssats a de tre hovedstadskommuner samt en række af 
hovedstadens omegnskommuner, der er opregnet i lovbestem
melsen. Ved en i 1962 foretaget revision henførtes Ballerup- 
Måløv, Birkerød, Dragør, Høje Tåstrup, Store Magleby og
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Værløse kommuner fra sats b til sats a som følge af de senere 
års udvikling navnlig i huslejeniveauet og lønniveauet på det 
private arbejdsmarked i disse kommuner.

Ved nærværende lov overføres yderligere Hørsholm kom
mune fra sats b til sats a, hvilket skete efter en indstilling, der 
var afgivet af lønningsudvalget i forbindelse med udarbejdelsen 
af den ordinære treårige stedtillægsregulering pr. 1. april 1964.

Herudover indeholder loven en bestemmelse, hvorved en 
i lønningslovens § 109, stk. 11, 2. punktum, fastsat godtgørelse 
til remisearbejdere reguleres.

Lovforslaget vedtoges uændret og enstemmigt.

41. Lov om en komordning for høståret 1964-65. 
(Landbrugsminister Skytte). [A. sp. 1989. C. sp. 617].

Skriftlig fremsættelse 13/3 (F. sp. 3893). 1. beh. 2/4 (F. sp. 
4489). Partiernes ordførere: Carl Petersen, Jens Chr. Christen
sen, H. C. Toft, Jens P. Jensen (Kirkegaard), Morten Lange og 
Mose Hansen. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Carl Pe
tersen, K. B. Andersen, Hjortnæs, Carl Nielsen, Chr. Rasmus
sen [næstformand], Hans Rasmussen, Teichert, Chr. Thomsen 
[formand], Kirkegaard, Jens Chr. Christensen, Anders Andersen, 
Niels Eriksen, Per Federspiel, H. C. Toft, Juul Madsen, Niels 
Ravn, Morten Lange). Betænkning (B. sp. 921) afgivet 20/5.
2. beh. 26/5 (F. sp. 5498). Henvist til fornyet udvalgsbehandling.
3. beh. 28/5 (F. sp. 5637). Loven stadfæstet 4. juni 1964. (Lovt. 
nr. 187).

Loven svarer ganske til den for høståret 1963-64 gældende, 
kornlov (årbog 1962-63, side 150).

Som begrundelse for at regeringen havde fundet det rigtigt at 
fremsætte forslag til en uforandret kornlov for høståret 1964-65- 
henviste landbrugsministeren ved fremsættelsen dels til, at den hid
tidige komordning måtte betragtes som en del af de landbrugs
ordninger, der i 1963 blev vedtaget som led i helhedsløsningen, dels; 
til at der ikke inden for landbrugsorganisationerne havde været 
enighed om ændring af den hidtil gældende form for komordning. 
Ministeren oplyste i denne forbindelse, at repræsentanter for landbo- 
12*
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foreninger og tolvmandsforeninger bl. a. havde fremført ønske om 
forhøjelse af såvel brødkornsprisen som af basisprisen for foderkorn. 
De foreslåede forhøjelser af kornpriseme og de øvrige foreslåede 
ændringer havde imidlertid ikke kunnet tiltrædes af repræsentanterne 
for De samvirkende Husmandsforeninger, der havde fremsat forslag 
om, at den hidtidige kornordning skulle ændres således, at den i 
fremtiden kun skulle indeholde bestemmelser, der sikrede det korn- 
sælgende landbrug en vis minimumspris for nettosalget af korn. 
Dette forslag havde ikke mødt tilslutning fra repræsentanterne for det 
større landbrug.

Lovforslaget, der gav anledning til en omfattende principiel 
debat, fik under behandlingen i folketinget kun støtte fra regerings
partierne.

Carl Petersen (S) udtalte, at han ikke følte sig overbevist om 
kornlovens nytte i fremtiden, idet loven kostede det øvrige samfund 
betydelige beløb, dels i form af de direkte tilskud, dels i form af hvad 
det kostede at realisere de partier af brødkorn, som ikke kan an
vendes til brødfremstilling. Hertil kom bl. a. den forringelse af brød
kvaliteten, som faktisk fandt sted — uden at brødet derfor kunne 
karakteriseres som dårligt — samt de politiske vanskeligheder, som 
denne lovgivning havde medført i de senere år.

Når hans parti alligevel ville stemme for at gennemføre lov
forslaget, skyldtes det, at kornloven for 1963-64 var et led i helheds
løsningen, og at loven derfor trods alt også burde gælde for høståret 
1964-65 og dermed helhedsløsningsperioden ud.

Jens Chr. Christensen (V) understregede, at et forslag til korn
ordning måtte have to formål, primært at hindre en alt for stor stig
ning i flæskeproduktionen, og sekundært at sikre en nogenlunde stabil 
kornpris. Det foreliggende lovforslag havde ladet hånt om helheds
løsningens eftervirkninger, idet disse havde vist, at der var blevet 
pålagt landbrugserhvervet forøgede udgifter, som erhvervet ikke 
havde fået dækning for. Han henviste i denne forbindelse til, at man 
siden kornordningen for høståret 1959-60 havde benyttet uforandrede 
priser for brødkorn, uanset at landbrugets produktionsomkostninger 
i de mellemliggende år var steget med 20 pct. Han fandt dette for
hold urimeligt og påpegede, at en pristalsregulering af brødkorns
prisen ikke ville betyde nogen væsentlig fordyrelse af brødkorn - 
prisen. Med hensyn til foderkornet udtalte han, at det var nødvendigt, 
at den danske kornpris gradvis blev tilnærmet kornprisen i fælles
markedslandene. I øvrigt ville en højere basispris på foderkorn, 
således som venstre havde foreslået i forbindelse med kornordningen 
for 1963-64, have haft den betydning, at man havde undgået den 
voldsomme svineproduktionsstigning, der efter hans opfattelse var 
udsigt til i løbet af efteråret 1964. Foruden en forhøjelse af basis
prisen kombineret med et tillæg pr. måned de første 6 måneder af 
høståret burde der gennemføres importstop for at sikre kornsalget i
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begyndelsen af høståret. Endelig fandt han, at bestemmelsen i lov
forslagets § 8, stk. 5, om regulering af basisprisen, når flæskepriserne 
faldt, var uheldig, idet bestemmelsen alene virkede som beskyttelse 
for de store svinefabrikker.

H. C. Toft (KF) mente ikke der henset til den igangværende 
udvidelse af svineproduktionen var grundlag for at fremsætte forslag 
om en uændret videreførelse af den gældende kornordning. Dels 
burde forslaget have været fremsat på et tidligere tidspunkt, dels 
burde det have indeholdt højere basispriser på foderkorn end de 
hidtil gældende og desuden have været kombineret med de månedlige 
tillæg til basisprisen, som var indeholdt i kornloven for 1962-63. Også 
han fandt bestemmelsen i lovforslagets § 8, stk. 5, urimelig og mente, 
at denne bestemmelse vedrørende nedsættelse af basisprisen ved 
faldende flæskepriser burde udgå af lovforslaget. Endelig mente 
han det nødvendigt at hæve priserne på rug og hvede, såfremt hans 
partis ønske om højere basispriser på foderkorn skulle blive imøde
kommet, idet priserne på brødkorn og foderkorn måtte stå i et sådant 
indbyrdes forhold, at der ikke gennem prisforskellen animeredes til en 
urimelig stor produktion af brødkorn, som der ingen brug var for til 
menneskeføde.

Jens P. Jensen (RV) fandt de gældende priser på såvel brødkorn 
som foderkorn rimelige og kunne under hensyn hertil tilsige lovfor
slaget sit partis støtte.

Morten Lange (SF) fandt ikke, at en kornlov betød nogen større 
fordel, hverken for dansk landbrug eller for samfundet som helhed. 
Efter hans opfattelse måtte kornordningen og specielt dens brød
kornsafsnit betragtes som højst urationel. I øvrigt kunne en til
trængt forbedring af brødkvaliteten tilvejebringes, såfremt man i 
højere grad kunne importere brødkorn fra udlandet.

Den af landbrugsministeren foretagne henvisning til helheds
løsningen kunne ordføreren for socialistisk folkeparti ikke acceptere, 
idet han påpegede den glædelige udvikling i landbrugets eksport
priser.

Heller ikke Mose Hansen (Uafh) kunne anbefale den foreslåede 
uændrede forlængelse af kornloven. Efter hans opfattelse havde land
bruget haft berettigede forventninger, dels om at brødkornprisen ville 
blive hævet i takt med de stigende omkostninger, dels om at foder- 
kornprisen ville blive hævet op i nærheden af prisen for brødkorn, 
hvorved man ville opnå en bedre fordeling mellem brødkorn og foder
korn i sædskiftet og samtidig en besparelse for staten på brødkorn- 
ordningen. Ligesom ordførerne for venstre og det konservative folke
parti ønskede han bestemmelsen i lovforslagets § 8, stk. 5, om ned
sættelse af basisprisen på foderkorn ved faldende flæskepriser strøget 
af forslaget.

I den af udvalget afgivne betænkning stillede et flertal (social-
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demokratiets og det radikale venstres medlemmer af udvalget) lov
forslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal (venstres og det konservative folkepartis medlem
mer af udvalget) henviste til et af De samvirkende danske Landbo
foreninger fremsat forslag om en ændring af kornordningen, således 
at skellet mellem brødkornordning og foderkornordning ophævedes, 
hvorved staten ville blive fritaget for de økonomiske byrder ved 
brødkornordningen i dens hidtidige udformning mod til gengæld at 
yde et større tilskud til kornpuljen. Mindretallet udtalte, at dette 
forslag havde mindretallets udelte interesse derved, at der pegedes 
på en begyndende afvikling af den nugældende brødkornordning, 
hvortil statens udgifter andrager mellem 30 og 110 mill. kr. årligt. 
Ved en sådan afvikling ville man samtidig tilgodese en stigning i 
basisprisen for foderkorn, der i nogen grad kunne modvirke den vold
somme stigning, der kunne forudses i flæskeproduktionen. En del af 
de statsmidler, der ville blive sparet ved en afvikling af brødkorn
ordningen, kunne i stedet anvendes til billiggørelse af de kornkøb, 
der foretages af de mindre landbrug.

Under hensyn til at udvalgets flertal imidlertid kategorisk havde 
erklæret, at kornloven var et led i helhedsløsningen og derfor ikke 
kunne ændres, ville mindretallet afstå fra at stille ændringsforslag.

Et andet mindretal (socialistisk folkepartis medlem af udvalget) 
udtalte i betænkningen, at det ikke kunne medvirke til lovforslagets 
gennemførelse, idet mindretallet fandt en sådan kornfordyrende lov 
ganske uhensigtsmæssig som produktionsregulator. I øvrigt fandt 
dette mindretal, at den særlige hjemmemarkedsordning for brød
korn betød en forringelse af vore næringsmidler.

Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget med 72 stemmer mod 9 
(SF samt Storgaard); 68 medlemmer (V, KF, Axel Sørensen og Aage 
Fogh (RV) samt Erik A. Jensen) undlod at stemme.

42. Lov om udlån til statshusmandsbrug m. m. (Land
brugsminister Skytte). [A. sp. 537. C. sp. 171].

Skriftlig fremsættelse 4/12 (F. sp. 1502). 1. beh. 11/12 (F. sp. 
1786). Partiernes ordførere: Teichert, Niels Eriksen, Juul Mad
sen (Niels Ravn), Axel Sørensen, Morten Lange og Bækgaard. 
Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Teichert, Bladt, Lund 
Jensen, Carl Nielsen, Carl Petersen, Chr. Rasmussen, P. A. 
Rasmussen, Chr. Thomsen [formand], Axel Sørensen [næstfor
mand], Niels Eriksen, Søren Andersen, Søren Jensen, Peter 
Larsen, Niels Ravn, Juul Madsen, H. C. Toft og Morten Lange). 
Betænkning (B. sp. 215) afgivet 5/2. 2. beh. xl/2 (F. sp. 2952).



1963/
71964 Vedtagne lovforslag (landbrugsmin.) 183

3. beh. 14/2 (F. sp. 3156). Loven stadfæstet 4. marts 1964. (Lovt. 
nr. 57).

Ved loven stilles i overensstemmelse med reglerne i stats
husmandsloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 224 af 25. maj 1960, 
de fornødne midler til rådighed for finansåret 1964-65 til gen
nemførelse af den i statshusmandsloven omhandlede udlåns
virksomhed m. v.

I lovens § 1 er de beløb, der stilles til rådighed af jord fon
dens midler, af samme størrelse som i den tidligere gældende 
udlånslov, mens rådighedsbeløbene af statskassen er fastsat ud 
fra en forventning om en stærk nedgang i udlånsvirksomheden 
til oprettelse af nye brug, hvorimod der forventes en betydelig 
forøgelse af udlånsvirksomheden til supplering af mindre brug, 
herunder sammenlægninger af mindre brug.

Lovens sigte er således til dels et andet end tidligere, idet 
formålet nu hovedsagelig er at fremme en mere hensigtsmæssig 
brugsstørrelse.

Skulle det foreslåede rådighedsbeløb til nyoprettelser vise 
sig for højt uanset de stigende priser og omkostninger pr. brug 
og beløbet til suppleringer og sammenlægninger være for lavt, 
vil der med hjemmel i lovens § 7, stk. 3, være mulighed for 
overførelse af et beløb fra det ene formål til det andet.

Loven er i øvrigt en gentagelse af den tidligere gældende 
udlånslov, bortset fra at der som følge af den skete stigning i 
jordpriser og byggeomkostninger er foretaget en ajourføring af 
lånesatserne.

Ved lovforslagets 1. behandling meddelte ordførerne for venstre, 
det konservative folkeparti og de uafhængige, at deres partier ikke 
kunne medvirke til gennemførelsen af lovforslaget, der efter deres 
mening medvirkede til at fastlåse en uhensigtsmæssig erhvervs
struktur for landbruget. Man fandt det meningsløst at opretholde 
statshusmandsloven, idet der i stedet burde skabes større frihed for 
den enkelte landmand til, hvis han ønskede det, at sammenlægge sin 
ejendom med en anden og derved få en bedre brugsmæssig enhed.

Efter en kort udvalgsbehandling, der ikke resulterede i ændrings
forslag, vedtoges lovforslaget ved 3. behandling med 86 stemmer 
mod 30 (KF og Uafh). 28 medlemmer (V) undlod at stemme.
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43. Lov om udlån til arbejderboliger på landet. (Land
brugsminister Skytte). [A. sp. 545. C. sp. 129].

Skriftlig fremsættelse 4/12 (F. sp. 1502). 1. beh. X1/12 (F. sp. 
1810). Partiernes ordførere: Bladt, Niels Eriksen, Juul Madsen 
(Peder Jakobsen), Axel Sørensen, Storgaard og Grøndahl. 
Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Bladt, Lund Jensen, 
Evald Kristensen, Th. Mikkelsen [formand], Carl Nielsen, Chr. 
Rasmussen, Teichert, Chr. Thomsen, Axel Sørensen [næstfor
mand], Niels Eriksen, Søren Andersen, Peter Larsen, Raunkjær, 
Peder Jakobsen, Juul Madsen, Niels Ravn og Storgaard). 
Betænkning (B. sp. 201) afgivet 31/v 2. beh. 5/2 (F. sp. 2586). 
Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning 
(B. sp. 217) afgivet *[2. 3. beh. xl/2 (F. sp. 2951). Loven stadfæstet
4. marts 1964. (Lovt. nr. 56).

Ved loven stilles i overensstemmelse med reglerne i lov om 
opførelse af arbejderboliger på landet, jfr. lovbekendtgørelse 
nr. 223 af 25. maj 1960, de fornødne midler til rådighed for 
finansåret 1964-65 til gennemførelse af den i den nævnte lov 
omhandlede udlånsvirksomhed m. v.

I lovens § 1 er rådighedsbeløbet for lån af jordfonden ansat 
til samme beløb som i den gældende udlånslov. Derimod er 
rådighedsbeløbene for lån af statskassen foreslået nedsat med 
i alt 3 mill, kr., heraf 2,5 mill. kr. til lån og tilskud i henhold til 
arbejderboliglovens kap. IV og 0,5 mill. kr. til lån i henhold til 
arbejderboliglovens kap. VI.

I fremsættelsestalen udtalte landbrugsminister en, at denne 
nedsættelse af rådighedsbeløbene ikke var udtryk for en forventet 
nedsat interesse for disse lån — tværtimod kunne der være 
behov for en betydelig forhøjelse af rådighedsbeløbene — men 
statens samlede finansielle situation havde gjort det nødvendigt 
at vise tilbageholdenhed.

Under hensyn til den skete stigning i jordpriserne og 
byggeomkostningerne er der ved loven foretaget en forhøjelse 
af de enkelte lånesatser. Således er lånesatsen til køb af bygge
grund, 2.200 kr., i særlige tilfælde 2.800 kr., forhøjet til 2.500 kr., 
i særlige tilfælde 3.500 kr., den almindelige lånesats til opførelse
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af bygninger, 35.000 kr., er forhøjet til 38.000 kr., og lånesatsen 
til dækning af udgifter til supplerende tekniske installationer, 
3.000 kr., er forhøjet til 4.000 kr.

Lovens øvrige bestemmelser svarer til bestemmelserne i 
den tidligere udlånslov, idet der dog er foretaget nogle mindre 
ændringer af teknisk karakter.

Lovforslaget blev ved 1. behandling med enkelte forbehold 
anbefalet af ordførerne for socialdemokratiet, venstre, det radikale 
venstre og socialistisk folkeparti. Bladt (S) var dog betænkelig ved 
nedsættelsen af rådighedsbeløbene, mens Niels Eriksen (V) ikke var 
sikker på, at der stadig var det samme behov for loven. Juul Madsen 
(KF) ønskede i højere grad at anvende privat finansiering, og han 
gjorde opmærksom på, at der ved ophævelsen af landbrugsforpligtel
sen for visse landbrugsejendomme var blevet boliger til rådighed, der 
kunne anvendes til arbejderboliger. Grøndahl (Uafh) fandt, at lov
forslaget favoriserede bestemte udsnit af befolkningen, og kunne 
derfor ikke støtte lovens vedtagelse.

Efter 1. behandling henvistes lovforslaget til behandling i et 
udvalg, i hvis betænkning der af et mindretal, bestående af venstres 
og det konservative folkepartis medlemmer af udvalget, stilledes 
forslag om, at grænsen for lån til opførelse af bygninger nedsattes 
med 10.000 kr., hvilket beløb forudsattes fremskaffet som kredit
foreningslån. Lånebeløbet skulle dog kunne forhøjes med et beløb, 
svarende til kurstabet ved kreditforeningslånet. Efter at disse æn
dringsforslag var forkastet ved lovforslagets 2. behandling, vedtoges 
det uændrede lovforslag ved 3. behandling enstemmigt med 133 
stemmer. 38 medlemmer (KF og Uafh) undlod at stemme.

44. Lov om ændring af lov om et finansieringsinstitut 
for landbrug m. v. (Landbrugsminister Skytte). [A. sp. 937. C. 
sp. 221].

Skriftlig fremsættelse 30/i (F. sp. 2461). 1. beh. 5/2 (F. sp. 
2594). Partiernes ordførere: Carl Nielsen, Niels Eriksen, H, C. 
Toft, Aage Fogh, Morten Lange og Bækgaard. Henvist til 
udvalg på 17 medlemmer (Carl Nielsen, Bladt, Holger Eriksen, 
K. Axel Nielsen, Chr. Rasmussen, Retoft [formand], Teichert, 
Chr. Thomsen, Aage Fogh [næstformand], Niels Eriksen, 
Anders Andersen, Peter Larsen, Skov Thulesen, H. C. Toft, 
Juul Madsen, Niels Ravn og Morten Lange). Betænkning
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(B. sp. 521) afgivet 5/3. 2. beh. 10/3 (F. sp. 3616). 3. beh. 12/3 
(F. sp. 3770). Loven stadfæstet 20. marts 1964. (Lovt. nr. 79).

Ved loven ændres afdragstiden for de af Dansk Land
brugs Realkreditfond ydede lån således, at der nu kan ydes 
lån med indtil 30 års løbetid imod hidtil højst 20 års løbetid.

Angående baggrunden for lovforslaget henviste land
brugsministeren ved fremsættelsen til, at den hidtil gældende 
højeste afdragstid ofte har givet den enkelte landmand for 
snæver margen ved optagelsen af lån til investeringsformål af 
betydelig varighed.

Lovforslaget blev i folketinget anbefalet af alle partiers ord
førere, omend Aage Fogh (RV) ytrede nogen betænkelighed.

Efter 1. behandling henvistes lovforslaget til behandling i et 
udvalg, der enstemmigt indstillede det til vedtagelse uændret.

Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget med 138 stemmer, 
mens 1 grønlandsk medlem tilkendegav, at han hverken stemte for 
eller imod.

45. Lov om salg af skind og huder ved offentlig auktion. 
(Landbrugsminister Skytte). [A. sp. 323. C. sp. 29].

Skriftlig fremsættelse 6/n (F. sp. 788). 1. beh. 19/n (F. sp. 
1114). Partiernes ordførere: Chr. Rasmussen, Heilesen, Jørgen 
Jensen, Jens P. Jensen, Morten Lange og Grøndahl. 2. beh. 26/n 
(F. sp. 1323). 3. beh. 29/n (F. sp. 1429). Loven stadfæstet 4. decem
ber 1963. (Lovt. nr. 383).

Loven har følgende indhold:
§ 1. Landbrugsministeren kan meddele personer bevilling til 

uden auktionsledernes mellemkomst og uden betaling af auk
tionsafgift at afholde frivillig offentlig auktion over skind og 
huder aj pelsdyr og husdyr i den kommune, hvor pågældende bor. 

Bevilling kan endvidere meddeles producentforeninger og 
lignende sammenslutninger under forudsætning af, at forenin
gens vedtægter indeholder en bestemmelse om, at enhver produ
cent af indenlandske pelsdyrskind eller huder kan blive medlem 
af foreningen. Den repræsentant for foreningen, der skal afholde 
auktionerne, skal godkendes af landbrugsministeren.
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Forinden bevillingen meddeles, gives der kommunalbesty
relsen lejlighed til at erklære sig om andragendet.

§ 2. Lov nr. 178 af 7. juni 1958 om afholdelse af frivillig 
offentlig auktion over indenlandske pelsdyrskind og huder 
[årbog 1957-58, side 214] ophæves.

§ 3. Denne lov gælder ikke for Færøerne og Grønland.
I medfør af lovbekendtgørelse nr. 5 af 13. januar 1960 er salg 

ved frivillig offentlig auktion af skind og huder af indenlandske 
pelsdyr og husdyr afgiftsfri. Derimod har sådant salg af udenlandske 
pelsdyrskind og huder hidtil været omfattet af bestemmelserne i 
lov nr. 138 af 24. april 1935 om afgift for offentlig auktion m. v., 
hvorefter der betales en afgift på % pct- af bruttoomsætningen.

Dette ændres ved nærværende lov, hvis bestemmelser i bemærk
ningerne til det af landbrugsministeren fremsatte lovforslag begrun
des således:

„Pelsdyravlerforeningerne i Danmark, Norge, Sverige og Fin
land har de sidste år drøftet mulighederne for at rationalisere de 
hidtil afholdte pelsauktioner, således at auktionerne afholdes i en 
af de 4 landes hovedstæder. Foreningerne mener, at en sådan ratio
nalisering vil kunne stabilisere priserne i opadgående retning, og at 
flere købere vil komme til auktionerne. Fra dansk pelsdyravlerfor
enings side har man arbejdet for, at de nordiske auktioner kan af
holdes i Glostrup, hvor foreningen er i færd med at opføre et stort 
og moderne pelsauktionshus.

Der er endvidere mulighed for, at der på en sådan auktion kan 
sælges skind fra andre lande, idet især Holland og Tyskland har vist 
interesse for på danske pelsauktioner at kunne sælge den i disse 
lande frembragte skindproduktion.

Da auktionsafgifter på pelsdyrskind ikke af kræ ves i de andre 
nordiske lande, er indførelse af afgiftsfrihed for udenlandske skind en 
forudsætning for, at det planlagte samarbejde om fællesnordisk 
auktion her i landet kan gennemføres.

I sæsonen 1962-63 blev der solgt 5 mill, skind, heraf 1,3 mill, i 
Sverige, 1,1 mill, i Norge, 700.000 i Finland, 1,5 mill, i Danmark, 
150.000 i Tyskland og 250.000 i Holland. Værdien af de handlede 
skind beløb sig til ca. 500 mill, kr., og gennemførelse af samarbejdet 
om skindsalg her i landet af de nævnte landes produktion kan bevirke, 
at Danmark bliver et internationalt pelscentrum. Fiskale hensyn kan 
ikke antages at være til hinder for at imødekomme den ønskede 
afgiftsfritagelse, idet der under den nugældende lov kun i meget 
beskedent omfang er indført udenlandske pelsdyrskind på auktio
nerne, og den gældende afgift på y^ pct. af købesummen er meget 
lille.

For så vidt angår auktionssalg af huder, bemærkes, at der lige-
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som for pelsdyrskindenes vedkommende kun i meget beskedent 
omfang indføres udenlandske huder til salg på auktioner her i landet, 
og opretholdelse af den hidtidige afgiftsmæssige ligestilling mellem 
pelsdyrskind og huder må anses for ønskelig.

Man har derfor fundet det hensigtsmæssigt, at tilladelsen til 
afholdelse af auktionerne tillige omfatter udenlandske skind og 
huder.“

Lovforslaget vedtoges uændret og enstemmigt.

46. Lov om veterinærvæsenet samt om udøvelse af dyr
lægegerning. (Landbrugsminister Skytte). [A. sp. 177. C. sp. 
177].

Skriftlig fremsættelse 18/10 (F. sp. 423). 1. beh. 30/10 (F. sp. 
717). Partiernes ordførere: Chr. Thomsen, Dalsgaard, Niels 
Ravn, Aage Fogh, Morten Lange og Iver Poulsen. Henvist til 
udvalg på 17 medlemmer (Chr. Thomsen, Bladt, Hjortnæs, 
Carl Nielsen, Viola Nørløv, Orla Pedersen, Chr. Rasmussen 
[formand], Teichert, Aage Fogh [næstformand], Dalsgaard, Johs. 
Hansen, Søren Jensen, Ejner Kristensen, Niels Ravn, Peder 
Jakobsen Juul Madsen og Morten Lange). Betænkning (B. sp. 
213) afgivet 5/2. 2. beh. n/2 (F. sp. 2955). Henvist til fornyet 
udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning (B. sp. 257) afgivet 12/2.
3. beh. 14/2 (F. sp. 3156). Loven stadfæstet 4. marts 1964. (Lovt. 
nr. 58).

Hvad loven går ud på, er i hovedsagen følgende:
I kap. I (§ 1) fastlægges veterinærdirektoratets ledelse og 

beføjelser. Kapitlet indeholder bemyndigelse for landbrugsmini
steren til at fastsætte veterinærdirektoratets organisation. Ind
holdet af bestemmelsen dækker stort set, hvad der allerede var 
gældende.

I kap. II (§§ 2 og 3) er fastsat regler for det veterinære 
sundhedsråds sammensætning og beføjelser. Bestemmelserne 
afviger i nogen grad fra de hidtil gældende regler på områder, 
der var fastsat i kongelig resolution af 24. juli 1925. For så vidt 
angår rådets sammensætning er der således ved lovens § 2 
foretaget en udvidelse af antallet af medlemmer blandt lærerne
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ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole fra 2 til 3. Endvidere 
fremhæves, at der ved loven er åbnet adgang for rådet til at 
indhente udtalelser fra specielt sagkyndige. Ifølge § 2 fastsættes 
reglerne om udnævnelse af rådets formand og næstformand, 
indstilling af medlemmer til dette og disses afgang m. m. 
af landbrugsministeren, som ligeledes kan fastsætte regler om 
rådets forretningsgang.

Ved § 3 er fastsat bestemmelser om rådets opgaver, som i 
det store og hele svarer til de hidtidige regler.

Kap. Ill til XI fastlægger reglerne for dyrlægernes retlige 
stilling, på hvilket område der hidtil kun har været meget 
nødtørftige bestemmelser. Flere af lovens bestemmelser svarer 
til de gældende regler om udøvelse af lægegerning.

Kap. III (§§ 4-6) omhandler dyrlægernes rettigheder og 
fastslår dels hvad der forstås ved dyrlægegerning, dels hvilke 
betingelser der skal opfyldes for at opnå autorisation til at virke 
som dyrlæge. Endvidere indeholder kap. III regler for med
delelse af specialistanerkendelse, svarendetil principperne i læge
loven.

I kap. IV (§§ 7 og 8) fastslægges omfanget af dyrlægernes 
pligter. Specielt fremhæves den ved § 7, stk. 4 indførte pligt 
for dyrlæger til afgivelse af indberetninger og oplysninger til 
veterinærdirektoratet med henblik på konstatering og bekæm
pelse af sygdomme hos husdyr samt vedrørende den veterinære 
levnedsmiddelkontrol og det veterinære levnedsmiddeltilsyn.

I lighed med bestemmelserne i lægelovens § 5 a er der i 
§ 8 skabt adgang for det offentlige til at pålægge en dyrlæge 
at føre nøjagtige optegnelser om ordination af euforiserende 
stoffer (stoffer, der kan virke stimulerende).

Kap. V (§ 9) fastsætter reglerne for fremgangsmåden ved 
besættelse af statslige eller kommunale dyrlægestillinger.

I kap. VI (§ 10) er det fastsat, at dyrlægerne er undergivet 
tilsyn af veterinærdirektoratet. Dog er dyrlæger, der beskæftiges 
ved statslige undervisnings- og forskningsinstitutter undtaget 
fra denne bestemmelse, for så vidt angår virksomheden ved 
disse institutter.

Kap. VII (§§ 11-16) fastslår, under hvilke omstændigheder
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en autoriseret dyrlæge kan fratages de ham tilkommende 
rettigheder til udøvelse af dyr læge virksomhed.

I lighed med, hvad der bestemmes i lægelovens § 5, stk. 1, 
vil autorisationen i henhold til § 11, stk. 1, kunne fratages, 
såfremt der er grund til at antage, at den pågældende dyrlæge 
som følge af mangelfuld sjælstilstand eller på grund af udvist 
grov uduelighed ikke fremtidig vil kunne udøve sin virksomhed 
på forsvarlig måde.

I tilfælde, hvor det ikke kan anses for nødvendigt helt at 
udelukke dyrlægen fra at udøve dyrlægegerning, men hvor det 
dog må anses for betænkeligt, at han udøver en eller flere af 
de til autorisationen normalt knyttede rettigheder, er der ved 
§11, stk. 2, åbnet adgang til at fratage ham en række nærmere 
angivne rettigheder.

Af hensyn til de alvorlige konsekvenser, som hel eller delvis 
fratagelse af rettighederne medfører for dyrlægen, er det i § 12 
fastsat, at sagen skal forelægges det veterinære sundhedsråd 
og tillige retslægerådet, såfremt der er tale om fratagelse af 
rettigheder som følge af mangelfuld sjælstilstand.

Afgørelsen, der træffes af landbrugsministeren, kan efter 
lovens § 13 forlanges indbragt for domstolene.

Efter § 14 kan landbrugsministeren til enhver tid efter 
ansøgning ophæve en foretaget rettighedsfratagelse. Endvidere 
er der ved paragraffen indført regler om adgang til domstols
prøvelse af et meddelt afslag på en ansøgning.

§ 15 giver hjemmel for at fratage en dyrlæge, som væsent
ligt overtræder et givet pålæg i henhold til lovens § 8, eller som 
ordinerer euforiserende stoffer på uforsvarlig måde, retten til 
at ordinere sådanne stoffer for en periode fra 1 til 5 år eller 
indtil videre.

For i videst muligt omfang at forebygge, at en dyrlæge, 
som har mistet en eller flere rettigheder, desuagtet udøver 
sin virksomhed uden hensyn til rettighedsfratagelsen, er det 
ved § 16 pålagt veterinærdirektoratet og sundhedsstyrelsen at 
udsende fornøden meddelelse herom.

For at åbne mulighed for, at der kan føres fornøden kontrol 
med, at laboratorier, der erhvervsmæssigt påtager sig diagnostiske
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undersøgelser som led i bekæmpelsen af smitsomme husdyr
sygdomme, eller som fremstiller vacciner, sera o. lign., drives 
på forsvarlig måde, er det ved § 18 (kap. IX) foreskrevet, at 
sådanne virksomheder kun må oprettes og drives efter med
delt tilladelse fra landbrugsministeren.

Loven, der trådte i kraft 1. september 1964, ophæver 
§ 1, stk. 1-7, i lov nr. 156 af 14. april 1920 om smitsomme 
sygdomme hos husdyrene. Revisionsforslag fremsættes i folke
tingsåret 1968-69.

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved 
kongelig anordning sættes i kraft for Grønlands vedkommende 
med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Ved 1. behandlingen i folketinget fik lovforslaget almindelig til
slutning, idet der ytredes tilfredshed med, at dyrlæge- og veterinær
væsenet bragtes ind under faste rammer, og at de mange spredte 
bestemmelser på området samledes i én lov.

Dalsgaard (V) fandt dog, at der på baggrund af den heldigt 
gennemførte indsats ved bekæmpelsen af kvægtuberkulosen og den 
smitsomme kalvekastning måtte være mulighed for at foretage en 
reduktion af antallet af de under veterinærdirektoratet ansatte dyr
læger. Han fandt det i øvrigt tvivlsomt, om der var grund til at ud
vide det veterinære sundhedsråd med yderligere 1 faglærer fra den 
kgl. veterinær- og landbohøjskoles veterinære videnskabelige fagråd. 
Endelig fandt han det påkrævet, at en repræsentant for de land
økonomiske foreninger fik adgang til at tiltræde det i henhold til 
apotekerlovens § 30, stk. 4, nedsatte takstudvalg.

Niels Ravn (KF) kunne ikke se rimeligheden i, at dyrlæger, der 
er beskæftiget ved statslige undervisnings- og forskningsinstitutter, 
skulle være fritaget for tilsyn. Efter hans opfattelse burde enten 
samtlige dyrlæger være undergivet tilsynet, eller også burde dyrlæger 
ansatte ved private institutioner af tilsvarende art også være fritaget 
for tilsynet.

Aage Fogh (RV) fandt, at det måtte være muligt at finde frem 
til en mere enkel opbygning af det med lovforslaget forbundne 
administrationsapparat, og rejste bl. a. det spørgsmål, om det ikke 
var naturligt at gøre veterinærdirektøren, der efter forslaget kun 
skulle være medlem af det veterinære sundhedsråd, til født formand 
for rådet.

Morten Lange (SF) gav udtryk for, at lovforslaget på forskellige 
områder — bl. a. med hensyn til sundhedsrådets beføjelser — burde 
gøres noget mere „skarptandet“.

Iver Poulsen (Uafh) fandt, at bestemmelserne om rettigheds-
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fratagelse burde gøres strengere, så at der også åbnedes adgang til at 
fratage en dyrlæge de i § 11, stk. 2, omhandlede rettigheder, såfremt 
den pågældende dyrlæge groft eller gentagne gange tilsidesatte gæl
dende love og bestemmelser.

Lovforslaget henvistes efter 1. behandling til et udvalg, der med 
visse mindre ændringer indstillede det til vedtagelse.

Ved 2. behandlingen beklagede Chr. Thomsen (S), at der var sketen 
fejl ved betænkningens afgivelse, idet et ændringsforslag af redak
tionel art ikke var kommet med i betænkningen. Det var derfor 
nødvendigt at henvise lovforslaget til fornyet udvalgsbehandling.

Uden for betænkningen forelå tillige et af Iver Poulsen fremsat 
ændringsforslag, der var sålydende:

Til § 11.
Stk. 1 affattes således:
„Stk. 1. Såfremt der er grund til at antage, at en autoriseret 

dyrlæge som følge af mangelfuld sjælstilstand, jfr. § 5, stk. 2, eller 
på grund af udvist grov uduelighed, grov eller gentagen forsømmelse 
eller skødesløshed i udøvelsen af sin virksomhed ikke fremtidig vil 
udøve sin virksomhed på forsvarlig måde, kan autorisationen fra
tages ham.“

Ændringsforslaget gav anledning til en længere debat, hvorunder 
Iver Poulsen nærmere begrundede sit forslag.

Ved afstemningen forkastedes ændringsforslaget med 152 stem
mer mod 4, idet 1 medlem tilkendegav hverken at ville stemme for 
eller imod.

Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget med de af udvalget 
stillede ændringsforslag enstemmigt.

47. Lov om Danmarks fiskeriterritorium. (Fiskeri
minister A. C. Normann). [A. sp. 2009. C. sp. 743].

Skriftlig fremsættelse 20/5 (F. sp. 5185). 1. beh. 26/s (F. sp. 
5514). Partiernes ordførere: K. Axel Nielsen, Ostergaard, 
H. C. Toft, Kirkegaard, Vivike og Birthe Wetlesen. 2. beh. 29/s (F. 
sp. 5774). 3. beh. 3/6 (F. sp. 5967). Loven stadfæstet 12. juni 1964. 
(Lovt. nr. 207).

Ved loven bemyndiges fiskeriministeren til at fastsætte 
de nærmere regler for Danmarks fiskeriterritorium i overens
stemmelse med de bestemmelser, der er indeholdt i den i London 
den 9. marts 1964 indgåede konvention.
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Ved denne konvention, om hvis indhold der i øvrigt hen
vises til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af 
fiskerikonventionen af 9. marts 1964, jfr. side 502, indrømmer 
de kontraherende stater hinanden ret til en udvidelse af deres 
fiskeriterritorium indtil 12 sømil regnet fra basislinjen for det 
ydre territorialfarvand.

I henhold til konventionen skal der gives andre kontra
herende parters fiskere ret til i en nærmere aftalt overgangs
periode at kunne fortsætte traditionelt fiskeri i området mellem 
3 og 6 sømil. Det vil derfor være nødvendigt at give disse lande 
adgang til at anmelde sådanne rettigheder og til forhandling 
herom, forinden en eventuel udvidelse af fiskeriterritoriet føres 
ud i livet.

Der vil endvidere som nævnt i konventionen kunne 
træffes særordninger bl. a. for Skagerrak og Kattegat, hvorfor 
det vil være naturligt, at der optages forhandlinger herom med 
Norge og Sverige.

Ved fremsættelsen af lovforslaget erklærede fiskeriministeren, 
at det var regeringens hensigt først at anvende bemyndigelsen, efter 
at den havde forhandlet med repræsentanter for folketinget, og at 
bemyndigelsen ikke ville blive anvendt uden efter nær kontakt med 
det danske fiskerierhverv.

Ved 1. behandling, hvor lovforslaget fik tilslutning fra alle 
partier, gav fiskeriministeren tilsagn om, at regeringen ikke ville 
anvende bemyndigelsen før efter forhandlinger med de to hovedorga
nisationer Vestjysk Fiskeriforening og Dansk Fiskeriforening, og ej 
heller før sagen havde været forelagt det udenrigspolitiske nævn.

Lovforslaget gik uden udvalgsbehandling til 2. behandling og 
vedtoges uden ændringer enstemmigt ved 3. behandling.

48. Lov om ændring af lov vedrørende personlig skat 
til kommunen. (Om erhvervsskattens ophævelse). (Inden
rigsminister Lars P. Jensen). [A. sp. 313. C. sp. 117].

Skriftlig fremsættelse 6/n (K sp. 792). 1. beh. 15/n (F. sp. 
1057). Partiernes ordførere: Ove Hansen, Jens Chr. Christen
sen, Asger Jensen, Axel Sørensen, Lis Mølbjerg (senere Herluf 
Rasmussen) og Mose Hansen. Henvist til udvalg på 17 med-
13
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lemmer (Ove Hansen, Albertsen, Holger Eriksen [formand], 
Egon Jensen, Kai Jensen, Peter Nielsen, P. A. Rasmussen, 
Retoft, Axel Sørensen [næstformand], Jens Chr. Christensen, 
Foged, Thisted Knudsen, Ejner Kristensen, Asger Jensen, 
Poul Møller, Weikop og Lis Mølbjerg (fra 10/i2 Herluf Rasmussen)). 
Betænkning (B. sp. 175) afgivet 24/i. 2. beh. 20/i (F. sp. 2444).
3. beh. 5/9 (F. sp. 2585). 'Loven stadfæstet 14. februar 1964. 
(Lovt. nr. 38).

Ved loven ophæves den i henhold til kommuneskattelovens 
afsnit III endnu eksisterende erhvervsskat, og der foretages 
en del heraf følgende ændringer i kommuneskatteloven. Ved 
lov nr. 65 af 9. marts 1959 afløstes erhvervsskatten i 9 by
områder, hvor den tidligere havde særlig stor betydning, af 
et særligt afløsningstilsvar, jfr. den følgende sag om denne 
ordnings forlængelse til og med 1964-65. Uden for disse afløs
ningsområder bestod den derimod fortsat, indtil den ophævedes 
ved nærværende lov, der skulle finde anvendelse fra og med 
skatteåret 1964-65.

Ved fremsættelsen udtalte indenrigsministeren bl. a.:
„Administrationen af erhvervsbeskatningen må siges at være 

uforholdsmæssig dyr og besværlig i sammenligning med den netto
indtægt, erhvervsskatten giver kommunerne, hvortil kommer, at 
denne skats betydning som bremse for skatteyderes udflytning til 
skattemæssigt billigere omegnskommuner har vist sig beskeden, idet 
det gennemgående er andre hensyn end de skattemæssige, der er 
bestemmende for, hvor folk bosætter sig. I øvrigt er der gennem de 
senere år sket en betydelig tilnærmelse mellem beskatningen i byerne 
og deres omegnskommuner. Der er efter afløsningsordningens ind
førelse nu kun ca. 3.000 erhvervsskatteydere tilbage i hele landet, 
og det nettoprovenu, de enkelte erhvervskommuner opnår ved denne 
skat, udgør kun i ganske få kommuner 1 pct. eller derover af den i 
kommunen udskrevne opholdskommuneskat, således at erhvervs
skattens bortfald gennemgående kun vil medføre en meget svag 
stigning i opholdskommuneskatten.

Det er alene den egentlige erhvervsskat, der foreslås ophævet, 
hvorimod den såkaldte „uegentlige erhvervsskat“, der bl. a. betales 
af personer, der bor i udlandet, men som oppebærer visse nærmere 
angivne erhvervsindtægter her i landet, ikke berøres af forslaget.“

Lovforslaget fik ved 1. behandling tilslutning fra alle sider. 
Udvalgsbehandlingen gav ikke anledning til ændringsforslag og lov
forslaget vedtoges enstemmigt ved 3. behandling.
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49. Lov om ændring af lov om erhvervsskattens afløs
ning i visse kommuner m. v. (Indenrigsminister Lars P. Jen
sen). [A. sp. 305. C. sp. 115].

Skriftlig fremsættelse 6/n (F. sp. 792). 1. beh. 15/u (F. sp. 
1057). Partiernes ordførere: Ove Hansen, Jens Chr. Christensen, 
Asger Jensen, Axel Sørensen, Lis Mølbjerg (senere Herluf 
Rasmussen) og Mose Hansen. Henvist til samme udvalg som 
nærmest foregående sag. Betænkning (B. sp. 175) afgivet 24/i- 
2. beh. 29/i (F. sp. 2445). 3. beh. 5/2 (F. sp. 2585). Loven stad
fæstet 14. februar 1964. (Lovt. nr. 37).

Ved nærværende lov forlænges den fra og med skatteåret 
1959-60 gennemførte og ved lov nr. 109 af 30. marts 1962 for 
2 år forlængede afløsningsordning for erhvervsskatten i 9 by
områder (hovedstads-, Århus-, Odense-, Ålborg-, Randers-, 
Vejle-, Næstved-, Nykøbing Falster- og Nyborg-områderne) 
uændret, så at bestemmelserne herom skal optages til revision 
i folketingsåret 1964-65.

Samtidig er det bestemt, at udligningstilsvarene fra 
Frederiksberg og Gentofte kommuner til Københavns kommune 
også for regnskabsåret 1964-65 fikseres til de for regnskabs
året 1957-58 beregnede tilsvar med tillæg af 10 pct.

Ved lovforslagets fremsættelse udtalte indenrigsministeren bl. a.: 
„Afløsningsordningens indførelse i 1959 stod, som det vil være 

det høje ting bekendt, i forbindelse med, at erhvervsskatten fra og 
med skatteåret 1959-60 blev ophævet inden for 9 nærmere angivne 
byområder. Som erstatning for den ophævede erhvervsskat blev der 
pålagt omegnskommunerne et årligt tilsvarsbeløb til vedkommende 
centralkommune. De samlede tilsvar udgør årligt i alt ca. 20,2 mill, 
kr., hvoraf ca. 15 mill. kr. tilkommer Københavns kommune.

Som følge af den siden 1959 stedfundne almindelige forøgelse af 
personbeskatningen er der sket en mærkbar formindskelse af tilsvars
beløbenes betydning for så vel de modtagende som de betalende 
kommuner.

Medens tilsvarene således i skatteåret 1959-60 udgjorde hen
holdsvis 3,9 og 7,1 pct. af den samlede udskrivning af opholdskom
muneskat i centralkommunerne og omegnskommunerne, udgør 
beløbene i indeværende skatteår kun henholdsvis 3,1 og 4,6 pct. af 
skatteudskrivningen.

Ved loven om erhvervsskattens afløsning blev der tillige fore
taget en fiksering på 1957-58-niveauet af de udligningstilsvar, som 
13*
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Frederiksberg og Gentofte kommuner betaler til København, dog 
således at der samtidig skete en mindre forhøjelse af de for regn
skabsåret 1957-58 beregnede tilsvarsbeløb, hvorefter disse udgør 
16,8 og 8,1 mill. kr. for henholdsvis Gentoftes og Frederiksbergs 
vedkommende.

Når de omhandlede afløsnings- og udligningsordninger nu fore
slås forlænget uændret i et år, må det navnlig ses på baggrund af de 
overvejelser og forhandlinger, der for tiden finder sted inden for 
Hovedstadskommunernes Samråd angående løsningen af de organi
satoriske og økonomiske problemer, der knytter sig til gennemførelsen 
af en nyordning af hovedstadens forhold. Jeg anser det for særdeles 
ønskeligt, om der ved disse forhandlinger mellem de storkøbenhavn
ske kommuner kunne opnås enighed om løsning af en række opgaver, 
der må siges at være af fælles interesse for hele hovedstadsområdet, 
og da der næppe kan ses bort fra, at en revision af afløsningsordnin
gerne på indeværende tidspunkt vil kunne have en mindre heldig 
virkning på forhandlingernes forløb og udsigten til at opnå et til
fredsstillende resultat, har jeg ment at burde foreslå lovrevisionen 
udskudt endnu et år.“

Efter 1. behandling af lovforslaget, hvorunder der udtryktes 
forhandlingvillighed fra alle partiers ordførere, henvistes det til 
samme udvalg som den foran omtalte sag.

I dette udvalg indstillede et flertal (S, RV og SF) lovforslaget til 
vedtagelse uændret, idet dog repræsentanten for SF (Herluf Rasmus
sen) mente, at tilsvarets grundlag var forældet, og at hele spørgs
målet burde tages op til overvejelse, samt at det burde undersøges, 
hvorledes skattebyrden kunne fordeles i store sammenhængende 
byområder. Et mindretal (V og KF) kunne ikke medvirke til lov
forslagets gennemførelse og ville afholde sig fra at stemme ved den 
endelige afstemning over lovforslaget.

Ved 2. behandling sluttede Mose Hansen (Uafh) sig til mindre
tallets standpunkt.

Lovforslaget gik direkte til 3. behandling, hvor det vedtoges 
enstemmigt med 81 stemmer idet 57 (V, KF og Uafh) undlod at 
stemme.

50. Lov om regulering af den amtskommunale grund
skyld af landbrugsejendomme i skatteåret 1964-65. (Inden
rigsminister Lars P. Jensen). [A. sp. 161. C. sp. 95].

Skriftlig fremsættelse 15/10 (F. sp. 107). 1. beh. 24/10 (F. sp. 
618). Partiernes ordførere: Ove Hansen, Thisted Knudsen, 
H. C. Toft, Aage Fogh, Morten Lange og Mose Hansen. Hen
vist til samme udvalg som forslag til lov om fritagelse for
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grundskyld til staten samt grundstigningsskyld for skatteåret 
1964-65 af landbrugsejendomme (se ovenfor under nr. 24). 
Betænkning (B. sp. 77) afgivet 6/12. 2. beh. lx/i2 (F- sp. 1760). 
3. beh. 13/i2 (F. sp. 1909). Loven stadfæstet 18. december 1963. 
(Lovt. nr. 411).

I henhold til den kommunale ejendomsskattelov (lov nr. 34 
af 18. februar 1961) ydes der af statskassen til amtskommunerne 
et årligt statstilskud til nedbringelse af den amtskommunale 
grundskyld af landbrugsejendomme, således at grundskyld
promillen i hver amtskommune fastsættes lavere for disse end 
for andre ejendomme. Statstilskuddets størrelse er afhængigt 
af landbrugets forrentningsprocent. Siden skatteåret 1961-62 
har også den resterende amtskommunale grundskyld for land
brugsejendomme været udredet af statskassen gennem land
brugets rationaliseringsfond, ligesom denne fond har ydet til
skud til delvis dækning af den kommunale grundskyld af land
brugsejendomme i købstæderne. Landbrugsejendomme har i 
skatteåret 1963-64 i tilsvarende omfang været fritaget for stats
grundskyld samt grundstigningsskyld i henhold til lov nr. 148 
af 24. april 1963 (årbog 1962-63, side 127).

Som følge af den ved lov nr. 221 af 31. maj 1963 (årbog 
1962-63, side 128) gennemførte ændring af statsejendomsskatte
lovens vurderingsregler fandt regeringen det påkrævet at fore
tage en mindre indskrænkning i kredsen af de ejendomme, der 
skal være berettiget til beskatning med lavere grundskylds
promille. Ved den nævnte lovændring blev det bestemt, at 
grundværdien i tilfælde af omvurdering efter salg (til en salgs
sum, der er mere end 75 pct. højere end den seneste ansættelse 
af ejendomsværdien) i tiden indtil 13. almindelige vurdering 
pr. 1. september 1964 af landbrugsejendomme i yderzone skal 
ansættes ikke efter den for landbrugsejendomme gældende 
særlige vurderingsregel („bondegårdsreglen“ i lovens § 14, 
stk. 1-3), men derimod efter lovens hovedregel, d. v. s. på 
grundlag af grundens værdi i handel og vandel, og den her 
omhandlede lov bestemmer, at sådanne landbrugsejendomme 
ikke skal komme i betragtning ved nedsættelse af den amts
kommunale grundskyld, for så vidt angår skatteåret 1964-65.
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I konsekvens heraf medregnes grundværdien for sådanne ejen
domme ikke ved fordelingen mellem amtskommunerne af stats
tilskuddet til regulering af den amtskommunale grundskyld af 
landbrugsej endomme.

I overensstemmelse med loven var det landbrugsministerens 
hensigt at foretage en tilsvarende begrænsning af kredsen af de 
ejendomme, for hvilke den resterende amtskommunale grund
skyld eller en del af den købstadkommunale grundskyld i skatte
året 1964-65 udredes over dette ministeriums budget, hvorhos 
en tilsvarende begrænsning blev foretaget, for så vidt angår 
lempelse af grundskylden til staten samt grundstigningsskylden 
for skatteåret 1964-65, ved den foran omhandlede finansmini- 
sterielle lov om fritagelse for grundskyld til staten samt grund
stigningsskyld for skatteåret 1964-65 af landbrugsejendomme. 

Indenrigsministeren fremhævede ved lovforslagets fremsættelse, 
at loven ikke ville indebære nogen nedsættelse af det samlede kon
junkturbestemte statstilskud, der alene afhang af landbrugets for
rentningsprocent i 1963.

Lovforslaget gennemførtes uændret i folketinget, men i folke
tingsudvalgets betænkning anførtes følgende af landbrugsministeren 
afgivne tilsagn:

„Landbrugsministeren har erklæret sig indforstået med, at den 
påtænkte begrænsning i støtteordningen vedrørende den amtskom
munale og købstadkommunale grundskyld ikke skal omfatte sådanne 
ejere af landbrugsejendomme, der har halvdelen eller mere af deres 
indtægt fra vedkommende landbrug.“

I betænkningen, der også omfattede den foran nævnte finans- 
ministerielle lov, indstillede et -flertal (S, RV, V og KF) lovforslagene 
til vedtagelse uændret. Et mindretal inden for flertallet (V og KF) 
udtalte, at skovbrug skattemæssigt burde være ligestillet med 
landbrug, hvorfor de for landbrug gældende skattelempelser også 
burde have omfattet skovene. Flertallet i udvalget havde imidlertid 
afvist en sådan ordning. Mindretallet forbeholdt sig sin fremtidige 
stilling hertil.

Et andet mindretal (Morten Lange) kunne ikke medvirke til 
lovforslagenes gennemførelse. Mindretallet fandt, at spørgsmål om 
de pågældende skatter måtte søges løst samlet for alle ejendomstyper, 
og fandt, at med de forbedrede landbrugskonjunkturer var en særlig 
behandling af landbrugsejendomme ikke påkrævet.

Uden fornyet udvalgsbehandling vedtoges lovforslaget ved 3. 
behandling med 138 stemmer mod 10 (SF).



1963/ 
/1964 Vedtagne lovforslag (indenrigsmin.) 199

51. Lov om ændring af lov om beskatning til kommu
nerne af faste ejendomme. (Indenrigsminister Lars P. Jensen). 
[A. sp. 1451. C. sp. 447].

Skriftlig fremsættelse 6/3 (F. sp. 3578). 1. beh. 12/3 (F. sp. 
3827). Partiernes ordførere: Ove Hansen, Foged, Niels Ravn, 
Helge Larsen, Herluf Rasmussen og Mose Hansen. Henvist til 
samme udvalg som forslag til lov om fritagelse for grund
stigningsskyld for skatteårene 1961-62 og 1962-63 af land
brugsejendomme. Betænkning (B. sp. 741) afgivet 29/4. 2. beh. 
8/5 (F. sp. 5033). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægs
betænkning (B. sp. 835) afgivet 12/5. 3. beh. 15/5 (F. sp. 5158). 
Loven stadfæstet 27. maj 1964. (Lovt. nr. 163).

Loven står i forbindelse med lov om udskydelse af den 
13. aim. vurdering m. v. (se foran under nr. 25) og indeholder 
alene sådanne ændringer i reglerne om beskatning til kommu
nerne af faste ejendomme, som må anses for nødvendige eller 
dog naturlige i tilknytning til vurderingens udskydelse.

Lovens indhold er i hovedsagen følgende:
I. De sognekommunale grundskyldpromillers bevægelighed. 

Ifølge bestemmelserne i § 3, stk. 2 og 3, i lov nr. 34 af 18. februar 
1961 om beskatning til kommunerne af faste ejendomme som 
ændret ved lov nr. 39 af 15. februar 1963 kan grundskyld
promillen i sognekommuner med indtil 3.000 indbyggere i det 
første skatteår efter en almindelig vurdering ikke pålignes med 
en promille, der er mere end % højere eller lavere end grund
skyldpromillen i det første skatteår efter den foregående 
almindelige vurdering. I det andet, tredje og fjerde skatteår 
efter en almindelig vurdering kan grundskyldpromillen ikke 
forhøjes eller nedsættes med mere end % i forhold til grund
skyldpromillen i det første skatteår efter den pågældende 
almindelige vurdering. Ifølge lovens § 4, stk. 2, kan et særligt 
nævn (dispensationsnævnet vedrørende sognekommunal grund
skyld) dog, når særlige omstændigheder taler derfor, tillade, 
at grundskyldpromillen ændres ud over de nævnte grænser. 
Anvendelsen af de nævnte bestemmelser forudsætter 4-årige 
vurderingsperioder, og da indeværende vurderingsperiode ved
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den étårige udskydelse af den 13. aim. vurdering bliver af 
en varighed på 5 år, er det nødvendigt at fastsætte bestemmelser 
om udgangspunktet for grundskyldpromillens bevægelighed 
også i det femte skatteår. Det bestemmes derfor, at de for de 
foregående skatteår gældende regler finder anvendelse også i 
det sidste skatteår af den forlængede periode.

Loven af 15. februar 1963 indeholder tillige en overgangs
regel, hvorefter grundskyldpromillen i skatteårene 1963-64, 
1964-65 og 1965-66 uden tilladelse fra det særlige nævn desuden 
kunne fastsættes indtil % højere eller lavere end den for skatte
året 1962-63 gældende promille. Også efter udskydelsen af tids
punktet for den 13. aim. vurdering fra den 1. september 1964 
til den 1. september 1965 må det anses for rimeligt, at grund
skyldpromillerne i det sidste skatteår i indeværende vurderings
periode, der herefter vil blive skatteåret 1965-66, og det første 
skatteår i den følgende periode, skatteåret 1966-67, kan fast
sættes indtil 14 højere eller lavere såvel i forhold til den for 
skatteåret 1961-62 som den for skatteåret 1962-63 gældende 
promille, og en dertil sigtende bestemmelse er derfor optaget i 
den heromhandlede lov.

II. De fikserede kommunale grundskyldpromiller. Ifølge den 
kommunale ejendomsskattelov nedsættes de fikserede ejen
domsskyldpromiller såvel i bykommunerne som i sognekom
munerne og amtskommunerne med 1f1 efter den almindelige 
vurdering, der i henhold til lov om vurdering og beskatning til 
staten af faste ejendomme skal finde sted i 1964. Efter hver 
senere almindelig vurdering nedsættes ejendomsskyldpromil
lerne ligeledes med 1/7, så at ejendomsskylden skulle bortfalde 
helt efter 28 år med udgangen af skatteåret 1988-89. Under 
hensyn til, at der herved er skabt en forventning om, at aftrap
ningen af ejendomsskylden vil blive påbegyndt fra og med 
skatteåret 1965-66, samt til, at en udskydelse af den almindelige 
vurdering ikke nødvendiggør en udskydelse af aftrapningen, 
bestemmes det, at denne som påtænkt påbegyndes fra og med 
skatteåret 1965-66 uanset udskydelsen af den almindelige vurdering. 
Den fikserede kommunale ejendomsskyld udgør ca. 262,5 mill, 
kr., der således fra og med skatteåret 1965-66 vil blive nedsat
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med ca. 37,5 mill. kr. Den kommunale ejendomsskyld fordeler 
sig med 66,9 mill. kr. på hovedstadsområdet, 48,5 mill. kr. på 
provinsbyerne, 96,3 mill. kr. på sognekommunerne og 50,8 
mill. kr. på amtskommunerne.

III. Forlængelse af gyldigheden af vedtægter for opkrævning 
af dækningsafgift. Det bestemmes endelig, at de af indenrigs
ministeriet stadfæstede dækningsafgiftsvedtægter, hvis gyldig
hed udløber 31. marts 1965 sammen med den 4-årige vurde
ringsperiode, forlænges et år.

Ved 1. behandling fik lovforslaget almindelig tilslutning.
I det udvalg, hvortil lovforslaget henvistes, stillede et mindretal 

(V og KF) ændringsforslag om en hurtigere afvikling af den fikserede 
kommunale ejendomsskyld, så at den ved 14. aim. vurdering 
skulle nedsættes med 3/7 °S ved 15. aim. vurdering bortfalde 
helt. Det anførtes tillige, at mindretallet under udvalgsarbejdet 
havde gjort gældende, at intervallerne for udskrivning af kommunale 
grundskatter — mindst 10 promille, højst 35 promille — efter 
dets opfattelse burde ændres derhen, at der ikke sættes nogen mini
mumsgrænse, og at den højest tilladte nedsættelse på % af gælden
de promillesats burde afskaffes og adgangen til nedsættelse gøres fri.

Udvalgets flertal (S, RV og SF) og indenrigsministeren afviste 
mindretallets ændringsforslag om hurtigere aftrapning af den fikse
rede ejendomsskyld, idet flertallet og ministeren var enige om, at 
videregående ændringer i ejendomsbeskatningen ikke bør foretages, 
før de af regeringen nedsatte udvalg om forenkling af ejendoms
beskatningen og om byrdefordelingen mellem staten og kommunerne 
har afsluttet deres arbejde. Flertallet henviste i denne forbindelse 
også til de betænkeligheder i forbindelse med en fremskyndet aftrapning, 
som var kommet til udtryk i henvendelser til udvalget fra De sam
virkende Sognerådsforeninger og Amtsrådsforeningen i Danmark, 
idet flertallet var enigt med de pågældende organisationer i, at en 
fremskyndet aftrapningsordning ikke blot rejser spørgsmålet om 
kompensation for det indtægtstab, kommunerne lider, men også 
aktualiserer spørgsmålet om omlægning af den kommunale beskat
ning.

Over for de af mindretal let i udvalget fremførte ønsker om 
ændringer i bestemmelserne om promillegrænser for den kommunale 
grundskyld under henvisning til forhøjelsen ved den forestående 
vurdering gjorde flertallet opmærksom på, at denne vurdering gen
nem det af regeringen fremsatte og af mindretallet støttede lovforslag 
er udskudt et år. Flertallet fandt, at spørgsmålet om de kommunale 
grundskattepromiller må ses i sammenhæng med den ovenfor om
talte forenkling af ejendomsbeskatningen.
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Flertallet afviste derfor de af mindretallet stillede ændringsfor
slag og indstillede lovforslaget til vedtagelse uændret.

Ved 2. behandling gav Mose Hansen (Uafh) tilslutning til de af 
mindretallet stillede ændringsforslag. Disse forkastedes med 87 
stemmer (S, RV og SF) imod 55 (V, KF og Uafh) idet 1 medlem 
(Grønl.) undlod at stemme.

Efter en fornyet udvalgsbehandling, der ikke gav anledning til 
ændringsforslag, vedtoges lovforslaget enstemmigt ved 3. behandling.

52. Lov om ændring af lov om valg til folketinget.
(Indenrigsminister Lars P. Jensen). [A. sp. 273. C. sp. 145]. 

Skriftlig fremsættelse 6/n (F. sp. 794). 1. beh. 21/n (F. sp. 
1243). Partiernes ordførere: Holger Eriksen, Harald Nielsen, 
Poul Sørensen, Kirkegaard, Aksel Larsen og Bækgaard. Hen
vist til udvalg på 17 medlemmer (Holger Eriksen, K. B. Ander
sen, Ditlevsen, Andreas Hansen, Boye Hansen, Ove Hansen, 
Niels Matthiasen, K. Axel Nielsen [formand], Helge Larsen 
[næstformand], Harald Nielsen, Henry Christensen (fra 12/3 
Vagn Bro), Jens Chr. Christensen, Erik Eriksen, Poul Sørensen, 
Haunstrup Clemmensen, Thestrup og Aksel Larsen (8/4 - 20/5 
Morten Lange)). Betænkning (B. sp. 199) afgivet 31/p 2. beh. 
7/2 (F. sp. 2876). 3. beh. 14/2 (F. sp. 3154). Loven stadfæstet
4. marts 1964. (Lovt. nr. 59).

Bestemmelserne i den heromhandlede lov, der gennem
førtes uændret i folketinget, er for størstepartens vedkommende 
i overensstemmelse med det i folketingsåret 1962-63 genfrem
satte, men ikke vedtagne forslag til lov om ændring i lov om 
valg til folketinget, jfr. årbog 1962-63, side 386.

Loven indeholder særlig en række ændringer i valgkreds
inddelingen og valgkreds fortegnelsen. Ud over de i tidligere 
forslag herom indeholdte ændringer er optaget sådanne yder
ligere ændringer, som skyldes de pr. 1. april 1963 gennemførte 
ændringer i den kommunale inddeling.

Om lovens øvrige indhold skal kort anføres:
Der har hidtil ikke været hjemmel til at optage personer 

på valglisten, som ikke havde bopæl her i landet i de sidste
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14 dage af januar, hvor fuldstændiggørelsen af valglisterne 
ifølge valgloven skal finde sted. Dette har navnlig virket stø
dende oven for vælgere, der har været i Grønland, men har 
også været mindre rimeligt, hvor vælgere efter et ophold i 
udlandet på ny tager bopæl her i landet. Sådanne vælgere 
optages fremtidig på kommunernes tilflytterlister.

Indenrigsministeren bemyndiges til i forbindelse med 
ændringer i landets kommunale inddeling at foretage heraf 
følgende forandringer i valgkredsfortegnelsen, for så vidt der 
ikke derved sker ændringer i valgkredsenes grænser. Den ind
satte begrænsning i bemyndigelsen skyldtes betænkeligheder 
fremsat ved 1. behandling i den foregående folketingssamling.

I valglovens § 17, der bl. a. omhandler den stedlige forde
ling af kreds- og tillægsmandaterne på områder og på stor- 
og amtskredse uden for Færøerne og Grønland, findes en sær
bestemmelse, som skal sikre, at der ved fordelingen tilfalder 
Bornholms amtskreds mindst 2 kredsmandater, idet der i givet 
fald forlods skal tillægges amtskredsen ét kredsmandat, såfremt 
amtskredsen ikke ved den angivne fordelingsmåde opnår 2 
kredsmandater. Det har imidlertid vist sig, at en forholdsvis 
lille forskydning i befolkningstallene og dermed vælgertallene 
i Svendborg og Bornholms amtskredse vil kunne medføre, at 
Bornholms amtskreds ved næste fordeling af kreds- og tillægs
mandater, der skal finde sted efter folketællingen i 1970, på 
grund af særreglen vil få tillagt 3 kredsmandater. Da det med 
særbestemmelsen vedrørende Bornholm kun har været hen
sigten at sikre denne amtskreds 2 kredsmandater, ændres 
bestemmelsen således, at amtskredsen ved fordelingen af kreds
mandater i det højeste kun opnår 2 kredsmandater.

Da der har hersket tvivl om, hvorvidt det er indbygger
tallet ved de almindelige 5-årige folketællinger eller det ind
byggertal, som fremkommer ved de årlige revisioner af folke
registrene, som skal lægges til grund, når en kommunes antal 
af valgbestyrelsesmedlemmer skal fastsættes, har man for at 
skabe ensartede regler for hele landet fundet det rettest at 
fastslå det senest opgjorte register folketal som det afgørende i 
denne relation.
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I forbindelse med centraliseringen af skolevæsenet er 
opstået et behov for nedlæggelse af afstemningsafdelinger, idet 
der efter distriktsskolernes nedlæggelse ofte savnes egnede 
afstemningslokaler. Valgloven indeholder kun regler om deling 
af afstemningsafdelinger, og der indsættes derfor en bestem
melse, som muliggør nedlæggelse.

Den i folketingsvalglovens § 37 beskrevne fremgangsmåde 
med hensyn til stemmeoptælling anvendes ikke over alt i landet, 
idet man i flere kommuner er gået over til andre former for 
optælling, der må anses for lige så betryggende som den i loven 
omhandlede. Da valgstyrerne utvivlsomt vil være i stand til 
at foretage en stemmeoptælling på fuldt betryggende måde, 
selv om den ikke foretages efter den i § 37 indeholdte frem
gangsmåde, ændres bestemmelsen således, at valgstyrerne 
stilles friere med hensyn til fremgangsmåden ved stemme
optællingen.

Som følge af de ved folkeafstemningen over „jordlovene“ 
i juni 1963 gjorte erfaringer foretages der forskellige ændringer 
i valglovens bestemmelser om folkeafstemninger.

Endelig skal nævnes, at der ved loven foretages en for
højelse af statens tilskud til kommunerne til udsendelse af 
valgkort samt indsættes en bestemmelse i valgloven om ud
øvelse af valgagitation på eller ud til offentlig vej eller plads.

Lovforslaget modtoges velvilligt ved 1. behandling og henvistes 
til et udvalg, af hvis betænkning anføres:

„Udvalget har drøftet de i lovforslaget omhandlede — i væsent
lig grad teknisk betonede — ændringer i valgloven, og der er enighed 
om at tiltræde disse. Selv om udvalget endnu ikke har tilendebragt 
overvejelser og forhandlinger med indenrigsministeren om andre 
spørgsmål, der kan give anledning til valglovsændringer, har udval
get dog fundet det mest hensigtsmæssigt, at lovforslaget gennemføres 
nu, så dets bestemmelser kan finde anvendelse på det forestående 
folketingsudvalg, og udvalget indstiller derfor lovforslaget til ved
tagelse uændret.

Udvalget har med indenrigsministeren drøftet det spørgsmål 
om behandlingen af klager over folkeafstemninger, som ministeren 
fremdrog i fremsættelsestalen. Der var enighed i udvalget om, at 
afgørelsen, som vel forudsat i valglovens § 73, må ligge hos folke
tinget. Ministeren lovede at overveje udformningen af udkast til 
fornødne lovbestemmelser herom.
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Udvalget fortsætter i øvrigt arbejdet med behandling af de 
spørgsmål, hvorom der har været ført forhandlinger.“

Lovforslaget gik direkte fra 2. til 3. behandling, hvor det ved
toges enstemmigt.

53. Lov om indfødsrets meddelelse m. v. (Indenrigs
minister Lars P. Jensen). [A. sp. 65. C. sp. 5].

Skriftlig fremsættelse 2/io (F. sp. 78). 1. beh. 23/10 (F. sp. 
554). Henvist til indfødsretsudvalget. Betænkning (B. sp. 31) 
afgivet 24/10. 2. beh. 29/10 (F. sp. 684). 3. beh 31/10 (F. sp. 737). 
Loven stadfæstet 6. november 1963. (Lovt. B. nr. 21).

Ved lovens § 1 meddeles indfødsret til i alt 194 personer, 
for enkeltes vedkommende dog på betingelse af, at de senest
30. april 1966 godtgør at være løst fra undersåtligt eller stats
borgerligt forhold til en fremmed stat.

Ved § 2 fritages 1 person for virkningerne af lov nr. 379 
af 12. juli 1946, hvilken lov udelukkede nærmere angivne 
grupper af personer fra automatisk at erhverve dansk ind
fødsret.

Lovforslaget henvistes efter 1. behandling til indfødsretsudvalget, 
hvis arbejde med sagen ikke resulterede i ændringsforslag.

Af de 195 andragere, som optoges på loven, er 54 mænd og 141 
kvinder, herunder 4 ægtepar.

Lovforslaget vedtoges uændret og enstemmigt.

54. Lov om indfødsrets meddelelse. (Indenrigsminister 
Lars P. Jensen). [A. sp. 497. C. sp. 81].

Skriftlig fremsættelse 4/12 (F. sp. 1503). 1. beh. 6/12 (F. sp. 
1649). 2. beh. n/12 (F. 1757). 3. beh. 13/12 (F. sp. 1908). Loven 
stadfæstet 18. december 1963. (Lovt. B. nr. 23).

Ved loven meddeles indfødsret til 183 personer, for enkeltes 
vedkommende dog på betingelse af, at de senest 30. april 1966 
godtgør at være løst fra undersåtligt eller statsborgerligt for
hold til en fremmed stat.
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Da indfødsretsudvalget på forhånd havde tiltrådt, at samtlige 
183 andragere blev optaget på lovforslaget, henvistes dette ikke til 
udvalgsbehandling. Det vedtoges uændret og enstemmigt.

55. Lov om indfødsrets meddelelse m. v. (Indenrigs
minister Lars P. Jensen). [A. sp. 1421. C. sp. 375].

Skriftlig fremsættelse 5/3 (F. sp. 3506). 1. beh. 11/3 (F. sp. 
3711). Henvist til indfødsretsudvalget. Betænkning (B. sp. 591) 
afgivet 9/4. 2. beh. 23/4 (F. sp. 4829). 3. beh. 29/4 (F. sp. 4901). 
Loven stadfæstet 13. maj 1964. (Lovt. B. nr. 13).

Ved lovens § 1 meddeles indfødsret til i alt 295 ansøgere, 
for nogles vedkommende dog kun på betingelse af, at de senest 
30. april 1966 godtgør at være løst fra undersåtligt eller stats
borgerligt forhold til en fremmed stat.

Ved §§ 2 og 3, der blev indføjet under sagens behandling 
i folketinget, fritages 2 ansøgere fra virkningerne af bestemmel
ser i lov nr. 379 af 12. juli 1946, hvorved nærmere angivne 
grupper af personer blev undtaget fra reglerne i lov nr. 123 af 
18. april 1925 om automatisk erhvervelse af indfødsret.

På det af indenrigsministeren fremsatte lovforslag var kun op
taget 138 personer. Resten kom til under sagens behandling i folke
tinget.

Ved fremsættelsen af lovforslaget anførte indenrigsministeren: 
„Nærværende lovforslag er udarbejdet efter samme retnings

linjer som de senest vedtagne indfødsretslove; forslaget omfatter 
138 personer, der søger dansk indfødsret ved naturalisation. Der er 
ikke fremkommet ansøgninger fra personer, der på grund af bestem
melserne i lov nr. 379 af 12. juli 1946 har været udelukket fra automa
tisk at erhverve dansk indfødsret, om at blive stillet, som om 1946- 
loven ikke havde eksisteret for deres vedkommende.

Da der til stadighed kommer nye sager fra de lokale myndig
heder, håber jeg, at der ved ændringsforslag kan optages et yderligere 
antal personer, hvis ansøgninger bliver færdigekspederet, medens 
lovforslaget er til behandling i tinget.

I øvrigt kan jeg oplyse, at der ved de to tidligere i dette folke
tingsår gennemførte love om indfødsrets meddelelse er meddelt 
indfødsret til i alt 378 personer, og ved de i folketingsåret 1962-63 
gennemførte love er meddelt indfødsret til i alt 698 personer.“

Lovforslaget gav, som det i de senere år oftest har været til
fældet, ikke anledning til nogen forhandling i folketinget.
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I indfødsretsudvalgets enstemmige betænkning udtales:
„Indfødsretsudvalget har i en række møder i samråd gennemgået 

dels det fremsatte lovforslag, dels et antal ansøgninger om indfødsret 
fra personer, som enten ikke nåede at komme med på lovforslaget 
inden dets fremsættelse, eller hvis forhold måtte overvejes nærmere, 
før der kunne tages stilling til spørgsmålet om, hvorvidt de pågæl
dende kunne anses for egnede til optagelse.

Resultatet af forhandlingerne er blevet, at udvalget kan til
træde, at samtlige de på lovforslaget optagne personer får indfødsret. 
Desuden stiller indenrigsministeren sammen med udvalget ændrings
forslagene, nr. 2-4 om optagelse af yderligere 159 personer på lovfor
slaget. Hvis de nævnte ændringsforslag vedtages, vil herefter i alt 
297 andragere — 110 mænd og 187 kvinder — blive optaget på loven, 
herunder 14 ægtepar. Det af indenrigsministeren og udvalget stillede 
ændringsforslag nr. 1 til lovforslagets titel [tilføjelse af „m. v.“] er 
en konsekvens af ændringsforslag nr. 3 og 4.“

Lovforslaget vedtoges, efter at folketinget uden afstemning havde 
tilsluttet sig de stillede ændringsforslag, enstemmigt.

56. Lov om udbygning af statens seruminstitut. 
(Indenrigsminister Lars P. Jensen). [A. sp. 299. C. sp. 215].

Skriftlig fremsættelse 8/n (F. sp. 800). 1. beh. 21/u (F. sp. 
1255). Partiernes ordførere: Kaj Andresen, Damsgaard, Niels 
Ravn (Knud Thomsen), Aage Fogh, Morten Lange og Mose 
Hansen. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Kaj Andresen, 
Nina Andersen, Lykke Jørgensen (fra 16/x Kaj Rasmussen), 
Bjørn Krogh, Carl Nielsen, Johan Nielsen (fra X1/12 Orla Peder
sen), Viola Nørløv, Axel Ivan Pedersen [formand], Aage Fogh 
[næstformand], Damsgaard, Dalsgaard, P. E. Eriksen, Axel 
Kristensen, Niels Ravn, Jørgen Jensen, Knud Thomsen og 
Morten Lange). Betænkning (B. sp. 259) afgivet 25/2. 2. beh. 
5/3 (F. sp. 3511). 3. beh. lx/3 (F. sp. 3679). Loven stadfæstet 
20. marts 1964. (Lovt. nr. 80).

Loven har følgende indhold:
Indenrigsministeren bemyndiges til at lade foretage en 

udbygning af statens seruminstitut, dels ved opførelse af ny
bygninger til brug for visse af instituttets afdelinger, dels ved 
gennemførelse af bygningsarbejder til en modernisering og ud
videlse af instituttets bestående bygninger.



208 Vedtagne lovforslag (indenrigsmin.) 1963/ 
/1964

Om baggrunden for lovforslaget anførte indenrigsministeren ved 
fremsættelsen bl. a.:

„Seruminstituttet er oprettet i medfør af lov nr. 28 af 20. marts 
1901 om oprettelse af et institut til fremstilling af antidifterisk serum 
og blev senere udvidet i bygningsmæssig henseende i henhold til lov 
nr. 72 af 1. april 1910, samtidig med at instituttet blev anerkendt 
som centrallaboratorium for bakteriologiske undersøgelser for landets 
læger og sygehuse.

Seruminstituttets virksomhed er siden stadig øget i takt med 
udviklingen inden for lægevidenskaben. Instituttet fremstiller bl. a. 
vaccine mod polio, difteri, stivkrampe, kighoste, tuberkulose og 
kopper samt sera til behandling af forskellige infektionssygdomme. 
Især i løbet af de sidste 20 år er fremstillingen af forskellige produk
ter af menneskeblod taget op og øges stadig; disse produkter anvendes 
til patienter under og efter operationer og til patienter med stærke 
blødninger og chok.

Instituttets diagnostiske virksomhed omfatter undersøgelse af 
blod, spyt, pus, urin og afføring for sygdomme som tarminfektioner, 
tyfus, tuberkulose, syfilis, gonorré, kighoste og hospitalsinfektioner 
samt diagnosticering af virusinfektioner, særlig polio, influenza og 
papegøjesyge.

Ét par tal kan belyse udviklingen: i 1939 udførte instituttet 
284.420 diagnostiske undersøgelser, i årene 1959-63 i gennemsnit 
1.187.900 årligt. 1 1939 fremstilledes af vacciner, sera m. v. 193.540 ml, 
i årene 1959-63 i gennemsnit 10.496.000 ml årligt.

Det har gennem længere tid været indenrigsministeriets opfat
telse, at arbejdsforholdene i mange af seruminstituttets afdelinger er 
særdeles ringe, og denne opfattelse er fuldt ud blevet bestyrket af en 
betænkning, som er afgivet den 27. august 1963 af et sagkyndigt 
udvalg, som var nedsat den 15. januar 1963 med den opgave at 
fremsætte forslag om statens seruminstituts fremtidig bygge- og 
anlægsvirksomhed.“

Af den af indenrigsministeren omtalte betænkning fremgår, at 
udvalget indledningsvis har drøftet instituttets nuværende belig
genhed, herunder hvorvidt den nuværende placering bør opretholdes, 
og at drøftelserne er resulteret i en indstilling fra udvalget om, at 
instituttets nuværende placering bibeholdes. Udvalgets indstilling i 
denne henseende begrundes dels med instituttets placering i nærheden 
af sygehusene i Storkøbenhavn, som udgør en stor del af landets 
samlede sygehuskapacitet, og dets placering i forhold til de vigtigste 
transportmidler, dels med, at en væsentlig del af instituttets bygninger 
vedblivende vil være fuldt anvendelige, dels endelig med, at den 
nødvendige bebyggelse kan finde sted på instituttets nuværende areal 
og på Ar til 1er i ve jens kasernes tilgrænsende areal, der efter det for 
udvalget oplyste efterhånden kan påregnes stillet til rådighed for
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instituttet af forsvarsministeriet, formentlig inden for en 8-10 års 
periode.

På grundlag af en meget nøje gennemgang af samtlige institut
tets afdelinger, for så vidt angår arbejdsområder og pladsforhold, 
har udvalget påvist, at de forhold, hvorunder en stor del af institut
tets personale arbejder, ligger på grænsen af det forsvarlige på grund 
af mangel på lokaler og deraf følgende anvendelse af uegnede arbejds
rum. Da instituttet stadig stilles over for nye, påkrævede og omfat
tende opgaver, som kun vanskeligt eller slet ikke kan imødekommes, 
og da instituttet på grund af pladsmangel endvidere delvis er afskåret 
fra at modtage udenlandske videnskabsmænd på studiebesøg — 
hvilket er af stor betydning for instituttets internationale arbejde — 
anser udvalget det for uomgængeligt nødvendigt, at der så hurtigt 
som muligt påbegyndes en udbygning af statens seruminstitut, såle
des at der kan fremskaffes egnede lokaler til påkrævede opgaver og 
til aflastning af de afdelinger, hvor arbejdsforhold m. v. er aller- 
dårligst.

Udvalget har foreslået, at udbygningen foretages i 5 etaper, 
hvoraf de første 4 efter udvalgets mening bør realiseres inden for en 
periode på mellem 12 og 15 år.

For så vidt angår de to første etaper, har udvalget opstillet et 
detaljeret program med angivelse af skønsmæssigt anslåede bygge
udgifter på grundlag af byggeindexet i april 1963, mens man for 
3. og 4. etaper har ment på nuværende tidspunkt at burde nøjes 
med at skitsere en plan for udbygningen. For 5. etapes vedkom
mende har udvalget i en situationsplan peget på de muligheder, der 
vil være for en videre udbygning til varetagelse af eventuelle nye 
opgaver.

1. etape er af udvalget foreslået påbegyndt i finansåret 1964-65. 
Hvis etapen gennemføres i overensstemmelse med udvalgets forslag, 
vil der blive tale om opførelse af nybygninger med et samlet brutto
etageareal på ca. 5.800 m2, og udgiften hertil er skønsmæssigt anslået 
at ville andrage ca. 13,2 mill. kr. på grundlag af byggeindexet i 
april 1963.

2. etape omfatter efter forslaget opførelse af ca. 6.150 m2 brutto
etageareal, hvortil udgifterne skønsmæssigt er anslået at ville udgøre 
samme beløb som for 1. etapes vedkommende, nemlig ca. 13,2 mill, 
kr. på grundlag af byggeindexet i april 1963.

Udvalget har bestræbt sig for at udforme udbygningsplanerne 
således, at så stor en del som muligt af de eksisterende bygninger, der 
kan anvendes, bliver bestående, og udvalget påregner — når de 
første fire byggeafsnit er bragt til afslutning — at kunne bevare 
godt 19.000 m2 af seruminstituttets nuværende etageareal på i alt 
ca. 26.000 m2.

Noget afhængigt af, hvorledes arealerne udnyttes, vil der i alt
14



210 Vedtagne lovforslag (indenrigsmin.) 1963//1964

blive plads for ca. 76.000 m2 etageareal på seruminstituttets nuvæ
rende grund og det til kasernen hørende areal.

Ved lovforslagets 1. behandling i folketinget betonede man fra 
alle partiers side nødvendigheden af, at der blev foretaget en udbyg
ning af seruminstituttet, hvis arbejde man fra alle sider anerkendte 
som værdifuldt og højt anskrevet. Kaj Andresen (S) havde dog fundet 
det rigtigst, om der i lovforslaget havde været angivet en økonomisk 
ramme for de meget betydelige beløb, som udbygningen ville komme 
til at koste. Hvad angik den fra flere sider udtalte tanke om udflyt
ning af instituttet til provinsen, ville hans parti gerne støtte bestræ
belserne for placering af statsinstitutioner i provinsen, men det fore
kom ham ikke realistisk eller rationelt at søge et for det tætbefolkede 
hovedstadsområde så vigtigt institut flyttet til en egn af landet, 
hvor vanskeligheder med transport og kontakt ville melde sig. 
Det forhold, at en væsentlig del af det bestående anlæg fortsat kunne 
anvendes, talte også imod en udflytning.

Damsgaard (V) erklærede sig på sit partis vegne villig til at 
drøfte, hvordan der kunne skabes bedre og rimeligere rammer om 
instituttets arbejde. Der var dog forskellige spørgsmål, som måtte 
overvejes nærmere. Han ville gerne have yderligere oplysninger om 
de økonomiske konsekvenser af lovforslaget, der i sine bemærkninger 
kun indeholdt oplysninger om udgifterne ved de første 2 af de i alt 
5 byggeetaper. Spørgsmålet, om ikke instituttet burde flyttes til 
provinsen, burde overvejes, og i forbindelse hermed kunne man over
veje, om man ikke ved etablering af permanente regionallaboratorier 
i provinsen kunne aflaste instituttet, hvis man bevarede instituttets 
nuværende placering.

Knud Thomsen (KF) tilsluttede sig Damsgaards bemærkninger. 
Den stærkt voksende trafik på Amager Boulevard kunne gøre det 
betænkeligt at fastholde instituttets nuværende placering, og usik
kerheden med hensyn til de kommende vejføringer i forbindelse med 
Øresundsbroen talte i samme retning. En deling af instituttet var 
måske en mulighed, der burde indgå i overvejelserne.

Heller ikke Aage Fogh (RV) var sikker på, at en udbygning 
burde foretages dér, hvor instituttet nu var beliggende. Han ville 
ikke have noget imod, at nybyggeriet blev placeret i Jylland. Derved 
ville man også undgå at tage arbejdskraft fra boligbyggeriet i hoved
staden.

Morten Lange (SF) fandt det vanskeligt at finde saglig begrun
delse for en flytning eller opdeling af instituttet. Man burde snarere 
koncentrere drøftelserne om en undersøgelse af, om institutionens 
fremtidige størrelse kunne gøre en decentralisering af enkelte af dens 
virksomheder rimelig.

Mose Hansen (Uafh) fandt det tvivlsomt, om ikke den foreslåede 
udbygning på længere sigt ville være en fejlinvestering. Man burde
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kæde lovforslaget sammen med et forslag om oprettelse af yder
ligere et serumlaboratorium i provinsen.

I sin svartale udtalte indenrigsministeren, at bevarelsen af insti
tuttets nuværende placering efter hans opfattelse var sagligt vel
motiveret. Han oplyste i tilslutning hertil, at man fra instituttets 
side havde bestræbt sig for at decentralisere i det omfang, det var 
muligt. Man havde placeret centrallaboratorier på Blegdamshospita
let og i Odense, og der ville blive oprettet centrallaboratorier i Århus 
og Ålborg.

Efter 1. behandling henvistes lovforslaget til behandling i et 
udvalg, i hvis betænkning det bl. a. anføres:

„Udvalget har bl. a. indgående drøftet spørgsmålet om en ud
flytning af instituttet til periferien af hovedstadsområdet eller 
andetsteds.

Et flertal (socialdemokratiets, det radikale venstres og sociali
stisk folkepartis medlemmer af udvalget) mener, at instituttets nu
værende placering bør bibeholdes.

Et mindretal (venstres og det konservative folkepartis medlem
mer af udvalget) peger på det ønskelige i, at der finder en spredning 
sted af statens institutioner, og beklager, at regeringen ikke i tide 
har taget initiativet dertil.

Ministeren har over for udvalget oplyst, at efter et skønsmæssigt 
overslag vil udgifterne ved gennemførelsen af de i betænkningen af 
27. august 1963 om seruminstituttets fremtidige bygge- og anlægs
virksomhed opstillede 5 byggeetaper på grundlag af det nuværende 
prisniveau andrage følgende beløb:

Talt... 118.400.000 kr.

1. bvggeetapc........................
2. ‘ — ........................

................... 13.200.000 kr.

................... 13.200.000 -
3. — ........................ ................... 35.000.000 -
4. — ........................ ................... 30.000.000 -
5. — ........................ ................... 27.000.000 -

Udvalget ønsker at give udtryk for nødvendigheden af, at serum
instituttets udbygning foregår uden opsættelse.

Udvalget indstiller herefter enstemmigt lovforslaget til vedtagelse 
uforandret.“

Til supplering af mindretalsudtalelsen i betænkningen udtalte 
Damsgaard (N) ved lovforslagets 2. behandling, at han efter udvalgs
behandlingen var enig i, at seruminstituttets nuværende placering 
burde bevares, og Niels Ravn (KF) erklærede som sin opfattelse, at 
instituttet burde bevares i eller i nærheden af hovedstadsområdet. 
Mose Hansen (Uafh) fastholdt ønsket om en udflytning eller deling 
af instituttet og udtalte, at hans parti ikke kunne stemme for lov
forslaget.
14*
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Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget enstemmigt med 130 
stemmer, mens 6 medlemmer (Uafh) undlod at stemme.

57. Lov om dybfrosne levnedsmidler m. v. (Indenrigs
minister Lars P. Jensen). [A. sp. 1413. C. sp. 697].

Skriftlig fremsættelse 5/3 (F- sp. 3506). 1. beh. 18/3 (F. sp. 
4158). Partiernes ordførere: Lis Groes, Anker Lau, Ellen 
Strange Petersen, Kirkegaard, Skræppenborg-Nielsen og Iver 
Poulsen. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Lis Groes, 
Nina Andersen, Boye Hansen, Hjortnæs [formand], Carl Nielsen, 
Viola Nørløv, Chr. Rasmussen, Chr. Thomsen [næstformand], 
Kirkegaard, Anker Lau, Dalsgaard, Niels Eriksen, Ellen Poul
sen, Ellen Strange Petersen, Niels Ravn, Gertie Wandel og 
Skræppenborg-Nielsen (8/4-2% Ingrid Jensen)). Betænkning 
(B. sp. 993) afgivet 21/5. 2. beh. 26/5 (F. sp. 5437). 3. beh. 
29/5 (F. sp. 5737). Loven stadfæstet 4. juni 1964. (Lovt. nr. 189).

I februar 1962 nedsatte indenrigsministeren et udvalg med den 
opgave at gennemgå og eventuelt foreslå ændringer i de her i landet 
gældende bestemmelser om forhandling af dybfrosne levnedsmidler 
samt om forhandling af kød, slagteaffald og kødvarer. Dette udvalg 
afgav i januar 1964 en betænkning indeholdende udkast til en lov om 
dybfrosne levnedsmidler.

Indenrigsministeren kunne ganske tiltræde udvalgets udkast og 
fremsatte det for folketinget som lovforslag med en enkelt ændring, 
der angik straffebestemmelserne og nærmest var af redaktionel 
karakter.

Dette lovforslag vedtoges af folketinget i uændret affattelse, 
bortset fra at man tilføjede en bestemmelse om, at loven skal optages 
til revision i folketingsåret 1968-69.

Den således gennemførte lov har følgende indhold:

Kapitel 1.
Dybfrosne levnedsmidler.

§ 1. Denne lovs kapitel 1 gælder enhver art af levneds
midler, som tilvirkes ved frysning og emballeres således, at 
det pågældende levnedsmiddel fremtræder som bestemt til i 
originalpakning at blive solgt i frosset tilstand til forbruger,
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jfr. dog stk. 3, 4 og 5. De pågældende levnedsmidler betegnes i 
det følgende som dybfrosne levnedsmidler.

Lovens regler om salg og forhandling finder også anven
delse ved udlevering til medlemmer af forbrugsforeninger og 
lignende. Medmindre indenrigsministeren træffer anden bestem
melse, finder lovens regler også anvendelse ved salg til restau
rationsvirksomheder, kostforplejninger og lignende.

Dybfrosne levnedsmidler, der er bestemt til udførsel her fra 
landet, samt konsum-is omfattes ikke af denne lov.

Denne lov kommer ikke til anvendelse på dybfrosne levneds
midler, der tilberedes og fryses i en slagter- eller viktualieforret
ning, forudsat at varerne ikke afhændes uden for den pågæl
dende forretning. Sådan tilberedning og frysning er betinget af 
sundhedskommissionens godkendelse. Indenrigsministeren kan 
dog bestemme, hvilke krav der skal stilles til lokaler, udstyr 
m. v., herunder med hensyn til tilberedningslokalets størrelse 
og karakteren af det til forretningen hørende fryseanlæg, lige
som indenrigsministeren kan fastsætte bestemmelser for til
beredning og frysning i de nævnte tilfælde. Opfyldes kravene i 
disse bestemmelser, kan godkendelse ikke nægtes.

Indenrigsministeren kan bestemme, at dybfrosne levneds
midler, der tilberedes og fryses i andre forretninger end de i 
stk. 4 nævnte, hvortil der er knyttet et tilberedningslokale, 
ikke omfattes af loven, forudsat at varerne ikke afhændes uden 
for den pågældende forretning. Bestemmelserne i stk. 4, 2.,
3. og 4. punktum, finder tilsvarende anvendelse.

§ 2. Tilvirkning og engroslagring af dybfrosne levnedsmidler 
må kun finde sted,

a) for så vidt angår kød, slagteaffald og kødvarer, der om
fattes af loven om udførsel af kød m. m., samt fjerkræ, 
der omfattes af loven om slagtning, forhandling, udførsel 
og indførsel af fjerkræ m. v., på de af landbrugsministeren 
i medfør af disse love autoriserede virksomheder,

b) for så vidt angår fisk og fiskevarer, der omfattes af loven 
om kvalitetskontrol med fisk og fiskevarer, på de af 
fiskeriministeren i medfør af nævnte lov dertil autoriserede 
virksomheder, samt,
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c) for så vidt angår alle andre levnedsmidler, på virksom
heder, som af indenrigsministeren eller af den myndighed, 
han dertil bemyndiger, opnår særlig autorisation dertil.
Den i stk. 1, litra c), omhandlede autorisation vil være at 

meddele virksomheder, hvis indretning og drift må antages at 
sikre en hygiejnisk og sundhedsmæssigt forsvarlig tilvirkning 
eller engroslagring af de pågældende varer. Væsentlige ændrin
ger i virksomhedens indretning eller drift må ikke foretages 
uden forudgående godkendelse. For autorisationen betales en 
af indenrigsministeren fastsat årlig afgift til delvis dækning af 
udgifterne ved kontrol med virksomheden.

Vedkommende minister fastsætter bestemmelser om den 
temperatur, hvortil dybfrosne levnedsmidler ved tilvirkning skal 
nedfryses, og den temperatur, hvorved de skal engroslagres.

Indenrigsministeren kan tilbagekalde en i medfør af stk. 1, 
litra c), meddelt autorisation, såfremt virksomheden gør sig 
skyldig i overtrædelse af de i denne lov eller i medfør af denne 
givne forskrifter eller af levnedsmiddellovgivningen i øvrigt, 
således at der er nærliggende fare for, at virksomheden ikke 
fremtidigt vil blive drevet på en hygiejnisk og sundhedsmæssigt 
forsvarlig måde.

En i medfør af stk. 4 truffet afgørelse kan af den, afgørelsen 
vedrører, forlanges indbragt for domstolene...............

§ 3. Fjerkræ, der omfattes af loven om slagtning, forhand
ling, udførsel og indførsel af fjerkræ m. v., må kun detailfor
handles som dybfrosne levnedsmidler, såfremt det er forsynet 
med det i den nævnte lovs § 6 omhandlede mærke samt åbnet 
og renset inden nedfrysningen. Indenrigsministeren kan 
bestemme, at frosset og derefter helt eller delvis optøet fjerkræ 
ved detailforhandling skal være forsynet med angivelse af, at 
nedfrysning har været foretaget.

Indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler til sik
ring af den hygiejniske beskaffenhed af vildt, der detailforhand
les som dybfrosne levnedsmidler.

§ 4. Indenrigsministeren kan bestemme, at dybfrosne 
levnedsmidler, der indføres fra et fremmed land, og hvis ind-
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førsel ikke er betinget af særlig autorisation eller tilladelse i 
medfør af den under landbrugsministeren eller fiskeriministeren 
henhørende lovgivning, kun må udbydes til salg på nærmere 
fastsatte vilkår til sikring af varernes hygiejniske beskaffenhed.

Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved 
indførsel af dybfrosne levnedsmidler fra Færøerne.

§ 5. Indenrigsministeren kan bestemme, på hvilken måde 
dybfrosne levnedsmidler skal emballeres, mærkes, transporteres 
og opbevares. Det kan herunder påbydes, at dybfrosne lev
nedsmidlers nettovægtindhold skal være angivet i gram eller 
kilogram.

§ 6. Detailforhandling af dybfrosne levnedsmidler må kun 
ske fra fast udsalgssted, der opfylder nærmere af indenrigsmini
steren fastsatte krav til lokalernes indretning. Forhandling må 
ikke påbegyndes, før sundhedskommissionen skriftligt har 
godkendt lokalerne. Indenrigsministeren fastsætter regler ved
rørende personalets sundhedstilstand.

Indenrigsministeren kan dog bestemme, at omførsel til 
salg af dybfrosne levnedsmidler efter godkendelse fra sund
hedskommissionen skal kunne ske fra køretøjer, hvis ejer dispo
nerer over et udsalgssted, der er godkendt i medfør af stk. 1, 
eller når udkørslen sker direkte fra en af de i § 2, stk. 1, om
handlede autoriserede virksomheder.

Indenrigsministeren kan give nærmere regler for salg af 
dybfrosne levnedsmidler fra automat.

De i medfør af stk. 1, 1. punktum, fastsatte krav til 
lokalernes indretning kan uanset bestemmelsen i § 10 af kom
munalbestyrelsen med indenrigsministerens samtykke ændres i 
mildnende retning ved bestemmelse i sundhedsvedtægten eller 
et særligt tillæg hertil under forudsætning af, at det udtrykke
ligt anføres, på hvilke punkter de pågældende krav herved 
fraviges.

Indenrigsministeren kan i det omfang, hygiejniske hensyn 
tilsiger det, bestemme, at visse varer ikke eller kun på nærmere 
angivne vilkår må forhandles sammen med dybfrosne levneds
midler.
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Kapitel 2.
Færdigpakkede, udskårne kødvarer i detailpakning 

(„kølede varer“).
§ 7. Indenrigsministeren kan bestemme, at visse former for 

færdigpakkede, udskårne kødvarer i detailpakning skal kunne 
forhandles fra andet fast udsalgssted end slagter- og viktualie
forretninger eller fra køretøj. Det er en forudsætning herfor, at 
det pågældende udsalgssted opfylder betingelserne for at blive 
godkendt til forhandling af dybfrosne levnedsmidler, jfr. § 6, 
stk. 1, eller at sundhedskommissionen i henhold til § 6, stk. 2, 
har godkendt, at der fra det pågældende køretøj kan foregå 
salg af dybfrosne levnedsmidler.

For forhandling i henhold til stk. 1 gælder følgende be
stemmelser:

a) de pågældende varer skal, medmindre indenrigsministeren 
træffer anden bestemmelse, modtages direkte fra en af 
landbrugsministeriet i medfør af loven om udførsel af 
kød m. m. autoriseret produktionsvirksomhed og være 
mærket i overensstemmelse med de for sådanne virksom
heder gældende mærkningsregler,

b) varerne skal opbevares i og forhandles fra køleindretnin
ger, hvori lufttemperaturen ikke overstiger en af inden
rigsministeren fastsat temperatur, og

c) emballagen skal være forsynet med en angivelse af, hvor
når varen er pakket.
Indenrigsministeren kan give nærmere regler for salg af 

de i stk. 1 omhandlede kødvarer fra automat.
Bestemmelserne i § 5 finder i øvrigt tilsvarende anvendelse 

på de i stk. 1 omhandlede kødvarer.

Kapitel 3.
Almindelige bestemmelser.

§ 8 indeholder bødebestemmelser.
§ 9. Loven om levnedsmidler m. m., loven om indenrigs 

kødkontrol, loven om slagtning, forhandling, udførsel og ind
førsel af fjerkræ m. v. samt loven om kvalitetskontrol med
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fisk og fiskevarer finder anvendelse, for så vidt angår dybfrosne 
levnedsmidler, medmindre andet følger af nærværende lov eller 
de i medfør af denne udfærdigede bestemmelser.

§ 10. Bestemmelserne i nærværende lov samt de i medfør 
af denne udfærdigede bestemmelser gælder uanset modstående 
bestemmelser i de enkelte kommuners sundhedsvedtægter og 
kødkontrolregulativer og kan ikke ændres ved sådanne ved
tægts- og regulativbestemmelser, hverken i skærpende eller 
mildnende retning, jfr. dog § 6, stk. 4.

§ 11. Tilsynet med overholdelsen af denne lov og de i med
før heraf udfærdigede forskrifter påhviler sundhedsstyrelsen, 
sundhedskommissionerne, embedslægerne, politiet, toldvæsenet 
samt de under landbrugsministeriet og fiskeriministeriet hørende 
tilsynsmyndigheder, hver inden for sit myndighedsområde. 
For så vidt angår de i § 2, stk. 1, litra c), nævnte virksomheder, 
udøves overtilsynet af indenrigsministeren eller af den myndig
hed, han dertil bemyndiger.

De af de nævnte myndigheder i medfør af denne lov 
trufne afgørelser kan indbringes for indenrigsministeren, dog, for 
så vidt angår de i § 2, stk. 1, litra a) og b), nævnte virksom
heder, for henholdsvis landbrugsministeren og fiskeriministeren.

§ 12. Nærværende lov træder i kraft den 1. januar 1965.
§ 13. Loven gælder ikke for Færøerne.
Lovens § 3 og §§ 5-8 gælder ikke for Grønland.
§ 14. Denne lov optages til revision i folketingsåret 1968-69.
Angående baggrunden for lovens bestemmelser udtalte inden

rigsministeren ved fremsættelsen af lovforslaget bl. a. :
„Der er i den sidste snes år sket en meget betydelig udvikling 

inden for levnedsmiddelproduktion og levnedsmiddeldistribution, 
en udvikling, der utvivlsomt rummer betydelige perspektiver ikke 
mindst for husmødrenes daglige tilværelse. Udviklingen er især 
karakteriseret ved en bestræbelse for at give forbrugerne lejlighed 
til at købe færdigproducerede, eventuelt færdigtilberedte, levneds
midler af forskellig art.

Et særlig betydningsfuldt led i udviklingen er den ved fryse
teknikkens forbedring skabte mulighed for at tilbyde forbrugerne dyb
frosne levnedsmidler, hidtil især dybfrosne bær og grønsager, dyb- 
frosset fjerkræ samt dybfrosne fiskevarer. Disse dybfrosne levneds-



218 Vedtagne lovforslag (indenrigsmin.) 1963//1964

midler repræsenterer en betydelig hjælp for husmødrene ved tilbe
redningen af middagsmaden i hjemmene.

Lovgivningen om kød, slagteaffald og kødvarer har imidlertid 
indtil de seneste år hindret et udbud af disse varer andre steder end 
hos slagtere og viktualiehandlere. Når salget af disse varer stort set 
hidtil har været forbeholdt disse særlige forretninger, har det historisk 
en sammenhæng med de gamle lavsregler og med næringslovens 
bestemmelser om adskillelse mellem de forskellige former for næring. 
Den reelle begrundelse for at forbeholde slagtere og viktualiehandlere 
detailhandelen med kød, slagteaffald og kødvarer har imidlertid 
været af hygiejnisk art. Så længe der alene var tale om at forhandle 
disse varer i fersk, ufrosset tilstand, måtte der i forbrugernes vel- 
forståede interesse skabes et særlig hygiejnisk miljø med strenge 
krav til renholdelse, som måtte motivere, at kun et begrænset antal 
forretninger, der kunne honorere disse strenge krav, blev godkendt 
til at forhandle varerne.

Fryse- og emballage teknikken har imidlertid gjort det natur
ligt at undersøge, om det ikke vil være muligt at forhandle også dyb
frosne kødvarer uden for de forretninger, hvorfra kød traditionelt har 
været forhandlet.

Ved landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 231 af 27. juni 
1959 blev der tilvejebragt hjemmel for forhandling af dybfrosne kød
retter fra kolonialforretninger o. lign, levnedsmiddelforretninger 
under forudsætning af, at vedkommende kommunalbestyrelse ved
tog et herpå sigtende tillæg til det kommunale kødkontrolregulativ. 
Henved 2/3 af landets kommuner har benyttet sig af denne adgang.

Der kunne dog nok være grund til at gå videre, således at ikke 
alene færdiglavede kødretter, men også fersk, dybfrosset kød og 
andre kødvarer kunne sælges i kolonialforretninger o. lign. Medens 
jeg var handelsminister, foranledigede jeg, at monopoltilsynet fore
tog en prisundersøgelse vedrørende detailhandelen med levneds
midler. Denne prisundersøgelse, der resulterede i en redegørelse af 
oktober 1961 fra monopoltilsynet, syntes at vise, at der inden for 
kødhandelen gjorde sig en vis konkurrencemæssig træghed gældende, 
som muligt kunne skyldes, at de ret strenge hygiejniske bestemmelser 
for indretning af slagterbutikker, herunder slagterafdelinger i store 
købmandsforretninger eller supermarkeder samt brugsforeninger, 
motiverede en vis tilbageholdenhed over for indretning af slagter
butikker eller slagterafdelinger i større forretninger. Dette kunne 
atter medføre, at en del slagterforretninger kunne opnå en art lokalt 
monopol på kødsalget.“

Da man tillige fra produktions- og forbrugerside kunne ønske en 
udvidet adgang til forhandling af i hvert fald færdigpakkede, dyb
frosne og kølede varer i kolonialforretninger o. lign., hvis dette 
kunne ske på en hygiejnisk forsvarlig måde, nedsatte indenrigs-
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ministeren det ovenfor omtalte udvalg, hvis arbejde med sagen resul
terede i udarbejdelsen af det forslag, der blev til nærværende lov.

„Det fremgår af udvalgets overvejelser“, udtalte ministeren 
videre, „at det vil være hygiejnisk forsvarligt at forhandle dybfrosset 
kød, slagteaffald og kødvarer også uden for slagter- og viktualie
forretninger, dog under forudsætning af, at visse nærmere angivne 
krav opfyldes.

En hovedbetingelse har udvalget fundet deri, at tilvirkning og 
engroslagring af dybfrosne levnedsmidler kun må finde sted på 
særlige, dertil autoriserede virksomheder. Baggrunden for dette 
krav er, at den storproduktion, der sædvanligvis vil være motiveret, 
når man giver sig til at dybfryse levnedsmidler, gør det ganske særlig 
betænkeligt, hvis ikke både råvarer, apparatur og andre hygiejniske 
forhold i tilvirkningsvirksomheder giver rimelige garantier for en 
produktion, der er absolut tilfredsstillende i sundhedsmæssig hen
seende.

Udvalget har, uanset at man allerede gennem en årrække har 
solgt f. eks. dybfrosne bær og grønsager fremstillet på virksomheder 
uden sådan autorisation, fundet det rigtigst, at al dybfrostproduktion 
gøres afhængig af en autorisation. Da autorisationsordninger i for
vejen fandtes, for så vidt angår kød, slagteaffald og kødvarer, fjer
kræ samt fisk og fiskevarer, er der for meget store varegruppers 
vedkommende ikke på dette punkt tale om noget principielt nyt.

Et andet hovedpunkt er, at detailforhandling af dybfrosne lev
nedsmidler kun må ske fra fast udsalgssted, der opfylder nærmere af 
indenrigsministeren fastsatte krav til lokalernes indretning. På dette 
punkt sker der for så vidt et brud på den gældende retstilstand, som 
det udtrykkeligt i § 4, stk. 1,2. punktum, i lov nr. 173 af 28. maj 1950 
om levnedsmidler m. m. siges, at anmeldelse til sundhedskommission 
og dermed godkendelse af lokalerne i detailforretningen ikke er 
nødvendig, for så vidt angår forhandling af dybfrosne levnedsmidler. 
Man har imidlertid ikke i udtrykket „dybfrosne levnedsmidler“ ind
befattet kød, slagteaffald og kødvarer, idet forhandling af disse varer 
udelukkende blev reguleret ikke af levnedsmiddelloven, men af 
loven om indenrigs kødkontrol.

Udvalget har imidlertid peget på, at der er en principielt meget 
betydelig forskel på forhandling af konserves og forhandling af dyb
frosne levnedsmidler, idet de dybfrosne levnedsmidlers holdbarhed 
netop alene beror på, at en tilstrækkelig lav temperatur opretholdes 
fra nedfrysningen til udleveringen til forbrugeren. Dette motiverer, 
at der må stilles visse krav til de forretninger, der forhandler dybfrosne 
varer, og sundhedskommissionerne må have lejlighed til at føre et 
passende tilsyn med de pågældende forretninger.

Disse synspunkter begrunder det samtidig hermed fremsatte 
forslag til ændring af levnedsmiddelloven.“
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Lovforslaget fik i folketinget tilslutning fra samtlige partiers 
ordførere med undtagelse af Iver Poulsen (Uafh), der bl. a. gjorde 
gældende, at man „ved at gøre indenrigsministeren til øverste anke
instans i stedet for landbrugsministeren, som det sker i § 11, stk. 2“, 
i virkeligheden bortskar „sidste led i den møjsommeligt opbyggede 
levnedsmiddelkontrolkæde angående kød og kødvarer“. Dette anså 
de uafhængige for „sagligt forkert, fordi man hermed placerer afgø
relser og ansvar hos en ny instans, der mangler den indsigt og de erfa
ringer, man netop har i landbrugsministeriet, hvorunder hele den 
møjsommelige opbygning af vort nuværende kontrolsystem er sket.

Naturligvis vil de uafhængige gerne medvirke til en liberalise
ring af handelen, men den bør ikke ske på bekostning af de hygiejni
ske og sundhedsmæssige krav eller på bekostning af effektiviteten af 
de foranstaltninger, der skal sikre forbrugerne gode og sunde kød
produkter til en pris, der ikke fordyres unødigt ved opbygning af et 
nyt kontrolapparat på et område, hvor man allerede har et vel
anskrevet og anerkendt kontrolapparat.“ Taleren mente også, at 
loven gav indenrigsministeren for mange og for vidtgående bemyn
digelser.

I sin enstemmige betænkning udtaler udvalget, der fik sagen til 
behandling:

„Udvalget har haft samråd med ministeren, hvorunder man 
bl. a. har drøftet spørgsmålet om kravene vedrørende engroslagring aj 
dybfrosne levnedsmidler (lovforslagets § 2, stk. 1). Ministeren udtalte, 
at kravene til disse engroslagre ville blive begrænset til det nød
vendige.

Yderligere har man drøftet spørgsmålet om, hvorvidt der ved 
fastsættelsen af afgift for autorisation (lovforslagets § 2, sk. 2, sidste 
punktum) burde søges fuld dækning af udgifterne ved kontrol. 
Ministeren har hertil oplyst, at man har anvendt udtrykket „delvis 
dækning“, fordi det vil være teknisk vanskeligt nogenlunde nøjagtigt 
at beregne, hvad udgifterne ved kontrollen vil udgøre.

I samrådet har man endvidere drøftet spørgsmålet om, hvor
vidt man i stedet for den foreslåede bemyndigelsesbestemmelse i 
lovforslagets § 3, stk. 1, sidste punktum, direkte i lovforslaget burde 
fastsætte, at frosset og derefter helt eller delvis optøet fjerkræ ved 
detailforhandling skulle være forsynet med angivelse af, at nedfrys
ning har været foretaget. Udvalget afstår dog fra på nuværende tids
punkt at stille ændringsforslag herom, men peger samtidig på, at 
det er et af de spørgsmål, der gør det ønskeligt, at loven kommer til 
revision i folketingsåret 1968-69, jfr. det af udvalget nedenfor stillede 
ændringsforslag herom.

Endelig har man i samrådet drøftet, om der i lovforslagets § 5 
burde indføjes en udtrykkelig bestemmelse om, at dybfrosne varer 
skal være mærket med fryse- eller pakkedato. Efter samråd med 
ministeren fandt udvalget det forsvarligt at overlade til ministeren
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at træffe bestemmelse herom efter forhandling med erhverv og for
brugere. Ministeren har i øvrigt over for udvalget fremhævet, at 
det er hensigten at udarbejde den nødvendige bekendtgørelse i nært 
samarbejde med alle interesserede erhvervs- og forbrugerorganisatio
ner, således at unødig fordyrelse af de her omhandlede varer undgås.“ 

I overensstemmelse hermed indstillede udvalget lovforslaget til 
vedtagelse med tilføjelse af den nævnte revisionsbestemmelse i en 
ny § 14.

Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget med 123 stemmer mod 
5 (Uafh).

58. Lov om ændring af lov om levnedsmidler m. m. 
(Indenrigsminister Lars P. Jensen). [A. sp. 1411. C. sp. 705].

Skriftlig fremsættelse 5/3 (F. sp. 3506). 1. beh. 18/3 (F. sp. 
4158). Partiernes ordførere: Lis Groes, Anker Lau, Ellen 
Strange Petersen, Kirkegaard, Skræppenborg-Nielsen og Iver 
Poulsen. Henvist til samme udvalg som lovforslaget om dyb
frosne levnedsmidler m. v. (se nærmest foregående sag). Be
tænkning (B. sp. 993) afgivet 21/5. 2. beh. 26/5 (F. sp. 5437). 
3. beh. 29/5 (F. sp. 5737). Loven stadfæstet 4. juni 1964. (Lovt. 
nr. 188).

Ifølge lov nr. 174 af 28. april 1950 om levnedsmidler m. v., 
§ 4, stk. 1, skal enhver, der tilvirker levnedsmidler til salg eller 
sælger levnedsmidler af nærmere angiven art fra fast udsalgs
sted, særlig anvist plads, køretøj eller ved ombæring, have 
sundhedskommissionens godkendelse til sådan virksomheds 
påbegyndelse eller forandring. Disse regler finder dog ikke 
anvendelse ved salg i ubrudte pakninger af ost, biscuits, kiks, 
chokolade og sukkervarer, dybtfrosne levnedsmidler samt ved 
salg af konserves.

Ved nærværende lov ophæves undtagelsesbestemmelsen for 
dybfrosne levnedsmidler med virkning fra 1. januar 1965.

Angående begrundelsen herfor henvises til, hvad der er anført 
under omtalen af den nærmest foregående sag, idet de to love har 
nær tilknytning til hinanden.

Lovforslaget gennemførtes uændret. Det vedtoges — ligesom 
det foregående — med 123 stemmer mod 5 (Uafh).
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59. Lov om ændringer af lov om indkvartering. (Inden
rigsminister Lars P. Jensen). [A. sp. 1457. C. sp. 557].

Skriftlig fremsættelse 6/3 (F. sp. 3580). 1. beh. 18/3 (F. sp. 
4171). Partiernes ordførere: Gerholm, Holger Hansen, Marie 
Antoinette von Lowzow, Jens P. Jensen, O. Mathiasen og 
Bækgaard. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Gerholm, 
Andreas Hansen, Ove Hansen, Thomas Have [formand], Poul 
Nilsson, P. A. Rasmussen, Søgaard, Chr. Thomsen, Jens P. 
Jensen [næstformand], Holger Hansen, Ejner Kristensen, 
Skov Thulesen, Ostergaard, Marie Antoinette von Lowzow, 
Erik Kragh, Reedtz-Thott og O. Mathiasen). Betænkning (B. 
sp. 763) afgivet 6/5. 2. beh. 20/5 (F. sp. 5234). 3. beh. 22/5 (F. sp. 
5347). Loven stadfæstet 27. maj 1964. (Lovt. nr. 162).

Loven indeholder to nydannelser, hvoraf den ene er, at 
taksterne for indkvartering i private hjem af værnenes personel 
skal give dækning for de udgifter, som normalt vil være for
bundet med indkvarteringsydelserne. Den anden nydannelse 
er, at takstfastsættelsen overlades til administrationen, hvorved 
det undgås, at loven senere skal ændres på grund af stigning 
eller fald i prisniveauet.

Lovforslaget fik en meget velvillig behandling i folketinget, idet 
der fra alle sider blev givet udtryk for det ønskelige i, at de gæl
dende indkvarteringstakster forhøjedes og fremover kunne reguleres 
i takt med prisniveauet.

Lovforslaget vedtoges uændret og enstemmigt med 130 stem
mer; 1 medlem (Rosing) tilkendegav, at han hverken stemte for eller 
imod.

60. Lov om ændringer i lov om boligbyggeri. (Bolig
minister Carl P. Jensen). [A. sp. 337. C. sp. 165].

Mundtlig fremsættelse 7/n (F. sp. 820). 1. beh. 20/n (F. sp. 
1133). Partiernes ordførere: Axel Ivan Pedersen, Finn Poulsen, 
Thestrup, Else-Merete Ross, Kai Moltke og Rimstad. Henvist 
til udvalg på 17 medlemmer (Axel Ivan Pedersen, Albertsen, 
K. B. Andersen, Heie, Horn, Niels Mørk [formand], Viola 
Nørløv, Retoft, Else-Merete Ross [næstformand], Finn Poulsen,
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N. Chr. Christensen, Axel Kristensen, Ib Thyregod, Thestrup, 
Adolph Sørensen, Erna Sørensen og Kai Moltke). Betænkning 
(B. sp. 185) afgivet 31/i- 2. beh. 1f2 (F. sp. 2824 og 2861). Henvist 
til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning (B. sp. 219) 
afgivet 7/2. 3. beh. 14/2 (F. sp. 3151). Loven stadfæstet 20. februar 
1964. (Lovt. nr. 43).

Af bemærkningerne til lovforslaget anføres:
„Ved bekendtgørelse af 27. februar 1960 indførtes forbud mod 

igangsættelse af nyt boligbyggeri uden særlig tilladelse i visse områder 
af landet. Baggrunden herfor var det meget store efterspørgselspres 
på byggeriet, som gav sig udslag i forlænget byggetid og forøgede 
byggepriser. Siden da er frigivelser af nyt boligbyggeri sket i takt med 
færdiggørelserne, idet der dog er søgt opnået en vis neddæmpning af 
byggeaktiviteten. Samtidig er der sket visse udvidelser af de regulerede 
områder, som nu omfatter hele Sjælland samt Odense-, Ålborg- og 
Århusområdet.

Efter at det ved de trufne foranstaltninger er lykkedes at sikre 
balance mellem byggeriet og byggekapaciteten, er det regeringens op
fattelse, at det samlede boligbyggeri bør tilrettelægges på en sådan 
måde, at der sikres størst muligt og billigst muligt boligbyggeri i de om
råder af landet, hvor boligbehovet er størst. Regeringen har derfor nu 
planlagt en afvikling af byggereguleringen ved i første række at fore
tage omfattende frigivelser af det billigere boligbyggeri i de hidtil 
regulerede områder. Disse frigivelser tænkes muliggjort ved en over
gangsordning, som dels medfører en vis finansiel stramning af byggeriet 
i lide landet og dels sikrer en fortrinsret ved frigivelserne for det billigere 
byggeri.

Dette sidste agtes gennemført derved, at der fastsættes nærmere 
krav med hensyn til byggeriets prisforhold som en betingelse for de ud
videde frigivelser. For parcelhusbyggeriet fastsættes maksimums
grænser for håndværkerudgifterne samtidig med, at grænsen for det 
udnyttelige beboelsesareal for enfamiliehuse sættes til 110 m2. For 
etagebyggeriet fastsættes maksimumsbeløb for den årlige leje pr. m2. 
Ved således at samle kræfterne om en forøgelse af det billigere bolig
byggeri og skabe friere konkurrenceforhold for dette vil der samtidig 
med et forstærket bidrag til bolignødens bekæmpelse skaffes bedre 
betingelser for byggeriets rationalisering.“

Om de nævnte frigivelser, der må betragtes som første trin i 
byggereguleringens endelige afvikling, kan nu henvises til bolig
ministeriets bekendtgørelse nr. 108 af 10. april 1964 om regulering 
af byggevirksomheden m. v.

En forudsætning for frigivelserne har som nævnt været, at der 
gennemføres en vis finansiel stramning. Denne søges gennemført ved
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nærværende lov og vil blive omtalt nedenfor i forbindelse med en 
gennemgang af lovens indhold.

Det fremgår i øvrigt af bemærkningerne, at der for at fremme 
opsparingen til boligbyggeri og for at sikre ungdommen adgang til 
boliger er nedsat et udvalg, som har til opgave at finde frem til de 
bedst mulige former for en organiseret opsparing til boligformål.

Hvad loven går ud på, er i hovedsagen følgende:
Der gennemføres en række ændringer, som er foranlediget 

af lov nr. 250 af 7. juni 1963 om støtte til tilvejebringelse af 
kollegier for unge under uddannelse. Således nedsættes garanti
rammen i § 28 med 10 mill, kr., svarende til garantirammen i 
nævnte lov, til 15 mill. kr. Rammen for ydelse af kontante til
skud, der i boligbyggerilovens § 30 var 1 mill, kr., nedsættes 
til 500.000 kr., som tænkes anvendt til de andre institutioner til 
brug for ungdommen, der omhandles i § 28.

Den i indledningen omtalte finansielle stramning som forud
sætning for frigivelser af byggeriet søges gennemført ved en 
ændring i boligbyggerilovens § 53, som tilsigter en forøgelse af 
bygherrernes egenkapital ved finansieringen af byggeriet. Her
efter skal beregningen af de i loven fastsatte grænser for den 
samlede belåning af en ejendom ske på grundlag af ejendommens 
værdi eller anskaffelsessum tillagt kurstab og indskud til lån
giverne. Herved går man fra det hidtidige nettolånsprincip til 
bruttolånsprincippet, så at egenkapitalen ikke alene omfatter 
en procentdel af nettoanskaffelsessummen, men også den til
svarende procentdel af kurstabet, som hidtil har kunnet be
lånes fuldt ud.

Det oprindelige lovforslag indeholdt endvidere som et ændrings
forslag til boligbyggerilovens § 6 en bestemmelse om ophævelse af 
adgangen til at yde forhøjede lån mod anden sikkerhed end garanti fra 
stat eller kommune, f. eks. garanti fra forsikringsselskaber. Bestem
melsen ændredes under behandlingen i folketinget efter ønske fra 
udvalget således, at den nævnte adgang til at yde forhøjede lån opret
holdes.

Den i boligbyggerilovens § 62, stk. 1, fastsatte tidsbegræns
ning for opnåelse af forhøjet driftstilskud ophæves, så at det for
højede driftstilskud kan ydes også til ejendomme, hvor tilsagn 
om statsstøtte først er meddelt efter 1. januar 1963.
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Bestemmelsen indsattes under behandlingen i folketinget 
med den begrundelse, at den nævnte tidsbegrænsning virkede 
vilkårlig over for byggeri med tilsagn efter den nævnte dato.

Ved en — ligeledes under folketingsbehandlingen indsat — 
ændring i lovens § 67 fastsættes nye forhøjede maksimums
grænser for huslejetilskud. De nye satser medfører en forhøjelse 
på ca. 20 pct.

Som konsekvenser af lov nr. 83 af 16. marts 1963 om be
regning af et reguleringspristal er gennemført en række æn
dringer i bestemmelserne om husstandsindkomst og grænserne 
for mindrebemidlethed og mindstbemidlethed.

For at give bevægelseshæmmede invalider i én kommune 
bedre muligheder for at komme i betragtning ved udlejning af 
lejligheder, der i en anden kommune måtte være indrettet med 
særligt henblik på sådanne invalider, er indsat en bestemmelse, 
som giver mulighed for, at den hidtidige opholdskommune ved 
aftale kan påtage sig at refundere beliggenhedskommunen den
nes udgifter til huslejetilskud til den pågældende boligtager 
(§ 97, stk. 2).

For at sikre de mindstbemidlede adgang til billigere boliger 
er det ved en ændring i lovens § 105 fastsat, at hver tiende ledige 
lejlighed i de afdelinger i socialt byggeri, der ikke har lejlig
heder opført med kapitaltilskud med henblik på indretning af 
lejligheder for mindstbemidlede, fortrinsvis skal stilles til rådig
hed for mindstbemidlede. Ved en under folketingets behandling 
foretaget ændring er undtaget de afdelinger i andelsbolig forenin
ger, hvis opførelse er påbegyndt før 1. april 1933 uden offentlig 
støtte.

Der indsættes ved en ændring i lovens § 123 en udtrykkelig 
lovhjemmel for boligministeren til at pålægge kommunal
bestyrelserne at yde bistand ved tilrettelæggelsen og gennem
førelsen af byggereguleringen.

Herudover indeholder loven en række mindre ændringer af 
redaktionel og teknisk administrativ karakter.

Ved nærværende lovs § 2 er det fastsat, at bygherrer, der 
har påbegyndt byggeri eller opnået lånetilsagn inden lovens 
ikrafttræden, kan få belåningen udmålt efter de hidtidige regler.
15
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(Oprindeligt var datoen for lovforslagets fremsættelse anført 
som skæringsdag i så henseende).

Den gennemførte forhøjelse af maksimumsgrænserne for 
huslejetilskud træder ifølge samme paragraf i kraft med virk
ning fra 1. juli 1964.

Boligministeren betonede i sin fremsættelsestale, at baggrunden 
for lovforslaget var regeringens planer om at afvikle byggereguleringen 
og gøre en forstærket indsats for fremme af byggeriet af billigere boliger, 
navnlig i de områder i landet, hvor boligmangelen var særlig frem
herskende.

Ministeren gav herunder en indgående redegørelse for den hid
tidige byggeregulering, som han fandt havde opfyldt sit formål, men 
som på den anden side ikke burde opretholdes længere end nød
vendigt.

Den afvikling, som nu ville blive påbegyndt, måtte imidlertid 
som forudsætning have dels en vis finansiel stramning af byggeriet 
i hele landet, dels en fortrinsret til frigivelse af det byggeri i de regu
lerede områder, der opfyldte visse prismæssige krav. Ministeren rede
gjorde derefter i detaljer for de krav, der ville blive stillet i så hen
seende, og for den takt, hvori frigivelserne ville blive påbegyndt. 
Der må herom i det hele henvises til tidenden.

Også om forhandlingerne, der tog form af en omfattende bolig
politisk debat, hvorunder partierne redegjorde for deres principielle 
synspunkter, må der i alt væsentligt henvises til tidenden.

Axel Ivan Pedersen (S) erklærede sig ved 1. behandling enig i den 
af ministeren skildrede målsætning. Han anså lovforslaget for et 
betydeligt skridt i denne retning, men betonede, at hans parti havde 
flere ønsker angående loven om boligbyggeri og forventede, at de 
foreslåede ændringer blev efterfulgt af flere inden for en overskuelig 
fremtid. Han rejste i denne forbindelse spørgsmålet om at tage til
skudsproblemerne op til revision, så at boligtilskud i fremtiden først 
og fremmest kom dem til gode, som ikke havde mulighed for at dække 
et efter familiens størrelse og forhold i øvrigt rimeligt boligbehov.

Finn Poulsen (V) havde ligesom Thestrup (KF) adskillige kritiske 
bemærkninger. Begge tvivlede på, at der virkelig var alvor bag 
regeringens påstand om at ville gennemføre en fuldstændig frigivelse 
af byggeriet. Lovforslaget og de af ministeren bebudede foranstalt
ninger måtte ses som en helhed, og herefter var der i virkeligheden 
tale om indførelse af en lang række yderligere restriktioner. Parcelhus
byggeriet ville efter de to ordføreres mening få meget store vanskelig
heder og blive trængt tilbage på bekostning af etagebyggeriet, hvilket 
var uhyre beklageligt. Mens begge kunne tilslutte sig forslaget om 
overgang til bruttolånsprincippet, tog de skarpt afstand fra den til 
§ 6 foreslåede ændring, der ville udelukke muligheden for at priori-
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tere parcelhuse op til 85 pct. i stedet for 75 pct. Såvel venstre som 
det konservative folkeparti var villige til at forhandle, men en til
slutning ville være betinget af betydelige ændringer i regeringens 
oplæg.

Else,-Merete, Ross (RV) fandt det glædeligt, at regeringen nu ville 
skride til en gradvis afvikling af restriktionerne. Hun var indforstået 
med, at der i en overgangsperiode måtte visse bremser til som nævnt 
af ministeren, men kunne ønske at drøfte formen for disse bremser 
nærmere. Hun rejste en lang række spørgsmål dels angående enkelt
heder i lovforslaget, dels af principiel karakter. Det var meget bekla
geligt, at man ville nedskære støtten til kollegiebyggeri i § 28, da der 
så til en vis grad blot blev tale om en ompostering af disse beløb og 
ikke om en yderligere hjælp til ungdommen ved loven om kollegie
byggeri. For at søge byggeriet fremmet mest muligt burde bl. a. 
spørgsmålet om anvendelse af boligforeningernes prioritetsreserver og 
spørgsmålet om de alt for stive faggrænser tages op til overvejelse.

Kai Moltke (SF) kunne tilsige en velvillig medvirken i udvalgs
arbejdet, men lovforslaget og de af ministeren opstillede retnings
linjer udgjorde ikke på langt nær det udkast til en helhedsløsning, 
som man kunne have ventet. Til at løse boligproblemet krævedes 
først og fremmest billige jordpriser, en lavere rente og lavere bygge
omkostninger. Han fandt i øvrigt, at regeringen ikke i tilstrækkelig 
grad tilgodeså det sociale byggeri. Det var nødvendigt at tage spørgs
målet om tilskudsordningen til de mindre- og mindstbemidlede op for 
at skabe en mere retfærdig, gradueret ordning.

Rimstad (Uafh) fandt, at lovforslaget kun perifert vedrørte de 
problemer, man skulle behandle. Den eneste måde, man kunne løse 
også boligbyggeriproblemet på, var ved at ophæve huslejerestrik
tionerne. For at understrege dette synspunkt fremsatte Rimstad 
følgende forslag til motiveret dagsorden:

„Idet folketinget opfordrer regeringen til i god tid inden udløbet 
af lejeloven den 1. april 1964 at fremsætte forslag om bortfald til en 
bestemt termin af det gældende huslejestop, udarbejdet med for
nøden hensyntagen til de overgangsvanskeligheder for den enkelte 
borgers økonomi, som et sådant bortfald måtte medføre, 
fortsætter tinget behandlingen af nærværende forslag til lov om 
ændringer i lov om boligbyggeri.“

Forslaget forkastedes ved 1. behandling med 78 stemmer (S og 
RV) mod 7 (Uafh og Fanger (KF)); 49 medlemmer (V og KF) til
kendegav, at de hverken stemte for eller imod.

I den af udvalget afgivne betænkning indstillede et flertal 
(socialdemokratiets og det radikale venstres medlemmer) lovforslaget 
til vedtagelse med en række af boligministeren foreslåede ændringer.

Et mindretal (venstres og det konservative folkepartis medlem
mer) kunne tiltræde de af ministeren stillede ændringsforslag, men
15*
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ikke lovforslaget, scm efter mindretallets opfattelse ikke kunne skabe 
forudsætninger for det større og billigere boligbyggeri, som var nød
vendigt. Boligbyggeriet kunne nu frigøres fra den hidtidige centrale 
ledelse gennem boligministeriet. Begrænsningerne med hensyn til 
igangsætning af boligbyggeri ønskedes afviklet straks, eventuelt med 
en overgangsordning for det storkøbenhavnske og måske tillige det 
sjællandske område. Kravet til egenkapital måtte skærpes. De pro
blemer, der knyttede sig til en revision af lejeloven, måtte løses i 
forbindelse med boligbyggeriets problemer.

Et andet mindretal (socialistisk folkepartis medlem af udvalget) 
stillede i betænkningen en række ændringsforslag, som tilsigtede for
bedringer af en del sociale ydelser. Også dette mindretal afgav til 
betænkningen en erklæring. Det fremgår af denne bl. a., at forslaget 
i sin helhed måtte anses for utilstrækkeligt til at fremskaffe det på
krævede antal boliger til en for lønmodtagere overkommelig leje.

Ved 2. behandling vedtoges de af ministeren stillede ændrings
forslag, mens de af socialistisk folkeparti stillede forkastedes.

Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget med 87 stemmer (S, RV 
og SF) mod 5 (Uafh); 53 medlemmer (V og KF) tilkendegav, at de 
hverken stemte for eller imod.

61. Lov om ændring i lov om leje. (Boligminister Carl 
P. Jensen). [A. sp. 985. C. sp. 241].

Skriftlig fremsættelse 14/2 (F. sp. 3146). 1. beh. 27/2 (F. sp. 
3223). Partiernes ordførere: Axel Ivan Pedersen, Finn Poulsen, 
Thestrup, Else-Merete Ross, Kai Moltke og Rimstad. Henvist 
til udvalg på 17 medlemmer (Axel Ivan Pedersen, Albertsen, 
K. B. Andersen, Holger Eriksen, Jørgen Peder Hansen, Heie 
(fra 18/3 Horn), Niels Mørk [formand], Viola Nørløv, Else- 
Merete Ross [næstformand], Finn Poulsen, Axel Kristensen, 
Helga Pedersen, Ib Thyregod, Thestrup, Adolph Sørensen, 
Erna Sørensen, Kai Moltke). Betænkning (B. sp. 549) afgivet 
13/3. 2. beh. 18/3 (F. sp. 4131). Henvist til fornyet udvalgsbe
handling. Tillægsbetænkning (B. sp. 569) afgivet 18/3. 3. beh. 
20/3 (F. sp. 4306). Loven stadfæstet 25. marts 1964 (Lovt. nr. 86).

Ved loven forlænges lov nr. 355 af 27. december 1958 om 
leje, som efter sit indhold skulle udløbe med udgangen af 
marts måned 1964, med 1 år til udgangen af marts måned 1965,
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jfr. § 161, stk. 2, dog med en række ændringer, som i hoved
sagen går ud på følgende:

1. Bortfald aj regler om huslejestop m. v. i visse områder.
Ved ændringer i lovens § 106 udvides de områder, hvor 

reglerne i lovens kap. XVIII om indskrænkninger i adgangen 
til lejeforhøjelser m. v. (huslejestoppet) ikke er umiddelbart 
gældende. Herefter kommer huslejestoppet fremtidigt kun til 
at gælde umiddelbart i kommuner, hvis indbyggertal overstiger 
9.000, eller hvori der findes bymæssig bebyggelse, som indgår i 
et med andre kommuner fælles byområde med et samlet ind
byggertal af nævnte størrelse. Kommunalbestyrelsernes ad
gang til med 2/3 majoritet at vedtage at bibeholde huslejestoppet 
er dog fortsat opretholdt.

Den adgang, som kommunalbestyrelsen i kommuner med 
mellem 6.000 og 20.000 indbyggere hidtil har haft til at ved
tage ophævelse af huslejestoppet, ændres, så at dette kan bort
falde i kommuner (byområder) med indtil 30.000 indbyggere, 
såfremt kommunalbestyrelsen med 2/3 majoritet træffer beslut
ning herom.

Som følge af det almindeligt gældende opsigelsesforbud — 
der opretholdes i kommuner med under 9.000 indbyggere efter 
tilsvarende regler, som hidtil har været gældende i kommuner 
med indtil 6.000 indbyggere — medfører frigivelsen af husleje
fastsættelsen ikke, at en udlejer uden videre kan gennemtvinge 
lejeforhøjelser i allerede indgåede lejemål. Forhøjelser kan der
imod ske enten ved genudlejning eller ved frivillige aftaler 
mellem udlejer og lejer i bestående lejemål, jfr. i øvrigt § 64, 
stk. 2.

2. Bortfald af reglerne om forbud mod sammenlægning af beboelses
lejligheder m. v. i visse områder.
Hidtil har reglerne om forbud mod sammenlægning og 

nedlæggelse af beboelseslejligheder m. v. i lovens kap. XXII 
været gældende over hele landet, medmindre kommunal
bestyrelsen traf beslutning om helt eller delvis at ophæve be
stemmelserne.
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Ved en ændring af lovens $ 158 er det nu fastsat, at de 
nævnte regler bortfalder i kommuner, hvor huslejestoppet op
hæves, dog tidligst 1. juli 1964, medmindre kommunalbestyrel
sen vedtager, at bestemmelserne skal være gældende i kom
munen. Den enkelte kommunalbestyrelse bliver herefter nød
saget til at foretage en vurdering af boligsituationen og på 
grundlag heraf afgøre, om det er nødvendigt, at bestemmelserne 
er i kraft i kommunen. Det er endvidere fastsat, at en beslut
ning herom kun kan træffes for et år ad gangen.

I kommuner, hvor huslejestoppet er gældende, opretholdes 
den hidtidige adgang for kommunalbestyrelserne til at be
stemme om reglerne skal være i kraft.

3. Lejeforhøjelse ved modernisering.
Den hidtidige adgang for huslejenævnene til at modsætte 

sig forbedringer, der vil medføre lejeforhøjelser på mere end 
30 pct. af den gældende leje, er udvidet ved en ændring af leje
lovens § 112.

Herefter vil nævnene også kunne modsætte sig sådanne 
forbedringer, som ikke skønnes at tilføre de udlejede husrum 
en efter ejendommens og de pågældende husrums karakter, til
stand, indretning og udstyr passende forøgelse af brugsværdien. 
Herved kan det tages i betragtning, om de ændringer, som 
foranstaltningen vil medføre i de enkelte lejligheder, skønnes 
rimelige i forhold til disses hidtidige hensigtsmæssige anvendelse. 
Det er som nævnt også her en forudsætning, at forbedringen vil 
medføre en lejeforhøjelse på mere end 30 pct. af den gældende 
leje, og er udlejeren og lejeren enige om forbedringen, kan 
nævnet ikke hindre dennes gennemførelse.

For at modvirke, at der foretages opkøb af udlejnings
ejendomme med modernisering for øje med henblik på at opnå 
urimelige fortjenester ved arbejdernes gennemførelse, er der 
endvidere givet huslejenævnene adgang til i tilfælde, hvor sagen 
indbringes inden 3 år efter en ejendoms overdragelse, at be
stemme, at forbedringens gennemførelse skal udsættes i indtil 
5 år efter overdragelsen, såfremt over halvdelen af lejerne 
ønsker dette.
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4. Opsigelsesbeskyttélse for lejere i visse klublejligheder m. v.
For at sikre lejere af værelser, der er omfattet af nævns

kontrol, jfr. § 126, herunder navnlig de såkaldte klublejligheder, 
øget beskyttelse mod ubillige opsigelser er opsigelsesbeskyttel
sen — ved en ændring i lovens § 128 — udvidet.

Herefter kan nævnet forkaste en opsigelse, dels når den 
skønnes at stå i forbindelse med forsøg på at opnå en urimelig 
leje eller andre ubillige lejevilkår, dels når omstændighederne ved 
dens afgivelse i øvrigt skønnes at være af en sådan karakter, 
at opsigelsen er i strid med sædvanlig god udlejningsskik og der
for må anses for ubillig.

5. Andre ændringer.
Den hidtidige begrænsning i adgangen til at udligne skatte

stigninger gennem en lejeforhøjelse, jfr. lovens §37 — begrænset 
til skattestigninger, der ikke skyldes stigninger i ejendommens 
vurdering til ejendomsskyld, når ikke andet er aftalt — op
hæves. Tilsvarende ændres bestemmelsen om lejenedsættélse ved 
besparelser, der er fremkommet ved nedsættelse af skatter og 
afgifter.

Begrundelsen herfor er, at bestemmelser om adgang til 
påligning af alle skatteforhøjelser i vidt omfang er optaget i de 
enkelte lejeaftaler.

Lovens § 42, stk. 2, er ændret således, at de udgifter, som 
udlejeren kan påligne lejerne, når ejendommens centralvarme
anlæg tilknyttes et varmeværk, skal fordeles mellem lejerne for
holdsmæssigt efter omfanget af varme- og varmtvandsinstallati- 
oner i det lejede.

For at sikre, at nævnene i kommuner, hvor flere nævn er 
nedsat, i videst muligt omfang tilrettelægger deres praksis efter 
ensartede retningslinjer, indføjes — i § 102 — en udtrykkelig 
bestemmelse om, at det påhviler nævnene at etablere det for
nødne samarbejde med henblik herpå.

Det hidtidige forbud mod at betinge indgåelse af lejemål 
af aktieindskud, jfr. lovens §108 — er afløst af en regel, hvor
efter der gives huslejenævnet mulighed for at godkende indskud 
i form af aktier, såfremt lejeren sammen med ejendommens
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øvrige lejere derved får afgørende indflydelse på selskabets 
ledelse, og lejen må anses tilstrækkelig til at dække de med 
ejendommens drift forbundne udgifter.

Ved en ændret affattelse af 122 er der sket en indskrænk
ning af gyldighedsområdet for lovens kap. XIX, der indeholder 
særlige bestemmelser om visse huslejereguleringer.

Herudover indeholder loven en række ændringer af redak
tionel og teknisk karakter.

Loven trådte i kraft 1. april 1964.
Boligministeren udtalte i sin fremsættelsestale bl. a., at han var 

klar over, at det fra grundejerside ville blive stærkt kritiseret, at 
lovforslaget ikke indeholdt regler om adgang til almindelig leje
forhøjelse i de lejemål, der fortsat var omfattet af huslejestoppet.

Et afgørende synspunkt for regeringen havde det imidlertid 
været, at de i foråret 1963 gennemførte foranstaltninger havde til
sigtet en stabilisering af landets økonomi og begrænsning af stigningen 
i pris- og lønniveauet i en 2-årig periode. En almindelig og generel 
huslejeforhøjelse ville på afgørende måde medvirke til at forrykke 
disse muligheder.

Ministeren beskæftigede sig med spørgsmålet om en gradvis fri
givelse af huslejen og erklærede sig villig til at forhandle om dette 
spørgsmål i det kommende udvalg.

Regeringen ville i det kommende år arbejde med forslaget til 
en ny lejelov, der måtte anses for hensigtsmæssig for at sikre en 
forsvarlig drift og vedligeholdelse af udlejningsejendomme; men han 
understregede i denne forbindelse, at man ikke deraf skulle udlede, 
at regeringspartierne efter udløbet af denne periode agtede at opgive 
lejerbeskyttelsen, for så vidt angik adgangen til fri opsigelse eller total 
frigivelse af huslejen i de områder af landet, hvor boligsituationen 
fortsat var anspændt.

Det var da også disse spørgsmål som prægede forhandlingerne i 
folketinget.

Både Finn Poulsen (V) og Thestrup (KF) fremhævede, at lov
forslaget slet ikke berørte disse afgørende problemer, og at det 
væsentligste i lovforslaget i virkeligheden var bestemmelsen om en 
udsættelse af boligspørgsmålets behandling.

Om de i lovforslaget foreslåede konkrete ændringer blev der 
udtalt vilje til at forhandle i udvalget.

Kai Moltke (SF) måtte dog tage afstand fra de forslag, der til
sigtede en yderligere liberalisering.

Rimstad. (Uafh) bebrejdede regeringen, at den ikke havde taget 
fat på det egentlige problem: restriktionernes langsomme, forsigtige, 
men sikre ophævelse.
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I betænkningen indstillede et flertal (socialdemokratiets og det 
radikale venstres medlemmer af udvalget) lovforslaget til vedtagelse 
med nogle af boligministeren foreslåede og af udvalget tiltrådte 
redaktionelle ændringer.

Et mindretal (venstres og det konservative folkepartis medlem
mer af udvalget) fandt lovforslaget ganske utilstrækkeligt til løsnin
gen af de alvorlige problemer, der knytter sig til situationen på bolig
markedet, og kunne derfor ikke medvirke til forslaget, men ville 
undlade at stemme.

Et andet mindretal (socialistisk folkepartis medlem) stillede en 
række ændringsforslag, som tilsigtede bortfald af de foreslåede libe
raliseringer og en styrkelse af de foreslåede lejerbeskyttelsesregler.

Mindretallets ændringsforslag forkastedes ved 2. behandling.
Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget med de af ministeren 

foreslåede ændringer med 86 stemmer mod 5 (Uafh); 45 medlemmer 
(V og KF) tilkendegav, at de hverken stemte for eller imod.

62. Lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser.
(Boligminister Carl P. Jensen). [A. sp. 1581. C. sp. 709].

Skriftlig fremsættelse n/3 (F. sp. 3650). 1. beh. x/4 (F. sp. 
4412). Partiernes ordførere: Axel Ivan Pedersen, Finn Poulsen, 
Hagen Hagensen, Else-Merete Ross, Arne Larsen og Rimstad. 
Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Axel Ivan Pedersen, 
Albertsen, Arup (fra 6/5 Jørgen Peder Hansen), Evald Kristen
sen, Herløv Larsen, Niels Mørk, Viola Nørløv, Retoft [formand], 
Else-Merete Ross [næstformand], Finn Poulsen, N. Chr. Chri
stensen, Axel Kristensen, Ib Thyregod, Hagen Hagensen, 
Adolph Sørensen, Erna Sørensen og Arne Larsen). Betænkning 
(B. sp. 941) afgivet 2%. 2. beh. 26/5 (F. sp. 5433). Henvist til 
fornyet udvalgsbehandling. 3. beh. 29/5 (F. sp. 5736). Loven 
stadfæstet 4. juni 1964. (Lovt. nr. 196).

Loven omhandler ejendomme, der i årene omkring 1920 
er opført med tilskud fra stat og kommune, og som i forbindelse 
hermed er pålagt forpligtelser bl. a. til at overdrage til det 
offentlige ethvert overskud ved ejendommenes salg.

Man har imidlertid kun i Københavns kommune hånd
hævet disse forpligtelser fuldt ud, mens forpligtelserne uden for 
København overalt er tilladt ophævet.
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Da udviklingen har medført, at en fuldstændig opfyldelse 
af forpligtelserne er en langt tungere byrde end forudsat ved 
husenes opførelse, og da det er fundet ønskeligt at skabe mere 
ensartede regler på dette område, gives der ved nærværende 
lov de pågældende ejere adgang til at kræve forpligtelserne afløst 
mod indbetaling til det offentlige af et engangsbeløb i forhold 
til det oprindelige tilskud.

Loven har følgende ordlyd:
§ 1. Ejendomme, til hvis opførelse tilskud er ydet i med

før af de i stk. 2 omhandlede lovbestemmelser, kan på de i 
nærværende lov fastsatte vilkår frigøres for de forpligtelser 
med hensyn til lejekontrol, anvendelse af overskud m. v., som 
med hjemmel i de for tilskuddets ydelse fastsatte vilkår er 
pålagt ejendommene. Når vilkårene for frigørelsen er opfyldt, 
kan de om forpligtelserne tinglyste bestemmelser forlanges 
kvitteret til aflysning i tingbogen. Kvitteringen meddeles af 
kommunalbestyrelsen eller den, kommunalbestyrelsen bemyn
diger hertil.

Lovens bestemmelser finder anvendelse på forpligtelser, 
der er pålagt ejendomme, hvortil tilskud er ydet i medfør af 
bestemmelserne i § 3 i lov nr. 48 af 5. februar 1918, § 3 i lov 
nr. 562 af 1. november 1918, § 3 i lov nr. 685 af 21. december 
1918, § 3 i lov nr. 362 af 30. juni 1919, alle om statstilskud til 
kommunale arbejder m. m., § 5 i lov nr. 479 af 10. september 
1920 om forlængelse af og ændringer i forskellige boliglove 
m. m. og § 39 i lov nr. 150 af 1. april 1921 vedrørende bolig
forholdene.

§ 2. For ejendomme, der tilhører private, kan ejeren for
lange frigørelse mod betaling af det oprindeligt ydede tilskud 
fra stat og kommune, for så vidt begæring herom fremsættes 
inden 1. juli 1966. Fremsættes begæring om frigørelse efter
1. juli 1966, skal der ud over de oprindeligt ydede tilskud 
betales 25 pct. I kommuner, hvor frigørelse hidtil er tilladt på 
gunstigere betingelser for ejeren, kan frigørelse fortsat tillades 
på disse betingelser.

For ejendomme, der tilhører byggeforeninger (boligfor
eninger), kan boligministeren tillade de ifølge deklaration eller



1963/
71964 Vedtagne lovforslag (boligmin.) 235

vedtægter pålagte kontrolbestemmelser ophævet efter nærmere 
af ham fastsatte retningslinjer.

Indestar der i de i stk. 1 og 2 omhandlede ejendomme 
statslån, der er ydet i medfør af de i § 1, stk. 2, nævnte love, 
er det en betingelse for frigørelsen, at statslånet forinden 
indfries.

§ 3. Frigørelsesbeløb skal indbetales kontant til kommunal
bestyrelsen eller den, kommunalbestyrelsen bemyndiger hertil, 
eller afgøres ved udstedelse af pantebrev til samme, hvilket 
pantebrev afdrages over 20 år med lige store halvårlige afdrag 
og forrentes med 6 pct. p. a. af den til enhver tid værende 
restgæld. Udstedes der pantebrev, kan den på ejendommen 
tinglyste deklaration ikke kvitteres til aflysning, før hele 
beløbet er betalt, medmindre beløbet sikres ved oprykkende 
tinglyst panteret i ejendommen inden for ejendomsværdien 
ifølge ejendommens seneste vurdering.

Er der i henhold til deklaration indbetalt overskud i anled
ning af salg af en ejendom, fragår dette i frigørelsesbeløbet. 
Er det indbetalte overskud større end frigørelsesbeløbet, ud
betales den del af det overskydende beløb, der overstiger det 
oprindeligt ydede tilskud med tillæg af 25 pct., til sælgeren. 
Hidrører overskuddet fra flere overdragelser, fordeles beløbet 
mellem de tidligere ejere i forhold til størrelsen af de ved de 
pågældende afhændelser indbetalte overskud. Fremsættes 
begæring om frigørelse inden 1. juli 1966, udbetales den del 
af det overskydende beløb, der ligger under 125 pct. af det 
oprindeligt ydede tilskud, kontant til ejeren.

Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse i tilfælde, hvor et 
konstateret overskud henstår som et tilgodehavende for det 
offentlige med pant i ejendommen. Den nuværende ejers andel 
i det indbetalte overskud berigtiges ved nedskrivning af pante
brevets pålydende. De tidligere ejeres andel kan helt eller delvis 
berigtiges ved transport af det offentliges tilgodehavende.

En tidligere ejer kan kræve sin andel i overskuddet udbe
talt i overensstemmelse med reglerne i stk. 2 og 3, selv om den 
nuværende ejer ikke har fremsat begæring om ejendommens 
frigørelse. Kan en tidligere ejer eller dennes ægtefælle eller livs-
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arvinger ikke findes, tilfalder hans andel det offentlige, jfr. § 4. 
§ 4. De indbetalte frigørelsesbeløb med fradrag af udbeta

linger i henhold til § 3, stk. 2, tilfalder det i deklarationerne 
omhandlede udvalg, såfremt et sådant er nedsat, til anvendelse 
i overensstemmelse med de herom fastsatte regler. Er et ud
valg som nævnt ikke nedsat, tilfalder de indbetalte beløb 
staten og kommunen hver med halvdelen.

§ 5. Denne lov træder i kraft 1. juli 1964.
I det af boligministeren fremsatte lovforslag havde 1. og 2. 

punktum af § 2, stk. 1, følgende formulering:
„For ejendomme, der tilhører private, kan ejeren forlange fri

gørelse mod betaling af et beløb svarende til det oprindeligt ydede 
tilskud fra stat og kommune med et tillæg på indtil 100 pct. Frem
sættes begæring om frigørelse inden 1. juli 1965, kan tillægget dog 
højst udgøre 75 pct.“

Ved ændringen, der foretoges i folketinget, udelodes konjunk
turregulering af frigørelsesbeløbet helt i de tilfælde, hvor begæring 
om frigørelse for tilskudsbestemmelser fremsættes inden udløbet af 
en 2-årig frist.

Samtidig har man lempet bestemmelserne i 1. og 2. punktum i 
§ 3, stk. 1, der oprindelig lød således:

„Frigørelsesbeløb skal indbetales kontant. Såfremt forholdene 
taler derfor, kan kommunalbestyrelsen eller den, kommunalbesty
relsen bemyndiger hertil, dog tillade, at beløbet afdrages over 20 år 
med lige store halvårlige afdrag og forrentes med 6 pct. p. a.“

Endelig indføjedes i folketinget sidste punktum i § 3, stk. 4, 
ligesom der foretoges et par ændringer af redaktionel karakter.

Lovforslaget fik i folketinget en velvillig modtagelse. Det hen
vistes efter 1. behandling til et udvalg, der i sin enstemmige betænk
ning udtaler:

„Udvalget har holdt 5 møder og har herunder haft samråd med 
boligministeren, som endvidere skriftligt har besvaret de af udvalget 
stillede spørgsmål.

Udvalget har på grundlag af lovforslagets bemærkninger og i 
øvrigt indkomne materiale gennemgået lovforslaget og dets bag
grund. Under hensyn til den uensartede praksis, der i forskellige 
kommuner har været vedrørende kvittering af de i henhold til de i 
bemærkningerne til lovforslaget anførte love, senest lov nr. 150 af 
1. april 1921 vedrørende boligforholdene, udstedte stedsevarende 
deklarationer om kontrol med salg og udleje, herunder at sådanne 
deklarationer er tilladt kvitteret og aflyst af tingbogen uden tilbage
betaling af ydet tilskud eller andet, har udvalget ment, at der på 
lovforslagets begrænsede område gør sig sådanne særlige forhold
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gældende, at det ville være ubilligt over for de ejendomme, hvorpå 
der endnu hviler stedsevarende deklarationer, at forlange andet og 
mere end tilbagebetaling af det ydede tilskud, for så vidt indfrielse 
finder sted inden for en kortere frist, der af hensyn til udskydelsen 
af 13. almindelige vurdering er foreslået sat til 1. juli 1966.

Udvalget indstiller herefter lovforslaget til vedtagelse med føl
gende af udvalget foreslåede og af boligministeren tiltrådte ændrings
forslag.“

Med de nævnte ændringer vedtoges lovforslaget enstemmigt.

63. Lov om hypotekforeninger. (Boligminister Carl P. 
Jensen). [A. sp. 1949. C. sp. 585].

Skriftlig fremsættelse 13/3 (F. sp. 3911). 1. beh. 3/4 (F. sp. 
4567). Partiernes ordførere: Axel Ivan Pedersen, Ejner Kri
stensen, Haunstrup Clemmensen, Axel Sørensen, Kai Moltke og 
Grøndahl). Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Axel Ivan 
Pedersen, Holger Eriksen, Lis Groes, Thomas Have, Niels Mørk 
[formand], K. Axel Nielsen, Chr. Rasmussen, Retoft, Axel 
Sørensen [næstformand], Ejner Kristensen, Heilesen, Skov 
Thulesen, Ib Thyregod, Haunstrup Clemmensen, Poul Møller, 
Thestrup, Kai Moltke). Betænkning (B. sp. 913) afgivet 15/5.
2. beh. 21/5 (F. sp. 5314). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. 
Tillægsbetænkning (B. sp. 1023) afgivet 22/5. 3. beh. 27/5 (F. sp. 
5532). Loven stadfæstet 4. juni 1964. (Lovt. nr. 197).

Loven er udformet som en almindelig hypotekforeningslov 
omfattende ikke blot købstadhypotekforeningerne, men også 
landhypotekforeningerne, som ikke — eller kun i begrænset 
omfang — var omfattet af lov nr. 108 af 7. april 1936 om 
købstadhypotekforeninger.

En væsentlig bestemmelse i loven er § 2, stk. 1, hvori 
udlånsadgangen for de ved lovens ikrafttræden bestående 
hypotekforeninger fastsættes således:

Byernes Hypotekforening: Faste ejendomme (dog ikke 
landbrugsejendomme) i hovedstadsområdet og købstæderne,

Grundejernes Hypotekforening: Faste ejendomme (dog 
ikke landbrugsejendomme) i hovedstadsområdet,

Provinshypotekforeningen for Danmark: Faste ejendomme
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uden for hovedstadsområdet og købstæderne samt landbrugs
ejendomme i hovedstadsområdet og købstæderne.

Købstadhypotekforeningen (Jydsk Hypotekforening): Fa
ste ejendomme (dog ikke landbrugsejendomme) i købstæderne 
uden for hovedstadsområdet,

Landhypotekforeningen for Danmark: Faste ejendomme 
uden for hovedstadsområdet og købstæderne samt landbrugs
ejendomme i hovedstadsområdet og købstæderne,

Ålborg Hypotekforening: Faste ejendomme (dog ikke land
brugsejendomme) i Ålborg og Hasseris kommuner.

Ved hovedstadsområdet forstås byudviklingsområdet for 
Københavnsegnen, således som dette til enhver tid er afgrænset 
i medfør af lovgivningen om regulering af bymæssige bebyggelser.

En hensigtsmæssig tilrettelæggelse af hypotekforeningsudlånet 
var et hovedproblem for det udvalg, som gjorde forarbejdet til lov
revisionen, jfr. udvalgsbetænkning nr. 328 af 20. februar 1963.

Om udvalgets synspunkter henvises til den i lovforslagets be
mærkninger givne redegørelse, hvoraf endvidere den hidtidige op
deling i udlånsområder fremgår.

Udvalgsflertallets forslag gik ud på, at de hidtidige 8 hypotek
foreninger burde sammenlægges til 4. 2 af disse skulle have Jylland 
som fælles udlånsområde, og de øvrige 2 skulle give lån på øerne.

Ved de forhandlinger, som efter den nævnte betænknings af
givelse førtes med de eksisterende hypotekforeninger og mellem 
foreningerne indbyrdes, opnåedes der — med en enkelt undtagelse — 
tilslutning til den ovenfor anførte afgrænsning af udlånsområderne. 
Forhandlingerne var ved lovforslagets fremsættelse endnu ikke af
sluttet, og bestemmelsen fandt derfor sin endelige form ved et under 
folketingets behandling af boligministeren stillet ændringsforslag.

Hypotekforeningernes antal er herefter reduceret til 6, jfr. de 
nedenfor omtalte sammenlægninger, og afgrænsningen er i øvrigt 
foretaget således:

Byernes Hypotekforening er dannet ved sammenslutning af 
Københavns Hypotekforening og Østifternes Hypotekforening med 
det anførte udlånsområde.

Grundejernes Hypotekforenings område er udvidet med et antal 
hovedstadskommuner.

Provinshypotekforeningen for Danmark er dannet ved sammen
slutning af Østifternes Land-Hypotekforening og Husmandshypotek
foreningen.

Købstadhypotekforeningen (Jydsk Hypotekforening) har fået 
udvidet sit udlånsområde med købstæderne uden for Jylland.



1963/
71964 Vedtagne lovforslag (boligmin.) 239

Landhypotekforeningen for Danmark (tidligere Ny jydsk Land- 
Hypotekforening) har fået sit udlånsområde udvidet med landdistrik
terne uden for Jylland.

Ålborg Hypotekforening er opretholdt med sit hidtidige udlåns
område.

Herefter er der i hvert af de 3 områder: hovedstadsområdet, 
købstæderne og landdistrikterne, udlåneadgang for 2 — men også 
kun for 2 — foreninger. Alle foreninger får normal udlånsadgang, 
idet Husmandshypotekforeningen med dens særlige begrænsninger 
er sammenlagt med en anden forening.

Lovens øvrige bestemmelser svarer i vid udstrækning til de 
hidtil gældende lovregler eller hidtidig praksis, som dog er 
ajourført, bl. a. på grundlag af de i årenes løb gennemførte 
ændringer i kreditforeningsloven af 1936.

I det følgende omtales alene enkelte ændringer af mere 
principiel interesse.

Ifølge § 2, stk. 2, kan en regulering af grænserne for låne
områderne, som de berørte foreninger er enige om, gennemføres 
med boligministerens godkendelse. Det er herved forudsat, at 
udvidelse af en forenings låneområde mod en anden forenings 
protest ikke kan gennemføres administrativt, men kun ved en 
lovændring.

Hypotekforeningerne har hidtil været afskåret fra at yde 
industrilån. § 20, stk. 3, giver de enkelte hypotekforeninger 
mulighed for i deres statutter at optage bestemmelser om at 
yde lån også i industrielle ejendomme.

I det oprindelige lovforslag — § 24, stk. 1 — var det foreslået 
at nedsætte den maksimale løbetid for hypotekforeningslånene fra 50 
til 40 år. Det var under hensyn til udviklingen inden for byggeriet 
fundet naturligt at tilstræbe en noget hurtigere afvikling af prioritets
gælden, ligesom en forøgelse af opsparingen var tilsigtet. Det var 
hensigten at søge lignende begrænsninger gennemført for kredit
foreningslån og for lån, som ydes af boliglovens finansieringsinstitutter.

For at imødekomme ønsker om en samlet overvejelse af løbe
tiden for de forskellige former for realkreditlån gennemførtes under 
folketingets behandling en ændring, hvorved den hidtidige maksimale 
løbetid for hypotekforeningslån på 50 år opretholdes.

I § 24, stk. 3, er det bestemt, at boligministeren kan for
lange, at obligationsserier med nominelle rentesatser på mere
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end 5 pct. skal standses. Efter de hidtidige regler kunne mini
steren ikke blot standse sådanne serier, men han skulle på for
hånd give sit samtykke til, at der udstedtes højrentede obliga
tioner. Bedømmelsen og afgørelsen af dette spørgsmål — som 
af boligministeren betegnedes som meget vanskeligt — er her
efter overladt til de direkte interesserede parter.

Loven trådte i kraft den 1. juli 1964.
Boligministeren udtalte i sin fremsættélsestale sympati for de 

synspunkter, der var givet udtryk for af flertallet i det ovennævnte 
forberedende udvalg. Han havde gerne set, at rationaliserings
forslaget var ført endnu videre gennem en sammenlægning af hypo
tekforeningerne til 2 landsomfattende foreninger. Den afgrænsning, 
som alle foreningerne havde tilsluttet sig med undtagelse af Ny 
jydsk Land-Hypotekforening, betegnede ministeren som et rimeligt 
kompromis, der holdt vejen åben for en yderligere rationalisering.

De fleste af lovforslagets bestemmelser gav ikke anledning til 
særlig meningsudveksling under forhandlingerne i folketinget, idet de 
var af ajourførende og forenklende karakter. Der var stort set også 
tilslutning til en rationalisering af hypotekforeningernes virksomhed 
gennem sammenlægning og ændring af udlånsområderne, men delte 
meninger om, hvor stærkt rationaliseringen skulle fremskyndes. En 
til folketingsudvalget fra Ny jydsk Land-Hypotekforening rettet hen
vendelse, som tilsigtede at bevare status quo med hensyn til de i Jylland 
hjemmehørende hypotekforeningers udlånsadgang, gav anledning til 
nogen debat i folketinget. Det samme gjorde forslaget om at ned
sætte den maksimale løbetid for hypotekforeningslån fra 50 til 40 år, 
et forslag, som — bortset fra det radikale venstre — ingen af partierne 
havde særlig sympati for. Forslaget bortfaldt som nævnt efter ved
tagelsen af et i betænkningen stillet ændringsforslag.

I den af udvalget afgivne betænkning indstillede hele udvalget 
lovforslaget til vedtagelse med en række af boligministeren stillede 
ændringsforslag, som vedtoges ved 2. behandling.

Venstres medlemmer af udvalget udtalte i betænkningen føl
gende:

„Venstres medlemmer af udvalget, der i øvrigt kan tilslutte sig 
lovforslaget, kan gå ind for de af Ny jydsk Land-Hypotekforening over 
for udvalget fremførte ønsker om i Jylland at bevare status quo med 
hensyn til de her hjemmehørende hypotekforeningers udlånsadgang, 
således at den nævnte forening fortsat udelukkende har Jylland som 
udlånsområde, medens tilsvarende Østifternes Land-Hypotek
forenings og Husmandshypotekforeningen for Danmarks område efter 
sammenslutningen begrænses til østifterne og Husmandshypotek
foreningens reducerede låneområde i Jylland.

Da en sådan ændring formentlig ville forudsætte fornyede for-
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handlinger mellem de interesserede parter, har venstres medlemmer 
afstået fra at stille ændringsforslag herom og vil i øvrigt nærmere rede
gøre for sin stilling ved lovforslagets 2. behandling.“

Socialistisk folkepartis medlem af udvalget kunne, efter at for
slaget om nedsættelse af løbetiden var trukket tilbage, give tilslut
ning til lovforslaget.

Unden for betænkningen stillede de uafhængige ændringsforslag, 
som gik ud på at imødekomme de af Ny jydsk Land-Hypotekforening 
fremsatte ønsker. Ændringsforslagene forkastedes.

Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget med 135 stemmer mod 
6 (Uafh).

64. Lov om ændring i lov om invalide- og folkepension. 
(Om folkepension uden indtægtsregulering og om pensions
tillæg m. V.). (Socialminister Bundvad). [A. sp. 845. C. sp. 661].

Mundtlig fremsættelse 29/! (F. sp. 2451). 1. beh. 13/2 (F. sp. 
3084). Partiernes ordførere: Niels Mørk, Søren Andersen, Clara 
Munck, Grethe Philip, Chr. Madsen og Iver Poulsen. Henvist 
til udvalg på 17 medlemmer (Niels Mørk, Albertsen, Kaj An
dersen [formand], Bladt, Hjortnæs, Egon Jensen, Evald Kri
stensen, Th. Mikkelsen, Grethe Philip [næstformand], Søren 
Andersen, Ellen Poulsen, Jacob Sørensen, Ib Thyregod, Clara 
Munck, Asger Jensen, Poul Sørensen, Chr. Madsen). Betænk
ning (B. sp. 865) afgivet 14/5. 2. beh. 22/5 (F. sp. 5354). Henvist 
til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning (B. sp. 1055) 
afgivet 26/5. 3. beh. 28/5 (F. sp. 5646). Loven stadfæstet 4. juni 
1964. (Lovt. nr. 195).

Da folkepensionen blev indført ved en lovændring i 1956, blev 
aldersrenteordningens fradragsregler lempet noget og dens ydelser 
forhøjet. Samtidig indførtes folkepensionens mindstebeløb, der til
kommer personer over 67 år uden hensyn til økonomiske forhold.

Der blev allerede da af de fleste partiordførere i folketinget givet 
udtryk for ønske om senere at bygge videre på det ikke-indtægts- 
bestemte mindstebeløb, så at den indtægtsbestemte folkepension 
med tiden kunne erstattes af en ikke-indtægtsbestemt, almindelig 
folkepension.

Den stedfundne udvikling har været præget af lempelser i fra
dragsreglerne og derigennem en gradvis frigørelse fra forsørgelses
princippet. Samtidig har lovgivningen fastholdt det princip, at ydel-
16
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seme fra det offentlige skulle være tilstrækkelige til sikring af fuld 
forsørgelse.

En yderligere lempelse af fradragsreglerne måtte efter regeringens 
opfattelse i første række tilgodese personer med arbejdsindtægter, idet 
det måtte tillægges stor betydning, at fradragsreglerne ikke afholdt 
personer over pensionsalderen og deres ægtefæller fra fortsat beskæftigelse.

Regeringen fandt nu tiden inde til at optage disse spørgsmål til 
løsning ved en — eventuelt gradvis — overgang til en almindelig 
folkepension, der skulle ydes uden hensyn til modtagerens økonomiske 
ferhold.

I december 1961 havde socialministeren nedsat en kommission 
med den opgave at overveje og undersøge spørgsmålene ved gennem
førelsen af en sådan ordning, og forslaget til nærværende lov byggede 
— med enkelte afvigelser — på den i kommissionens betænkning 
(nr. 324 af januar 1963) foreslåede ordning.

Om lovens indhold bemærkes:
Der gennemføres fra den 1. april 1970 fuld folkepension, 

så at pensionens grundbeløb fra denne dato udbetales til per
soner, der er fyldt 67 år, uden hensyn til modtagerens økonomiske 
forhold (§3, stk. 2).

1 en 5-årig overgangstid fra 1. april 1965 lempes reglerne 
om fradrag i folkepensionen på grund af indtægter. For per
soner over 67 år ses der således ved indtægtsberegningen yder
ligere bort fra et beløb, der i det første år udgør 1.000 kr., i 
det andet år 2.000 kr., i det tredje år 3.000 kr., i det fjerde år 
4.000 kr. og i det femte år 5.000 kr., hvorefter indtægtsregule
ringen bortfalder efter udløbet af det femte år for personer over 
67 år (§ 5, stk. 3 a).

1 overgangstiden opretholdes folkepensionens mindstebeløb 
for personer, der enten har så store indtægter, at de ikke har 
ret til den indtægtsbestemte pension, eller som ikke ønsker at 
søge den indtægtsbestemte folkepension (§ 3, stk. 2 a).

Tjenestemænd og dermed ligestillede er indtil videre und
taget fra den ikke-indtægtsregulerede folkepension. Indtil videre 
opretholdes adgangen til folkepensionens mindstebeløb for 
denne gruppe, ligesom det forudsættes, at de — som hidtil — 
vil være berettiget til indtægtsbestemt pension, såfremt ind
tægtens størrelse ikke afskærer dem fra denne (§3, stk. 3).

Det er fundet rimeligt at gennemføre forbedringer også
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for det flertal af pensionister, der i det væsentlige kun har 
pensionen at leve af, og som derfor ikke får fordel af gennem
førelsen af en ikke-indtægtsreguleret folkepension. Der ydes 
derfor et tillæg til pensionerne på 900 kr. årlig både for enlige 
og ægtepar samt et beløb for hver pensionist svarende til 
sygekassekontingentet. Fuldt tillæg ydes, når de øvrige ind
tægter ikke overstiger 1.000 kr. årlig for enlige og 1.500 kr. for 
ægtepar, og tillægget aftrappes gradvis ved større indtægter, 
indtil det falder bort ved indtægter på ca. 2.600 kr. årlig for 
enlige og ca. 3.100 kr. årlig for ægtepar (§4, stk. 8).

Det fulde pensionstillæg kommer først til at gælde fra den
1. april 1967, så at der ud over sygekassekontingentet ydes 
420 kr. årlig i 1965-66 og 660 kr. årlig i 1966-67 ( § 4, stk. 8 a).

Under behandlingen i folketinget indsattes — som stk. 5 
til §16 — en bestemmelse, hvorefter kommunalbestyrelsen efter 
aftale med den stedlige sygekasse af pensionstillægget kan tilbage
holde et til sygekassekontingentet svarende beløb, som udbetales 
direkte til sygekassen.

For pensionister, der oppebærer huslejetilskud efter lov om 
boligbyggeri, ydes tillægget med halvdelen.

Kommissionen havde givet udtryk for den opfattelse, at 
udbetaling efter en indekskontrakt ikke burde bevirke fradrag i 
den almindelige ikke-indtægtsregulerede folkepension. I mod
sætning hertil indeholdt det oprindelige forslag regler om fra
drag for indekstillæg svarende til de hidtidige regler.

Under behandlingen i folketinget opnåedes der enighed om, 
at udbetaling efter indekskontrakter ikke skulle medføre fradrag 
i den ikke-indtægtsregulerede pension. Lovforslaget ændredes 
derefter i overensstemmelse hermed (§§ 4 og 5).

Loven gennemfører endvidere en forhøjelse af alderstillægget 
med 50 pct. Tillægget ydes til pensionister, der er fyldt 80 år 
(§4, stk. 6). Efter 1. april 1970 vil tillægget blive ydet med 
det fulde beløb til alle over 80 år i forbindelse med den ikke- 
indtægtsregulerede folkepension.

Det hidtidige tillæg til en efterlevende ægtefælle, der efter 
kommunalbestyrelsens skøn kunne ydes for 1 år ad gangen 
med et beløb på højst 56 kr. månedlig, er afløst af en ret for den 
16*
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efterlevende ægtefælle til at oppebære ægteparrets pension i 
3 måneder efter dødsfaldet (§3, stk. 6).

Kommunernes rådighedstillæg til personlige tillæg, jfr. § 4, 
stk. 7, nedsættes noget, navnlig fordi de nye pensionstillæg vil 
reducere behovet for personlige tillæg. Procenterne for rådig
hedsbeløbet nedsættes i to etaper, så at de i tiden indtil 31. 
marts 1968 udgør 5,5 pct. i hovedstadsområdet og 4,5 pct. i 
det øvrige land og i tiden efter 1. april 1968 henholdsvis 5 pct. 
og 4 pct. Nedsættelsen har medført, at der ikke længere er 
grund til at have forskellige procenter for rådighedsbeløbet i 
købstæder og i landdistrikter.

Der er gennemført en ændring af de hidtidige regler om, 
hvorledes der skal forholdes med invalide- og folkepensionen, 
når pensionisten indlægges på en sær forsorgsinstitution eller 
lignende. Pensionen udbetales herefter, jfr. § 17, i alle tilfælde 
til pensionisten i 6 måneder ud over indlæggelsesmåneden. I dette 
tidsrum stilles pensionister på særforsorgsinstitution således lige 
med pensionister, der indlægges på almindeligt sygehus.

Refusionsreglerne er ændret således, at staten — med virk
ning fra regnskabsåret 1965-66 — refunderer kommunerne 
82 pct. af samtlige udgifter til folkepension.

Herudover indeholder loven en række ændringer af tek
nisk og redaktionel karakter.

Loven træder i kraft den 1. april 1965.
Nogle af bestemmelserne har efter deres indhold først virk

ning fra et senere tidspunkt, mens andre kun gælder i en over
gangstid.

Af socialministerens fremsættelsestale og lovforslagets bemærkninger 
fremgår, at loven i forbindelse med de samtidig gennemførte for
bedringer for enkepensionister, når forbedringerne er fuldt gennem
ført, fra 1. april 1970 vil medføre merudgifter for det offentlige på 
ca. 572 mill. kr. årlig. Heraf andrager ca. 335 mill. kr. den almindelige 
folkepension, mens resten, ca. 237 mill. kr. skyldes de øvrige for-, 
bedringer.

Provenuet af den allerede gennemførte halve procents forhøjelse 
af folkepensionsbidraget, der hensættes på en særlig konto i national
banken til udbygning af folkepensionen, anslås til 125 mill. kr. årlig.

Der må derfor senere fremskaffes yderligere midler til dækning
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af lovens merudgifter. Regeringen vil senere stille forslag om, hvor
ledes denne yderligere indtægt skal tilvejebringes.

Foruden fra regeringspartierne fik tanken om indførelse af fuld 
folkepension til alle uden indtægtsregulering tilslutning fra både 
venstre og det konservative folkeparti. De sidstnævnte partiers ord
førere havde dog en række indvendinger mod lovforslagets udform
ning, ikke mindst den foreslåede pensionstillægsordning, og de tog 
skarpt afstand fra det oprindeligt foreslåede fradrag for udbetaling 
efter indekskontrakter.

Chr. Madsen (SF) ønskede ikke at medvirke til gennemførelse af 
fuld folkepension til alle uanset indtægt, men kunne gå med til en 
lempelse af fradragsreglerne og gik i øvrigt ind for de forbedringer, 
der var foreslået for pensionister uden andre indtægter. Fradragene 
for indekskontrakter ønskede han bevaret.

Iver Poulsen (Uafh) ønskede en forsikringspræget ordning og 
kunne ikke medvirke til den foreslåede ordning, der byggede på 
understøttelsesprincipper.

I betænkningen stilledes af socialministeren en række ændrings
forslag, hvoraf de væsentligste er omtalt i det foregående. Disse 
ændringsforslag vedtoges ved 2. behandling, mens en række af Chr. 
Madsen stillede ændringsforslag forkastedes.

Venstre og det konservative folkeparti gav i betænkningen ud
tryk for deres principielle synspunkter.

Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget enstemmigt med 141 
stemmer; 7 medlemmer (Uafh) samt Rosing (Grønl.) tilkendegav, at 
de hverken stemte for eller imod.

65. Lov om ændring i lov om invalide- og folkepension. 
(Om forhøjelse af grundbeløb og lommepengebeløb). (Social
minister Bundvad). [A. sp. 221. C. sp. 63].

Skriftlig fremsættelse 24/io (F. sp. 574). 1. beh. 29/10 (F. sp. 
685). Partiernes ordførere: Niels Mørk, Jacob Sørensen, Asger 
Jensen, Grethe Philip, Chr. Madsen og Iver Poulsen. Henvist 
til udvalg på 17 medlemmer (Niels Mørk, Bladt [formand], 
Gerholm, Hjortnæs, Egon Jensen, Evald Kristensen, Th. Mik
kelsen, Elna Syvertsen, Grethe Philip [næstformand], Søren 
Andersen, Ellen Poulsen, Jacob Sørensen, Ib Thyregod, Asger 
Jensen, Clara Munck, Ellen Strange Petersen og Chr. Madsen). 
Betænkning (B. sp. 57) afgivet 3/12. 2. beh. 10/12 (F. sp. 1697).
3. beh. 12/12 (F. sp. 1829). Loven stadfæstet 18. december 1963. 
(Lovt. nr. 404).
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Ved loven forhøjes grundbeløbet for indtægtsbestemt 
folkepension og invalidepension med 33 kr. månedlig for ægte
par og 22 kr. månedlig for enlige og for ægtepar, når kun den 
ene ægtefælle oppebærer pension.

Endvidere forhøjes lommepengebeløbet til pensionister, der 
opholder sig på alderdomshjem og plejehjem for kronisk syge, 
med 6 kr. månedlig.

Loven trådte i kraft den 1. april 1964.
Af bemærkningerne til lovforslaget anføres:
„Ved lov nr. 100 af 20. marts 1963 gennemførtes som et led i 

helhedsløsningen et særligt tillæg til personer, der oppebærer ind
tægtsbestemt folkepension, invalidepension og enkepension. Tillægget 
udgør 15 kr. månedlig til ægtepar, når begge ægtefæller opfylder 
betingelserne for at oppebære pension, og 10 kr. månedlig til enlige 
og til ægtepar, når kun den ene ægtefælle opfylder betingelserne for 
at oppebære pension, og tillægget gælder for tiden 1. april 1963 til
31. marts 1964. For samme periode blev fastsat et særligt lomme
pengebeløb på 3 kr. månedlig til pensionister med ophold på alder
domshjem og plejehjem for kronisk syge.

Det blev i bemærkningerne til lovforslaget udtalt, at det særlige 
tillæg ville blive indregnet i pensionernes grundbeløb for tiden efter 
1. april 1964. Det var ligeledes forudsat, at grundbeløbene skulle 
forhøjes yderligere fra 1. april 1964 i takt med de lønforbedringer, 
der ville blive gennemført på arbejdsmarkedet som 2. del af helheds
løsningen.

Pr. 1. marts 1964 vil en typisk lavtlønnet i henhold til overens
komstnævnets kendelse af 5. april 1963 opnå en lønforbedring på 
ca. 3 pct. Regeringen har derfor anset det for rimeligt, at pensio
nisterne — udover den forbedring, der er en følge af loven om særligt 
tillæg til pensionisterne — opnår en tilsvarende forbedring af pen
sionen, d. v. s. en forhøjelse af grundbeløbet på 18 kr. månedlig for 
ægtepar, når begge ægtefæller opfylder betingelserne for at oppe
bære pension, og på 12 kr. månedlig for enlige og for ægtepar, når 
kun den ene ægtefælle opfylder betingelserne for at oppebære pen
sion. Hertil kommer en yderligere forhøjelse af lommepengene med 
3 kr. månedlig---- .“

Merudgifterne ved den yderligere forhøjelse af grundbeløbet for 
folkepension, invalidepension og enkepension og den yderligere for
højelse af lommepengene, som er betinget af 2. del af helhedsløs
ningen, ansloges til 61 mill. kr. årlig. Statens merudgifter herved 
bliver i finansåret 1964-65 ca. 40 mill. kr. og i finansåret 1965-66 
ca. 50 mill. kr.

Lovforslaget fremsattes og behandledes i folketinget sammen
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med det nedenfor omtalte forslag til lov om ændring i lov om pen
sion og hjælp til enker m. fl.

Det fik tilslutning fra alle partiers side med undtagelse af de 
uafhængige, hvis ordfører, Iver Poulsen, fremhævede, at partiet var 
imod det forsørgelsesprincip, hvorpå folkepensionen bygger, og at 
den videre udbygning af folkepensionen — som han meget gerne så 
— burde ske efter forsikringsprincippet. Han kunne derfor ikke 
stemme for lovforslaget.

Chr. Madsen (SF) var meget skeptisk indstillet over for lov
forslaget, idet han fandt, at det ikke nær gav pensionisterne den 
andel i den almindelige velstandsstigning, som de med rimelighed 
havde krav på. Han betvivlede i øvrigt, at kravene i den af Danmark 
tiltrådte internationale konvention om minimumsnormer for social 
tryghed var opfyldt.

I den af udvalget afgivne betænkning indstillede et flertal (ud
valget med undtagelse af Chr. Madsen) lovforslaget til vedtagelse 
uforandret. Mindretallet (Chr. Madsen) stillede ændringsforslag, som 
tilsigtede en forhøjelse af de foreslåede beløb.

Som bilag til betænkningen var optrykt et bilag, som bl. a. 
viser, at den danske folkepensionsordning opfylder de i den nævnte 
internationale konvention stillede krav.

Lovforslaget vedtoges ved tredje behandling uændret og enstem
migt med 135 stemmer; 5 medlemmer (Uafh) tilkendegav, at de 
hverken stemte for eller imod.

66. Lov om ændring i lov om pension og hjælp til 
enker m. fl. (Om forhøjelse af grundbeløb). (Socialminister 
Bundvad). [A. sp. 225. C. sp. 65].

Skriftlig fremsættelse 24/10 (F. sp. 574). 1. beh. 29/10 (F. sp. 
685). Partiernes ordførere: Niels Mørk, Jacob Sørensen, Asger 
Jensen, Grethe Philip, Chr. Madsen og Iver Poulsen. Henvist 
til samme udvalg som forslag til lov om ændring i lov om 
invalide- og folkepension (se ovenfor). Betænkning (B. sp. 57). 
afgivet 3/12. 2. beh. 10/12 (F. sp. 1698). 3. beh. 12/12 (F. sp. 1830). 
Loven stadfæstet 18. december 1963. (Lovt. nr. 405).

Ved loven forhøjes enkepensionens grundbeløb med 22 kr. 
månedlig.

Om baggrunden for loven henvises i det hele til den foran omtalte 
lov om ændring i lov om invalide- og folkepension.



248 Vedtagne lovforslag (socialmin.) 1963/ /1964

Lovforslaget, der fremsattes og behandledes sammen med for
slaget til den nævnte lov om ændring i lov om invalide- og folke
pension, fik i folketinget tilslutning fra alle partier.

Det vedtoges ved tredje behandling uændret og enstemmigt.

67. Lov om ændring i lov om pension og hjælp til 
enker m. fl. (Om pensionstillæg m. v.). (Socialminister Bund
vad). [A. sp. 839. C. sp. 671].

Mundtlig fremsættelse 29/i (F. sp. 2451). 1. beh. 13/2 (F. sp. 
3084). Partiernes ordførere: Niels Mørk, Søren Andersen, Clara 
Munck, Grethe Philip, Chr. Madsen og Iver Poulsen. Henvist 
til samme udvalg som forslag til lov om ændring i lov om inva
lide- og folkepension. (Om folkepension uden indtægtsregulering 
og om pensionstillæg m. v.). Betænkning (B. sp. 865) afgivet 
14/5. 2. beh. 22/5 (F. sp. 5355). Henvist til fornyet udvalgs
behandling. Tillægsbetænkning (B. sp. 1055) afgivet 28/5. 
3. beh. 28/5 (F. sp. 5646). Loven stadfæstet 4. juni 1964. (Lovt. 
nr. 194).

Ifølge loven skal der ydes 'pensionstillæg til enkepensioni
ster, der ikke har væsentlige indtægter ud over pensionen.

Samtidig ændres reglerne om enkepensionisters stilling un
der ophold på særforsorgsinstitutioner m. v. således, at pen
sionisten bevarer retten til at få pensionen udbetalt i 6 måneder 
ud over indlæggelsesmåneden.

Herudover indeholder loven enkelte mindre betydnings
fulde ændringer i enkepensionsloven.

Lovens bestemmelser svarer ganske til og må ses som en 
naturlig konsekvens af bestemmelser, der ved den foran under 
nr. 64 omtalte lov er gennemført som ændringer i lov om inva
lide- og folkepension. (Om folkepension uden indtægtsregulering 
og om pensionstillæg m. v.).

Efter den fulde gennemførelse af nyordningen pr. 1. april 
1967 vil de årlige merudgifter til pensionstillæg til enkepensio
nister udgøre ca. 5 mill. kr. årlig. Dette beløb er medregnet i 
den oversigt over de samlede merudgifter ved indførelse af
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almindelig folkepension, som findes i bemærkningerne til lov
forslaget herom.

Forslaget til nærværende lov fremsattes og behandledes i folke
tinget sammen med lovforslaget om ændring i lov om invalide- og 
folkepension, som gennemførte fuld folkepension uanset indtægts
forhold.

Da lovforslaget vedrørende enkepension m. v. ikke gav anled
ning til særlig debat, og da de ændringer, det underkastedes under 
folketingets behandling, var rene konsekvenser af den nævnte lov om 
ændring i invalide- og folkepensionsloven, henvises i det hele til 
omtalen af denne.

Mens de uafhængige ikke kunne medvirke til gennemførelsen af 
lovforslaget om fuld folkepension, gav partiet tilslutning til det her- 
omhandlede lovforslag, som derfor ved 3. behandling vedtoges en
stemmigt med 146 stemmer; 1 medlem (Rosing (Grønl.)) tilkendegav, 
at han hverken stemte for eller imod.

68. Lov om ændring i lov om forsikring mod følger af 
ulykkestilfælde. (Om ændret pristalsregulering). (Socialmini
ster Bundvad). [A. sp. 205. C. sp. 39].

Skriftlig fremsættelse 18/10 (F. sp. 431). 1. beh. 29/io (F. sp. 
694). Partiernes ordførere: Ditlevsen, Jacob Sørensen, Jørgen 
Jensen, Jens P. Jensen, Chr. Madsen og Iver Poulsen. Henvist 
til udvalg på 17 medlemmer (Ditlevsen, Bladt, Boye Hansen, 
Hjortnæs [formand], Lund Jensen, Aage Knudsen, Elna 
Syvertsen, Robert Sørensen, Jens P. Jensen [næstformand], 
Jacob Sørensen, Søren Andersen, Henry Christensen, Viggo 
Hauch, Adolph Sørensen, Hanne Budtz, Jørgen Jensen og 
Chr. Madsen). Betænkning (B. sp. 51) afgivet 26/n. 2. beh. 29/n 
(F. sp. 1429). 3. beh. ®/12 (F. sp. 1645). Loven stadfæstet 18. decem
ber 1963. (Lovt. nr. 403).

Lovforslaget fremsattes og behandledes i folketinget sam
tidig med de i det følgende omtalte sager: forslag til lov om æn
dring i lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m. fl. 
(Om ændret pristalsregulering), forslag til lov om ændring i lov 
om forsørgelse af militære invalider og sådannes efterladte i de 
sønderjyske landsdele. (Om ændret pristalsregulering), forslag til
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lov om ændring i lov om midlertidigt tillæg til visse ydelser i hen
hold til ulykkesforsikringsloven, loven om invaliderente m. v. til 
tilskadekomne militære værnepligtige samt loven om invalide
for sørgelse. (Om pristalsregulering) samt det af arbejdsmini
steren fremsatte forslag til lov om ændring i lov om arbejds
anvisning og arbejdsløshedsforsikring m. v. (Om ændret pristals
regulering ).

Loven er en følge af lov nr. 83 af 16. marts 1963 om bereg
ning af et reguleringspristal (årbog 1962-63, side 54), der har 
januar 1963 = 100, og som skal anvendes ved pristalsregulerin
ger, hvor sådanne er fastsat ved lov.

Den nye pristalsregulering gennemføres ved en ændring 
af ulykkesforsikringslovens § 44 A. Som udgangspunkt for 
beregningen anvendes 98 i reguleringspristallet for oktober i 
stedet for 100. Årsagen hertil er, at man med 98 som udgangs
punkt tilgodeser den brøkdel af en reguleringsportion, som hen- 
stod udækket ved overgangen til det nye reguleringspristal i 
januar 1963, samtidig med at man bevarer kontinuiteten i 
reguleringen såvel af lovens kronebeløb som af de løbende 
ydelser. En ajourføring af beløbene efter januar-regulerings- 
pristallet ville derimod ikke være hensigtsmæssig. Et sådant 
system ville nødvendiggøre en ændring af reguleringsbestem
melserne for de løbende ydelser, og da disse bestemmelser for 
ulykkesforsikringslovens og militærerstatningslovens vedkom
mende er udarbejdet på basis af de i 1948 og 1959 i lovene fast
satte erstatningsniveauer, ville man — såfremt man valgte 
dette system — belaste administrationen med omregning af 
samtlige løbende ydelser.

Samtidig gennemføres — ved en ændring af lovens §75 — 
en fælles indtægtsgrænse for hele landet for statstilskud til ned
sættelse af præmier. Denne ændring er fundet rimelig under 
hensyn til, at zonegrænserne er ophævet inden for den øvrige 
sociale lovgivning.

Lovforslaget, der som nævnt var en naturlig følge af loven om 
beregning af et reguleringspristal, fik under behandlingen i folketinget 
tilslutning fra alle sider og gav ikke anledning til debat.

Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget uændret og enstemmigt.
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69. Lov om ændring i lov om forsikring mod følger af 
ulykkestilfælde. (Socialminister Bundvad). [A. sp. 1369. C. 
sp. 435].

Skriftlig fremsættelse 4/3 (F. sp. 3492). 1. beh. 10/3 (F. sp. 
3629). Partiernes ordførere: Helge Nielsen, Holger Hansen, 
Fanger, Aage Fogh, Skræppenborg-Nielsen og Grøndahl. 
Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Helge Nielsen, Ditlevsen, 
Hjortnæs [formand], Lund Jensen, Aage Knudsen, Hans Ras
mussen, Elna Syvertsen, Robert Sørensen, Aage Fogh [næst
formand], Holger Hansen, Søren Andersen, Jacob Sørensen, 
Skov Thulesen, Fanger, Jørgen Jensen, Adolph Sørensen og 
Skræppenborg-Nielsen). Betænkning (B. sp. 705) afgivet 23/4.
2. beh. 29/4 (F. sp. 4924). Henvist til fornyet udvalgsbehand
ling. Tillægsbetænkning (B. sp. 765) afgivet 6/5. 3. beh. 13/5 
(F. sp. 5096). Loven stadfæstet 27. maj 1964. (Ixovt. nr. 165).

De væsentligste ændringer i loven tager sigte på at forhøje 
de i ulykkesforsikringsloven fastsatte grænser for erstatninger 
og på at erstatte den hidtidige pristalsregulering af erstatningerne 
med en regulering på grundlag af lønudviklingen.

Ved ændringer i ulykkesforsikringslovens § 44 er følgende 
forhøjelser foretaget:

Årslønsmaksimummet efter den lovpligtige ulykkesforsikring 
(§ 44, stk. 4), forhøjes fra 10.000 kr. — pr. 1. april 1964 pris
talsreguleret til 11.750 kr. — til 16.500 kr.

Den maksimale årsløn, der gælder for adgangen til at tegne 
frivillig forsikring, samt den årsløn, der lægges til grund for den 
tvungne forsikring, forhøjes fra 5.000 kr. til 8.000 kr. (§ 44, stk. 3,
1. og 2. punktum).

Årslønsminimummet for unge lønmodtagere forhøjes fra 5.000 
kr. — pr. 1. april 1964 pristalsreguleret til 5. 875 kr. — til 8.000 
kr. (§ 44, stk. 6)

Forhøjelserne af grænserne for erstatninger efter loven 
skyldes, at lønudviklingen, ligesom tilfældet var forud for for
højelserne i 1959, har været kraftigere end prisudviklingen.

De i § 44, stk. 3 og stk. 6, anførte beløb på 5.000 kr., var i 
det oprindelige lovforslag foreslået forhøjet til 7.500 kr., men
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forhøjedes under behandlingen i folketinget yderligere til 
8.000 kr.

Ved ændringer til ulykkesforsikringslovens § 44 A forlades 
den hidtidige pristalsregulering, således at der fremtidig foretages 
en regulering på grundlag af variationen i den af det statistiske 
departement for alle arbejdere inden for håndværk og industri 
i hele landet offentliggjorte gennemsnitlige faktiske timefortjeneste 
(inkl. dyrtidstillæg, men bortset fra alle andre tillæg). Som basis 
anvendes timefortjenesten i januar kvartal 1963. Med dette 
udgangspunkt vil regulering første gang kunne ske med virk
ning fra 1. april 1965.

Baggrunden for den skete ændring er det ovenfor nævnte for
hold, at prisudviklingen, hvorefter erstatningerne hidtil er reguleret, 
ikke har holdt trit med stigningen i arbejdslønnen, hvilket på ny 
har bevirket et relativt fald i erstatningerne.

Herudover indeholder loven — bortset fra forskellige 
ændringer af redaktionel eller teknisk karakter — visse andre 
ændringer, af hvilke skal nævnes følgende:

Der indføres en særlig bevisregel i tilfælde, hvor det er 
medicinsk tvivlsomt, om der er den nødvendige årsagsforbindelse 
mellem ulykkestilfældet og lidelsen. Det fastslås — ved en ny 
§ 1 B — at en afgørelse i sådanne tvivlsomme sager skal falde 
ud til tilskadekomnes fordel, medmindre der er overvejende sand
synlighed for, at der ikke er årsagsforbindelse mellem ulykkes
tilfældet og lidelsen.

Baggrunden herfor er, at det fra tid til anden er gjort 
gældende, at administrationen i tilfælde, hvor en årsagssammen
hæng ikke er sikker, har været for utilbøjelig til at anerkende 
en sådan årsagssammenhæng.

Den hidtil gældende bestemmelse — i § 18, 2. punktum — 
hvorefter en præmierestance, som påhviler en forsikringspligtig 
arbejdsgiver eller en forsikret selvstændig erhvervsdrivende, er 
stillet som privilegeret fordring i tilfælde af den pågældendes 
konkurs, bortfalder.

Det er ikke anset rimeligt, at kravet på præmien i sådanne 
tilfælde skal indtage en privilegeret stilling i forhold til andre 
fordringer på den pågældende.
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Ved en under folketingets behandling indsat tilføjelse til 
£ 30 fastslås det som generel regel, at dagpenge ydes for dage, 
for hvilke der udbetales søgnehelligdagsbetaling, dog således at de 
ikke tilsammen med denne kan overstige vedkommendes nor
male daglige fortjeneste. Ændringen gennemførtes efter et i 
udvalget fremført ønske.

§ 40 ophæves, hvorved kravet om enten dansk indfødsret eller 
fast bopæl her i landet ved ydelse af efterladteerstatning bortfalder.

Bestemmelsen har kun haft meget ringe praktisk betydning, 
bl. a. fordi der er indgået gensidige overenskomster med en række 
stater. Den stemmer ikke overens med nutidens internationale op
fattelse og volder vanskeligheder for Danmarks tiltræden af nyere 
internationale konventioner.

Ved en ændring i lovens § 44 tilføjes et nyt stk. 6 a, som 
giver mulighed for ved beregning af dagpenge i visse tilfælde 
for personer under uddannelse at tage hensyn til de pågældendes 
formodede fremtidige indtægter.

Bestemmelsen udvidedes under behandlingen i folketinget 
til at gælde også i de særlige tilfælde, hvor der ydes dagpenge 
i mere end 1 år efter ulykkestilfældets indtræden, samt til at 
omfatte i det væsentlige samme personkreds som ved bereg
ning af invaliditetserstatning.

Beregningen af dagpenge til en forsikret foretages efter 
ulykkesforsikringsloven med udgangspunkt i den pågældendes 
samlede arbejdsfortjeneste i det foregående år. Der er således 
ikke mulighed for at tage hensyn til den forsikredes formodede 
fremtidige indtægter. Dette er anset for mindre rimeligt for så 
vidt angår personer, der står i lærlingeforhold eller er under 
anden uddannelse.

Under behandlingen i folketinget indsattes — som en til
føjelse til ulykkesforsikringslovens §50 — en bestemmelse, 
hvorefter det påhviler forsikringsselskabet i et vist omfang at 
yde erstatning for tab af arbejdsfortjeneste i forbindelse med de 
af direktoratet eller ulykkesforsikringsrådet begærede læge
undersøgelser og indkaldelser.

Den i § 75 omhandlede indtægtsgrænse for adgangen til at 
opnå statstilskud til nedsættelse af forsikringspræmier forhøjedes
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under behandlingen i folketinget, hvilket må ses på baggrund 
af de foran omtalte forhøjelser af årsfortjenesterne i § 44, stk. 3.

I øvrigt bevares pristalsregulering af den nævnte indtægts
grænse, mens årslønnens maksimum og minimum som nævnt 
fremtidig reguleres efter lønudviklingen.

Ved en under folketingets behandling foretaget ændring 
gennemførtes det, at dagpenge, der udbetales i anledning af 
ulykkestilfælde indtruffet før lovens ikrafttræden fra 1. april 1965, 
skal beregnes og reguleres, som om ulykkestilfældet var indtruffet 
efter lovens ikrafttræden.

I øvrigt kommer bestemmelserne om forhøjelse af erstatnings
beløbene og regulering i takt med lønudviklingen kun til anvendelse 
på ulykkestilfælde, der indtræder efter lovens ikrafttræden, den
1. april 1965.

Ministeren bemærkede i sin fremsættelsestale, at spørgsmålet 
om at hæve de løbende erstatninger tilsvarende overvejedes i mini
steriet, men at spørgsmålet var meget kompliceret, hvorfor regeringen 
senere ville tage stilling til mulighederne for at fremsætte lovforslag 
herom.

Lovforslaget, der fremsattes og behandledes sammen med det i 
det følgende omtalte forslag til lov om ændring i lov om erstatning 
til tilskadekomne værnepligtige m. fl., fik en velvillig modtagelse i 
folketinget.

Der blev fra alle sider givet udtryk for sympati for principperne 
i ulykkesforsikringslovgivningen, ligesom der blev givet tilsagn om 
en velvillig drøftelse i udvalget.

Der var dog, navnlig hos venstre og det konservative folkeparti 
betænkeligheder ved enkelte af de foreslåede bestemmelser. Især de 
regler, der tilsigtede at lade satserne regulere efter arbejdsfortjenesten 
burde overvejes nøje, da det kunne befrygtes, at man derigennem 
kom til at legalisere lønglidningen. Også de foreslåede forhøjelsers 
størrelse og spørgsmålet om en bedre koordinering af forskellige 
sociale ydelser burde gøres til genstand for undersøgelse.

Såvel socialdemokratiets som venstres ordfører fremførte ved 
1. behandling ønske om, at ministeren ville overveje at hjælpe også, de 
ulykkesramte, hvis sag allerede var afgjort inden lovens ikrafttræden.

I den af udvalget efter 1. behandling afgivne betænkning blev 
dette ønske imødekommet ved et ændringsforslag, som gav mulighed 
for at hæve løbende dagpenge efter loven til samme niveau som dag
penge, der tildeles som følge af ulykkestilfælde indtruffet efter lovens 
ikrafttræden. Hvad erstatningerne angik måtte spørgsmålet imid
lertid på grund af sin komplicerede natur bero på regeringens nærmere
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overvejelser med henblik på eventuel senere fremsættelse af lov
forslag.

Dette ændringsforslag er ligesom en række andre ændringsfor
slag, som for en stor del imødekom ønsker, der var rejst i udvalget, 
omtalt i det foregående.

Som bilag til betænkningen er optrykt en fra Dansk Arbejds
giverforening modtaget henvendelse, der indeholder en række kritiske 
bemærkninger.

Også den efter 2. behandling afgivne tillægsbetænkning indeholder 
nogle af socialministeren stillede ændringsforslag, som bl. a. imøde
kommer et af Dansk Fiskeriforening, Vestjysk Fiskeriforening, 
Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri og De samvirkende 
danske Husmandsforeninger fremsat ønske om en forhøjelse af 
maksimumsbeløbet for selvstændige.

Mens udvalgets flertal (udvalget med undtagelse af Adolph 
Sørensen) indstillede lovforslaget til vedtagelse med de foreslåede 
ændringer, kunne mindretallet (Adolph Sørensen (KF)) ikke med
virke til lovforslagets gennemførelse. Mindretallet nærede „afgørende 
principielle betænkeligheder ved de foreslåede bestemmelser om at 
foretage reguleringer på grundlag af bevægelserne i gennemsnits
lønnen inden for håndværk og industri. En sådan automatisk regule
ring i takt med lønudviklingen vil virke afsmittende på andre sociale 
ydelser og kunne legalisere lønglidningen“.

Efter at de af socialministeren foreslåede ændringer var vedtaget 
ved 2. og 3. behandling, vedtoges lovforslaget ved 3. behandling 
enstemmigt med 127 stemmer; 2 medlemmer (Bækgaard og Grøndahl 
[Uafh]) tilkendegav, at de hverken stemte for eller imod.

70. Lov om ændring i lov om erstatning til tilskade
komne værnepligtige m. fl. (Om ændret pristalsregulering). 
(Socialminister Bundvad). [A. sp. 199. C. sp. 41].

Skriftlig fremsættelse 18/10 (F. sp. 431). 1. beh. 2ö/io (F. sp. 
694). Partiernes ordførere: Ditlevsen, Jacob Sørensen, Jørgen 
Jensen, Jens P. Jensen, Chr. Madsen og Iver Poulsen. Henvist 
til samme udvalg som forslag til lov om ændring i lov om for
sikring mod følger af ulykkestilfælde m. fl. lovforslag (se 
ovenfor under nr. 68). Betænkning (B. sp. 51) afgivet 26/n.
2. beh. 20/n (F. sp. 1430). 3. beh. ®/12 (F. sp. 1645). Loven stad
fæstet 18. december 1968. (Lovt. nr. 400).
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Loven er ligesom den i det foregående omtalte lov om 
ændring i lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde en 
følge af lov nr. 83 af 16. marts 1963 om beregning af et regu
leringspristal og gennemfører de heraf nødvendiggjorte ændrin
ger i reguleringsbestemmelserne.

Lovforslaget gennemførtes i folketinget sammen med en række 
andre lovforslag af tilsvarende karakter. Der henvises i det hele til 
omtalen af den nævnte lov om ændring i ulykkesforsikringsloven.

Lovforslaget vedtoges ved 3. behandling uændret og enstemmigt.

71. Lov om ændring i lov om forsørgelse af militære 
invalider og sådannes efterladte i de sønderjyske landsdele. 
(Om ændret pristalsregulering). (Socialminister Bundvad). [A. 
sp. 201. C. sp. 43].

Skriftlig fremsættelse 18/10 (F. sp. 431). 1. beh. 29/10 (F. sp. 
694). Partiernes ordførere: Ditlevsen, Jacob Sørensen, Jørgen 
Jensen, Jens P. Jensen, Chr. Madsen og Iver Poulsen. Henvist 
til samme udvalg som forslag til lov om ændring i lov om for
sikring mod følger af ulykkestilfælde m. fl. lovforslag (se ovenfor 
under nr. 68). Betænkning (B. sp. 51) afgivet 26/n. 2. beh. 
29/n (F. sp. 1430). 3. beh. 6/12 (F. sp. 1645). Loven stadfæstet 
18. december 1963. (Lovt. nr. 401).

Loven er ligesom den under nr. 68 omtalte lov om ændring 
i lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde en følge af 
lov nr. 83 af 16. marts 1963 om beregning af et reguleringspristal 
og gennemfører de heraf nødvendiggjorte ændringer i regu
leringsbestemmelserne.

Lovforslaget gennemførtes i folketinget sammen med en række 
andre lovforslag af tilsvarende karakter. Der henvises i det hele til 
omtalen af den nævnte lov om ændring i ulykkesforsikringsloven.

Lovforslaget vedtoges ved 3. behandling uændret og enstemmigt.
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72. Lov om ændring i lov om midlertidigt tillæg til visse 
ydelser i henhold til ulykkesforsikringsloven, loven om inva- 
liderente m. v. til tilskadekomne militære værnepligtige samt 
loven om invalideforsørgelse. (Om pristalsregulering). (Social
minister Bundvad). [A. sp. 203. C. sp. 45].

Skriftlig fremsættelse 18/10 (F. sp. 431). 1. beh. 29/xo (F. sp. 
694). Partiernes ordførere: Ditlevsen, Jacob Sørensen, Jørgen 
Jensen, Jens P. Jensen, Chr. Madsen og Iver Poulsen. Henvist 
til samme udvalg som forslag til lov om ændring i lov om for
sikring mod følger af ulykkestilfælde m. fl. lovforslag (se ovenfor 
under nr. 68). Betænkning (B. sp. 51) afgivet 26/n. 2. beh. 29/ii 
(F. sp. 1430). 3. beh. 6/12 (F. sp. 1646). Loven stadfæstet 18. decem
ber 1963. (Lovt. nr. 402).

Lovforslaget gennemførtes i folketinget sammen med den 
under nr. 68 omtalte lov om ændring i lov om forsikring mod 
følger af ulykkestilfælde, hvortil der henvises, samt en række 
andre lovforslag af tilsvarende karakter.

Ved lov nr. 180 af 20. maj 1952 om midlertidigt tillæg til 
visse ydelser i henhold til ulykkesforsikringsloven, loven om 
invaliderente m. v. til tilskadekomne militære værnepligtige 
samt loven om invalideforsørgelse gennemførtes en forhøjelse 
på 25 pct. af renteerstatninger i henhold til de nævnte love i 
anledning af ulykkestilfælde indtruffet før 1. april 1947. Ved 
en række senere love er gennemført yderligere forhøjelser 
begrundet med den i henholdsvis ulykkesforsikringsloven og 
militærinvalideloven hjemlede automatiske pristalsregulering.

De ovennævnte automatiske pristalsregulerede ydelser vil 
efter de samtidigt gennemførte forslag til love om ændring i 
lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde og lov om erstat
ning til tilskadekomne værnepligtige m. fl. blive reguleret på 
grundlag af reguleringspristallet med virkning fra 1. april 1964.

Som følge heraf er det fundet rimeligt at lade de i nær
værende lov omhandlede renteerstatninger undergive samme 
automatiske regulering.

Loven indeholder de hertil nødvendige ændringer, men til
sigter ikke at give modtagerne forhøjede ydelser.

Lovforslaget vedtoges ved tredje behandling uændret og enstem
migt.
17
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73. Lov om ændring i lov om erstatning til tilskade
komne værnepligtige m. fl. (Socialminister Bundvad). [A. sp. 
1381. C. sp. 441].

Skriftlig fremsættelse 4/3 (F. sp. 3492). 1. beh. 10/3 (F. sp. 
3630). Partiernes ordførere: Helge Nielsen, Holger Hansen, 
Fanger, Aage Fogh, Skræppenborg-Nielsen og Grøndahl. 
Henvist til samme udvalg som forslag til lov om ændring i lov 
om forsikring mod følger af ulykkestilfælde (se ovenfor). 
Betænkning (B. sp. 705) afgivet 23/4. 2. beh. 29/4 (F. sp. 4924). 
Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning (B. 
sp. 765) afgivet 6/5. 3. beh. 13/5 (F. sp. 5096). Loven stadfæstet 
27. maj 1964. (Lovt. nr. 164).

Ved loven gennemføres i loven om erstatning til tilskade
komne værnepligtige m. fl. en række ændringer, svarende til de 
ved den foran omtalte lov gennemførte ændringer i ulykkes
forsikringsloven.

Ændringerne går således i det væsentlige ud på at forhøje 
erstatningerne ved at ændre den bestående sats for årslønnens 
maksimum. Dette forhøjes fra 13.000 kr. — pr. 1. april 1964 
pristalsreguleret til 15.275 kr. — til 19.500 kr.

I lighed med de gennemførte ændringer i ulykkesforsik
ringsloven ophæves pristalsbestemmelsen, der erstattes af en 
bestemmelse om regulering i takt med lønudviklingen.

Derudover indeholder loven — foruden en række ændrin
ger af redaktionel eller teknisk karakter — en særlig bevisregel 
for medicinsk tvivlsomme tilfældes henførelse under loven.

I loven er endvidere optaget enkelte ændringer, foretaget 
under folketingets behandling og ganske svarende til ændrin
ger, som blev gennemført i lovforslaget om ændring i ulykkes
forsikringsloven. Den væsentligste af disse går ud på, at løbende 
dagpenge efter loven hæves til samme niveau som dagpgenge. 
der tildeles som følge af fremtidige ulykkestilfælde efter lovens 
ikrafttræden.

Om baggrunden for loven, om dens enkelte bestemmelser og om 
de forhandlinger, lovforslaget gav anledning til under behandlingen 
i folketinget, henvises til det foran anførte i forbindelse med omtalen 
af loven om ændring i lov om forsikring mod følger af ulykkes tilfælde.
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Efter at en række ændringer var foretaget ved 2. og 3. behand
ling vedtoges lovforslaget ved 3. behandling enstemmigt med 127 
stemmer; 2 medlemmer (Bækgaard og Grøndahl [Uafh]) tilkendegav, 
at de hverken stemte for eller imod.

74. Lov om børne- og ungdomsforsorg. (Socialmini
ster Bundvad). [A. sp. 617. C. sp. 625].

Skriftlig fremsættelse 13/i2 (F. sp. 1888). 1. beh. 23/i (F. sp. 
2201). Partiernes ordførere: Astrid Skjoldbo, Søren Andersen, 
Vestergaard Poulsen, Grethe Philip, Vivike og Birthe Wetlesen. 
Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Astrid Skjoldbo, Albert
sen [formand], Dupont, Lis Groes, Qvist Hansen, Bjørn Krogh 
Niels Mørk, Elna Syvertsen, Grethe Philip [næstformand], 
Søren Andersen, Foged, Ejner Kristensen, Ellen Poulsen, 
Vestergaard Poulsen, Clara Munck, Gertie Wandel, Vivike). 
Betænkning (B. sp. 977) afgivet 21/5. 2. beh. 26/5 (F. sp. 5474). 
Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning 
(B. sp. 1113) afgivet 26/5. 3. beh. 28/5 (F. sp. 5647). Loven stad
fæstet 4. juni 1964. (Lovt. nr. 193).

I 1958 gennemførtes en del betydningsfulde ændringer i de afsnit 
af forsorgsloven, der omhandlede børne- og ungdomsforsorgen. I den 
forbindelse bestemtes det, at loven skulle optages til revision i folketings
samlingen 1962-63. Da børneværnsafsnittet i 1961 blev udskilt til en 
særlig lov om børne- og ungdomsforsorg (lov nr. 170 af 31. maj 1961) 
overførtes den nævnte revisionsbestemmelse hertil. Ved lov nr. 154 
af 24. april 1963 blev revisionen udskudt til folketingsåret 1963-64.

Til at forberede revisionen nedsattes i 1961 et snævert embeds
mandsudvalg, som afgav betænkning i januar 1963, indeholdende ud
kast til lov om børne- og ungdomsforsorg. Loven svarer med enkelte 
ændringer til dette udkast. Den tilsigter ikke noget brud med den 
bestående lovgivning, og loven bygger derfor i hovedsagen på samme 
principper som den hidtil gældende lov. Det har derimod været nød
vendigt at foretage væsentlige omgrupperinger af lovstoffet, så at loven 
fremtræder i en ny skikkelse. Reelt er der gennemført en række be
stemmelser, som tilsigter forbedring og udbygning af lovgivningen.

På grund af lovens omfang vil det ikke her være muligt i alminde
lighed at komme ind på dens enkelte bestemmelser. Den i det følgende 
givne omtale af lovens indhold vil derfor forme sig som en omtale af 
17*
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lovens hovedprincipper, dens opbygning og nogle af de vigtigste 
ændringer i den hidtil gældende ordning.

Kapitel 1 indeholder reglerne om lovens formål og organisa
tion.

Det fastslås i § 1, at formålet er at sikre, at børn og unge 
vokser op under forhold, der fremmer en sund sjælelig og legem
lig udvikling.

Ansvaret for etablering og udøvelse af børneforsorg hviler — 
som hidtil — hos de kommunale børne- og ungdomsværn i nært 
samarbejde med private kredse, organisationer og institutioner 
(W

De centrale myndigheder er fortsat socialministeren, direk
toratet for børne- og ungdomsforsorg, landsnævnet for børne- 
og ungdomsforsorg samt det pædagogiske nævn og det økono
miske nævn, jfr. §§ 4-7.

For at lette administrative ændringer på det centrale plan 
er der givet socialministeren en almindelig bemyndigelse til at 
lægge sine afgørelser ud til direktøren for børne- og ungdoms
forsorgen (§ 5, stk. 6).

Det var oprindeligt foreslået at erstatte børne- og ungdoms
forsorgens to nævn, det pædagogiske og det økonomiske, med ét 
organ, rådet for børne- og ungdomsforsorg. Dette ændredes under folke
tingets behandling, således at de to nævn opretholdes med enkelte 
ændringer (§7).

I kapitel 2 gives nærmere regler for sammensætning og valg 
af børne- og ungdomsværnene i og uden for København.

En bestemmelse, hvorefter de af kommunalbestyrelsen 
valgte medlemmer skulle afgå med udgangen af den måned, i 
hvilken de fyldte 70 år, udgik under behandlingen i folketinget.

Af hensyn til de særlige københavnske forhold foretoges 
tillige en række ændringer i de for København foreslåede be
stemmelser.

Det er ved en ny bestemmelse (i § 15) fastslået, at børne- 
og ungdomsværnene i alvorligere tilfælde skal have bistand af 
en tilforordnet pædagogisk-psykologisk konsulent, som også i 
andre tilfælde kan anmodes om bistand.
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Kapitlerne 3-9 omhandler børne- og ungdomsværnenes virk
somhed.

Børneværnenes opgave kan kort angives som 1) et fore
byggende arbejde for børn, der er særlig udsat for at komme i 
vanskeligheder af materiel eller opdragelsesmæssig karakter,
2) hjælp og støtte til de børn og unge, der har aktuelle vanskelig
heder, som opdrageren ikke kan magte, og 3) bistand til 
etablering og opretholdelse af almene socialpædagogiske børne
for sorgsinstitutioner.

På alle tre felter er loven udtryk for en præcisering og 
udbygning af børneværnenes ansvar.

Det almindelige børnetilsyn har i hovedsagen været uændret 
siden 1923. Det har først og fremmest omfattet børn uden for 
ægteskab indtil deres 7. år, børn, til hvis forsørgelse der af det 
offentlige udbetales bidrag, og endelig børn under 14 år, som 
for betaling er anbragt i familiepleje eller dagpleje. Det har 
været en meget omfattende opgave for børne- og ungdoms
værnene, og det har da også været vanskeligt for mange børne
værn fuldt ud at løse opgaven. Ud fra en erkendelse af, at det 
hidtidige obligatoriske tilsyn harmonerer dårligt med de nyere 
principper for børneforsorgsarbejde, ophæver loven dette tilsyn 
med børn uden for ægteskab og med børn, til hvis forsørgelse der 
udbetales bidrag gennem det offentlige.

I stedet tænkes det almene forebyggende arbejde gjort 
mere effektivt ved at koncentrere det om familier, hvor en 
støtte er påkrævet. Arbejdet skal udføres ikke i form af en 
rent kontrollerende foranstaltning, men som en løbende vej
ledning og støtte — familievejledning (oprindeligt kaldet familie
rådgivning) — som det normalt står den enkelte familie frit for 
om den vil modtage eller ikke (kap. 3). I tilfælde, hvor vejled
ning må anses for påkrævet, uanset familiens afvisning, kan 
der beskikkes en tilsynsværge efter reglerne om særlige hjælpe
foranstaltninger, jfr § 27, stk. 2).

Tilsynet er opretholdt, for så vidt angår børn, der mod 
betaling er anbragt i privat familiepleje Dette tilsyn kan op
hæves, når det ikke skønnes at være påkrævet. Tilsyn med
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familiepleje af erhvervsmæssig karakter kan dog ikke ophæves 
(§ 79).

Bestemmelserne om særlige børneværnsjoranstaltninger fin
des i kapitel 4.

Der skal fortsat lægges den allerstørste vægt på en grundig 
og alsidig undersøgelse i tilfælde, hvor et barn eller en ung 
trænger til særlig støtte (§§ 23-26).

Det er stærkt fremhævet, at børneværnet i første række 
skal henvende sig med et tilbud til forældrene og de unge om 
hjælp til overvindelse af de foreliggende vanskeligheder. Det 
drejer sig — jfr. § 27, stk. 1 — om tilfælde, hvor et barn eller 
en ung står uden forsørger, hvor forsørgerne er ude af stand til 
at varetage forsørgelsen på betryggende måde, hvor barnet 
eller den unge har vanskeligt ved at tilpasse sig sine daglige 
omgivelser, skolen eller samfundet, eller hvor barnet eller den 
unge ikke får fornøden pleje eller opdragelse eller i øvrigt ikke 
lever under tilfredsstillende forhold.

Beslutning om hjælpeforanstaltninger kan kun træffes, når 
de er påkrævede af hensyn til barnets eller den unges tarv. De 
skal så vidt muligt iværksættes i samarbejde med forældrene, og 
det bør tilstræbes at bevare barnet eller den unge i hjemmet 
(§ 27, stk. 3).

18 år er opretholdt som almindelig aldersgrænse for iværk
sættelse af børneværnsforanstaltninger, men der er — i § 29, 
stk. 3 — givet mulighed for at iværksætte hjælpeforanstaltninger 
for unge over 18 år, når den unge og hans værge meddeler sam
tykke hertil. Der er ligeledes — ved § 29, stk. 2 — givet mulig
hed for at ændre en ved det 18. år bestående forsorg, indtil den 
unge fylder 21 år.

Det er fortsat børneværnets opgave at gribe ind med 
tvangsmæssige forholdsregler, hvis barnets eller den unges vel
færd er truet. Det gælder, hvad enten vanskelighederne skyldes 
barnets egen opførsel eller forholdene i hjemmet eller et sam
spil af omstændigheder, jfr. § 28, stk. 1. Selv i sådanne tilfælde 
er det ønskeligt, at der i videst muligt omfang opretholdes 
kontakt med forældrene, og man har derfor undgået at lade for
sorgen medføre formelt tab af forældremyndigheden.
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Det er i øvrigt fortsat en hovedregel, at hjælpeforanstalt
ninger skal ophøre, når formålet med foranstaltningerne er nået, 
eller fortsat hjælp ikke længere er påkrævet (§ 45).

Kapitel 10 indeholder bestemmelser om rådgivningscentre, 
som med enkelte ændringer svarer til de hidtil gældende.

I kapitlerne 11-14 er optaget reglerne om børns ophold i 
pleje uden for hjemmet og om børne- og ungdomsforsorgens insti
tutioner.

Kapitel 11 handler således om dagpleje og daginstitutioner 
m. v.

I § 64 om privat dagpleje fastslås det, at der kræves pleje
tilladelse og skal føres tilsyn, når der modtages flere end 2 
børn i dagpleje mod betaling.

§ 65 ff. omhandler tilskudsberettigede daginstitutioner m.v.
En nydannelse er bestemmelsen i § 65, stk. 2, om adgang 

til at anerkende formidling af privat dagpleje som led i en vugge
stues, en børnehaves eller et fritidshjems virksomhed eller som 
selvstændig institution.

Udviklingen har medført, at behovet for institutioner, der 
kan passe børnene i dagtimerne, er vokset betydeligt. Loven 
bryder ikke med det hidtidige princip, hvorefter udbygningen 
af daginstitutionerne i meget høj grad har hvilet på private 
kredses initiativ. På den anden side kan det offentlige ikke se 
bort fra sit ansvar for, at opgaverne løses. Dette er fastslået i 
loven ved en udtrykkelig bestemmelse om, at børne- og ung
domsværnet skal påse tilstedeværelsen af fornødne daginstitu
tioner og socialpædagogiske fritidsforanstaltninger (§ 2).

Den hidtidige tilskudsordning er (§§ 69-75) i princippet 
opretholdt. Reglerne er dog ændret, således at samtlige ejen
domsudgifter refunderes fuldt ud af det offentlige. Staten dækker 
4/7 og kommunen 3/7. Tilskuddet til de øvrige driftsudgifter ydes 
— som hidtil — til institutioner for børn under skolealderen 
med 40 pct. fra staten og 30 pct. fra kommunen og til institutio
ner for børn og unge i eller over skolealderen med 45 pct. fra 
staten og 35 pct. fra kommunen (§§ 70 og 71).

Der gives i øvrigt mulighed for, at institutioner, som på 
grund af ganske særlige forhold ikke kan drives inden for den
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almindelige tilskudsordning, kan få underskudsdækning på 
samme måde som visse børne- og ungdomshjem (§ 72),

Efter den hidtil gældende lov skal børn, der må anbringes 
uden for hjemmet, fortrinsvis søges anbragt i private plejehjem, 
bortset fra specielle tilfælde, hvor helbredsmæssige grunde taler 
imod anbringelse i pleje, eller hvor egnet plejehjem ikke kan 
findes. I praksis anvendes privat pleje imidlertid kun i be
grænset omfang.

Det er anset ønskeligt, at udviklingen ledes i retning af 
øget anvendelse af privat pleje, og der gives derfor mulighed for 
at anerkende plejehjemsordninger i tilknytning til særligt egnede 
børne- og ungdomshjem som tilskudsberettigede (§ 85).

Reglerne om institutionsforsorg har i øvrigt ikke givet 
anledning til større ændringer. Institutionerne er nu inde i en 
betydningsfuld modernisering og udbygning, særlig med hen
blik på forbedring af mulighederne for at gennemføre en egent
lig behandling og en fyldestgørende uddannelse. Denne udvik
ling er i loven bi. a. markeret ved, at betegnelsen opdragelses
hjem er forladt til fordel for betegnelsen børne- og ungdoms
hjem.

Kapitel 14 omhandler betaling for børne- og ungdomsforsorg.
Loven opretholder en almindelig pligt for forældrene til at 

bidrage til udgifterne ved forsorg uden for hjemmet, men med 
videregående adgang end den nuværende til at fritage forældrene 
for betalingspligten, hvor omstændighederne efter børneværnets 
skøn taler derfor (§ 98).

Afgørelserne i betalingsspørgsmål træffes af børneværnet og 
ikke som efter de hidtidige regler af det sociale udvalg.

I kapitel 15 gives regler om anerkendelse af foreninger for 
børne- og ungdomsforsorg. Reglerne svarer stort set til de hidtil 
gældende.

Refusion og revision m. v. er omhandlet i kapitel 16.
Ved en under folketingets behandling foretaget ændring i 

§108 fritages det mellemkommunale refusionsforbund for del
tagelse i statens udgifter til anerkendte foreninger, børneværns
konsulenter og tilforordnede til børne- og ungdomsværnet.
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Kapitel 17 indeholder strafbestemmelser og kapitel 18 over
gangs- og slutningsbestemmelser, hvori det bl. a. er fastsat, at 
loven træder i kraft den 1. april 1965.

Lovforslaget mødte i folketinget stor interesse og velvilje fra 
samtlige partiers ordførere. Det blev fra alle sider betegnet som et 
fremskridt, selv om adskillige af forslagets enkelte bestemmelser 
ønskedes drøftet nærmere med henblik på en eventuel ændret ud
formning.

Udvalgsarbejdet resulterede da også i en række ændringer, 
hvoraf dog de fleste er af teknisk og administrativ karakter. Enkelte 
væsentligere ændringer er omtalt i det foregående.

I betænkningen udtales bl. a. :
„......... Udvalget har bl. a. drøftet spørgsmålet om en effektivise

ring af den centrale administration inden for børne- og ungdoms
forsorgen. Socialministeren har over for udvalget redegjort for, hvor
ledes bestemmelsen i forslagets § 5, stk. 6, om delegering af social
ministerens beføjelser til direktøren for børne- og ungdomsforsorgen 
i hovedsagen tænkes anvendt, og har udtalt, at han vil iværksætte 
en gennemgang af administrationens tilrettelægning i øvrigt, eventuelt 
med bistand af forvaltningsnævnet.

Med hensyn til bestemmelsen i lovforslagets § 39, stk. 2, om 
fortrinsvis anbringelse i private plejehjem af børn under børneforsorg 
har udvalget ønsket at understrege betydningen af denne bestem
melse. Udvalget skal henstille, at administrationen tilrettelægges 
således, at det sikres, at bestemmelsen efterleves, og skal navnlig 
pege på betydningen af, at børn i børnehjem, der er uden kontakt 
med forældre eller andre nære slægtninge, så vidt muligt anbringes i 
pleje.

Der har i udvalget været udtrykt betænkelighed ved forslaget 
om, at forsorgen for en ung uden særlig bestemmelse kan vedvare 
indtil det 21. år. Der er dog enighed om at bevare dette forslag, idet 
det forventes, at administrationen tilrettelægges på en sådan måde, 
at spørgsmålet om udskrivning af forsorgen tages op på tidligere tids
punkter, herunder eventuelt også ved 18 års alderen. Man har herved 
lagt vægt på, at den unge fra den personlige myndigheds indtræden 
ved 18 års alderen er berettiget til selv at rejse spørgsmål om forsor
gens ophør............“

„Der bør......... efter socialministerens og udvalgets opfattelse
foretages en fornuftig koordinering af rådgivningscentrenes virksomhed 
med den rådgivningsvirksomhed, som udøves af kommunerne (eller af 
andre organer). Socialministeren har over for udvalget udtrykt, at 
han som hidtil i høj grad vil være opmærksom herpå under admini
strationen af bestemmelserne, men at der ikke ses at være anledning 
til at udforme specielle lovbestemmelser herom, jfr. samordningsbe
stemmelsen i § 5, stk. 2, 2. punktum.
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Forskellige personaleorganisationer har over for udvalget udtalt 
betænkeligheder ved lovforslagets § 65, stk. 2, om formidling af børns 
anbringelse i dagpleje med tilskud fra det offentlige. Udvalget ønsker 
hertil at bemærke, at man under den herskende mangel på dag
institutioner finder det rigtigt at udnytte den reserve af pladser, der 
antages at være i private hjem, men at bestemmelsen ikke må virke 
hæmmende på initiativet og bevillingerne til etablering af nye dag
institutioner.

Udvalget har overvejet, om det er rigtigt som foreslået at lade 
det offentlige refundere daginstitutionernes ejendomsudgifter fuldt ud, 
bl. a. under hensyn til den forøgede offentlige kontrol, dette må 
forudsætte. Udvalget har dog ment at kunne tiltræde forslaget, men 
henstiller, at udgifterne søges lagt i så faste rammer som muligt, 
navnlig ved at man i videst muligt omfang anvender standardiserede 
planer for opførelse af nye institutioner (typeinstitutioner)............ “

Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget med de foretagne æn
dringer enstemmigt.

75. Lov om ændring i lov om offentlig forsorg. (Ved
rørende forhøjelse af børnebidrag m. v.). (Socialminister 
Bundvad}. [A. sp. 949. C. sp. 237].

Skriftlig fremsættelse ®/2 (F. sp. 2689). 1. beh. 12/2 (F. sp. 
3069). Partiernes ordførere: Astrid Skjoldbo, Søren Andersen, 
Gertie Wandel, Grethe Philip, Erik A. Jensen og Grøndahl. 
Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Astrid Skjoldbo, Albert
sen, Nina Andersen, Lis Groes [formand], Thomas Have, 
Hjortnæs, Evald Kristensen, P. A. Rasmussen, Grethe Philip 
[næstformand], Søren Andersen, Peter Larsen, Ellen Poulsen, 
Jacob Sørensen, Gertie Wandel, Hanne Budtz, Vestergaard 
Poulsen og Erik A. Jensen). Betænkning (B. sp. 541) afgivet 12/3.
2. beh. 18/3 (F. sp. 4128). Henvist til fornyet udvalgsbehandling.
3. beh. 20/3 (F. sp. 4324). Loven stadfæstet 25. marts 1964. 
(I<ovt. nr. 89).

De ved loven gennemførte ændringer i forsorgsloven går i 
hovedsagen ud på følgende:

Normalbidraget forhøjes for faderens vedkommende til 
1.560 kr. og for moderens vedkommende til 1.032 kr., dog 
således at forhøjelsen først fuldt ud træder i kraft fra 1. april 1967.
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De i forsorgslovens § 104 fastsatte bidrag til barsélfærden og til 
moderens underhold /ør og efter fødslen forhøjes på tilsvarende 
måde til henholdsvis 89 kr. og 156 kr.

Ifølge en overgangsbestemmelse i lovens § 2 gennemføres 
forhøjelserne på følgende måde:

Normalbidraget 
efter § 87

Bidrag efter 
§ 104
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1. april 1964-31. marts 
1965..............................

kr.

1.320

kr.

876

kr.

75

kr.

133

1. april 1965-31. marts 
1966.............................. 1.392 924 80 140

1. april 1966-31. marts 
1967.............................. 1.476 972 84 148

Om baggrunden for de nævnte forhøjelser anføres:
Som et led i helhedsløsningen gennemførtes ved lov nr. 100 af 

20. marts 1963 (årbog 1962-63, side 245) et særligt tillæg til personer, 
der modtager indtægtsbestemt folkepension, invalidepension eller 
enkepension.

Dette tillæg er fra 1. april 1964 ved lov af 18. december 1963 
indregnet i pensionernes grundbeløb, og da ydelserne efter forsorgs
loven er sat i forhold til disse grundbeløb, får forhøjelsen umiddelbart 
virkning for forsorgslovens almindelige underholdshjælp.

Dette gælder imidlertid ikke for normalbidraget, der efter for
sorgsloven kan udbetales forskudsvis, eller for bidrag til enker og 
enkemænd m. fl. eller for bømetillægget til pensionerne.

Den ved nærværende lov pr. 1. april 1964 gennemførte 
forhøjelse medfører, at børnebidrag og børnetillæg til pensionerne 
forhøjes i samme forhold som pensionerne.

De yderligere forhøjelser er baseret på en undersøgelse, som
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er foretaget af det under socialministeriet nedsatte familie
politiske udvalg. Denne undersøgelse har bl. a. vist, at real
lønnen procentvis er steget en del mere end normalbidraget, 
og udvalget har derfor påvist, at der er grundlag for en vis for
højelse af normalbidraget til udligning af denne forskel.

Regeringen har dog som anført fundet det rimeligt, at for
højelsen gennemføres over en årrække, dels af hensyn til de 
personer, der efter privatretlige resolutioner skal yde bidrag 
svarende til normalbidraget, dels af hensyn til de udgifter, 
forhøjelsen vil medføre for statskassen.

Bestemmelsen om en indtægtsgrænse som betingelse for ad
gang til at fa bidrag udbetalt forskudsvis ophæves fra 1. april 1965, 
mens grænsen bibeholdes som betingelse for adgang til bidrag 
til børn af enker og enkemænd m. v.

Som en konsekvens heraf ophæves også grænsen for den 
indtægt, et barn, for hvem der forskudsvis modtages bidrag, 
kan have.

Bestemmelserne om ophævelsen af indtægtsgrænsen var 
ikke medtaget i det oprindelige lovforslag, men indsattes efter 
vedtagelsen af et af socialministeren i udvalgets betænkning 
stillet ændringsforslag. Ophævelsen var foreslået af det oven
nævnte familiepolitiske udvalg, bl. a. på baggrund af, at det 
efter de gældende regler ikke er noget betydeligt antal personer, 
der er afskåret fra at få bidrag forskudsvis udbetalt.

Ved en ny bestemmelse i forsorgslovens § 78 gives der 
mulighed for — fra 1. april 1964 — at fastsætte en bidragsunder
støttelse til børn uden for ægteskab, når den ene af et barns 
forældre er afgået ved døden og der havde været grundlag for 
fastsættelse af et bidrag, men dette ikke er sket og der fore
ligger en rimelig begrundelse herfor.

Også denne bestemmelse er motiveret i en indstilling fra 
det socialpolitiske udvalg.

Lovforslaget fik en velvillig modtagelse i folketinget, idet alle 
partiers ordførere fandt, at det var rimeligt og tiltrængt at forhøje 
de i loven omhandlede bidrag.

Der var endvidere fra alle sider enighed om, at spørgsmålet om 
bortfald af indtægtsgrænserne burde tages op ved samme lejlighed,
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og socialministeren stillede som anført i udvalgsbetænkningen herpå 
sigtende ændringsforslag, der vedtoges ved lovforslagets 2. behand
ling.

Med disse ændringer vedtoges lovforslaget ved 3. behandling en
stemmigt.

76. Lov om omsorg for invalidepensionister og folke
pensionister. (Socialminister Bundvad). [A. sp. 229. C. sp. 345].

Skriftlig fremsættelse ®/n (F. sp. 775). 1. beh. 14/n F. sp. 
1014). Partiernes ordførere: Niels Mørk, P. E. Eriksen, Clara 
Munck, Grethe Philip, Chr. Madsen og Birthe Wetlesen. Hen
vist til udvalg på 17 medlemmer (Niels Mørk, Kaj Andresen 
[formand], Bladt, Hjortnæs, Aage Knudsen, Evald Kristensen, 
Th. Mikkelsen, Elna Syvertsen, Grethe Philip [næstformand], 
P. E. Eriksen, Søren Andersen, Holger Hansen, Ellen Poulsen, 
Clara Munck, Asger Jensen, Gertie Wandel og Chr. Madsen). 
Betænkning (B. sp. 577) afgivet 19/3. 2. beh. 2/4 (F. sp. 4452). 
Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning 
(B. sp. 587) afgivet 3/4. 3. beh. 9/4 (F. sp. 4688). Loven stad
fæstet 15. april 1964. (Lovt. nr. 114).

1 juli 1961 nedsatte socialministeren et udvalg med det formål 
at undersøge spørgsmål i forbindelse med alderdomshjem og pleje
hjem. Udvalget afgav i oktober 1962 en betænkning, hvori det fore
slås, at der rettes forskellige henstillinger til bl. a. amtsrådene og 
kommunalbestyrelserne. Efter at betænkningen har været udsendt 
til disse organer, har der fundet en række drøftelser sted ved møder 
ude i landet.

De senere års udvikling har medført, at forsorgen for de ældre 
har fået et nyt præg. Flere ældre har fået mulighed for at blive læn
gere i deres egne hjem, og dette i forbindelse med, at flere mennesker 
bliver ældre på grund af den forbedrede sygdomsbehandling, betyder, 
at kravene til hjemmene bliver større. De ældre har brug for mere 
pleje, når de optages på hjemmene, og dette stiller store krav både 
til hjemmenes indretning og til det personale, der skal beskæftiges 
på hjemmene. Det betyder, at sondringen mellem alderdomshjem 
og plejehjem efterhånden bliver mindre skarp, idet alle hjem må 
være indrettet på at kunne give pleje.

Loven indeholder enkelte nye bestemmelser, der tager 
hensyn til den stedfundne udvikling. I øvrigt har man i loven
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samlet forskellige bestemmelser, der hidtil har været optaget 
i lov om invalide- og folkepension og lov om offentlig forsorg, 
med de nødvendige ændringer.

Det fastslås, at ansvaret for forsorgen — som hidtil — er 
hos de lokale myndigheder. Det påhviler således ifølge § 1 enhver 
kommunalbestyrelse at sikre, at kommunen råder over det 
nødvendige antal pladser på alderdomshjem og plejehjem til 
personer, der er berettiget til folkepension eller invalidepension, 
og hvis helbredstilstand gør det ønskeligt, at de optages på 
sådanne hjem med henblik på, at de dér kan få den fornødne 
pleje.

Det er herved forudsat, at amtsrådene som hidtil vil være 
kommunerne behjælpelige i disse spørgsmål, eventuelt ved at 
nedsætte særlige udvalg eller give bestående udvalg den opgave 
at behandle spørgsmål om denne forsorg.

For at kommunerne også på anden måde kan få bistand, 
er det i § 3 bestemt, at planer for hjemmene skal forelægges 
socialministeren til godkendelse. Herigennem vil de, der skal 
bygge hjemmene, kunne få oplysning om de krav, der bør 
stilles til hjemmene, og få adgang til de seneste erfaringer med 
hensyn til byggeri af nævnte art.

Ifølge § 4, stk. 7, skal en kommunalbestyrelse, der medvirker 
ved indlæggelse på et privat alderdomshjem eller plejehjem 
af personer, der modtager invalidepension, folkepension eller 
pension i henhold til lov om pension og hjælp til enker m. fl., 
såfremt mindst 12 af de på hjemmet indlagte er personer, hvis 
ophold helt eller delvis betales af offentlige midler, indgå overens
komst med hjemmet om modtagelse af pensionister på hjemmet. 
For hjem oprettet efter lovens ikrafttræden kan overenskomst 
kun indgås — og indlæggelse i videre omfang end angivet i
1. punktum kun ske — såfremt hjemmet er en selvejende 
institution. Ved en overenskomst bestemmes det, hvorledes 
pensionister, der ved overenskomstens ikrafttræden er optaget 
på et hjem, skal være stillet. Socialministeren fastsætter ret
ningslinjer for indholdet af sådanne overenskomster.

Ifølge § 19, stk. 2, fastsættes en frist af 2 dr fra lovens
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ikrafttræden til indgåelse af overenskomster med private hjem i 
henhold til § 4.

Mens det hidtil har været frivilligt, om kommunerne ville 
indgå overenskomst med de private hjem, er det som anført 
nu fundet rimeligt, at kommunerne normalt skal indgå overens
komst med hjemmene, men der er fastsat en frist på 2 år til 
at få forholdene i orden. Efter det oprindelige forslag kunne 
hjem oprettet efter lovens ikrafttræden kun modtage 8 eller 
flere pensionister og indgå overenskomst herom, såfremt de 
var selvejende institutioner. Tallet 8 ændredes under behand
lingen til 12. Andre private hjem kan kun modtage det nævnte 
antal pensionister, såfremt de var oprettet ved lovens ikraft
træden.

I § 4, stk. 2, fastslås det nu, at kommunalbestyrelsen i en 
kommune, i hvilken et privat alderdomshjem eller plejehjem, 
med hvilket der er indgået overenskomst i henhold til stk. 1, 
er beliggende, har ansvar for tilsyn med hjemmet. Til at føre 
et regelmæssigt tilsyn med alderdomshjem og plejehjem belig
gende i Københavns, Frederiksberg og Gentofte m. fl. kom
muner samt i landets købstæder udpeger vedkommende kom
munalbestyrelse et tilsynsråd på 3-5 medlemmer, og til at føre 
regelmæssigt tilsyn med hjem beliggende i de øvrige kommuner 
udpeger vedkommende amtsråd et eller flere sådanne tilsynsråd. 
Socialministeren fastsætter retningslinjer for tilsynet.

Spørgsmålet om tilsynet med de private plejehjem har under
tiden givet anledning til vanskeligheder, idet det ikke er lykkedes 
altid at skabe et effektivt tilsyn, og mange af de private hjem har 
ikke haft den standard, de burde have. Ansvaret for tilsynet er 
derfor nu lagt hos kommunalbestyrelsen i den kommune, i hvilken 
et hjem ligger. Bestemmelsen fik under behandlingen i folketinget 
sin nuværende form, hvorefter tilsynet i sognekommuner varetages 
af et af amtsrådet nedsat udvalg.

Ifølge § 6 fastsætter socialministeren vejledende regler om 
uddannelsen af personale til alderdomshjem og plejehjem.

Bestemmelsen må ses på baggrund af, at der stilles stadig 
større krav til personalet, og at de kommunale myndigheder, 
som skal foretage ansættelsen, må kunne få fornøden vejled
ning om uddannelsen, herunder oplysning om, hvor denne kan
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finde sted. Den grundlæggende uddannelse vil kunne foregå på 
hospitaler og plejehjem, herunder på de større plejehjem, der 
ejes af selvejende institutioner. En videregående uddannelse 
vil kunne finde sted på medicinske og psykiatriske plejehjem 
samt på geriatriske centrer i København og Århus.

De hidtil gældende regler om hjemmehjælp til gamle og 
invalider er overført til loven, idet der dog ikke længere er 
nogen grænse for, hvor stort et beløb kommunerne kan anmelde 
til refusion som udgift til hjemmehjælp.

Det bestemmes i øvrigt i loven, at kommuner, der ikke har 
en hjemmehjælpsordning, inden 1. april 1968 må drage omsorg 
for selv eller i fællesskab med andre kommuner at iværksætte 
en sådan ordning.

Som noget nyt er indsat en bestemmelse (i § 7), hvorefter 
en kommune kan iværksætte eller støtte et omsorgsarbejde for 
de ældre og for invalider.

Bestemmelsen må ses på baggrund af de gode erfaringer, 
man har haft med det omsorgsarbejde, der gennem nogen tid 
har været iværksat flere steder.

Ifølge § 9 kan en kommunalbestyrelse yde støtte til dæk
ning af særlige udgifter til medhjælp for invalider, der bor i et 
i kommunen beliggende kollektivhus for invalider.

Bestemmelsen, der i sin oprindelige form var begrænset 
til „yngre invalider“, tager sigte på at hjælpe sådanne invalider, 
som med en vis optræning og med de hjælpemidler, der står til 
rådighed, vil være i stand til at klare sig i særlig indrettede 
lejligheder i kollektivhuse eller „beskyttede boliger“.

Bestemmelserne om de økonomiske vilkår for optagelse på 
alderdomshjem og plejehjem — §§ 10-14 — er med uvæsentlige 
ændringer i overensstemmelse med de hidtil gældende regler. 
Opholdet på et hjem træder i stedet for modtagelse af pensio
nen, og der udbetales et månedligt beløb til personlige fornøden
heder. Personer med egne midler indbetaler en del af deres 
indtægt som yderligere betaling for ophold på hjemmet.

Bestemmelserne om refusion — §§ 16 og 17 — svarer 
stort set til de hidtidige regler herom. Som nævnt ved omtalen 
af § 7 fastsættes der ikke nogen grænse for, hvor stort et beløb
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der kan anmeldes til refusion som udgift til hjemmehjælp. 
Halvdelen af udgifterne ved visse former for omsorgsarbejde, 
jfr. § 8, kan anmeldes til refusion, idet der dog indtil videre 
fastsættes en begrænsning i statens andel af udgiften.

Under behandlingen i folketinget ændredes bestemmelsen 
i § 16, stk. 2, således at det særlige plejehjemstilskud, der efter 
det oprindelige forslag kun kunne ydes for invalidepensionister, 
nu kan gives for alle de på et plejehjem optagne, for hvem der 
ydes takstmæssig betaling i henhold til § 16, stk. 1.

Loven har ifølge § 19 virkning fra 1. april 1964 og skal 
optages til revision i folketingsåret 1967-68.

Der var under behandlingen i folketinget enighed om, at spørgs
målet om pleje og omsorg for de ældre måtte tillægges den aller
største betydning, og der kunne derfor fra alle sider gives tilslutning 
til en positiv behandling af lovforslaget.

Det fremhævedes fra alle sider, at hjemmehjælpsordningerne 
måtte anses for at være meget betydningsfulde, idet de tog sigte på 
i videst muligt omfang at sætte de ældre i stand til at klare sig i egne 
hjem længst muligt.

Behovet for velindrettede plejehjem for dem, der ikke kunne 
klare sig hjemme, var imidlertid meget stort, og der var enighed om, 
at en forudsætning for, at de i lovforslaget nedlagte principper kunne 
virkeliggøres, måtte være, at der i den kommende tid blev givet 
mulighed for bygning af det fornødne antal alderdomshjem og 
plejehjem.

Om enkeltheder i lovforslaget var der imidlertid ikke enighed. 
Venstres ordfører (P. E. Eriksen) og navnlig den konservative ord
forer (Clara Munck) fremkom således med kritiske bemærkninger til 
en række af lovforslagets bestemmelser.

Forhandlingerne, hvorom der i alt væsentligt må henvises til 
tidenden, drejede sig især om de private plejehjems stilling og om 
tilsynet.

Niels Mørk (S) fremhævede, at undersøgelser havde vist, at der 
i mange tilfælde var mangler ved de private plejehjem, som burde 
afhjælpes, og han fandt derfor den effektivisering af tilsynet, som 
var indeholdt i lovforslaget, nødvendig og tiltrængt.

Grethe Philip (RV) betonede, at tilsynet med plejehjemmene var 
et overordentligt vigtigt led i hele sikkerheden for, at man kunne 
byde de gamle tilstrækkelig gode kår. Hun fandt, det var udtryk for 
en god udvikling, at man tilsigtede at lade de lidt større private 
plejehjem drive som selvejende institutioner.

P. E. Eriksen (V) gjorde opmærksom på, at man uden privat 
initiativ havde været dårligt stillet, og at samfundet skyldte cle pri-
18
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vate hjem, deres ledere og personale tak for indsatsen. Hvorfor skulle 
man så kræve selvejende institutioner? Han fandt det heller ikke nød
vendigt med tilsynsråd. Et sundhedsmæssigt tilsyn f. eks. af embeds
læger eventuelt i forbindelse med plejeudvalget i amtet måtte være 
tilstrækkeligt.

Clara Munck (KF) kunne heller ikke gå ind for tilsynsråd. Man 
havde de sociale udvalg, der kendte de sager, de beskæftigede sig 
med, og som nu i endnu højere grad måtte beskæftige sig med disse 
problemer. Tilsynet burde være kommunalbestyrelsens, og denne 
kunne overlade det til sit sociale udvalg. Hun påpegede, at der fandtes 
en række fortrinlige institutionspladser her i landet, der blev drevet 
af private kredse, f. eks. af diakoner og diakonisser. Der fandtes 
mange hjem, som ikke ønskede overenskomst med en kommune, 
fordi de hvilede på et idégrundlag og ikke ønskede at modtage midler 
fra det offentlige, for så vidt de kunne skaffe dem ad anden vej. 
Hun frygtede, at lovforslagets bestemmelser ville forringe mulig
hederne, fordi man ville svække det private initiativ.

Chr. Madsen (SF) fandt en del forbedringer i lovforslaget, men 
understregede kraftigt, at regeringens økonomiske politik måtte 
tilrettelægges sådan, at den gav mulighed for fremskaffelse af de 
nødvendige hjem.

Birthe Wetlesen (Uafh) forstod, at der måske var behov for et 
noget udvidet tilsyn, men advarede stærkt imod, at der skete for 
stor indblanding i de private plejehjems arbejde, så at disse, hvoraf 
mange havde rige traditioner, helt ville opgive arbejdet.

I den af udvalget afgivne betænkning stilledes af socialministeren 
bl. a. ændringsforslag til lovforslagets titel, hvorved ordet „forsorg“ 
skulle ændres til : „omsorg“.

Herudover stillede ministeren en række yderligere ændrings
forslag, som i alt væsentligt er omtalt i det foregående, og som bl. a. 
medførte ændringer i bestemmelserne om de private plejehjem og 
om tilsynet.

Ændringsforslagene vedtoges ved anden behandling.
I betænkningen udtales bl. a.:
„Med henblik på at inddrage embedslægerne i tilsynet med 

alderdomshjem og plejehjem har socialministeren efter henstilling 
fra udvalget erklæret sig villig til at anmode indenrigsministeren om 
at træffe forholdsregler med henblik på, at embedslægernes tilsyns
virksomhed med hjemmene kan blive effektiv.“

Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget enstemmigt i den form, 
hvori det forelå efter afstemningen ved 2. behandling.
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77. Lov om ændring i lov om offentlig forsorg. (Om 
ophævelse af bestemmelser om alderdomshjem og plejehjem). 
(Socialminister Bundvad). [A. sp. 245. C. sp. 343].

Skriftlig fremsættelse 6/n (F. sp. 781). 1. beh. 14/n (F. sp. 
1015). Partiernes ordførere: Niels Mørk, P. E. Eriksen, Clara 
Munck, Grethe Philip, Chr. Madsen og Birthe Wetlesen. Hen
vist til samme udvalg som forslag til lov om omsorg for invalide- 
og folkepensionister (se ovenfor). Betænkning (B. sp. 577) 
afgivet 19/3. 2. beh. 2/4 (F. sp. 4452). Henvist til fornyet udvalgs
behandling. Tillægsbetænkning (B. sp. 587) afgivet 3/4. 3. beh. 
9/4 (F. sp. 4689). Loven stadfæstet 15. april 1964. (Lovt. nr. 116).

Loven er en følge af den foran omtalte lov om omsorg for 
invalidepensionister og folkepensionister, hvortil der henvises, 
og tilsigter alene at gennemføre de ændringer i forsorgsloven, 
der er nødvendiggjort heraf.

Lovforslaget vedtoges enstemmigt ved 3. behandling med en en
kelt ændring af teknisk karakter.

78. Lov om ændring i lov om invalide- og folkepension. 
(Om ophævelse af forskellige bestemmelser). (Socialminister 
Bundvad). [A. sp. 247. C. sp. 353].

Skriftlig fremsættelse 6/n (F. sp. 782). 1. beh. 14/n (F. sp. 
1015). Partiernes ordførere: Niels Mørk, P. E. Eriksen, Clara 
Munck, Grethe Philip, Chr. Madsen og Birthe Wetlesen. Hen
vist til samme udvalg som forslag til lov om omsorg for invalide- 
og folkepensionister (se ovenfor under nr. 76). Betænkning 
(B. sp. 577) afgivet 19/3. 2. beh. 2/4 (F. sp. 4452). Henvist til 
fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning (B. sp. 587) 
afgivet 3/4. 3. beh. 9/4 (F. sp. 4689). Loven stadfæstet 15. april 
1964. (Lovt. nr. 115).

Loven er ligesom den foregående sag en følge af den under 
nr. 76 omtalte lov om omsorg for invalidepensionister og folke
pensionister, hvortil der henvises, og tilsigter alene at gennem- 
18*
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føre de ændringer i loven om invalide- og folkepension, der er 
nødvendiggjort heraf.

Lovforslaget vedtoges enstemmigt ved 3. behandling med en en
kelt ændring af teknisk karakter.

79. Lov om udvidelse og ombygning af institutionerne 
ved forsorgscentret for Sydøstjylland m. v. (Brejning). (Social
minister Bundvad). [A. sp. 105. C. sp. 61].

Skriftlig fremsættelse 2/10 (F. sp. 74). 1. beh. 25/10 (F. sp. 
640). Partiernes ordførere: Dupont, Ejner Kristensen, Vester- 
gaard Poulsen, Axel Sørensen, O. Mathiasen og Iver Poulsen. 
Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Dupont, Kaj Andresen, 
Boye Hansen, Qvist Hansen [formand], Hjortnæs, Horn, Lykke 
Jørgensen, P. A. Rasmussen, Axel Sørensen [næstformand], 
Ejner Kristensen, Tilfred Bøgh, P. E. Eriksen, Holger Hansen, 
Vestergaard Poulsen, Gottschalck-Hansen, Poul Thomsen og
O. Mathiasen). Betænkning (B. sp. 75) afgivet 6/i2- 2. beh. 10/12 
(F. sp. 1702). 3. beh. 12/12 (F. sp. 1831). Loven stadfæstet 18. decem
ber 1963. (Lovt. nr. 406).

Loven svarer ganske til et i det foregående folketingsår 
fremsat lovforslag. Der henvises herom til omtalen i årbog 
1962-63, side 399 ff. Lovforslaget henvistes i 1962-63 til et 
udvalg, der ikke nåede at afgive betænkning inden samlingens 
slutning.

Loven har følgende ordlyd:
Socialministeren bemyndiges til indtil 1. april 1968 som 

lån af statskassen at stille 15 mill, kr., med tillæg af løn- og 
prisstigninger efter oktober 1962, til rådighed for bestyrelsen 
for statens åndssvageforsorg til påbegyndelse af en udvidelse 
og ombygning af institutionerne ved forsorgscentret for Sydøst
jylland m. v. (Brejning).

Baggrunden for loven er, at forholdene på centralinstitutionen 
i Brejning er af en sådan karakter, at forbedring af de bygnings
mæssige forhold må anses for stærkt påkrævet. Bestyrelsen for statens 
åndssvageforsorg har på grundlag af planlægningsudvalgets betænk
ning foreslået nybygninger og ombygninger ved centralinstitutionen
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til et samlet beløb af ca. 50 mill. kr. strækkende sig over en bygge
periode på 10 år. At loven er begrænset til en bevilling på 15 mill.kr., 
skyldes, at de stramme rammer for den offentlige byggevirksomhed 
kun giver mulighed for en påbegyndelse af de mest påtrængende 
byggearbejder.

Loven må i øvrigt ses om et led i den udbygning aj åndssvage
forsorgen, som er tilsigtet med loven af 5. juni 1959 om forsorgen for 
åndssvage og andre svagt begavede.

Lovforslaget fik i folketinget tilslutning fra alle sider.
I den af udvalget afgivne betænkning siges bl. a.:
„Den udvikling, der i disse år sker med uventet stor hast inden 

for forsorgsarbejdet, synes allerede nu at vise, at det i et vist omfang 
bliver nødvendigt at få et ikke ubetydeligt antal små institutioner, 
dog stadig væk med centrale modtage- og behandlingsinstitutioner 
som midtpunkt. Den påbegyndte betydelige udbygning af den eksterne 
forsorg med etablering af børnehaver, ekstematskoler, beskæftigel
sesskoler, beskyttede virksomheder m. v. og det moderne industri
samfunds større arbejdsmuligheder for de åndssvage, parret med den 
stadig større forståelse i befolkningen af åndssvageforsorgens arbejde, 
muliggør en større integrering af de åndssvage i samfundet, således 
at der dels må forventes et mindre behov for egentlige opholds
pladser på institution, dels kan regnes med større mulighed for at 
indpasse mindre institutioner i det lokale områdes almindelige sam
fundsliv.

Der er i udvalget enighed om, at lovforslaget, hvori søges hjem
mel til afholdelse af 15 mill. kr. til etablering af en behandlings
afdeling og 240 pladser i nye tidssvarende afdelinger, intet foregriber 
i denne udvikling, idet behovet for disse bygninger såvel nu som i 
fremtiden er uafviseligt.“

Lovforslaget vedtoges ved 3. behandling uændret og enstemmigt.

80. Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. (Ar
bejdsminister Erling Dinesen). [A. sp. 573. C. sp. 197].

Mundtlig fremsættelse 12/12 (F. sp. 1820). 1. beh. 16/1 (F. sp. 
1989). Partiernes ordførere: Hans Ramussen, Henry Christen
sen, Asger Jensen, Helge Larsen, Chr. Madsen og Iver Poulsen. 
Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Hans Rasmussen, K. B. 
Andersen, Kaj Andresen, Bladt, Egon Jensen, Niels Mørk, 
Carl Petersen [formand], Elna Syvertsen, Helge Larsen [næst
formand], Henry Christensen, Søren Andersen, Peter Larsen, 
Ib Thyregod, Asger Jensen, Poul Møller, Adolph Sørensen og 
Chr. Madsen). Betænkning (B. sp. 269) afgivet 26/2. 2. beh. 28/2
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(F. sp. 3315). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægs
betænkning (B. sp. 373) afgivet 28/2. 3. beh. 3/3 (F. sp. 3418). 
Loven stadfæstet 7. marts 1964. (Lovt. nr. 46).

Ved loven etableres en tillægspensionsordning med det 
formål at udbetale lønmodtagere m. fl. tillægspension i over
ensstemmelse med de i loven nærmere fastsatte regler. Der 
skal i det følgende gives en oversigt over den ved loven ind
førte ordning.

Loven omfatter principielt alle lønmodtagere i alderen 
18-66 ar, såvel arbejdere som medhjælpere og funktionærer, 
og uanset om de pågældende i forvejen er sikret pension. 
Undtaget fra ordningen er alene statstjenestemænd og personer 
med pensionsret efter regler, svarende til statstjenestemænde
nes, samt lærlinge på lærekontrakt. Undtaget er endvidere 
lønmodtagere med en ugentlig arbejdstid hos samme arbejds
giver under 15 timer eller — såfremt de er månedslønnede — 
med en månedlig arbejdstid hos samme arbejdsgiver under 
65 timer, medmindre der er tale om personer, der typisk har 
beskæftigelse hos flere arbejdsgivere inden for en enkelt uge 
(løsarbejdere), for hvem der er fastsat særlige regler.

I det fremsatte lovforslag var det foreslået, at desuden 
personer, der i forvejen var sikret pension af mindst samme 
værdi som tillægspensionen, skulle kunne undtages fra lovens 
regler efter ansøgning herom. I folketingsudvalgets betænkning 
stillede arbejdsministeren imidlertid forslag om, at denne 
bestemmelse udgik af lovforslaget. Ændringsforslaget begrun
dedes med 1) den bestående risiko for, at ensartede ordninger 
ville blive forskelligt behandlet på grund af parternes afvigende 
styrkeforhold i de enkelte tilfælde, 2) de administrative lettel
ser, som ændringsforslaget ville medføre, og 3) muligheden 
for, at tjenestemændene, hvis pensionsordning som overvejende 
hovedregel var gunstigere end de private pensionsordninger, 
senere ville få adgang til tillægspensionsordningen på samme 
vilkår som andre lønmodtagere. Ændringen vedtoges ved lov
forslagets 2. behandling med 155 stemmer mod 1, mens 5 
medlemmer undlod at stemme.



1983/ /1964 Vedtagne lovforslag (arbejdsmin.) 279

Selvstændige erhvervsdrivende omfattes ikke af loven, men 
loven indeholder en særlig bestemmelse, der giver lønmodtagere, 
som overgår til at være selvstændige erhvervsdrivende, adgang til 
at forblive i tillægspensionsordningen, når de har været med
lemmer i sammenlagt mindst 3 år. Denne regel betyder i praksis 
på lidt længere sigt — da næsten alle er lønmodtagere i de 
unge år — at alle, der ønsker det, kan blive omfattet af ord
ningen.

Bestemmelserne om bidrag findes i lovens §§ 15-17. Det 
fremgår heraf, at tillægspensionsordningen hviler i sig selv uden 
tilskud fra det offentlige, idet midlerne tilvejebringes ved bidrag 
fra arbejdsmarkedets to parter. Bidraget er fastsat til 5 kr. 40 øre 
pr. uge for medlemmer med mindst 30 timers ugentlig beskæf
tigelse eller 21 kr. 60 øre pr. måned for månedslønnede med
lemmer med mindst 130 timers månedlig beskæftigelse. For 
medlemmer med 15-29 timers ugentlig beskæftigelse hos samme 
arbejdsgiver og for månedslønnede medlemmer med 65-129 
timers månedlig beskæftigelse hos samme arbejdsgiver udgør 
bidraget det halve. Af bidraget udredes 2fz af arbejdsgiveren, 
1/3 af lønmodtageren. Medlemmer, der har bevaret deres med
lemskab, efter at de er blevet selvstændige erhvervsdrivende, 
betaler selv hele bidraget. Bidragsbetalingen ophører ved med
lemmets fyldte 67. år, uanset om den pågældende måtte fort
sætte sin beskæftigelse.

Reglerne om tillægspensionens størrelse findes i lovens 
§§ 5-10. Tillægspensionen ydes fra det fyldte 67. år både for 
mænd og kvinder. Fuld tillægspension udgør 2.400 kr. årlig, 
men ved opsættelse af begæringen om pension til det fyldte 70. år 
vil den årlige pension stige til 3.120 kr.

For lønmodtagere, der indtræder i tillægspensionsordningen 
inden et år efter dens ikrafttræden, opnås retten til fuld pen
sion efter 27 års anciennitet, men kan lønmodtageren på grund 
af alder ikke opnå 27 års anciennitet, aftrappes pensionen efter 
så gunstige regler, at der f. eks. med kun et års anciennitet 
opnås en pension på 600 kr. Den lønmodtager, der ved sit 
fyldte 67. år ikke har opnået en til sin indtrædelsesalder sva-



280 Vedtagne lovforslag (arbejdsmin.) 1963/ 
/1964

rende anciennitet, opnår kun ret til en forholdsmæssig andel 
af tillægspensionen.

Lønmodtagere, der først indtræder i ordningen et år efter 
dens ikrafttræden eller senere, skal have 40 års anciennitet for 
at få fuld tillægspension. Har de mindre anciennitet, dog mindst 
5 år, opnås ret til en forholdsmæssigt fastsat tillægspension. 
Under folketingsbehandlingen af lovforslaget suppleredes disse 
regler efter forslag af arbejdsministeren med en bestemmelse 
om, at personer, der først indtræder i ordningen efter deres 
fyldte 62. år — hvorfor de efter disse regler aldrig vil kunne 
opnå ret til tillægspension — ved deres fyldte 67. år skal have 
tilbagebetalt det for dem i alt indbetalte bidrag med påløbne 
renter 4^2 pct. p. a.

Efter udvalgsbehandlingen foretoges endvidere den vigtige 
ændring i lovforslaget, at der indføjedes regler om en enke
pensionsordning ifølge ændringsforslag af arbejdsministeren i 
folketingsudvalgets betænkning. Ordningen vil formentlig med
føre, at de i loven fastsatte bidrag på længere sigt ikke vil give 
fornøden dækning, hvorfor det i den endelige lov blev overladt 
til ledelsen af Arbejdsmarkedets Tillægspension at tage op til 
overvejelse, hvorledes og fra hvilket tidspunkt bidragssatserne 
skal reguleres for at imødegå de øgede finansielle forpligtelser, 
som enkepensionsordningen vil medføre.

Efter de indføjede bestemmelser bliver den, der bliver enke 
efter et medlem eller en tillægspensionist, berettiget til pension 
fra sit fyldte 62. år, hvis ægteskabet har varet mindst 10 år 
og afdøde havde opnået mindst 10 års anciennitet. Gifter enken 
sig på ny, bortfalder enkepensionen, men retten genindtræder 
efter begæring, hvis ægteskabet ophører.

Enkepensionen udgør halvdelen af den tillægspension, som 
manden modtog eller ville have været berettiget til at modtage 
fra sit 67. år på grundlag af de indtil dødsfaldet betalte bidrag. 
Er enken selv medlem af arbejdsmarkedets tillægspension, får 
hun kun ret til den største af pensionerne.

De gennem tillægspensionsordningen opsparede fondsmidler 
skal anbringes i obligationer, aktier m. v. samt i fast ejendom, og 
i lighed med den tilsvarende svenske ordning kan der på nær-
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mere i loven fastsatte vilkår gennem de almindelige penge
institutter ydes lån til arbejdsgivere, der har betalt bidrag.

Der er ikke i loven indeholdt nogen automatisk regulerings
bestemmelse for udsving i leveomkostninger, men der er lagt 
vægt på, at der ved fondsmidlernes placering skal tilstræbes 
ikke blot en betryggende sikkerhed og den højest mulige for
rentning, men også så vidt gørligt en opretholdelse af midlernes 
realværdi. Ordningens ledelse skal med passende mellemrum 
optage til overvejelse spørgsmålet om en ajourføring af pen
sioner og eventuelt af bidrag.

Reglerne om ordningens ledelse og administration findes 
i §§ 20-25. I konsekvens af, at tillægspensionsordningen forud
sættes at skulle hvile i sig selv uden tilskud fra det offentlige, 
er Arbejdsmarkedets Tillægspension oprettet som en selv
stændig, selvejende institution, som ledes af den kreds, der til
vej ebringer ordningens midler, d. v. s. de grupper af lønmod
tagere og arbejdsgivere, der vil blive berørt af ordningen.

Ifølge lovens § 28 kan afgørelser truffet af Arbejdsmarke
dets Tillægspension om medlemskab, bidrag eller pensionsret 
indbringes for et ankenævn, hvis medlemmer udnævnes af 
arbejdsministeren efter indstilling af højesterets præsident, af 
sø- og handelsrettens præsident, af den faste voldgiftsret samt 
af arbejdsgivernes og lønmodtagernes repræsentanter i repræ
sentantskabet for Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Arbejdsmarkedets Tillægspension står under tilsyn af forsik
ringsrådet, og der findes i lovens § 27 nærmere regler herom, idet 
det samtidig er bestemt, at reglerne om tilsyn med pensions
kasser ikke gælder for Arbejdsmarkedets Tillægspension.

I lovens §§ 29-38 er samlet forskellige bestemmelser af 
spredt indhold, herunder om arbejdsgiveres indberetnings- og 
indbetalingspligt og om strafansvar for overtrædelse af lovens 
regler. I § 37 er det bestemt, at ydelser efter loven ikke med
tages ved beregningen af de indtægter, der lægges til grund ved 
fastsættelsen af grundbeløbet for folkepension.

Lovens ikrafttrædelsesbestemmelser findes i §§ 39-44. Det 
fremgår heraf, at der skal svares bidrag af løn, der indtjenes
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fra og med 1. april 1964, mens udbetalingen af tillægspension 
begynder 1. april 1965.

Om baggrunden for lovforslaget oplyste arbejdsministeren i sin 
mundtlige fremsættelsestale i folketinget bl. a. følgende:

„Tanken om at forbedre indkomsterne for de ældre ved ind
førelse af en tillægspension er i årene efter den anden verdenskrig 
dukket op i en række lande. Baggrunden herfor har dels været den 
kraftige økonomiske udvikling og den dermed følgende velstands
stigning, der har fundet sted i denne periode, dels den udbygning 
af den almindelige folkepensionering, der efterhånden er sket i disse 
lande.

Jeg vil også pege på, at i nogle af de lande, som det er mest nær
liggende at drage sammenligning med, er der i de seneste år tilveje
bragt tillægspensionsordninger. Dette gælder således i Sverige, Norge, 
Finland og England.

Her i landet blev problemet om indførelse af en tillægspensions
ordning i form af en forsikringsmæssig overbygning på alders- og 
invaliderentelovgivningen allerede behandlet af folkeforsikrings
kommissionen af 1948, der imidlertid ikke på daværende tidspunkt 
mente at kunne anbefale indførelse af en sådan ordning, hverken på 
obligatorisk eller frivilligt grundlag.

Spørgsmålets behandling førte imidlertid til vedtagelsen i 1956 
af lovgivningen om pristalsreguleret alderdomsopsparing, hvorved 
det blev muligt på frivillig basis gennem forsikringsselskab, bank eller 
sparekasse at sikre et vist beløb i alderdommen, således at beløbet 
er sikret værdifasthed dels gennem præmieregulering, dels gennem 
tilsagn om et særligt indekstillæg fra staten.

Tillægspensionstanken blev siden inddraget i overenskomstfor
handlingerne i foråret 1961 med henblik på at indføre en tillægs
pensionsordning som et led i arbejdsmarkedets kollektive aftaler. 
På grund af spørgsmålets omfattende og komplicerede karakter 
kunne overvejelserne herom imidlertid ikke afsluttes på daværende 
tidspunkt, men et udvalg, der i medfør af mæglingsforslagene ned
sattes af Landsorganisationen De samvirkende Fagforbund og Dansk 
Arbejdsgiverforening, fik til opgave at undersøge mulighederne for at 
indføre en sådan ordning. Der var altså på daværende tidspunkt en 
positiv indstilling hos hovedorganisationerne over for at finde frem 
til en tillægspensionsordning.

Dette udvalg, der benævntes ejterlønsudvalget, afgav i sommeren 
1962 sin redegørelse, der indeholdt en teknisk gennemgang af de 
problemer, der knytter sig til indførelsen af en tillægspensionsordning.

Under overenskomstforhandlingerne i vinteren 1962-63 viste det 
sig ikke muligt at tilvejebringe aftale om indførelse af en tillægspen
sionsordning som led i de kollektive overenskomsters fornyelse. I 
erkendelse af problemets betydning og ud fra ønsket om, at den per-
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sonkreds, der skulle omfattes af en sådan ordning, blev videre, end 
det ville have været tilfældet efter aftale mellem de to nævnte 
hovedorganisationer, blev problemet inddraget i den af regeringen 
foreslåede og af folketinget vedtagne plan til en samlet løsning af 
landets økonomiske problemer ved bestemmelsen i § 5 i overens
komstloven.

Ifølge § 5, stk. 1, i denne lov påhviler det arbejdsministeren i 
folketingsåret 1963-64 for folketinget at fremsætte lovforslag om 
gennemførelse af en tillægspensionsordning, der baseres på ind
betalinger fra arbejdsgivere og lønmodtagere med virkning fra den 
1. marts 1964. Til forberedelse af dette lovforslag blev der i medfør 
af § 5, stk. 2, nedsat et sagkyndigt udvalg, der skulle afgive indstilling 
senest den 1. december 1963.

Tillægspensionsudvalget af 1963 blev herefter nedsat den 18. april 
og har ved udgangen af november måned i år afgivet en betænkning, 
der er omdelt til tingets medlemmer.

Forslaget til lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension svarer 
bortset fra enkelte redaktionelle ændringer af lovteknisk karakter 
ganske til det af tillægspensionsudvalget i denne betænkning ud
arbejdede lovforslag.“

Ved lovforslagets 1. behandling i folketinget modtoges det med 
tilslutning fra regeringspartiernes side. Hans Rasmussen (S) var dog 
ikke uenig med dem, der havde fremført, at det ville have været 
bedre, hvis arbejdsmarkedets parter selv havde kunnet klare spørgs
målet. Lovforslaget måtte betragtes som et led i bestræbelserne for 
at sikre de flest mulige en retfærdig og rimelig andel i det forhøjede 
velstandsniveau. Der var enkelte detaljer i lovforslaget, som man 
burde se på i folketingsudvalget. Dispensationsbestemmelsen ved
rørende funktionærerne burde strammes, og man måtte sikre sig, 
at de mange, der i forvejen havde opnået en efterlønsordning, ikke 
blev ramt økonomisk ved overgangen til tillægspensionen.

Henry Christensen (V) var positivt indstillet over for tillægs
pensionstanken, og han betragtede det som noget positivt, at den 
foreslåede ordning hvilede i sig selv uden tilskud fra det offentlige. 
Lovforslaget havde dog alvorlige mangler. Alle burde stilles lige for 
loven, og derfor var en tillægspensionsordning, der kun omfattede 
lønmodtagere, ikke tilfredsstillende. Funktionærernes stilling var 
efter lovforslaget for usikker, og dette spørgsmål måtte ligeledes 
klares. Det var uforsvarligt, at der ikke i lovforslaget var taget 
stilling til enkernes og børnenes stilling. Administrationsapparatet, 
der var stillet forslag om, var for besværligt. Det ville være simplere, 
at de beløb, der skulle betales, opkrævedes over skattebilletten. Alle 
disse spørgsmål måtte der arbejdes med i udvalget, og Henry Chri
stensen tilsagde på sit partis vegne en positiv indsats i så henseende.

Asger Jensen (KF) havde bemærket, at tillægspensionsbeløbet 
ikke skulle medregnes i de indtægter, der var afgørende for folke-
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pensionen. Det ville efter hans mening have været mere logisk at 
begynde med at fjerne folkepensionens nedslagsregler. Det var efter 
hans opfattelse også en fejl, at lovforslagets pensionssatser gav alle 
samme pension uanset størrelsen af den arbejdsindtægt, der lå til 
grund for pensionen. Der burde indføres en gradueret skala. Ligesom 
Henry Christensen fandt han det rigtigst, at der blev ydet tillægs
pension til alle, ikke blot til lønmodtagerne, og enke- og børne
pensionsspørgsmålet måtte klares nu ved lovens tilblivelse. Asger 
Jensen sluttede med at henstille, at man overvejede, om ikke det 
nye administrationsapparat kunne placeres i provinsen.

Også Helge Larsen (RV) fandt, at dispensationsadgangen for 
funktionærer var for vidtgående. I øvrigt var det klart, at der måtte 
ske en tilsvarende forbedring af tjenestemændenes stilling. Hvad 
angik de selvstændigt erhvervsdrivende, var han ikke sikker på, at 
alle ville være interesseret i at deltage i tillægspensionsordningen. 
Hele dette spørgsmål måtte nøje undersøges. Principielt ønskede 
han imidlertid tillægspensionen udbygget således, at alle kunne være 
med, men spørgsmålets løsning forudsatte yderligere undersøgelser.

Chr. Madsen (SF) mente, at man burde forsøge at få arbejds
giverne til at betale alle udgifterne ved tillægspensionen. Spørgs
målet om invalide-, enke- og børnepension måtte klares inden lovens 
vedtagelse. Fondsbestyrelsesreglerne betragtede Chr. Madsen som 
meget vigtige. Der måtte herigennem være mulighed for, at nogle 
af fondens midler kunne anbringes i billige lån til boligbyggeri, og 
den i lovforslaget anførte prioritetsorden for midlernes anbringelse 
burde ændres.

Iver Poulsen (Uafh) udtalte sig stærkt kritisk om lovforslaget. 
Det eneste lyspunkt var efter hans mening, at ordningen hvilede 
i sig selv. Han ville have interesse for lovforslaget, hvis det havde 
omfattet hele befolkningen. Der var befolkningsgrupper, f. eks. land
bruget, hvis indtægter lå væsentlig lavere end lønmodtagernes ind
tægter, og de ville finde det urimeligt, at lønmodtagerne nu skulle 
have både folkepension og tillægspension. Hans parti ville ikke med
virke til at skabe nye økonomiske skillelinjer i befolkningen.

Efter 1. behandling henvistes lovforslaget til behandling i et 
udvalg, der stillede en lang række spørgsmål til arbejdsministeren. 
Udvalgets spørgsmål og ministerens besvarelser optryktes i et særligt 
bilagshæfte, som udvalget afgav forud for betænkningen. I betænk
ningen stillede arbejdsministeren en række ændringsforslag, hvoraf 
de vigtigste er omtalt ovenfor i forbindelse med omtalen af lovens ind
hold. Endvidere stillede Chr. Madsen ændringsforslag vedrørende 
forhøjelse af pensionsbeløbene, forbedring af den af arbejdsmini
steren foreslåede enkepensionsordning og en bestemmelse om, at 
arbejdsgiverne skulle betale hele tillægspensionsbidraget.

I betænkningen beklagede et mindretal, bestående af venstres 
og det konservative folkepartis medlemmer af udvalget med und-
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tagelse af Adolph Sørensen, at der ikke i udvalget havde kunnet 
opnås tilslutning til et arbejde for sådanne ændringer af forslaget, 
at der kunne gives alle borgere adgang til at blive omfattet af tillægs
pensionsordningen, i videst muligt omfang byggende på de i forslaget 
indeholdte principper. Mindretallet erkendte, at udarbejdelsen af 
sådanne ændringsforslag var tidkrævende, men mente, at regeringen 
i tide burde have foranlediget disse forhold afklaret, så folketinget 
kunne have taget stilling til en samlet løsning af tillægspensions
problemet. Mindretallet opfordrede regeringen til inden lovforslagets 
færdigbehandling ved hjælp af sagkyndig bistand at søge de hertil 
fornødne ændringsforslag udarbejdet.

Adolph Sørensen (KF) gjorde i en særudtalelse opmærksom på, 
at han ikke kunne tilslutte sig den af ministeren foreslåede ændring 
vedrørende ophævelse af dispensationsadgangen for personer, der 
i forvejen var tilsluttet en pensionsordning, og vedrørende indførelse 
af en enkepensionsordning.

Ved lovforslagets 2. behandling stillede Henry Christensen og 
Asger Jensen følgende forslag om motiveret dagsorden:

„Idet folketinget opfordrer regeringen til inden 3. behandling 
at udarbejde de ændringsforslag, der er fornødne for, at tinget kan 
tage stilling til en alle omfattende tillægspensionsordning, 
fortsætter folketinget behandlingen af lovforslaget.“

Dette dagsordensforslag besvaredes af Hans Rasmussen og Helge 
Larsen med følgende dagsordensforslag:

„Idet folketinget konstaterer, at regeringen allerede har givet 
tilsagn om at fremsætte forslag om udvidelse af tillægspensionsord
ningen til at omfatte alle og om at fremskynde det forberedende 
udvalgsarbejde herom mest muligt,
fortsætter folketinget behandlingen af lovforslaget om Arbejds
markedets Tillægspension.“

I tilslutning hertil oplyste arbejdsministeren, at det var rege
ringens udtrykkelige ønske, at man skulle nå frem til en ordning 
som den, der er indført i Sverige, omfattende hele befolkningen. 
Spørgsmålet var imidlertid så omfattende, at det ikke var muligt 
at løse det i forbindelse med det fremsatte lovforslag, men der var 
nedsat et udvalg til undersøgelse af problemerne, og ministeren kunne 
oplyse, at dette udvalg havde påbegyndt sit arbejde, der ville blive 
fremskyndet. Udvalgets kommissorium havde folketinget haft lejlig
hed til at gøre sig bekendt med, idet kommissoriet var offentliggjort 
i det af folketingsudvalget afgivne bilagshæfte.

Efter at det af Hans Rasmussen og Helge Larsen stillede dags
ordenforslag var vedtaget med 95 stemmer mod 67, hvorved det 
først stillede dagsordenforslag bortfaldt, vedtoges de af arbejds
ministeren stillede ændringsforslag, mens Chr. Madsens ændrings
forslag forkastedes. Ved 3. behandling vedtoges det ændrede lov-
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forslag med 113 stemmer (S, KF, RV, SF (med undtagelse af Skræp
penborg-Nielsen) og ministeren for Grønland) mod 5 (Uafh). 30 med
lemmer (V, Skræppenborg-Nielsen (SF) og Rosing (Grønl.)) tilkende
gav, at de hverken stemte for eller imod.

81. Lov om ændring af lov om den faste voldgiftsret. 
(Arbejdsminister Erling Dinesen). [A. sp. 939. C. sp. 193].

Skriftlig fremsættelse 4/2 (F. sp. 2536). 1. beh. 11 /2 (F. sp. 
3000). Partiernes ordførere: Helge Nielsen, Thisted Knudsen, 
Knud Thomsen, Kirkegaard, Chr. Madsen og Mose Hansen. 2. 
beh. 25/2 (F. sp. 3182). 3. beh. 27/2 (F. sp. 3222). Loven stadfæstet
4. marts 1964. (Lovt. nr. 60).

Loven, der bygger på en indstilling fra arbejdsretskom
missionen af 1956, indeholder ingen gennemgribende ændringer 
af lov nr. 536 af 4. oktober 1919 om den faste voldgiftsret, men 
kun mindre, af praktiske hensyn dikterede rettelser, der bl. a. 
tilsigter at lovfæste praksis, således som denne i tidens løb har 
udviklet sig på grundlag af den gældende lovs bestemmelser.

Endvidere ændres rettens navn til: „arbejdsretten“ og i over
ensstemmelse dermed tillige titlen på loven af 1919. Dette 
tilsigter i første række at understrege rettens karakter af en 
egentlig domstol, men også at tilvejebringe større overens
stemmelse med de i Norge og Sverige anvendte betegnelser for 
tilsvarende domstole.

Af de i øvrigt gennemførte ændringer skal kun enkelte 
nævnes.

Den i § 2, stk. 4, givne adgang til at oprette en eller flere 
tilsvarende retter ved kgl. anordning bortfalder, idet dette — 
efter voldgiftsrettens og regeringens opfattelse — alene bør 
kunne ske ved lov.

Det fastslås — ved en ændring i § 9 — at udeblivelsesdom 
kan afsiges af formanden uden tilkaldelse af rettens øvrige 
medlemmer.

Bestemmelsen i § 14, stk. 2, om adgang til kære af for
mandens kendelser vedrørende visse tvistigheder bortfalder. Be
stemmelsen har aldrig været anvendt i praksis.
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Lovforslaget gav ikke anledning til særlige bemærkninger i 
folketinget.

Det vedtoges uden udvalgsbehandling enstemmigt ved tredje 
behandling med 95 stemmer; 8 medlemmer (SF) tilkendegav, at de 
hverken stemte for eller imod.

82. Lov om ændringer i lov om retsforholdet mellem 
arbejdsgivere og funktionærer. (Arbejdsminister Erling Dine
sen). [A. sp. 209. C. sp. 217].

Skriftlig fremsættelse 18/10 (F. sp. 423). 1. beh. 7/n (F. sp. 
838). Partiernes ordførere: Egon Jensen, Henry Christensen, 
Ninn-Hansen, Helge Larsen, Erik A. Jensen og Iver Poulsen. 
Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Egon Jensen, Lis Groes, 
Boye Hansen, Jørgen Peder Hansen [formand], Helge Nielsen, 
Axel Ivan Pedersen, Hans Rasmussen, Rudy Schrøder, Helge 
Larsen [næstformand], Henry Christensen, P. E. Eriksen, 
Viggo Hauch, Axel Kristensen, Ninn-Hansen, Haunstrup Clem
mensen, Asger Jensen og Erik A. Jensen). Betænkning (B. sp. 
261) afgivet 26/2. 2. beh. *f2 (F. sp. 3432). Henvist til fornyet 
udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning (B. sp. 523) afgivet 6/3.
3. beh. 11 /3 (F. sp. 3680). Loven stadfæstet 20. marts 1964. 
(Lovt. nr. 77).

Om baggrunden for loven anføres:
I den tid, der er forløbet siden funktionærlovens revision i 1948, 

har der fundet en betydelig udvikling sted inden for arbejdsmarkedet. 
Der er også på en del punkter sket ændringer i funktionærernes arbejds
opgaver og arbejdsvilkår, og der er nu tale om en samfundsgruppe, 
der omfatter op imod 400.000 kvinder og mænd, og som må forventes 
også i fremtiden at ville vokse i omfang og betydning.

På denne baggrund optog regeringen i 1962 til overvejelse og 
forhandling en række forslag og ønsker fra forskellig side om en 
ajourføring af funktionærlovens bestemmelser. Forhandlingerne med 
de på dette område interesserede organisationer danner grundlaget 
for loven.

Arbejdsministeren oplyste i sin fremsættelsestale bl. a., at rege
ringen ikke havde fundet anledning til at imødekomme ønsker, som 
fra forskellig side var fremkommet om en ændring i selve funktionær
begrebet, idet den gældende affattelse af lovens § 1 stort set var til
strækkelig smidig til at muliggøre inddragelse af nye grupper under 
loven.
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I forbindelse med omtalen af det af venstre og det konservative 
folkeparti fremsatte lovforslag om ændring af funktionærloven 
(side 439) gav ministeren dog i udvalgets betænkning tilsagn om 
at henvise en række principielle spørgsmål om en eventuel udvidelse 
af funktionærbegrebet og om sikring af organisations- og forhand
lingsretten til behandling i et af arbejdsministeren nedsat sagkyndigt 
udvalg.

I det følgende omtales de væsentligste af lovens bestem
melser, idet de anførte paragraffer henviser til funktionærloven.

Ved en ændring af £ 1, stk. 2, fastslås det, at deltidsarbejde 
er omfattet af funktionærloven, for så vidt den ansatte af 
vedkommende arbejdsgiver beskæftiges gennemsnitligt mindst 
15 timer ugentlig.

Baggrunden for bestemmelsen er den stedfundne udvik
ling på arbejdsmarkedet, der har bevirket, at et stadigt stigende 
antal tager erhvervsmæssig beskæftigelse på deltidsbasis. Den 
hidtidige bestemmelse er af domstolene fortolket således, at 
den ansatte kan anses for funktionær, når han er beskæftiget 
omkring halvdelen af normal arbejdstid.

Bestemmelsen tilsigter at fjerne den usikkerhed, der har 
været med hensyn til spørgsmålet, om den deltidsarbejdende i 
givet fald er omfattet af lovens bestemmelser, og inddrager 
i øvrigt deltidsarbejde under loven i et noget videre omfang 
end hidtil.

Mens der ikke hidtil har været stillet krav om forudgående 
opsigelsesvarsel, når arbejdet har været af rent midlertidig 
karakter eller på prøve og arbejdsforholdet ikke har vedvaret 
ud over 3 måneder, indsættes nu — ved en ændring i § 2 — 
en bestemmelse om et opsigelsesvarsel på mindst 14 dage i 
sådanne arbejdsforhold.

Samtidig bestemmes det, at opsigelse såvel fra arbejds
giverens som fra funktionærens side for at være gyldig, skal ske 
skriftligt, medmindre der er tale om arbejdsforhold af midler
tidig karakter eller på prøve.

Da ansættelse på prøve sædvanligvis sker med henblik på 
senere fast tilknytning til virksomheden, er det fundet rime
ligt også for sådanne arbejdsforhold at indføre et — kortere — 
opsigelsesvarsel fra arbejdsgiverens side.
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Uanset at der efter dansk rets almindelige regler ikke stilles 
krav om skriftlighed ved indgåelse og ophævelse af aftaler, er 
det fundet hensigtsmæssigt at afskære den tvivl, der efter 
erfaringerne ofte kan forekomme med hensyn til, om opsigelse 
har fundet sted.

Der indføres som en ny § 2 a en almindelig bestemmelse 
om pligt for arbejdsgiveren til at yde funktionæren godtgørelse 
i tilfælde af usaglig opsigelse. Det er efter bestemmelsen en 
betingelse for denne pligt, at funktionæren er fyldt 20 år, at 
han har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst 
1 år før opsigelsen, og at opsigelsen ikke kan anses for rimeligt 
begrundet i funktionærens eller virksomhedens forhold.

Godtgørelsen fastsættes under hensyn til ansættelsestiden 
og sagens øvrige omstændigheder, men kan ikke overstige lønnen 
for en periode svarende til halvdelen af opsigelsesvarslet efter 
lovens § 2, stk. 2 og 3. Er funktionæren ved opsigelsen fyldt 30 år, 
kan godtgørelsen dog udgøre indtil 3 måneders løn.

Har funktionæren ved opsigelsen været uafbrudt beskæftiget 
ved virksomheden i mindst 10, henholdsvis 15 år, kan godtgørel
sen udgøre 4, henholdsvis 6 måneders løn.

Der blev ved hovedaftalen mellem Dansk Arbejdsgiverforening 
og Landsorganisationen i Danmark, De samvirkende Fagforbund 
gennemført almindelige bestemmelser om erstatning i tilfælde af 
usaglige afskedigelser. Tilsvarende regler er gennemført for den del 
af funktionærområdet, der dækkes af Handels- og Kontorfunktionæ
rernes Forbund i Danmark og Kontor- og Handelsfagenes Arbejds
giverforening og er endvidere overført til betydelige funktionærgrup
per uden for nævnte overenskomstområde.

På denne baggrund er det fundet rimeligt at indføre de nævnte 
bestemmelser. Regeringen har derimod ikke fundet anledning til at 
instituere et særligt organ til a fgørelse af sager om usaglige opsigelser, 
som derfor henhører under de almindelige domstole.

Ved en ændring til § 7, stk. 3, udvides arbejdsgiverens pligt 
til at betale halv løn under en kvindelig funktionærs graviditet 
til 5 måneder, og der gives den gravide funktionær en vis valg
frihed med hensyn til placeringen af perioden før og efter 
fødslen. Bestemmelsen må ses på baggrund af overenskomst
mæssige bestemmelser.
19
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Det præciseres ved en udtrykkelig bestemmelse i loven — 
§ 17 a — at funktionæren ved fratræden i løbet af et regnskabsår 
har krav på en forholdsmæssig andel af tantieme, gratiale eller 
lignende ydelser. Bestemmelsen er en imødekommelse af et fra 
flere funktionærorganisationers side rejst ønske om at afskære 
en i praksis ikke sjældent forekommende tvivl.

Bestemmelsen om konkurrenceklausuler — §18 — ændres, 
således at en sådan forpligtelse kun med retsvirkning kan ind
gås af en funktionær, der indtager en særlig betroet stilling, 
eller som indgår aftale med sin arbejdsgiver om udnyttelsesretten 
til en af funktionæren gjort opfindelse.

Ændringen skyldes, at funktionærorganisationerne har påvist, 
at bestemmelsen i § 18 må siges at være blevet misbrugt, og det er 
særligt fundet stødende, at der ved konkurrenceklausuler også i 
nogle tilfælde er pålagt mere underordnede funktionærer særdeles 
vidtgående indskrænkninger, ikke blot i deres adgang til at drive 
selvstændig virksomhed, men også i adgangen til at tage ansættelse 
i andre virksomheder.

Under behandlingen i folketinget indsattes bestemmelsen, hvor
efter arbejdstagere — uanset om deres stilling kan karakteriseres 
som særligt betroet — kan indgå aftale med arbejdsgiveren om kon
kurrenceforhold i forbindelse med udnyttelse af en af arbejdstageren 
gjort opfindelse.

Loven træder i kraft den 1. april 1964.
Lovforslaget behandledes i folketinget sammen med det tid

ligere nævnte af venstre og det konservative folkeparti fremsatte 
forslag til lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejds
givere og funktionærer.

Bestemmelserne i lovforslaget, som for en stor del indholds
mæssigt svarede til bestemmelser i det af venstre og det konservative 
folkeparti fremsatte lovforslag, gav ikke anledning til særlig debat, 
idet de kunne tiltrædes af alle partieres ordførere med undtagelse af 
Iver Poulsen (Uafh). Denne havde fundet det mere rigtigt at nedsætte 
en kommission til en grundig gennemdrøftelse af de problemer, som 
den stedfundne udvikling inden for funktionærområdet måtte have 
rejst, og som eventuelt kunne nødvendiggøre lovændringer. De fore
slåede ændringer fandt han for en stor del uheldige og stillede derfor 
på en række punkter ændringsforslag, som imidlertid ved 3. behand
ling forkastedes med alle andre partiers stemmer mod de uafhængiges.

Om forhandlingerne, der var ret langvarige, må i øvrigt henvises 
til tidenden. De drejede sig i hovedsagen om principielle spørgsmål, 
som ikke var medtaget i regeringens lovforslag, herunder navnlig
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organisationernes forhandlingsret og en eventuel udvidelse af funk
tionærbegrebet.

Som nævnt gav ministeren i udvalgets betænkning tilsagn om 
at lade disse og andre spørgsmål behandle i et udvalg, som af mini
steren agtedes nedsat med repræsentanter fra de interesserede orga
nisationer.

Herefter vedtoges lovforslaget med enkelte ændringer ved
3. behandling enstemmigt med .140 stemmer; 6 medlemmer (Uafh) 
tilkendegav, at de hverken stemte for eller imod.

83. Lov om ændring i lov om arbejdsanvisning og 
arbejdsløshedsforsikring m. v. (Om ændret pristalsregulering). 
(Arbejdsminister Erling Dinesen). [A. sp. 217. C. sp. 37].

Skriftlig fremsættelse 18/10 (F. sp. 430). 1. beh. 29/io (F. sp. 
694). Partiernes ordførere: Ditlevsen, Jacob Sørensen, Jørgen 
Jensen, Jens P. Jensen, Chr. Madsen og Iver Poulsen. Henvist 
til samme udvalg som forslag til lov om ændring i lov om for
sikring mod følger af ulykkestilfælde m. fl. lovforslag (se 
ovenfor under nr. 68). Betænkning (B. sp. 51) afgivet 26/n-
2. beh. 20/n (F. sp. 1430). 3. beh. e/12 (F. sp. 1646). Loven stad
fæstet 18. december 1963. (Lovt. nr. 414).

Loven er ligesom den under nr. 68 omtalte lov om ændring 
i lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde en følge af 
lov nr. 83 af 16. marts 1963 om beregning af et regulerings
pristal og gennemfører de heraf nødvendiggjorte ændringer i 
reguleringsbestemmelserne. Loven er udformet i overensstem
melse med principperne i tilsvarende nye bestemmelser, der 
allerede er gennemført i en række sociale love.

For at opnå en ajourføring af de i loven indeholdte beløb 
med prisudviklingen frem til januar 1963, der er basistidspunk
tet for det nye reguleringspristal, er der ved fastsættelsen af 
beløbene taget hensyn til, at der efter den seneste regulering 
— efter de hidtil gældende bestemmelser — henstod visse 
mindre udækkede prisstigninger.

Lovforslaget gennemførtes i folketinget sammen med en række 
andre lovforslag af tilsvarende karakter. Der henvises i det hele til 
omtalen af den nævnte lov om ændring i ulykkesforsikringsloven.

Lovforslaget vedtoges ved tredje behandling uændret og en
stemmigt.
19*
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84. Lov om ændringer i lov om ferie med løn. (For
højelse af feriegodtgørelsen m. v.). (Arbejdsminister Erling 
Dinesen). [A. sp. 1653. C. sp. 413].

Skriftlig fremsættelse 12/3 (F. sp. 3755). 1. beh. 19/3 (F. sp. 
4214). Partiernes ordførere: Robert Sørensen, Jacob Sørensen, 
Ninn-Hansen, Aage Fogh, Chr. Madsen og Mose Hansen. 
Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Robert Sørensen, Bladt, 
Egon Jensen, Lund Jensen [formand], Evald Kristensen, Helge 
Nielsen, Hans Rasmussen, Chr. Thomsen, Aage Fogh [næst
formand], Jacob Sørensen, Thisted Knudsen, Ejner Kristensen, 
Skov Thulesen, Ninn-Hansen, Juul Madsen, Adolph Sørensen 
og Chr. Madsen). Betænkning (B. sp. 693) afgivet 23/4. 2. beh. 30/4 
(F. 4996). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. 3. beh. 6/5 
(F. sp. 5031). Loven stadfæstet 13. maj 1964. (Lovt. nr. 148).

Af ministerens fremsættelsestale anføres:
„Ved ferieloven af 13. april 1938 blev feriegodtgørelsen fastsat 

til 4 pct. for 2 ugers ferie.
Efter at der ved mæglingsforslag fra forligsmanden i marts 1952 

var blevet indført adgang til 3 ugers ferie inden for hele overenskomst
området og sket en forhøjelse af den overenskomstmæssige feriegodt
gørelse til 6% pct., blev denne forbedring for det øvrige arbejds
marked fulgt op ved ferieloven af 31. marts 1953, der gav ret til 
3 ugers ferie og fastsatte feriegodtgørelsen til 6% pct. Baggrunden 
for forhøjelsen af feriegodtgørelsen med % pct. ud over 6 pct. var 
den, at man fandt det rimeligt at give en vis dækning af de særlige 
udgifter, der er forbundet med at holde ferie.

Ved de af overenskomstnævn i foråret 1963 i medfør af § 3, stk. 3, 
jfr. stk. 1, i lov nr. 69 af 13. marts 1963 om forlængelse af kollektive 
overenskomster afsagte kendelser er det bl. a. bestemt, at ferie
betalingen forhøjes med % pct., og at der i tilfælde, hvor der i stedet 
for feriegodtgørelse gives ferie med løn ved feriens afholdelse, skal 
udbetales supplement til ferielønnen på % pct. af den i det foregående 
ferieår indtjente løn beregnet efter ferieloven.

I medfør af § 3, stk. 4, i lov om forlængelse af kollektive over
enskomster vil de i henhold til lovens regler fastsatte tillæg være at 
yde til tilsvarende lønmodtagere på overenskomstområder uden for 
de i overenskomstloven § 3, stk. 3, nævnte.

Regeringen må herefter finde det rimeligt, at der ved ændring 
af ferieloven af 1953 sker en tilsvarende forhøjelse af feriegodtgørelsen, 
henholdsvis ferielønnen, for sådanne ferieberettigede, som ikke er om
fattet af kollektive overenskomster...........“
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Loven går ud på en forhøjelse af den ved ferielovens § 5, 
stk. 1, fastsatte feriegodtgørelse på 6% pct. med % pct. til 
iy4 pct.

Der foretages endvidere en tilføjelse til lovens § 5, stk. 2, 
om et tillæg til ferielønnen for sådanne ferieberettigede, som får 
løn under ferien, på % pct., som udbetales kontant til de ferie
berettigede, når ferien holdes.

Ministeren oplyste i sin fremsættelse, at eventuelle aftaler 
mellem arbejdsgivere og ferieberettigede om erstatning af det 
kontante tillæg med 3 yderligere feriedage med løn ville kunne 
opnå arbejdsministeriets godkendelse.

Bestemmelserne om forhøjelse af feriegodtgørelsesprocenten 
og kontanttillægget til løn under ferien får — ifølge §2 — 
også gyldighed for de områder, der omfattes af de i ferielovens 
§ 6, stk. 1, omhandlede lønningsregulativer og de i samme 
bestemmelses stk. 2 omhandlede overenskomster og regulativer.

Loven har — ifølge §3 — virkning fra den 1. april 1964, 
således at den forhøjede feriegodtgørelse eller det kontante 
tillæg til ferielønnen første gang kommer til udbetaling i ferie
året 1965-66 på grundlag af den i ferieåret 1964-65 indtjente løn.

Lovforslaget fremsattes og behandledes sammen med det neden
for omtalte forslag til lov om ændringer i medhjælperloven.

Arbejdsministeren gjorde ved fremsættelsen af lovforslaget op
mærksom på, at der var en række andre spørgsmål i forbindelse med 
ferieloven, som igennem nogen tid havde været genstand for over
vejelse. Man havde imidlertid fundet det rettest i forslaget alene at 
søge lovhjemmel for en ajourføring af feriegodtgørelsen og løn under 
ferien med den forbedring af disse goder, som havde fundet sted ved 
overenskomstnævnets kendelser, og var indstillet på at søge de 
resterende spørgsmål gjort til genstand for forhandling med hoved
organisationerne med henblik på senere at vende tilbage til spørgs
målet om yderligere lovændringer.

Mens ordførerne havde stærkt divergerende opfattelser af den 
i foråret gennemførte helhedsløsning, som lovforslaget var en kon
sekvens af, var der almindelig enighed om, at det måtte være rime
ligt at gennemføre en forhøjelse af feriegodtgørelsen for dem, der 
ikke var omfattet af kollektive overenskomster.

Jacob Sørensen (V) fandt imidlertid, at lovforslaget brød med 
et hidtil gældende princip, idet forhøjelsen af feriegodtgørelsen efter 
lovforslaget kunne være større, end lønnen ville have været i ferien.
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Den foreslåede udbetaling af et supplement til dem, der havde ferie 
med løn, ville tillige igangsætte et nyt administrationsbesvær for 
mange arbejdsgivere, hvilket var uhensigtsmæssigt og slet ikke stod 
i forhold til den beskedne lønforhøjelse.

Ninn-Hansen (KF) fremhævede som sit partis principielle syns
punkt, at på funktionærområdet måtte de goder, der blev opnået ved 
overenskomstforhandlinger, overføres i den gældende lovgivning, hvad 
enten det drejede sig om funktionærloven eller som her ferieloven, og 
at det ikke kunne være rimeligt, at funktionærer og andre, der ikke 
var omfattet af kollektive overenskomster, af den grund skulle have 
ringere vilkår end andre.

Han ville i øvrigt finde det rimeligt, at der i selve loven blev 
indsat en bestemmelse om ret til i stedet for feriegodtgørelse at få 3 
dages længere ferie.

Hvad det sidste punkt angik henviste arbejdsministeren til, at 
han i sin fremsættelse havde nævnt, at der var indgået en herpå 
sigtende aftale mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Fælles
repræsentationen for danske Arbejdsleder- og tekniske Funktionær
foreninger, og ministeren bekræftede, at denne og tilsvarende over
enskomstmæssige aftaler ville kunne godkendes. Han var derimod 
betænkelig ved, at man i en social beskyttelseslov gav mulighed for 
at træffe individuelle aftaler, idet funktionæren i sådanne forhold 
oftest ville være den svageste part.

Med en enkelt ændring af formel karakter vedtoges lovforslaget 
enstemmigt ved 3. behandling.

85. Lov om ændringer i medhjælperloven. (Tillæg til 
ferielønnen). (Arbejdsminister Erling Dinesen). [A. sp. 1657.
C. sp. 415].

Skriftlig fremsættelse 12f3 (F. sp. 3755). 1. beh. 19/3 (F. sp. 
4214). Partiernes ordførere: Robert Sørensen, Jacob Sørensen, 
Juul Madsen, Aage Fogh, Chr. Madsen og Mose Hansen. 
Henvist til samme udvalg som forslag til lov om ændringer i 
lov om ferie med løn (se ovenfor). Betænkning (B. sp. 693) 
afgivet 23/4. 2. beh. 30/4 (F. sp. 4996). Henvist til fornyet ud
valgsbehandling. 3. beh. 6/5 (F. sp. 5032). Loven stadfæstet 
13. maj 1964. (Lovt. nr. 149).

Ved den foran omtalte lov om ændringer i lov om ferie med 
løn er der gennemført en forhøjelse af feriegodtgørelsen med 
3/4 pct., hvor der ydes ferie med feriegodtgørelse, og om kontant
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udbetaling aj et tillæg på 3/4 pct. af den i det foregående ferieår 
indtjente løn, hvor der ydes ferie med løn.

På baggrund heraf gennemføres ved nærværende lov en 
forhøjelse af ferielønnen for sa vidt angår medhjælpere, der om
fattes af medhjælperloven, og som i henhold til denne oppebærer 
løn under ferie.

Ved en ny affattelse af § 11 i lov nr. 156 af 31. maj 1961, 
medhjælperloven, bestemmes det bl. a., at medhjælperen har 
krav på et tillæg til feriélønnen på 1 pct. af lønnen for den 
periode, på grundlag af hvilken der erhverves ret til ferie efter 
lovens hidtidige bestemmelser. Ved beregningen af tillægget 
bortses der fra værdien af kost og logi samt sådanne lønnings
andele, der ydes på grundlag af virksomhedens overskud, som 
overarbejdsbetaling eller på andet variabelt grundlag. Til
lægget udbetales, når ferien holdes.

Det kan ved arbejdsaftalens indgåelse aftales, at tillægget 
til ferielønnen indregnes i den for arbejdsforholdet aftalte løn 
og udbetales sammen med denne.

Ved en tilføjelse til medhjælperlovens § 16 fastslås, at 
medhjælperen har krav på det samme tillæg i den situation, 
hvor han på grund af sygdom eller tilskadekomst ikke inden 
arbejdsforholdets ophør har kunnet holde den ham tilkommende 
ferie, og hvor der tilkommer ham løn og kostpenge for hver 
mistet feriedag.

Tillægget til ferielønnen udbetales på grundlag af løn for 
tiden efter 1. november 1964.

Lovforslaget fik under behandlingen i folketinget en ny affattelse. 
Herved blev af hensigtsmæssighedsgrunde hele medhjælperlovens § 11 
omredigeret. Samtidig foretoges visse ændringer i de oprindeligt 
foreslåede bestemmelser om tillægget. Det blev således af praktiske 
— beregningsmæssige — grunde fastsat til 1 pct. imod efter det 
oprindelige forslag % pct., men til gengæld alene aflønnen eksklusive 
værdien af kost og logi samt sådanne lønningsandele, der ikke kan 
beregnes nøjagtigt ved aftalens indgåelse, idet de er afhængige af 
variable forhold såsom virksomhedens overskud, overarbejde m. v.

Bestemmelsen om, at tillægget kan indregnes i lønnen og ud
betales sammen med denne, hvilken bestemmelse også indsattes 
under behandlingen, forudsætter en udtrykkelig aftale derom ved
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arbejdsaftalens indgåelse. Efter de almindelige bevisbyrderegler vil 
bevisbyrden for, at en sådan aftale er indgået, påhvile arbejdsgiveren.

Lovforslaget blev under behandlingen i folketinget genstand for 
en del kritik, idet det hævdedes, at dets bestemmelser ville være 
overordentligt vanskelige at administrere.

De fremførte synspunkter blev for en dels vedkommende 
imødekommet gennem de af ministeren stillede ændringsforslag, der 
vedtoges ved 2. behandling. Ved ændringerne vistes ligeledes for
ståelse for nogle af landboforeningerne og husmandsforeningerne 
fremførte tanker, der kom til udtryk i henvendelser, der er optrykt 
som bilag til udvalgets betænkning.

Venstres ordfører (Jacob Sørensen) kunne dog ikke — selv 
med de gennemførte ændringer — tiltræde lovforslaget, som han i 
øvrigt fandt overflødigt.

Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget med 111 stemmer mod 
25 (V); 1 medlem (Rosing (Grønl.)) tilkendegav, at han hverken 
stemte for eller imod.

86. Lov om foretagelse af visse ekspropriationer m. v. 
(Minister for offentlige arbejder Lindberg). [A. sp. 1269. C. sp. 
223].

Skriftlig fremsættelse 27/2 (F. sp. 3221). 1. beh. 4/3 (F. sp. 
3489). Partiernes ordførere: Aage Knudsen, Conrad Kofoed, 
Hagen Hagensen, Axel Sørensen, Arne Larsen og Grøndahl.
2. beh. 10/3 (F. sp. 3616). 3. beh. 12/3 (F. sp. 3770). Loven stad
fæstet 20. marts 1964. (Lovt. nr. 78).

Ved loven bemyndiges ministeren for offentlige arbejder 
til — om fornødent ved ekspropriation — at foretage visse 
arealerhvervelser i finansåret 1964-65. Bestemmelserne herom 
svarer ganske til de bestemmelser, der indeholdes i lov nr. 78 
af 13. marts 1963 for finansåret 1963-64 (årbog 1963-64, side 
270).

Ved fremsættelsen af lovforslaget gjorde ministeren for offentlige 
arbejder nogle bemærkninger med henblik på, at han kort forinden 
havde fremsat et forslag til lov om fremgangsmåden ved ekspro
priation vedrørende fast ejendom (se nærmest efterfølgende sag).

Sidstnævnte lovforslag var udarbejdet på grundlag af en kom
missionsbetænkning, og ministeren var „ganske enig i kommissionens 
forslag om, at der — nærmest af ordensmæssige grunde — sker en 
samling af visse ekspropriationsbestemmelser under ministeriet for 
offentlige arbejder, og at den årligt tilbagevendende lov under mini-
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steriet for offentlige arbejder om foretagelse af visse ekspropriationer 
.... afløses af lovbestemmelser, der ikke er tidsbegrænset.

Kommissionens udkast til en permanent lov til afløsning af den 
årlige ekspropriationslov forudsætter imidlertid eksistensen af den 
foreslåede lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende 
fast ejendom. Ved 1. behandling her i tinget af dette lovforslag 
mødte det, mener jeg, velvilje fra alle sider, men man ønskede en 
række problemer nærmere drøftet og undersøgt i det nu nedsatte 
udvalg. Da det derfor er uvist, om dette lovforslag vil være vedtaget 
inden den 1. april 1964, hvor den løbende årlige ekspropriationslov 
udløber, har jeg ment det rettest under disse omstændigheder at 
fremsætte forslag til en lov om foretagelse af visse ekspropriationer, 
hvis gyldighed begrænses til det kommende finansår, således som det 
hidtil har været praksis.“

Lovforslaget gennemførtes uden udvalgsbehandling. Det ved
toges enstemmigt, idet 1 grønlandsk medlem afholdt sig fra at stemme.

87. Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation ved
rørende fast ejendom. (Minister for offentlige arbejder Lindberg.) 
[A. sp. 785. C. sp. 601].

Skriftlig fremsættelse 29/i (F. sp. 2385). 1. beh. 4/2 (F. sp. 
2546). Partiernes ordførere: Aage Knudsen, Helga Pedersen, 
Hagen Hagensen, Aage Fogh, Arne Larsen og Grøndahl. 
Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Aage Knudsen, Ger
holm, Horn, Egon Jensen, Kai Jensen (fra x/4 Teichert), Carl 
Nielsen, K. Axel Nielsen [formand], Wingsøe, Aage Fogh [næst
formand], Helga Pedersen, Holmberg, Thisted Knudsen, Conrad 
Kofoed, Hagen Hagensen, Vestergaard Poulsen, Thestrup og 
Arne Larsen). Betænkning (B. sp. 897) afgivet 15/5. 2. beh. 20/5 
(F. sp. 5243). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. 3. beh. 27/5 
(F. sp. 5530). Loven stadfæstet 4. juni 1964. (Lovt. nr. 186).

I 1956 nedsatte ministeriet for offentlige arbejder en kom
mission, der fik til opgave at foretage en undersøgelse af lov
givningens regler om den formelle fremgangsmåde ved ekspro
priationsforretningers foretagelse samt eventuelt at fremkomme 
med forslag til en generel lovgivning på dette område, herunder 
forslag til bestemmelser, der måtte anses for hensigtsmæssige 
til nærmere at udfylde reglerne i § 73 i grundloven af 5. juni 
1953.
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Kommissionen afgav i maj 1963 en første betænkning 
(nr. 330), hvori den indstiller, at der gennemføres en lov om 
fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, 
og betænkningen indeholder udkast til en sådan lov.

Det af ministeren for offentlige arbejder fremsatte lov
forslag var omtrent enslydende med kommissionens udkast, 
idet forslaget på enkelte punkter, hvorom der i kommissionen 
var uenighed, fulgte kommissionens flertal. Dog var der fore
taget enkelte ændringer, hovedsagelig af redaktionel og lov
teknisk art. Under behandlingen i folketinget foretoges enkelte 
ændringer af lovforslaget.

I sin endelige skikkelse har loven, der trådte i kraft den
l. oktober 1964, følgende hovedindhold:

I § 1 fastslås, at lovens regler finder anvendelse ved eks
propriation vedrørende fast ejendom for staten eller for kon
cessionerede selskaber, når der i lovgivningen er hjemlet eks
propriation til formålet.

I princippet skulle loven således finde anvendelse ved alle 
ekspropriationer vedrørende fast ejendom for staten eller for 
koncessionerede selskaber, men det fremgår af lovens § 32, at 
der gælder vigtige undtagelser fra dette princip. Ved § 32, 
stk. 2, ophæves en række udtrykkeligt nævnte, ældre bestem
melser vedrørende ekspropriation, herunder de hidtil meget 
benyttede regler i forordning af 5. marts 1845 angående de 
regler, som bliver at iagttage med hensyn til grundafståelser
m. m. i anledning af jernbaners anlæg i Danmark. Alle ikke 
udtrykkeligt nævnte lovbestemmelser vedrørende ekspropria
tion opretholdes imidlertid ved siden af den nye lovs regler, 
og der kan som eksempler på sådanne fortsat gældende ekspro
priationsbestemmelser nævnes reglerne i lov nr. 137 af 12. marts 
1918 om bygningsfredning, lov om byplaner, jfr. lovbekendt
gørelse nr. 160 af 9. maj 1962, lov om regulering af bymæssige 
bebyggelser, jfr. lovbekendtgørelse nr. 129 af 13. april 1954, og 
lov om naturfredning, jfr. lovbekendtgørelse nr. 194 af 16. juni
1961. Det oplyses i bemærkningerne til lovforslaget, at det er 
hensigten senere at gennemgå alle sådanne lovbestemmelser 
med henblik på en koordinering med den nye lovs regler.
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Lovens § 2 indeholder en almindelig, lovbestemt formod
ningsregel om, hvad en ekspropriationshjemmel indebærer med 
hensyn til ekspropriationens art og genstand, medmindre andet 
fremgår af den lov, der indeholder hjemmelen.

Lovens afsnit III (§§ 4-10) omhandler ekspropriationsmyn
dighederne og deres opgaver. §§ 6 og 7 omhandler sammensæt
ningen af ekspropriationskommissionerne og taksationskom
missionerne og indeholder regler om kommissionernes beslut
ningsdygtighed, og § 10 indeholder inhabilitetsregler.

Myndighedernes opgaver beskrives udførligt i det følgende 
afsnit i loven: „IV. Fremgangsmåden“. Den heri omhandlede 
ordning går i sine hovedtræk ud på, at den statsmyndighed eller 
koncessionerede virksomhed, der søger et projekt realiseret gen
nem ekspropriation, fremsætter anmodning herom over for 
ministeren for offentlige arbejder. Ministeren henviser begærin
gen til behandling ved en ekspropriationskommission, der fore
tager en nærmere prøvelse af projektet i forbindelse med en 
besigtigelsesforretning. Kommissionen kan herved bestemme, 
at ekspropriationen kun kan gennemføres, såfremt der fore
tages sådanne ændringer i projektet, som kommissionen finder 
nødvendige af hensyn til ejere, andre rettighedshavere, almene 
interesser eller anlæggets hensigtsmæssige gennemførelse. Først 
efter denne prøvelse indkaldes til den egentlige ekspropriations
forretning.

Denne fremgangsmåde har fortrinsvis til formål at sikre 
en i hele samfundets interesse hensigtsmæssig udformning af 
projektet, samt at der ved anlæggets udformning og det kon
krete ekspropriationsindgrebs detaljerede fastlæggelse tages til
børlige hensyn til ekspropriaternes og andre udenforståendes 
berettigede interesser. Der åbnes ekspropriaterne, kommunal
bestyrelser og andre, der har en konkret interesse i projektet, 
en adgang til at fremkomme med indsigelser mod dettes ud
formning, påpege specielle for dem bestående vanskeligheder 
og få disse synspunkter vurderet af et uafhængigt organ, og 
der er i loven indført detaljerede bestemmelser om bekendt
gørelse, indvarsling m. v., der skal sikre parternes mulighed 
for at give deres mening til kende.
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Under ekspropriationsforretningen træffer kommissionen 
bestemmelse om, hvorledes projektet og ekspropriationen nær
mere skal gennemføres, herunder hvilke arealer, bygninger med 
tilbehør samt rettigheder ekspropriationen skal omfatte, og 
loven søger også her at sikre parternes mulighed for at frem
komme med indsigelser.

Lovens § 16 indeholder enkelte regler for specialsituationer. 
Medfører afståelse af en del af en fast ejendom, at den tilbage
blivende del af ejendommen bliver så lille eller således be
skaffen, at den ikke hensigtsmæssigt kan bevares som selvstæn
dig ejendom eller udnyttes på rimelig måde, kan ejeren fordre, 
at hele ejendommen overtages af anlægsmyndigheden. Hvis 
erstatningen for ejendommens værdiforringelse må antages at 
komme til at stå i åbenbart misforhold til restejendommens 
værdi, kan omvendt ekspropriationskommissionen efter anlægs
myndighedens begæring bestemme, at hele ejendommen skal 
afstås.

For de sidstnævnte tilfælde var det i det fremsatte lov
forslag foreslået, at anlægsmyndigheden skulle kunne fordre, 
at hele ejendommen blev afstået, men bestemmelsens formu
lering ændredes ved lovforslagets 2. behandling efter forslag 
af folketingsudvalget i udvalgets betænkning. Ved ændringen 
er der givet ekspropriationskommissionen mulighed for i det 
enkelte tilfælde at skønne over, om sådan totalekspropriation 
mod ekspropriatens protest er rimelig.

Ekspropriationskommissionens afgørelse med hensyn til 
ekspropriationens omfang og projektets og ekspropriationens 
nærmere gennemførelse kan ikke indbringes for andre instanser, 
hverken for taksationskommissionen eller for domstolene, bort
set fra at spørgsmålet, om kommissionen har holdt sig inden 
for lovens grænser, kan efterprøves af domstolene i medfør af 
bestemmelsen i grundlovens § 73, stk. 3.

Når kommissionen over for hver enkelt fremmødt har 
påvist, hvorledes anlægget vil berøre hans ejendom eller rettig
hed, og hvilket omfang afståelsen vil få, og endvidere har gjort 
ham bekendt med de for kommissionen om sagen foreliggende 
oplysninger, har parterne adgang til over for kommissionen at
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redegøre for de synspunkter, der efter deres formening bør 
have indflydelse på erstatningens fastsættelse. Kommissionen 
fremsætter derefter forslag til erstatningsbeløbets størrelse med 
angivelse af de erstatningsposter, som det omfatter. Godkendes 
forslaget ikke senest 14 dage efter afgivelsen, eller afvises for
slaget straks af en af parterne, afsiges der kendelse om erstat
ningens fastsættelse.

Kendelse, hvorved erstatning gives eller nægtes, kan ind
bringes til efterprøvelse for vedkommende taksationskommission 
senest 4 uger efter, at udskrift af kendelsen er tilsendt den 
pågældende. Når der er særlig grund dertil, kan ministeren for 
offentlige arbejder dog tillade, at en sag indbringes for taksa
tionskommissionen, uanset at begæringen er fremkommet efter 
udløbet af den nævnte frist.

Erstatningsbeløbene forrentes fra dagen for ekspropria
tionskommissionens beslutning om ekspropriation, idet der i 
§ 22 som en af lovens nydannelser er optaget nærmere bestem
melser herom.

Domstolsprøvelse af spørgsmål om erstatningens størrelse 
er sikret ved grundlovens § 73, stk. 3, og enkelte processuelle 
regler i forbindelse hermed findes indeholdt i den nye lov. I § 26 
bestemmes det, at søgsmål om ekspropriation efter loven be
handles i 1. instans ved landsret, og at sagen skal anlægges 
ved den ret, under hvilken den faste ejendom er beliggende. 
Det bestemmes tillige, at spørgsmål, der kan prøves af en 
taksationskommission, ikke kan indbringes for domstolene, før 
taksationskommissionens afgørelse foreligger.

Alle med ekspropriations- og taksationskommissionernes 
virksomhed forbundne udgifter afholdes enten af statskassen 
eller af anlægsmyndigheden, der som oftest også er en stats
myndighed. Også efterprøvelsen af en afgørelse for taksations
kommission er således gratis for borgeren, hvis han da ikke 
selv har haft udgifter til sagfører, revisor og lignende sagkyndig 
bistand. Om mulighederne for at få disse udgifter godtgjort 
af anlægsmyndigheden bestemmes det i § 29, at vedkommende 
kommission kan pålægge anlægsmyndigheden at udrede en 
passende godtgørelse for nødvendige udgifter, som en erstat-
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ningsberettiget har afholdt til sagkyndig bistand til varetagelse 
af sine interesser under sagen.

Lovforslaget behandledes i folketinget sammen med forslag til 
lov om ændringer i lov om bestyrelsen af de offentlige veje. Ved dets 
1. behandling blev det anbefalet af Aage Knudsen (S), Aage Fogh (RV) 
og Arne Larsen (SF), idet dog Aage Fogh ønskede det spørgsmål 
overvejet, om det var nødvendigt med 2 kommissarier ved statens 
ekspropriationer, idet han havde erfaret, at kommissarierne aflønne
des i statens 29. lønningsklasse.

Helga Pedersen (V) havde kritiske bemærkninger såvel over for 
kommissionsbetænkningen som over for lovforslaget, der efter hendes 
opfattelse i for vidt omfang byggede på den gældende, forældede 
praksis, ligesom det var en mangel, at kommunernes ekspropriationer 
ikke var medtaget. At det nu blev lovfæstet, at formændene for 
taksationskommissionerne skal være jurister, var et fremskridt, 
men der burde yderligere stilles det krav, at formændene skulle være 
dommere. Ministeren for offentlige arbejder havde fået for stor magt 
efter lovforslagets bestemmelser. Det havde været rimeligere, om 
statsministeren eller måske snarere justitsministeren havde fået 
nogle af de beføjelser, som efter lovforslaget skulle tildeles ministeren 
for offentlige arbejder. Efter en helhedsvurdering af lovforslaget fandt 
Helga Pedersen dog, at dette bød på adskillige reelle forbedringer, 
og at det måtte påkalde betydelig interesse.

Hagen Hagensen (KF) fandt det uheldigt, at der var vigtige 
særområder, der var holdt uden for lovens område. Han var enig 
med Helga Pedersen i, at det måtte overvejes, hvilken magt der 
burde tillægges ministeren for offentlige arbejder, og også på mange 
andre områder var der enkeltheder i lovforslaget, der trængte til 
afklaring. Der var imidlertid med lovforslaget skabt et grundlag, 
der kunne arbejdes videre med i folketingsudvalget.

Grøndahl (Uafh) opfattede lovforslaget som et led i prisværdige 
bestræbelser på at udbygge og klargøre sikringen af borgernes rettig
heder. Man burde dog i nogle af lovforslagets bestemmelser gå et 
skridt videre i retning af at lade behandlingen af ekspropriations
sager følge sædvanlige retsplejeprincipper. De forskellige tidsfrister 
i lovforslagets bestemmelser kunne han ønske forlænget til ikke 
under 14 dage, og reglerne om bekendtgørelse i Statstidende af 
ekspropriationsforretningen burde suppleres med bestemmelser om 
direkte underretning til de interesserede parter. Han fandt det 
ligeledes vigtigt, at reglen om skønsmæssig godtgørelse af den eks
propriationsramtes udgifter til sagkyndig bistand erstattedes af en 
bestemmelse, der gav den ekspropriationsramte krav på at få udgif
terne dækket. Hans parti ville med interesse afvente resultatet af 
udvalgsarbejdet i folketinget.
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Efter 1. behandling henvistes lovforslaget til behandling i et 
udvalg, der stillede en lang række spørgsmål til ministeren for 
offentlige arbejder. I udvalgets betænkning var indeholdt følgende 
bemærkninger:

„En deputation for De samvirkende danske Husmandsforeninger 
og De samvirkende danske Landboforeninger har haft foretræde for 
udvalget. Under dette foretræde har man fra de pågældende organisa
tioners side bl. a. betonet ønskeligheden af, at der skabtes en bedre 
forståelse mellem myndighederne og borgerne med hensyn til de 
undertiden meget betydelige indgreb, der ved ekspropriation blev 
foretaget over for borgerne. Man mente fra organisationernes side, at 
den pågældende borgers forhåndsindstilling kunne påvirkes i positiv 
retning, såfremt man fra myndighedernes side på et tidligt stadium 
af sagen ganske kort gjorde borgeren bekendt med hovedlinjerne i 
de retsregler, der er fastsat til beskyttelse af hans interesser.

Udvalget kan tiltræde disse synspunkter og skal over for mini
steren for offentlige arbejder henstille, at man imødekommer orga
nisationernes ønsker, f. eks. derved at de i lovforslagets § 3, stk. 2, 
omhandlede meddelelser og de i § 15, stk. 3, omhandlede indkaldelser 
på bagsiden forsynes med en kortfattet oversigt over lovens regler 
med oplysning om f. eks. frister, om regler for indkaldelser, om ind
bringelse af afgørelser for højere instanser og om muligheden for at 
få nødvendige udgifter til sagkyndig bistand godtgjort.

I denne forbindelse bemærkes specielt, at man i udvalget har 
overvejet at stille ændringsforslag, der præciserer, at vedkommende 
part skal gøres bekendt med reglen i lovforslagets § 17, stk. 2. Efter 
at det af ministeren for offentlige arbejder er oplyst, at parten i 
praksis altid vil blive gjort bekendt med reglen under forhandlingerne 
med den pågældende, har man imidlertid afstået fra at stille ændrings
forslag, men det ovenanførte giver nu udvalget anledning til at 
fremhæve § 17, stk. 2, som en af de bestemmelser, som parten på 
forhånd bør gøres bekendt med.“

Betænkningen indeholdt desuden en lang række ændringsfor
slag, dels stillet af udvalget, dels stillet af et flertal (socialdemokra
tiets, det radikale venstres og socialistisk folkepartis medlemmer af 
udvalget) og dels stillet af et mindretal (venstres og konservativt 
folkepartis medlemmer af udvalget). Ingen af ændringsforslagene 
vedrørte dog lovens hovedprincipper. Mindretallets ændringsforslag 
var ledsaget af følgende almindelige bemærkninger:

„Mindretallet har ved udarbejdelsen af disse ændringsforslag 
særlig lagt vægt på en af justitsministeriets lovkontor til ministeriet 
for offentlige arbejder afgiven udtalelse over det i kommissions
betænkningen nr. 330, 1963, indeholdte lovudkast. Det havde efter 
mindretallets opfattelse været ønskeligt, om regeringen ved udarbej
delsen af lovforslaget i højere grad havde fulgt de af justitsministeriet 
angivne, sagligt begrundede retningslinjer. I erkendelsen af, at lov-
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forslaget imidlertid indeholder en række vigtige forbedringer i forhold 
til de gældende, stærkt forældede regler om fremgangsmåden ved 
ekspropriation af fast ejendom, og under hensyn til, at der efter 
mindretallets opfattelse er et udbredt ønske i interesserede kredse 
om at få de gældende regler forbedret snarest, har mindretallet be
sluttet at ville medvirke til lovforslagets fremme.

Efter en indgående drøftelse i udvalget af de af justitsministeriets 
lovkontor stærkt kritiserede regler i lovforslagets § 11, § 12, stk. 1, 
og § 14, stk. 1, om den ministeren for offentlige arbejder i disse sager 
tillagte kompetence ønsker mindretallet at udtale, at det ganske 
kan tiltræde det af justitsministeriet herom anførte. Af praktiske 
grunde afstår mindretallet dog fra at stille ændringsforslag ved
rørende disse principielle spørgsmål og skal efter omstændighederne 
begrænse sig til de ovennævnte ændringsforslag.“

Efter at udvalgets og flertallets ændringsforslag var vedtaget 
og mindretallets ændringsforslag forkastet ved lovforslagets 2. behand
ling, vedtoges lovforslaget med yderligere nogle af ministeren for 
offentlige arbejder stillede ændringsforslag af redaktionel art enstem
migt ved 3. behandling med 133 stemmer.

88. Lov om ændringer i lov om bestyrelsen af de 
offentlige veje. (Minister for offentlige arbejder Lindberg). [A. 
sp. 783. C. sp. 599].

Skriftlig fremsættelse 29/i (F. sp. 2391). 1. beh. 4/2 (F. sp. 
2546). Partiernes ordførere: Aage Knudsen, Helga Pedersen, 
Hagen Hagensen, Aage Fogh, Arne Larsen og Grøndahl. 
Henvist til samme udvalg som forslag til lov om fremgangs
måden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (se nærmest 
foregående sag). Betænkning (B. sp. 897) afgivet 15/5. 2. beh. 
20/s (F. sp. 5243). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. 3. beh. 
27/5 (F. sp. 5531). Loven stadfæstet 4. juni 1964. (Lovt. nr. 185).

Ved loven foretoges nogle mindre ændringer i lov nr. 95 af
29. marts 1957 om bestyrelsen af de offentlige veje. Loven var 
foranlediget af den samtidig vedtagne lov om fremgangsmåden 
ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

I vejbestyrelseslovens § 28, stk. 4, bestemtes det tidligere 
som almindelig regel, at en erstatningssøgende selv måtte 
afholde de med en overtaksationsforretning forbundne omkost-
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ninger, hvis han ikke fik erstatningen forhøjet ved overtaksa
tionen. I ganske sær Uge tilfælde kunne han dog alligevel fri
tages herfor. I den nye lov om fremgangsmåden ved ekspropria
tion vedrørende fast ejendom er det bestemt, at ethvert erstat
ningsspørgsmål skal kunne undergives to administrative kommis
sionsprøvelser, og at den erstatningssøgende ikke i noget til
fælde skal kunne komme til at bidrage til dækning af udgifterne 
ved kommissionernes virksomhed.

Ved ændringsloven ophæves vejbestyrelseslovens § 28, 
stk. 4, og der er således på dette punkt tilvejebragt overens
stemmelse mellem de 2 loves regler.

Ændringsloven indeholder tillige enkelte redaktionelle 
ændringer, der er en direkte følge af, at lov om fremgangsmåden 
ved ekspropriation vedrørende fast ejendom nu har afløst for
ordning af 5. marts 1845 om grundafståelser m. m. i anledning af 
jernbaneanlæg.

Loven er i overensstemmelse med ekspropriationskommis
sionens indstilling i kommissionens betænkning af 1963, se 
ovenfor. I sin fremsættelsestale oplyste ministeren for offentlige 
arbejder, at kommissionen endnu ikke har foretaget nogen 
almindelig gennemgang af vejbestyrelsesloven, men dog har 
foreslået, at der i vejbestyrelsesloven straks foretages ændring 
af § 28, stk. 4.

Lovforslaget behandledes i folketinget sammen med forslag til 
lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. 
Efter udvalgsbehandling sammen med dette lovforslag vedtoges det 
uændrede lovforslag ved 3. behandling enstemmigt.

89. Lov om anlæg af en tunnelforbindelse under Lim
fjorden ved Ålborg med tilsluttende motorvejsanlæg. (Mini
ster for offentlige arbejder Lindberg). [A. sp. 43. C. sp. 25].

Skriftlig fremsættelse 2/io (K sp. 75). 1. beh. 25/10 (F. sp. 
653). Partiernes ordførere: Peter Kristensen (Ålborg), Holm
berg, Stetter, Axel Sørensen, Chr. Madsen og Rimstad. Henvist 
til et udvalg på 17 medlemmer (Peter Kristensen (Ålborg),
20
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Hjortnæs, Horn [formand], Kai Jensen, Aage Knudsen, Evald 
Kristensen, Peter Nielsen, Axel Ivan Pedersen, Axel Sørensen 
[næstformand], Holmberg, Alfred Bøgh, Jens Chr. Christensen, 
Søren Jensen, Stetter, Baagø, Fanger og Chr. Madsen). Betænk
ning (B. sp. 37) afgivet 15/n- 2. beh. 21/n (F. sp. 1235). Henvist 
til fornyet udvalgsbehandling. 3. beh. 29/u (F. sp. 1428). Loven 
stadfæstet 4. december 1963. (Lovt. nr. 386).

Lovens § 1 er sålydende:
Ministeren for offentlige arbejder bemyndiges til som hoved

landevej at lade anlægge en tunnel udelukkende for kørsel med 
motorkøretøjer under Limfjorden ved Ålborg i en linje ca. 
2,5 km øst for den nuværende Limfjordsbro med tilsluttende 
motorvejsanlæg fra Gugvej øst for Skalborg til hovedlande
vejene A 10 og A 14 ved Bouet.

I § 2 findes hjemmel til at foretage de nødvendige areal
erhvervelser, om fornødent ved ekspropriation, og i § 3 hjemmel 
til af vejfonden at afholde udgifterne til anlæggene og disses 
fremtidige vedligeholdelse. Lovens § 4 indeholder bestemmelser 
om fritagelse for stempel- og tinglysningsafgifter af de dokumenter 
m. v., der udfærdiges i forbindelse med gennemførelsen af loven.

Ved fremsættelsen af lovforslaget udtalte ministeren for offentlige 
arbejder bl. a. :

„Den voldsomme stigning i vejtrafikken i forbindelse med den 
forventede fortsatte stigning i antallet af motorkøretøjer har gjort 
spørgsmålet om tilvejebringelse af en ny fast forbindelse over Lim
fjorden aktuelt.

Som nævnt i bemærkningerne til lovforslaget udgjorde den 
samlede trafik over Limfjordsbroen i 1962 omkring 8.900.000 køre
tøjer, svarende til en gennemsnitstrafik pr. døgn på 24.000 køretøjer, 
og i juli 1963 udgjorde den gennemsnitlige døgntrafik 31.000 køre
tøjer. I 1980 vil den gennemsnitlige biltrafik over Limfjorden mellem 
Ålborg og Nørresundby ifølge de foreliggende prognoser være af 
størrelsesordenen 40.000-50.000 køretøjer i et oktoberdøgn.

Der har jo som bekendt også her i tinget i sidste samling været 
interesse for spørgsmålet om etablering af en ny fast forbindelse 
over Limfjorden, senest ved det af de ærede medlemmer Chr. Madsen, 
Morten Lange, Aksel Larsen, Herluf Rasmussen og Skræppenborg- 
Nielsen den 13. marts 1963 fremsatte lovforslag om detailprojektering 
af en tunnelforbindelse under Limfjorden. Ligeledes har de ærede
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medlemmer Peter Kristensen (Ålborg) og Ole Bjørn Kraft henholds
vis den 14. november 1962 og den 27. februar 1963 stillet spørgsmål 
til mig herom.

Det drejer sig om en betydelig investering, som nok under de 
nuværende forhold kan give anledning til betænkelighed, men rege
ringen har alligevel ment, at trafikkens vækst nu gør det absolut 
nødvendigt at påbegynde dette arbejde. Det er jo nu ved hoved
landevej sloven også forudsat, at det er på staten, at de store udgifter 
ved hovedlande vejsnettets udbygning skal hvile.

I denne forbindelse vil jeg også gerne pege på de fordele, som 
igangsætning af et så betydeligt arbejde vil medføre for beskæftigelsen 
i såvel Ålborg amt som i de andre nordjyske amter, der jo som 
bekendt har en stor ledighedsprocent især blandt arbejdsmændene. 
Jeg kan her oplyse, at beskæftigelsen for vejarbejdernes vedkom
mende vil andrage ca. 40.000 mand-uger fordelt over hele bygge
perioden og for selve tunnelarbejdet 200-500 helårsarbejdere i de 
3 år, byggetiden for dette forudsættes at andrage.

Til undersøgelse af de forskellige muligheder for tilvejebringelse 
af forøget kapacitet for vejforbindelsen over Limfjorden har der 
som nævnt i bemærkningerne været nedsat et arbejdsudvalg, og 
dette udvalg er efter sine undersøgelser kommet frem til, at den 
faste forbindelse bør etableres i en linje ca. 2,5 km øst for den nu
værende Limfjordsbro, idet denne linjeføring vil medføre den største 
aflastning af den eksisterende Limfjordsbro, bl. a. fordi den bymæs
sige udvikling såvel syd som nord for fjorden navnlig må forventes 
at ville ske mod øst.

Til udvalgets undersøgelser har der været ydet et 85 pct.s vej
fondstilskud, medens resten af udgifterne er blevet betalt af de 
interesserede kommunalbestyrelser efter en nærmere aftalt ind
byrdes fordeling. Det blev dog i forbindelse med projekteringstil
skuddet tilkendegivet kommunerne, at de kunne forvente tilskuds
procenten til projekteringsarbejdet forhøjet til den samme tilskuds
procent, som til sin tid måtte blive fastsat for selve anlægsarbejderne.

Forbindelsen er tænkt anlagt som 4-sporet motorvej, og en sådan 
vejs kapacitet vil antagelig være tilstrækkelig i en lang årrække. 
Såfremt kapaciteten i en fjernere fremtid vil vise sig utilstrækkelig, 
må man overveje at etablere en tredje forbindelse over fjorden vest 
for den nuværende bro, da det vil være trafikteknisk vanskeligt og 
forbundet med meget store meromkostninger at anlægge den nu 
foreslåede forbindelse med mere end 4 spor.

Som nævnt i bemærkningerne har man overvejet både en 
4-sporet tunnelforbindelse og en 4-sporet højbro, men er kommet til 
det resultat, at en tunnel forbindelse bør foretrækkes af de i bemærk
ningerne anførte grunde. Hertil kommer jo, at anlægsudgifterne er 
omtrent lige store for de to anlæg, ligesom drifts- og vedligeholdelses
so*
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udgifterne for de to forslag vil nærme sig hinanden bl. a. på grund 
af de lavere driftsudgifter for trafikken ved tunnelforslaget.

For så vidt angår det under den nuværende økonomiske situation 
ikke uvæsentlige spørgsmål om forbruget af fremmed valuta, kan jeg 
nævne, at valutaforbruget ved tunnelanlægget ifølge de foretagne bereg
ninger kun skulle andrage ca. 2 mill, kr., medens broprojektet vil 
kræve et valutaforbrug på ca. 30 mill. kr.

Som nævnt i bemærkningerne til lovforslaget forudsættes tun
nelen bygget som en 552 m lang lukket sænketunnel — med beton
ramper 941 m — bestående af to 9,5 m brede, adskilte, men sam
menbyggede betonrør med 4,5 m fri højde.

For at eliminere forekomsten af giftige luftarter og røg i tunne
len fra bilernes udstødningsgasser er det tanken at indrette fornødne 
mekaniske ventilationsanordninger med en kapacitet, der er til
strækkelig til at ventilere begge tunnelrør for eventuelt trafikstop 
samtidig. Endelig er der i samarbejde med brandmyndighederne ud
arbejdet planer, der sikrer en effektiv brandbekæmpelse.

Anlægsudgifterne er på grundlag af de udarbejdede skitsepro
jekter med prisniveau 1961 anslået til ca. 149 mill. kr. for tunnel
projektet, hvoraf 81 mill. kr. udgør udgifterne til selve tunnelen, 
medens resten er udgifter til de betydelige tilsluttende vejanlæg.

Ud over den tid, der vil hengå til foretagelse af yderligere bund
undersøgelser m. v., vil der til detailprojektering af tunnelen antagelig 
medgå 2 år, hvorefter den egentlige byggetid kan påregnes at andrage 
ca. 3 år.

Selv om den her i tinget nyligt vedtagne lov om hovedlande
veje først træder i kraft den 1. april 1964, foreslår regeringen i over
ensstemmelse med principperne i denne lov, at udgifterne til byg
ning af de her omhandlede anlæg samt til disses drift og vedligehol
delse afholdes fuldt ud af vejfonden.

Under hensyn til, at det drejer sig om et arbejde af en betydelig 
størrelsesorden, hvis udformning i enkeltheder og nærmere gennem
førelse — herunder vejanlæggenes og tunnelanlæggets koordinering 
— vil kunne rejse en række forskellige spørgsmål, er det i øvrigt 
min tanke, at administrationen af arbejdet bør forestås af et særligt 
byggeudvalg, der på ministeriets vegne skal følge byggeriets gang 
og i det hele holde ministeriet løbende underrettet samt afgive ind
stillinger i vigtigere sager. Et sådant byggeudvalg er nedsat i for
bindelse med etablering af den nye vejbro over Lille-Bælt, og det er 
mit indtryk, at de mangeartede problemer i forbindelse med byg
geriet lettere overvindes i et sådant snævert udvalg.

Selv om hovedlandevejsloven som nævnt først træder i kraft 
den 1. april 1964 og det derfor ikke er foreskrevet at forelægge lov
forslaget for vejnævnet, har jeg dog fundet det rigtigst at forelægge 
dette lovforslag inden fremsættelsen her i tinget. Vej nævnet har i 
sit møde den 26. september 1963 anbefalet forslaget.“
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Lovforslaget gennemførtes under tilslutning fra alle partier, 
idet dog Rimstad (Uafh) gav udtryk for, at han ikke fandt, at 
lovforslaget havde været genstand for en tilstrækkelig indgående 
folketingsbehandling.

Efter 1. behandling henvistes lovforslaget til et udvalg, der i 
sin enstemmige betænkning udtaler:

„Udvalget har afholdt 2 møder og haft samråd med ministeren 
for offentlige arbejder, der på grundlag af en række spørgsmål oplyste, 
at det påtænkte byggeudvalg skal fungere på samme måde som 

det tilsvarende udvalg, der er nedsat vedrørende den nye Lille- 
Bæltsbro,

at kommuner og amtskommunernes teknikere i videst muligt 
omfang skal udføre projektering af vejanlæggene, således som 
det er forudsat i den nye vejlov, samt

at tunnelarbejdet og vejarbejderne godt kan udføres uafhængigt 
af hinanden, og arbejdet i øvrigt fremmes mest muligt.

Udvalget indstiller herefter lovforslaget til vedtagelse.“
I tilslutning til denne udtalelse anførte ministeren for offentlige 

arbejder ved lovforslagets 2. behandling:
„ . . . Jeg vil i den anledning sige, at jeg måske nok synes, at 

betænkningen har fået en — hvad skal jeg sige — lidt hårdere ord
lyd end egentlig rimeligt i spørgsmålet om projekteringen. Der står 
i betænkningen:

„at kommuner og amtskommunernes teknikere i videst muligt 
omfang skal udføre projektering af vejanlæggene, således som det 
er forudsat i den nye vejlov . . .“

Jeg vil gerne pege på, at dette kan misforstås derhen, at det er 
en given ting, at det er amtskommuner og bykommuner, som skal 
udføre projekteringen. Sådan er det jo ikke. Vi lægger vægt på fra 
ministeriets side, fra vejdirektoratets side, at vi i videst muligt 
omfang kan arbejde sammen med teknikere i de kommunale styrelser, 
men sådan som den nye lov er affattet, er der mulighed for at enga
gere et ingeniørfirma, hvor der ikke er tilstrækkelig lokal teknisk 
arbejdskraft, idet man eventuelt kunne komme til at stå over for 
det forhold, at der i den ene kommune er teknisk arbejdskraft til 
rådighed, medens der i den anden kommune ikke er det.............
Her taler jeg altså om vejarbejderne. Når der er tale om projektering 
af selve tunnelanlægget, er det jo givet, at dér kan de lokale vej
myndigheder ikke komme i betragtning; dér kan der kun blive tale 
om et ingeniørfirma.“

Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget enstemmigt uden 
ændringer.
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90. Lov om anlæg af en omfartsvej vest om Randers. 
(Minister for offentlige arbejder Lindberg). [A. sp. 1361. C. sp. 
411].

Skriftlig fremsættelse 4/3 (F. sp. 3459). 1. beh. 19/3 (F. sp. 
4232). Partiernes ordførere: Horn, Holmberg, Asger Jensen, 
Axel Sørensen, Arne Larsen og Rimstad. Henvist til udvalg 
på 17 medlemmer (Horn, Ove Hansen, Poul Hansen (Grenå), 
Aage Knudsen [formand], Niels Mørk, Axel Ivan Pedersen,
P. A. Rasmussen, Chr. Thomsen, Axel Sørensen [næstformand], 
Holmberg, Alfred Bøgh, Jens Chr. Christensen, Thisted Knud
sen, Asger Jensen, Fanger, Ninn-Hansen og Arne Larsen). 
Betænkning (B. sp. 719) afgivet 23/4. 2. beh. 30/4 (F. sp. 5009).
3. beh. 5/5 (F. sp. 5020). Loven stadfæstet 13. maj 1964. (Lovt. 
nr. 144).

Ved loven bemyndiges ministeren for offentlige arbejder til 
som motorvej at lade anlægge en hovedlandevej vest om Randers 
i en linje fra hovedlandevej A 10 ved Munkholm syd for Randers, 
vest om denne by, på en bro over Gudenåen ca. 2,4 km vest 
for den nuværende jernbanebro over Gudenåen og til ind- 
munding i hovedlandevej A 10 nord for Helsted samt en for
lægning af hovedlandevej A 16 syd om Kristrup med tilslut
ning til omfartsvejen syd for Vorup.

Ministeren bemyndiges til at erhverve de fornødne arealer, 
om nødvendigt ved ekspropriation. Udgifterne ved anlægget og 
ved dets fremtidige vedligeholdelse afholdes af vejfonden.

I det af ministeren fremsatte lovforslag var det ikke fastsat, at 
vejen skulle anlægges som motorvej, eller at vedligeholdelsen skulle 
afholdes af vejfonden. Ministeriet mente ikke, at de forventede 
trafikmængder gjorde det nødvendigt at udbygge vejen som motor
vej i første omgang, men den forudsattes bygget på en sådan måde, 
at den med relativt begrænset bekostning kunne omdannes til motor
vej, hvilket i hvert fald måtte ske, såfremt der bygges en østjysk 
motorvej. Overslagssummen for det af ministeren foreslåede anlæg 
beløb sig til 36 mill. kr. med 1963-priser, mens udbygningen til 
motorvej ansloges til 43 mill. kr. En udbygning til motorvej i 2 
etaper var anslået til ca. 47 mill. kr.

Efter 1. behandling, hvorunder lovforslaget modtoges velvilligt 
af de forskellige partiordførere, henvistes det til behandling i et 
udvalg, der enstemmigt indstillede det til vedtagelse med de foran
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nævnte ændringer, idet udvalget anførte, at trafikmængden er af en 
sådan størrelse i dette område, at det vil være mest rationelt og 
økonomisk forsvarligt allerede nu at få alle vejskæringer ud af 
niveau. Det tilføjedes, at med disse ændringer havde udvalget ikke 
taget stilling til linjeføringen ved en eventuelt kommende motorvej.

Ved 2. behandling vedtoges ændringsforslagene, og lovforslaget 
gik uden fornyet udvalgsbehandling til 3. beh., hvor det vedtoges 
enstemmigt med 129 stemmer. 1 medlem (Rosing) undlod at stemme.

91. Lov om udbygning af motorvejen vest om Køben
havn. (Minister for offentlige arbejder Lindberg). [A. sp. 1365. 
C. sp. 553].

Skriftlig fremsættelse 4/3 (F. sp. 3462). 1. beh. 11/3 (F. sp. 
3717). Partiernes ordførere: Horn, Holmberg, Juul Madsen, 
Else-Merete Ross, Arne Larsen og Rimstad. Henvist til udvalg 
på 17 medlemmer (Horn [formand], Arup (fra 6/5 Kolbjørn), Boye 
Hansen, Ove Hansen, Kai Jensen (fra x/4 Erhard Jakobsen), 
Aage Knudsen, Niels Mørk, Carl Nielsen, Else-Merete Ross 
[næstformand], Holmberg, Thisted Knudsen, Axel Kristensen, 
Anker Lau, Juul Madsen, Haunstrup Clemmensen, Gottschalck- 
Hansen og Arne Larsen). Betænkning (B. sp. 749) afgivet 5/5.
2. beh. 14/5 (F. sp. 5123). Henvist til fornyet udvalgsbehand
ling. 3. beh. 22/5 (F. sp. 5343). Loven stadfæstet 27. maj 1964. 
(Lovt. nr. 166).

Ved loven, der gennemførtes uændret i folketinget, bemyn
diges ministeren for offentlige arbejder til som motorvej at lade 
anlægge en hovedlandevej vest om København i en linje fra 
Vestmotorvejens sydlige gren syd for Brøndbyvester til Kagså 
nord for Herlev.

Ministeren bemyndiges til at erhverve de arealer, der ud
kræves hertil, om fornødent ved ekspropriation. Udgifterne ved 
anlægget samt dets fremtidige vedligeholdelse afholdes af vej
fonden.

Anlægget af en motorvej på denne strækning indgik i lov 
nr. 168 af 11. april 1942 om anlæg af en motorvej vest om 
København samt udbygning af Hørsholmvejen som motorvej,
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men ved lov nr. 222 af 11. juni 1954 blev det bestemt, at motor
vejen indtil videre ikke skulle udføres på strækningen syd for 
Ringvej B3, idet Københavns amtsråd allerede på daværende 
tidspunkt havde gennemført anlægget af Ringvej B3 på stræk
ningen fra Glostrup til Gladsakse. Loven af 1954 forudsatte i 
overensstemmelse med en indstilling fra et af ministeriet ned
sat udvalg med repræsentanter for rigsdagen, de interesserede 
kommuner og ministeriet, at man reserverede sig muligheden 
for senere at kunne gennemføre anlægget af motorvejen også 
på strækningen fra Brøndbyvester til Ringvej B3 ved Kagså, 
og det er dette anlæg, der omhandles i loven.

Anlægsudgifterne for vejanlægget, der har en længde på i alt 
12,6 km, med tilhørende broer for Vestbanen og Frederikssundsbanen 
samt broer for skærende veje og inklusive tilslutningsanlæg, var på 
grundlag af de foreliggende projekter skønsmæssigt anslået til ca. 
50 mill, kr., eksklusive det eventuelle tilslutningsanlæg ved Slots
herrensvej, med prisniveau januar 1964. Drifts- og vedligeholdelses
udgifterne ansloges til ca. 500.000 kr. årligt.

Ved 1. behandling, der foretoges sammen med 1. behandling af 
den følgende sag — lov om visse hovedvejsanlæg i og ved København 
— og hvorunder der diskuteredes trafikproblemer i almindelighed, 
modtoges lovforslaget velvilligt.

Det henvistes til behandling i et udvalg, der indstillede det til 
vedtagelse uændret. I betænkningen redegjordes for en henvendelse 
fra „Avedøreudvalget“, der ønskede forundersøgelse og projektering 
af en videreførelse af motorvejen vest om København over Avedøre 
Holme til de inddæmmede arealer på Amager, hvor den skulle til
sluttes det planlagte hovedlande vejssys tem på Amager. I ministerens 
besvarelse udtaltes, at så længe de byplanmæssige forhold i disse om
råder var uafklarede, ville det ikke være muligt at foretage yderligere 
projektering til forberedelse af anlægget af en sådan vej linje.

Udvalget tog ministerens redegørelse til efterretning, da anlæg
gene ifølge forslag til lov om udbygning af motorvejen vest om 
København ikke forskertser mulighederne for at imødekomme de 
planer, Avedøreudvalget omtaler i sin henvendelse.

Udvalget lagde stor vægt på, at de statslige og kommunale 
myndigheder fremmer indretning af parkeringspladser i hovedstads
området, herunder anlæg i forbindelse med S-banestationerne.

Der var i øvrigt enighed mellem udvalget og ministeren om, at 
fremme af den kollektive trafik gennem anlæg af tunnelbaner er en 
nødvendig betingelse for, at Storkøbenhavn kan få rimelige trafik
forhold.

Betænkningen indeholdt følgende mindretalsudtalelse:
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„Et 'mindretal (Arne Larsen) kan give fuld tilslutning til lovfor
slaget om udbygning af motorvejen vest om København og er i 
øvrigt enig med ministeren for offentlige arbejder i dennes svar til 
foreningerne Industrikvarteret Avedøre Holme, Landsforeningen 
Dansk Arbejde og Industrirådet angående en eventuel forunder
søgelse og projektering af en videreførelse af motorvejen vest om 
København over Avedøre Holme til de inddæmmede arealer på 
Amager. Så længe der ikke er taget stilling til hele Sydhavnsproble
met, til lufthavnens udvidelse eller flytning og hele det inddæmmede 
areals udnyttelse og bebyggelse, vil det ikke være hensigtsmæssigt 
at fastlægge linjeføringen for en videreførelse af motorvejen vest om 
København.“

Efter 2. behandling, hvor Rimstad (Uafh) støttede udvalgsind
stillingen, gik lovforslaget tilbage til udvalget uden at dette med
førte ændringer. Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget enstemmigt 
med 129 stemmer. 1 medlem (Rosing) undlod at stemme.

92. Lov om visse hovedlandevejsanlæg i og ved Køben
havn. (Minister for offentlige arbejder Lindberg). [A. sp. 1387. 
C. sp. 555].

Skriftlig fremsættelse 5/3 (F. sp. 3497). 1. beh. lx/3 (F. sp. 
3718). Partiernes ordførere: Horn, Holmberg, Haunstrup Clem- 
mensen, Else-Merete Ross, Arne Larsen og Rimstad. Henvist 
til samme udvalg som forslag til lov om udbygning af motor
vejen vest om København. Betænkning (B. sp. 749) afgivet 5/5.
2. beh. 14/5 (F. sp. 5124). Henvist til fornyet udvalgsbehandling.
3. beh. 22/5 (F. sp. 5344). Loven stadfæstet 27. maj 1964. (Lovt. 
nr. 167).

Loven, der gennemførtes uændret i folketinget, har føl
gende indhold:

§ 1. Ministeren for offentlige arbejder bemyndiges til at 
lade nedennævnte vejanlæg bringe til udførelse:

1) En hovedlandevej udbygget som motorvej fra Sortedamssø til 
Vangede, hvor vejen tilsluttes Helsingørvejen samt om
fartsvejen om Lyngby.

2) En hovedlandevej fra Borups Plads til et punkt nord for 
Farum, hvoraf strækningerne fra Borups Plads ad Bispe-
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engen til Hillerødgade samt strækningen nord for Hul
gårdsvej udbygges som motorvej.
Ministeren bemyndiges til at erhverve — om fornødent 

ved ekspropriation i henhold til reglerne i forordning af 5. marts 
1845, jfr. lov nr. 6 af 10. januar 1928 — de arealer m. v., der 
udkræves til gennemførelsen af de i stk. 1 omhandlede anlæg.

§ 2. Ministeren bemyndiges endvidere til ud over de i § 1 
omhandlede strækninger at klassificere vejstrækningen fra 
Søerne ved Gyldenløvesgade til Borups Plads som hovedlande vej.

§ 3. Ministeren bemyndiges til at foretage fornøden projek
tering til forberedelse af anlæg af hovedlandeveje fra Fredensbro 
til GI. Kongevej, herunder de fornødne tilslutningsanlæg til de 
i § 1, stk. 1, 1), og § 2 omhandlede hovedlande vejsanlæg, samt 
fra Engstrands Allé ad Scandiagade og Enghavevej til Sdr. 
Boulevard.

§ 4. Såfremt der i tiden, indtil forslag til de i § 3 omhandlede 
hovedlandevejsanlæg kan være udarbejdet og vedtaget af 
folketinget, projekteres eller udføres bebyggelse, som skønnes 
at ville vanskeliggøre eller væsentligt fordyre en senere gennem
førelse af de omhandlede anlæg, bemyndiges ministeren til at 
erhverve — om fornødent ved ekspropriation i henhold til 
reglerne i forordning af 5. marts 1845, jfr. lov nr. 6 af 10. 
januar 1928 — de arealer m. v., der udkræves til gennem
førelsen af disse anlæg.

§ 5. Udgiftene ved de i §§ 1, 3 og 4 omhandlede anlæg og 
foranstaltninger samt udgifterne ved den fremtidige vedlige
holdelse af de dele af vejanlæggene, der udbygges som motor
veje, afholdes af vejfonden.

§ 6. Dokumenter, udskrifter og attester m. v., der udfær
diges i forbindelse med de af denne lov omfattede anlæg, fri
tages for stempel- og tinglysningsafgifter samt andre afgifter 
til det offentlige.

Anlægsudgifterne for hovedvejen fra Sortedamssø til Vange de, 
der får en længde på i alt 9,4 km, var med prisniveau januar 1964 
skønsmæssigt anslået til 255 mill, kr., inklusive flytning af kommu
nale ledninger og spor. Drifts- og vedligeholdelsesudgifterne var 
anslået til 1,1 mill. kr. årligt, hvorved bemærkes, at driftsudgifterne
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for ventilationsanlægget i det forudsatte tunnelanlæg alene skønnes 
at beløbe sig til ca. 350.000 kr. årligt. Byggeperioden skønnedes at 
ville strække sig over ca. 6 år.

Den af loven omfattede vejforbindelse fra Søerne ved Gylden
løvesgade til et punkt nord for Farum udgør 20,5 km, inklusive 
strækningen fra søerne ved Gyldenløvesgade til Borups Plads, hvor 
der ikke forudsættes udført anlægsforanstaltninger, og inklusive 
Hareskovvejen fra Mosesvinget til Hareskovbanen, hvor der kun 
forudsættes udført enkelte fcranstaltninger. Længden af de sidst
nævnte strækninger udgør 9,4 km. Anlægsudgiften var ud fra disse 
forudsætninger og på grundlag af foreliggende projekter skønsmæs
sigt anslået til 140 mill. kr. med prisniveau januar 1964. Drifts- og 
vedligeholdelsesudgifter for de strækninger, der udbygges som motor
vej, var anslået til 1,2 mill. kr. årligt. Byggeperioden for hele dette 
vejanlæg, eksklusive den endelige udbygning til motorvej mellem 
Hyrdevangen og Mosesvinget, ansloges at ville strække sig over 5 år.

Ved 1. behandling, der foretoges sammen med 1. behandling 
af den foregående sag vedrørende udbygning af motorvejen vest 
om København, fik lovforslaget en velvillig modtagelse af de for
skellige ordførere.

I betænkningen fra det udvalg, hvortil lovforslaget henvistes, 
indstillede et flertal (udvalget undtagen Arne Larsen) det til ved
tagelse uændret.

Et mindretal (Arne Larsen) kunne ikke give tilslutning til lov
forslaget. „Socialistisk folkeparti erkender, at trafikafviklingen i og 
ved København skal forbedres, og at visse hovedlande vejsanlæg er 
nødvendige, men mener, at det principielt er forkert at udbygge disse 
hovedlandevejsanlæg som motorveje eller motorgader inden for det 
egentlige byområde, selv om store gadeanlæg og gadeudvidelser vil 
være nødvendige for en hensigtsmæssig trafikafvikling. Socialistisk 
folkeparti vil foretrække en løsning, der letter bilpresset på de indre 
byområder ved indretning af store parkeringsanlæg ved motorvejenes 
udmunding i nærheden af byområdet og ved udbygning af parke
ringsanlæg ved S-banestationerne, således at der herfra kan foregå 
en trafikafvikling ved hjælp af et stærkere udbygget kollektivt trafik
system. Socialistisk folkeparti frygter, at motorvejenes indføring i 
bycentrum vil pumpe et meget stort antal biler ind i de mest over
belastede gader, samt at løsningen af parkeringsproblemet i byens 
centrum vil kræve så store investeringer, at problemet næppe løses 
inden for en overskuelig årrække, ligesom motorvejen vil betyde så 
gennemgribende ændringer i bybilledet, at byens fysiognomi vil blive 
ødelagt.

Af disse grunde vil socialistisk folkepartis medlemmer undlade 
at stemme ved lovforslagets tredje behandling.“

Ved 2. behandling sluttede Rimstad (Uafh) sig til flertallets
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indstilling. Lovforslaget gik til fornyet behandling i udvalget, uden 
at dette medførte ændringsforslag.

Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget enstemmigt med 122 
stemmer. 8 (SF og Rosing) afholdt sig fra at stemme.

93. Lov om forlængelse af lov om valutaforhold m. v. 
(Handelsminister Baunsgaard). [A. sp. 255. C. sp. 67].

Skriftlig fremsættelse 6/n (F. sp. 785). 1. beh. 12/n (F. sp. 
951). Partiernes ordførere: Lis Groes, Anker Lau, Weikop, 
Helge Larsen, Skræppenborg-Nielsen og Rimstad. Henvist til 
udvalg på 17 medlemmer (Henning Rasmussen, K. B. Andersen, 
Dcse, Lis Groes, Jørgen Peder Hansen, Peter Nielsen, Axel 
Ivan Pedersen, Hans Rasmussen [formand], Helge Larsen 
[næstformand], Anker Lau, Erik Eriksen, Holmberg, Axel Kri
stensen, Weikop, Haunstrup Clemmensen, Fanger og Skræppen
borg-Nielsen). Betænkning (B. sp. 55) afgivet 3/12. 2. beh. 10/i2 
(F. sp. 1703). 3. beh. 13/12 (F. sp. 1899). Loven stadfæstet 18. decem
ber 1963. (Lovt. nr. 407).

Ved loven forlænges den gældende valutalov, jfr. handels
ministeriets lovbekendtgørelse nr. 54 af 29. februar 1960 og 
lov nr. 363 af 20. december 1961, uændret for et år indtil 
udgangen af december 1964.

Ved fremsættelsen af lovforslaget anførte handelsministeren som 
begrundelse herfor:

„I de snart to år, den gældende valutalov har været i kraft, 
er bestræbelserne for at afvikle de tilbageværende importrestriktioner 
blevet fortsat gennem forøgelsen af frilisten, en udvidelse af bevil
lingsudstedelsen samt gennem udvidelse af fortegnelsen over de 
lande, for hvilke frilisten er gældende. Den forøgede importfrihed 
har på mange områder givet anledning til større import, men stort 
set har dette kunnet forenes med stigende dansk produktion.

Inden for det vareområde, som omfattes af EFTA-konventio- 
nens afviklingsregler — i hovedsagen industrivareområdet — er nu 
kun ca. 5 pct., målt på produktionen, tilbage på den bundne liste. 
På dette område vil importregulering være ophørt om få år, idet 
told- og importrestriktioner for EFTA-varer i henhold til beslut
ningerne i EFTAs råd på Lissabonmødet i maj måned i år skal være 
helt afviklet mellem medlemslandene inden udgangen af 1966.
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Importreguleringen for de varer, der falder uden for EFTAs 
afviklingsregler — hovedsagelig landbrugsvarer og fisk — er i den 
forløbne tid blevet lempet på mange områder. Således er en del varer 
af mindre betydning for dansk produktion blevet overført til fri
listen, og importmulighederne — bl. a. for grønsager og frugt — er 
blevet forøget ved at gennemføre fri bevillingsudstedelse i visse 
perioder.

Handelens frigørelse har ikke været uden virkning for importens 
størrelse og sammensætning og har sikkert også haft betydning for 
det forholdsvis stabile prisniveau, der har været gældende for de 
fleste industrivarer. Sammenligner man importen i 1961 med de 
sidst registrerede 12 måneder — som ikke har været påvirket af 
omshamstringen sidste år — er det nuværende årsniveau for importen 
godt iy2 milliard kr. eller ca. 12 pct. højere end i 1961. Af denne 
stigning skyldes den ene milliard kroner øget import af industrielle 
råvarer, produktionsmidler og brændsel, som er steget 10-15 pct. 
Stigende import af råvarer og maskiner har været en nødvendig for
udsætning for den øgede industrieksport og for en rationalisering, der 
kunne modvirke den øgede konkurrence, som liberaliseringen har 
medført.

Det er navnlig på forbrugsvareområdet, de senere års liberalise
ring og kvotaforhøjelser har gjort sig gældende, og forbrugsvare
importen er steget ca. 500 mill. kr. i det sidste par år eller en stigning 
på mere end 25 pct., der kun for en ringe dels vedkommende skyldes 
personbilimporten, der i den seneste tid ikke ligger meget højere end 
i 1961. Der kan ikke være tvivl om, at befolkningen har benyttet 
de friere importforhold til at sikre sig et mere varieret vareudvalg. 
Det er sikkert en gunstig udvikling for forbrugerne, men den har 
medført øgede valutaudgifter, der viser, at det er berettiget at gå 
gradvis til værks.

Valutaloven i sin nuværende form har således fortsat vist sig 
at være et egnet instrument til afvikling af den gældende midler
tidige importregulering. Det har også vist sig hensigtsmæssigt gen
nem lovens bemyndigelser at kunne foretage denne afvikling uden 
urimelige konkurrencevilkår for dansk produktion. Loven har der
for stadig betydning, og det er min hensigt som hidtil at admini
strere loven således, at afviklingen kan ske kontinuerligt gennem 
halvårlige udvidelser af frilisten, efterhånden som liberalisering af de 
pågældende varer gennem forudgående gradvis fcrøgelse af bevil
lingsudstedelsen lader sig gennemføre uden alvorlige skadelige virk
ninger på den danske produktion, samtidig med at hensynet til for
brugerinteresserne tilgodeses.

Loven har desuden handelspolitisk betydning, idet handelen 
med landene uden for frilisteområdet forudsætter en nøjere regule
ring af importen.

De i medfør af valutaloven fastsatte bestemmelser om over-
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førsel af betalinger til og fra udlandet og om kapitaloverførsler 
blev i 1961 lempet. Disse lempelser har i den forløbne tid vist sig 
nyttige og har ført til større smidighed i afviklingen af valutaover
førsler. Jeg vil fortsat tilstræbe en forenkling af bestemmelserne på 
dette område. Reglerne for kapitaloverførsler er imidlertid på en 
række områder endnu ret restriktive. Det er mit håb, at der inden 
for længe er sket en sådan tilpasning af forholdene på det danske 
kapitalmarked, at en vis lempelse i reglerne for import af kapital 
skulle blive mulig.

De restriktioner, som har været gældende i medfør af valuta
loven, er i den forløbne periode blevet lempet væsentligt og vil yder
ligere blive det fremover, men loven er fortsat en nødvendig ramme 
for vor samhandel med udlandet, hvorfor jeg har fundet det rime
ligt at foreslå den gældende valutalov forlænget indtil 31. december
1965.“

Lovforslaget henvistes efter 1. behandling til et udvalg, der ind
stillede det til vedtagelse med den ændring, at forlængelsen ikke — 
som oprindeligt foreslået — skulle gælde 2 år, men kun 1 år.

I udvalgets enstemmige betænkning hedder det bl. a.: 
„Spørgsmålet om fastsættelse af gebyrer for udfærdigelse af ind

førselsbevillinger har været drøftet i udvalget. Handelsministeren har 
over for udvalget givet tilsagn om, at gebyrer for bevillinger til ind
førsel af frilistevarer fra lande, som ikke er omfattet af frilisten, vil 
bortfalde fra den 1. april 1964.“

Med den nævnte ændring vedtoges lovforslaget enstemmigt.

94. Lov om ændring i lov om bybefolkningens forsyning 
med mælk Og fløde. (Handelsminister Baunsgaard). [A. sp. 
249. G. sp. 27].

Skriftlig fremsættelse 6/n (F. sp. 782). 1. beh. 12/n (F. sp. 
942). Partiernes ordførere: Lis Groes, Anker Lau, Hanne Budtz, 
Kirkegaard, Kai Moltke og Mose Hansen Henvist til udvalg 
på 17 medlemmer (Lis Groes, Albertsen, Andreas Hansen 
[formand], Erhard Jakobsen, Peter Jørgensen, Poul Nilsson, 
Viola Nørløv, Axel Ivan Pedersen [næstformand], Kirkegaard, 
Anker Lau, Jens Chr. Christensen, Ejnar Hansen, Søren Jensen, 
Hanne Budtz, Juul Madsen, Niels Ravn og Kai Molteke). 
Betænkning (B. sp. 49) afgivet 21/n. 2. beh. 27/n (F. sp. 1360).
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3. beh. 29/n (F. sp. 1429). Loven stadfæstet 4. december 1963. 
(Lovt. nr. 387).

Ved loven opretholdes den generelle bestemmelse i § 4, 
stk. 1, i lov nr. 145 af 23. maj 1958 om bybefolkningens for
syning med mælk og fløde, hvorefter faste udsalgssteder, der 
forhandler mælk og fløde, skal holdes åbne alle årets dage und
tagen juledag og nytårsdag samt efter kommunalbestyrelsens 
bestemmelse enten påskedag eller 2. påskedag.

Derimod er de lempelser, som indeholdtes i samme para
grafs stk. 2, udvidet noget.

Reglen var hidtil den, at kommunalbestyrelsen kunne 
meddele tilladelse til, at de pågældende udsalgssteder holdtes 
lukket også på enkelte andre dage og, hvor lukning af et ud
salgssted kunne ske uden at medføre væsentlig ulempe for 
forbrugerne og mejerierne, til ferielukning.

I stedet for hedder det nu i nye stk. 2 og 3:
Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan kommunalbestyrelsen 

give tilladelse til, at sådanne udsalgssteder efter en bestemt plan 
på skift med andre nærliggende udsalgssteder holdes lukket en dag 
om ugen, når dette kan ske uden væsentlig ulempe for kunder 
og leverandører af mælk og fløde. Under samme betingelser 
kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til ferielukning.

Herudover kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til, at 
et udsalgssted holdes lukket på enkelte andre dage.

Ved fremsættelsen af lovforslaget anførte handelsministeren :
„Lovforslaget indebærer ikke nogen ændring af de grundprin

cipper, hvorpå den nu gældende mælkelov hviler, men har alene 
relation til lovens § 4, der med enkelte begrænsede undtagelser på
lægger detailmejerier at holde åbent alle årets dage, altså også på 
søn- og helligdage.

Denne pligt, der først og fremmest er begrundet i hensynet til 
forbrugernes forsyning med frisk mælk, påfører detailmælkehand- 
lerne en meget stor arbejdsbyrde, og der er fra branchens side frem
sat ønske om at få de bestående regler ændret således, at der tilveje
bringes mulighed for, at detailmælkehandlerne kan få en arbejdstid, 
som ligger mere på linje med arbejdstiden inden for andre erhverv. 
En sådan lempelse er også ønskelig for at sikre branchen den nød
vendige tilgang, idet de herskende forhold har medført en svigtende 
interesse for erhvervet.
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Over for detailhandlernes efter min mening berettigede ønske om 
en lettelse, i arbejdsvilkårene står imidlertid hensynet dels til forbru
gerne, dels til engrosmejerierne, der leverer mælk og fløde til detail
mejerierne. For forbrugerne er det selvsagt af betydning at have 
adgang til at købe frisk mælk hver dag. Selv om flere og flere hus
stande har køleskab, er der dog stadig mange mennesker, der er af
hængige af daglige forsyninger af frisk mælk. Hertil kommer, at det 
af sundhedsmæssige grunde er af afgørende betydning, at familier 
med spædbørn har let adgang til at købe frisk mælk praktisk taget 
hver dag, i hvert fald i den varme årstid. For engrosmejerierne vil 
en ugentlig lukkedag for detailmælkehandlerne kunne få praktiske 
og omsætningsmæssige konsekvenser på grund af den ophobning af 
såvel behandlingen som distributionen af mælk, der vil finde sted 
før den dag, detailhandelen holder lukket.

Disse modstående hensyn har vejet så tungt, at det ikke er fundet 
forsvarligt at tilvejebringe hjemmel for en generel lukning på søn- og 
helligdage. Forslaget går derfor ud på, at kommunalbestyrelserne skal 
kunne give tilladelse til gennemførelse af turnusordninger, hvorefter 
detailmejerierne skiftes til at holde lukket en dag om ugen. Det 
forventes, at sådanne turnusordninger vil kunne gennemføres i 
mange kommuner uden at medføre væsentlige ulemper for detail- 
mejeriernes kunder og leverandører; og selv om mælkehandlerne ikke 
gennem sådanne ordninger opnår en ugentlig fridag, er jeg overbevist 
om, at man inden for erhvervet anser det foreliggende lovforslag 
som en forbedring af de bestående forhold og har forståelse af, hvor
for det ikke er muligt at foretage yderligere lempelser i den bestående 
pligt til at holde åbent alle ugens dage.

Ligeledes mener jeg, at hensyn til forbrugerne og leverandørerne 
er tilgodeset i det foreliggende lovforslag. For det første vil det 
under turnusordninger altid være muligt for en forbruger, der ønsker 
at købe frisk mælk og fløde, at købe disse varer, og for det andet vil 
fremskaffelsen og behandlingen af mælk hos engrosmejerierne forud 
for lukkedagen almindeligvis næppe blive af væsentlig betydning, 
når kun en del af detailmejerierne holdes lukket på én gang. Imid
lertid kan det ikke udelukkes, at selv en turnusordning nogle steder 
kan være til væsentlig gene for kunder eller leverandører. Denne 
situation er der taget højde for, idet det udtrykkeligt er foreskrevet, 
at en turnusordning ikke kan gennemføres, når den medfører væsentlig 
ulempe for kunder og leverandører af mælk og fløde. Lovforslaget på
lægger således ikke kommunalbestyrelserne en pligt til at give til
ladelse til lukning på skift af detailmejerier, men overlader det til de 
kommunale myndigheder at skønne over, om lokale forhold tillader 
gennemførelse af sådanne ordninger.

Erfaringen vil i øvrigt vise, om den udvidede adgang til at 
holde lukket bevirker en nedgang af mælkeforbruget, men dersom 
detailmejerierne ved tydelig skiltning eller på anden måde orienterer
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kundekredsen om deres lukketider og om de nærmest beliggende 
åbne mejerier, tror jeg ikke, at nyordningen vil få indflydelse på 
forbrugsudviklingen.

Sluttelig vil jeg gerne fremhæve, at ingen detailmælkehandler 
mod sin vilje kan tvinges til som led i en turnusordning at holde sin 
forretning lukket, men at det er helt op til hans eget valg, om han 
ønsker at deltage i en sådan ordning eller foretrækker at holde åbent 
som hidtil.“

Lovforslaget henvistes efter 1. behandling til et udvalg, hvis 
arbejde med sagen ikke resulterede i ændringsforslag.

Lovforslaget vedtoges uændret og enstemmigt.

95. Lov om ændringer i lov om mål og vægt. (Handels
minister Baunsgaard). [A. sp. 551. C. sp. 103].

Skriftlig fremsættelse 5/12 (F. sp. 1565). 1. beh. 10/i2 (F. sp. 
1706). Partiernes ordførere: Knud Damgaard, Holger Hansen, 
Clara Munck, Kirkegaard, Vivike, Birthe Wetlesen og Rosing. 
2. beh. (F. sp. 1948). 3. beh. 17/i (F. sp. 2069). Loven stad
fæstet 29. januar 1964. (Lovt. nr. 26).

Ved loven bestemmes, at de i lov nr. 65 af 28. februar 1950 
om mål og vægt givne regler om eftersyn af og kontrol med 
måle- og vejeredskaber for Grønlands vedkommende fastsættes 
af handelsministeren efter forhandling med ministeren for 
Grønland, samt at tidspunktet for lovens ikrafttræden i Grønland 
fastsættes af handelsministeren.

Som motivering for at sætte loven om mål og vægt i kraft 
i Grønland henvistes dels til det store antal personer, som har 
benyttet sig af adgangen til i Grønland at løse næringsbrev 
som adkomst til at drive industri, håndværk og handel, og som 
for størstedelens vedkommende driver handel, dels til at de 
måle- og vejeredskaber, der anvendes i handelsomsætningen i 
Grønland, ganske vist ved anskaffelsen er justeret af juster
væsenet i København, men at der — i modsætning til, hvad der 
gælder i den øvrige del af landet — ikke i Grønland føres 
løbende kontrol med redskaberne fra det offentliges side.

Lovforslaget gennemførtes uden udvalgsbehandling og vedtoges 
enstemmigt.
21
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96. Lov om ændring i lov om arbejdstageres opfindelser. 
(Handelsminister Baunsgaard). [ A. sp. 773. C. sp. 113].

Skriftlig fremsættelse 16/x (F. sp. 1987). 1. beh. 2^/1 (F. sp. 
2332). Partiernes ordførere: Lund Jensen, Conrad Kofoed, 
Knud Thomsen, Kirkegaard, Arne Larsen og Rimstad. 2. beh. 
28/x (F. sp. 2368). 3. beh. (F. sp. 2463). Loven stadfæstet
14. februar 1964. (Lovt. nr. 41).

Ved lovændringen udskydes revisionen af lov nr. 142 af 
29. april 1955 om arbejdstageres opfindelser, således som 
denne er ændret ved lov nr. 336 af 19. december 1959, til 
folketingsåret 1965-66.

Om motiveringen for fremsættelsen af lovforslaget udtalte 
handelsministeren ved forelæggelsen i folketinget:

„I § 14 i loven om arbejdstageres opfindelser af 29. april 1955 
blev det under hensyn til, at det her drejede sig om et nyt lovgiv
ningsområde, bestemt, at loven skulle forelægges folketinget til 
revision i folketingsåret 1959-60, således at ændringer, som de i 
tidens løb indvundne erfaringer kunne nødvendiggøre, blev foretaget. 
Denne bestemmelse blev ændret ved lov af 19. december 1959, 
således at tidsfristen blev udskudt til folketingsåret 1963-64. Moti
veringen herfor var dels, at loven synes at have fungeret tilfreds
stillende, og dels at der på foranledning af Nordisk Råd var iværksat 
et arbejde med en revision af de nordiske patentlovgivninger ro ed 
henblik på en eventuel ordning af et system med nordisk patent, 
således at hver enkelt af de nordiske patentmyndigheder kunne ud
stede patent ro ed gyldighed for Danmark, Finland, Norge og Sverige. 
Dette omfattende revisionsarbejde inden for patentlovgivningen 
gjorde det uhensigtsmæssigt at tage stilling til spørgsmålet om 
ændringer i loven om arbejdstageres opfindelser, så længe man ikke 
kunne vide, hvorledes den egentlige patentlovgivning skulle ud
formes.

Det nordiske komitéarbejde vedrørende patentlovgivningen kan 
ventes afsluttet inden for den nærmeste fremtid med udsendelsen 
af en fællesnordisk betænkning, der antagelig vil foreligge i næste 
måned. Betænkningen og de deri indeholdte lovudkast må imidlertid 
forelægges en række institutioner og organisationer til udtalelse, og 
forslag til en ny patentlov kan derfor ikke forventes fremsat i inde
værende samling. De grunde, der i 1959 talte for en udsættelse af 
revisionen af loven om arbejdstageres opfindelser, gør sig således 
stadig gældende.

Hertil kommer, at der også inden for dette specielle område 
har været et vist nordisk samarbejde i gang. I Norge, hvor man ikke
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i dag har nogen lovgivning om arbejdstageres opfindelser, arbejder 
en kommission på et lovudkast, og både i Sverige og i Finland er de 
gældende regler på dette område for tiden under revision. Der er 
såvel fra norsk som fra svensk side i sin tid fremsat ønske om, at 
arbejdet finder sted i samarbejde mellem de nordiske lande, og der 
har derfor inden for det sidste par år været afholdt en række møder, 
hvori vi også fra dansk side har deltaget med henblik på at nå frem 
til ensartede lovforslag på dette område. Disse drøftelser kan antagelig 
være tilendebragt i løbet af nogle måneder, men et eventuelt heraf 
følgende forslag til ændringer i vor lov om arbejdstageres opfindelser 
må derefter sendes til udtalelse i de interesserede institutioner og 
erhvervsorganisationer, og et lovforslag vil derfor tidligst kunne 
fremsættes i den kommende folketingssamling og måske først i 
folketingssamlingen 1965-66. Under hensyn hertil har jeg anset det 
for rigtigst at foreslå en yderligere udskydelse af revisionen af denne 
lovgivning i 2 år.“

Lovforslaget gennemførtes uden udvalgsbehandling og vedtoges 
enstemmigt ved 3. behandling.

97. Lov om ændringer i søloven. (Begrænsning af 
rederansvaret). (Handelsminister Baunsgaard). [A. sp. 1009. 
C. sp. 571].

Skriftlig fremsættelse 25/2 (F. sp. 3161). 1. beh. ®/3 (F. sp. 
3604). Partiernes ordførere: Peter Nielsen, Viggo Hauch, 
Weikop, Aage Fogh, Vivike og Rimstad. Henvist til samme ud
valg som forslag til lov om ændring i lov om skibes bemanding 
m. fl. lovforslag, se nedenfor under nr. 98. Betænkning (B. sp. 
841) afgivet 12/5. 2. beh. 15/5 (F. sp. 5159). Henvist til fornyet 
udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning (B. sp. 945) afgivet 20/5.
3. beh. 22/5 (F. sp. 5350). Loven stadfæstet 27. maj 1964. (Lovt. 
nr. 159).

Loven indeholder en ny formulering af sølovens kapitel 10 
„Om begrænsning af rederansvaret“, jfr. lovbekendtgørelse nr. 
319 af 1. december 1937 med senere ændringer. Som følge af 
disse nye regler er samtidig foretaget redaktionelle ændringer 
af enkelte andre af sølovens bestemmelser.

De nye regler afviger på talrige punkter fra de tidligere 
gældende regler. I det følgende skal blot de væsentligste af 
ændringerne kort omtales.
21*
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De tilfælde, hvor rederen kan begrænse sit ansvar, er ved 
den nye lov snævrere afgrænset end efter de tidligere regler. 
Således kan rederen f. eks. ikke længere begrænse sit ansvar for 
så vidt angår bjærgeløn og bidrag til almindeligt havari.

Ved den nye regel i sølovens § 254, stk. 4, fastslås enkelt
kravsprincippet, d. v. s., at begrænsningen, hvis der foreligger 
et modkrav opstået ved samme hændelse fra rederens side over 
for en fordringshaver, hvis krav i øvrigt kan begrænses, først 
kan anvendes på den saldo, der måtte foreligge i fordrings
haverens favør, efter at modregning har fundet sted.

De satser, hvortil rederne i visse tilfælde kan begrænse 
deres ansvar, er forhøjet, navnlig for tilfælde hvor der fore
ligger personskade, og erstatningsgrænsen er nu fastsat efter 
en internationalt ensartet værdimåler, den såkaldte Poincaré- 
franc, der er guldværdibestemt. En Poincaréfranc svarer for 
tiden til ca. 45 øre. Det følger af de nye regler, at rederen, når 
ansvaret er begrænset, hæfter med indtil 1.000 francs pr. ton 
af skibets drægtighed, dog med mindst 150.000 francs (ca. 
68.700 kr.). Foreligger der skade på person, forhøjes ansvars
grænsen med 2.100 francs pr. ton, dog med mindst 630.000 
francs (ca. 288.540 kr.).

Lovens formulering af sølovens § 262 bygger på lex fori, 
idet det er bestemt, at det nye kapitel 10 i søloven som hoved
regel kommer til anvendelse i alle tilfælde, hvor begrænsning 
af ansvar påberåbes ved dansk domstol, uanset de implicerede 
parters nationalitet. Der er dog i § 263 indeholdt en bemyn
digelse for handelsministeren til at bestemme, at andre ansvars
regler end i kapitel 10 fastsat skal finde anvendelse på skibe 
hjemmehørende i lande, som ikke uden forbehold har tiltrådt 
og gennemført Bruxelles-konventionen af 1957 om begræns
ning af rederes ansvar.

Ifølge lovens § 2, stk. 1, bestemmes tidspunktet for lovens 
ikrafttræden af handelsministeren. I henhold hertil har handels
ministeren ved bekendtgørelse nr. 214 af 12. juni 1964 bestemt, 
at loven skal træde i kraft den 1. juli 1964, samtidig med de til
svarende loves ikrafttræden i de andre nordiske lande.
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Loven er det første resultat af det nordiske samarbejde om revision 
af visse afsnit i de nordiske sølove, der har været i gang i nogle år og 
stadig fortsættes af de i de 4 lande nedsatte sølovsudvalg. Loven 
følger i alt væsentligt udvalgets forslag og bygger i øvrigt på den på 
den diplomatiske søretskonference i Bruxelles i 1957 vedtagne inter
nationale konvention om begrænsning af rederansvaret, der afløser 
den tidligere konvention om samme emne fra 1924, der har dannet 
grundlag for de hidtil gældende regler om ansvarsbegrænsning, som 
blev indarbejdet i søloven i 1929. Det er hensigten, at den nye kon
vention efter indbyrdes aftale mellem de 4 nordiske lande skal rati
ficeres samtidigt af disse, når det fornødne lovgrundlag er tilveje
bragt.

Ved folketingets 1. behandling af lovforslaget henvistes dette til 
behandling i det udvalg, tinget samme dag havde nedsat til behand
ling af forslag til lov om ændring i lov om skibes bemanding m. fl. 
lovforslag. Efter videre behandling i folketinget sammen med disse 
lovforslag vedtoges lovforslaget ved 3. behandling uændret enstem
migt med 132 stemmer. 1 medlem undlod at stemme (Rosing (Grønl)).

98. Lov om ændring i lov om skibes bemanding. (Han
delsminister Baunsgaard), [A. sp. 1045. C. sp. 561].

Mundtlig fremsættelse 25/2 (P- sp. 3165). 1. beh. 5/3 (F. sp. 
3526). Partiernes ordførere: Peter Nielsen, Viggo Hauch, 
Weikop, Aage Fogh, Vivike og Rimstad. Henvist til udvalg på 
17 medlemmer (Peter Nielsen, Jørgen Peder Hansen, Qvist 
Hansen, H. Larsen (Bjerre), Waldemar Laursen, Helge Nielsen 
[formand], Johan Nielsen, Robert Sørensen, Aage Fogh [næst
formand], Viggo Hauch, Dalsgaard, Damsgaard, Conrad Kofoed, 
Weikop, Baagø, Knud Thomsen og Vivike). Betænkning (B. sp. 
841) afgivet 12/5. 2. beh. 15/5 (F. sp. 5158). Henvist til fornyet 
udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning (B. sp. 945) afgivet 20/5. 
3. beh. 22/5 (F. sp. 5349). Loven stadfæstet 27. maj 1964. (Lovt. 
nr 158).

Ved loven er foretaget en væsentlig ændring af de i lov 
nr. 208 af 7. juni 1958 om skibes bemanding indeholdte be
manding sskala er, og i forbindelse hermed er tillige andre af den 
nævnte lovs bestemmelser ændret.

Sammenfattende kan loven karakteriseres således, at der 
for navigatørbesætningen og bemandingen med maskinofficerer
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er gennemført en slækkelse af kravene, i øvrigt i overensstem
melse med den gennem de senere år fulgte dispensationspraksis. 
Det kan f. eks. nævnes, at det er fundet forsvarligt at tillægge 
kyst- og sætteskippere lidt videre beføjelser end efter den tid
ligere gældende bemandingslov.

Særlig i skibe med moderne motorer af ikke over 500 HK 
er der sket en reduktion af betjeningen. De for skibe med motor 
over 500 HK tidligere foreskrevne maskinassistenter er udgået 
af lovens bestemmelser. De for de to grupper gennemførte 
lempelser er af såvel kvantitativ som kvalitativ karakter.

Med hensyn til dæksmandskab er der nu foreskrevet regler 
for skibe over 300 tons mod tidligere 400 tons. Skalaen er for
enklet, idet der i stedet for den tidligere foretagne opdeling af 
skibene efter deres størrelse i tons i 16 grupper nu er indført en 
opdeling efter skibenes størrelse i tons i 7 grupper. Det maksi
male dæksmandskab, der tidligere opnåedes for skibe over 
20.000 tons, opnås nu for skibe over 10.000 tons, og der er 
gennemført en reduktion i kravet til dæksmandskabets stør
relse, som bringer de danske regler i bedre overensstemmelse med 
reglerne i andre vesteuropæiske lande. Eksempelvis kan det 
nævnes, at mens der tidligere for et skib på over 20.000 tons 
var foreskrevet et dæksmandskab på i alt 19 mand, stilles der 
for et sådant skib nu kun krav om et dæksmandskab på i alt 
12 mand.

Med hensyn til maskinmandskabet er der kun gennemført 
mindre væsentlige ændringer.

Som noget nyt er der ved loven gennemført bemandings
regler for radioekspedienter og restaurationspersonale. Reglerne 
for radioekspedienter består dog alene i en henvisning til alle
rede tidligere gældende bestemmelser, men denne henvisnings 
optagelse i loven gør det muligt, at spørgsmål om skibes be
manding med radioekspedienter indbringes for et ved loven 
indført bemandingsnævn.

Lovens bemandingsskalaer gælder alene for lastskibe, her
under såvel tankskibe som tørlastskibe. Fastsættelsen af den 
sikkerhedsmæssige bemanding for passagerskibe er ved loven 
pålagt statens skibstilsyn. Det er dog i loven bestemt, at be-
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mandingen af passagerskibe hverken kvantitativt eller kvalita
tivt kan ansættes lavere end for lastskibe af tilsvarende størrelse.

Som en principiel nydannelse er der ved loven indført be
stemmelser, hvorefter det påhviler handelsministeren efter for
handling med de interesserede søfartsorganisationer at fastsætte 
nærmere regler for uddannelse af matroser og maskinmandskab.

Under hensyn til den hurtigt fremadskridende udvikling 
såvel på det tekniske som på andre områder er der ved loven 
tillagt skibstilsynet bemyndigelse til at tillade afvigelser fra lovens 
bemandingsregler for skibe, i hvilke tekniske forbedringer eller 
rationaliseringsforanstaltninger kan begrunde det, og i skibe, 
der sejler i begrænset fart eller agtes bemandet ud fra andre 
principper for tjenestens tilrettelæggelse end hidtil.

Ved loven henlægges administrationen af bemandingsreg
lerne til statens skibstilsyn. Skibstilsynets afgørelser kan ind
bringes for et særligt bemandingsnævn bestående af en juridisk 
formand samt en repræsentant for hver af de søfarendes orga
nisationer og et tilsvarende antal repræsentanter for redernes 
organisationer. Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for 
anden administrativ myndighed.

Lovens § 2 indeholder ikrafttrædelsesbestemmelser. For nye 
skibes vedkommende trådte loven i kraft 1. juni 1964, mens 
reglerne for eksisterende skibes vedkommende først træder i 
kraft 1. marts 1965, for passagerskibe under 20 tons først
1. marts 1966. Der er særlige bestemmelser om etapevis reduk
tion over 2 år af dæksmandskabet i eksisterende skibe, når 
mandskabets størrelse skal bringes i overensstemmelse med 
lovens krav.

Lovforslaget behandledes i folketinget sammen med forslag til 
lov om ændring i sømandsloven, forslag til lov om ændring i lov om 
velfærdsforanstaltninger for søfarende, forslag til lov om ændring i 
lov om tilsyn med skibe og forslag til folketingsbeslutning om Dan
marks ratifikation af Den internationale Konvention om Sikkerhed 
for Menneskeliv på Søen, 1960.

Ved den mundtlige fremsættelse af lovforslagene udtalte handels
ministeren bl. a. :

„Baggrunden for fremsættelsen af lovforslagene er den udvik
ling, der har karakteriseret skibsfartserhvervet gennem de senere år,
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og formålet er gennem en række nydannelser i vor skibsfartslovgiv
ning at tilvejebringe forudsætninger for en gunstigere udvikling inden 
for dansk skibsfart.

Danmark har store traditioner som skibsfartsland, men man må 
se i øjnene, at der er en tiltagende risiko for, at Danmark svækker 
sin position i international skibsfart, såfremt der ikke herhjemme 
ydes en indsats, der giver dansk skibsfart bedre mulighed for at leve 
op til de krav, som de senere års udvikling har medført. Dansk 
skibsfart har været præget af stagnation og relativ tilbagegang, således 
at Danmark ikke har kunnet bevare sin hidtidige placering i rækken 
af førende skibsfartsnationer.

Årsagerne til dansk skibsfarts stagnation ligger utvivlsomt flere 
steder. Først og fremmest er der grund til at pege på den lavkonjunktur, 
der har rådet på fragtmarkedet gennem de senere år, og som i særlig 
grad må blive følelig for de handelsflåder, der som den danske er 
stærkt præget af international indsats............... Hertil kommer de
elementer af protektionisme og diskriminerende foranstaltninger, som 
beklageligvis i stadig voksende omfang præger den internationale 
skibsfart............

Mange af de nævnte forhold er jo af en sådan karakter, at de 
må skabe tilsvarende vanskeligheder for andre landes skibsfart. Når 
dansk skibsfart derfor har tabt terræn internationalt, må det skyldes 
omstændigheder, der gør sig gældende i særlig grad for den danske 
handelsflåde. Sammenfattende kan det herom siges, at den danske 
handelsflåde gennemgående sejler med høje driftsomkostninger — og 
utvivlsomt højere, end det er tilfældet for en lang række andre 
handelsflåder. Medvirkende hertil er naturligvis, at Danmark på 
linje med de andre nordiske lande har et relativt højt lønniveau. 
......... Hertil kommer det relativt høje danske renteniveau, hvor 
skibsfarten må dele vilkår med andre danske erhverv. Men især er 
der grund til at pege på, at danske skibe gennem den gældende be
mandingslovgivning er belastet med større hyreudgifter end skibe 
tilhørende de fleste andre lande. Den omstændighed, at de gældende 
afskrivningsregler giver dansk skibsfart gunstige vilkår sammenlignet 
med flere andre lande, udligner ikke de handicap, jeg lige har nævnt.

Når den gældende bemandingslov foreskriver større besætning 
på danske skibe end den herom gældende tilsvarende lovgivning i 
andre lande, må det ses på baggrund af, at de danske bestemmelser 
har haft et videre sigte. I de søfartsnationer, hvor der gennem lov
givning er foreskrevet minimumsbesætning af de forskellige katego
rier, er denne som regel baseret alene på sikkerhedshensynet............
I modsætning hertil har den danske bemandingslovgivning foreskrevet 
en minimumsbesætning ud fra kriterier, der sigter videre end det 
egentlige sikkerhedskriterium. Bemandingsloven af 15. marts 1939
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tog således ud over sikkerheden for menneskeliv på søen yderligere 
hensyn til arbejdsforholdene og hele tjenesten om bord, ligesom den 
daværende handelsminister i sin fremsættelsestale gav udtryk for, 
at der i loven også var indeholdt et socialt beskæftigelsessynspunkt. 
Dette videre sigte er opretholdt også i bemandingsloven af 7. juni 
1958 med senere ændringer............

Det er min hovedbetragtning, at tiden nu nødvendiggør en........
revision. For det første er forholdene på arbejdsmarkedet nu lykke
ligvis ændret på en sådan måde, at det ikke længere kan være rime
ligt at fastholde arbejdskraft i erhvervet, som der ikke er behov for. 
For det andet er den internationale konkurrence for dansk skibsfart 
nu tilspidset i et sådant omfang, at alle muligheder for en forbedring 
af konkurrenceevnen må mobiliseres. I den forbindelse må man være 
opmærksom på, at videregående bemandingsregler end nødvendig
gjort ud fra sikkerhedshensyn ikke blot belaster driftsomkostningerne 
ved at sejle under dansk flag, men samtidig fratager rederne et incita
ment til at gennemføre arbejdsbesparende og hermed omkostnings- 
besparende rationaliseringsforanstaltninger i danske skibe...............

Endelig vil jeg gerne gøre den principielle betragtning gældende, 
at det forekommer mig både ejendommeligt og urimeligt gennem lov
givningen at foreskrive en bemanding for danske skibe, der går ud over 
sikkerhedsmæssige hensyn............ Ud fra disse betragtninger hviler
det foreliggende bemandingslovforslag alene på hensynet til sikker
heden for menneskeliv på søen............ “

Ved 1. behandlingen kunne Peter Nielsen (S) tilslutte sig, at 
bemandingsloven ikke længere var tidssvarende, og at en revision 
af reglerne var påkrævet. Han var dog betænkelig over den stærke 
nedskæring af antallet af befarne søfolk, både under hensyn til den 
forsvarlige varetagelse af tjenesten om bord og under hensyn til den 
nødvendige uddannelse af de unge. Han mente, at det foreslåede for
hold mellem antallet af befarne og ubefarne ville medføre, at der blev 
uddannet flere befarne, end handelsflåden kunne finde anvendelse 
for under de nye regler. Hans parti så i øvrigt med velvilje på de 
fremsatte forslag.

Også Viggo Hauch (V) ville medvirke til at underkaste forslagene 
en velvillig behandling i udvalget. Han havde dog en fornemmelse af 
at ministeren i bemandingslovforslaget var gået videre, end hensynet 
til sikkerheden tilsagde, og dette kunne være til skade for dansk 
skibsfarts konkurrencevilkår. Ligeledes var han usikker over for den 
vidtgående bemyndigelse til statens skibstilsyn, som lovforslaget 
indeholdt med hensyn til fastsættelsen af kravene til bemandingen 
af passagerskibe. Han ville gerne høre nærmere om de retningslinjer, 
hvorefter bemyndigelsen agtedes administreret.

Weikop (KF) fandt det vanskeligt at forstå, hvorfor dansk be
mandingslovgivning også efter de foreslåede ændringer på flere
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punkter stillede strengere krav end andre landes lovgivning, idet 
man måtte gå ud fra, at også reglerne i andre landes lovgivning var 
fastsat ud fra sikkerhedshensynet. Han fandt det ejendommeligt, at 
de tidligere regler i loven om passagerskibes bemanding nu skulle 
forsvinde og erstattes af en bemyndigelse til statens skibstilsyn. De 
andre lovforslag og forslaget til folketingsbeslutning fandt han for
nuftige. Han håbede dog ikke, at forslaget til lov om ændring i 
sømandsloven ville føre til en formindskelse af forhyringen af danske 
søfolk i udlandet.

Aage, Fogh (RV) kunne tilslutte sig de fremsatte forslag. Revi
sionen af bemandingsreglerne var stærkt påkrævet, men selvfølgelig 
kunne man diskutere, om man havde truffet det helt rigtige med lov
forslagets krav om 12 mands dæksmandskab på store tankbåde. 
Lovforslaget om ændring i lov om tilsyn med skibe gik nok lidt for 
vidt med sin bemyndigelse til ministeren.

Vivike (SF) så i redernes krav om ændring af bemandingsloven 
et udtryk for et ønske om at antage flere udenlandske søfolk. Det 
øgede antal ungmænd og letmatroser kunne ikke fremskaffes her i 
landet. Samtlige organisationer for de søfarende var modstandere af 
lovforslaget, der også efter hans mening ensidigt tilgodeså redernes 
interesser. Lovforslaget om ændring i sømandsloven var ikke til
strækkelig vidtgående. Det burde give sømanden ret til fri hjemrejse 
med hyre som i Sverige og Norge.

Rimstad (Uafh) betragtede lovforslagene og forslaget til folke
tingsbeslutning som et godt grundlag for udvalgsarbejde. Han frem
satte dog en række indvendinger mod de foreslåede bemandings
regler, som i det væsentlige lå pa linje med de af Viggo Hauch og 
Weikop fremsatte indvendinger. Han sluttede med at udtale, at hans 
parti fandt forslagene så vigtige, at man gerne medvirkede til, at 
forslagene fik en hurtig gang gennem folketinget.

Forslagene henvistes til behandling i et udvalg, der efter en 
række møder med samråd med handelsministeren afgav betænkning, 
hvori ministeren bl. a. stillede flere ændringsforslag vedrørende 
mindre væsentlige detaljer i forslag til lov om ændring i lov om skibes 
bemanding. I betænkningen fremsattes endvidere af et mindretal, 
bestående af venstres og det konservative folkepartis medlemmer af 
udvalget, forslag om forskellige andre ændringer af bemandings
lovforslaget, der tilsigtede en yderligere lempelse af dette lovforslags 
regler.

Vedrørende udvalgsbehandlingen af de andre forslag henvises 
til den særlige omtale nedenfor under hvert enkelt forslag.

Af udvalgsbetænkningen kan i øvrigt fremhæves følgende be
mærkninger:

„Handelsministeren har over for udvalget fundet anledning til 
at fremhæve, at det nye system med individuel fastsættelse af be-
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mandingen for passagerskibe ikke må tages som udtryk for, at handels
ministeriet er af den opfattelse, at danske passagerskibe i alminde
lighed skulle være underbemandet, og at det ildie har været hen
sigten med den i den foreslåede affattelse af lovens § 8 (lovforslagets 
§ 1, nr. 3) indførte nydannelse med hensyn til passagerskibe generelt 
at tilstræbe en skærpelse over for skibe, som hidtil er fundet forsvar
ligt bemandede.

Med hensyn til de under lovforslagets § 1, nr. 4 og 5, foreslåede 
nye bestemmelser i lovens §§ 24, stk. 2, og 25, stk. 2, jfr. de neden
stående ændringsforslag nr. 10 og 11, har handelsministeren over for 
udvalget oplyst, at det er hensigten at lade de omhandlede uddan
nelser for matroser og maskinmandskab afslutte med prøver og ud
stedelse af certifikat eller påtegning i søfartsbog. Personer, der inden 
ordningens ikrafttræden har forrettet tjeneste som matros, resp. 
motormand/fyrbøder, bør kunne få udstedt det nævnte certifikat 
eller få påtegning i søfartsbog uden aflæggelse af prøve.

Udvalget har med handelsministeren drøftet spørgsmålet om, 
hvorvidt der i lovforslaget bør indføjes en bestemmelse, der gør 
det muligt administrativt at fastsætte en kvantitativt eller kvalita
tivt højere bemanding for skibe, der sejler i isfyldte og lidet trafike
rede farvande, f. eks. i fart på Grønland. Handelsministeren har over 
for udvalget udtrykt forståelse for problemet, men har oplyst, at der 
ikke under behandlingen i handelsministeriet af søulykkessager og 
heller ikke i det af Grønlandsministeren i 1959 nedsatte udvalg ved
rørende besejlingen af Grønland er fremkommet oplysninger, der 
tilstrækkelig klart har kunnet motivere en skærpet bemanding ved 
sejlads i disse farvande. Handelsministeren har gjort opmærksom på, 
at en sådan bestemmelse vil frembyde store administrative vanskelig
heder, og udvalget er herefter af den opfattelse, at spørgsmålet bedst 
løses ved aftale mellem Grønlandsministeren, søfartsorganisationeme 
og de rederier, hvis skibe chartres af Grønlandsministeriet.“

Herefter indstillede udvalgets -flertal (socialdemokratiets og det 
radikale venstres medlemmer af udvalget) lovforslaget til vedtagelse 
med de af handelsministeren foreslåede ændringer. Venstres og det 
konservative folkepartis medlemmer af udvalget indstillede lovfor
slaget til vedtagelse med de af ministeren samt de yderligere af dette 
mindretal foreslåede ændringer, mens Vivike (SF) afgav følgende 
udtalelse i betænkningen:

„Et andet mindretal (socialistisk folkepartis medlem af udvalget) 
kan ikke tiltræde lovforslaget.

Det påstås fra rederside, at den nuværende bemandingslov gør 
det vanskeligt for dansk skibsfart at konkurrere med udlandet. Da 
rederne imidlertid har nægtet folketingsudvalget at få kendskab til 
blot et enkelt skibs driftsregnsskab, går mindretallet ud fra, at
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redernes påstand er uholdbar. Mindretallet mener herefter, at den 
gældende bemandingslov bør bibeholdes, idet mindretallet dog kan 
gå med til, at der nedsættes et permanent bemandings- og dispensa- 
tionsnævn ligeligt sammensat af de interesserede reder- og søfolks
organisationer samt embedsmænd fra handelsministeriet. Nævnet 
skal efter derom indgivet begæring kunne meddele dispensationer fra 
de gældende regler for skibes bemanding i de tilfælde, hvor der er 
indrettet sådanne foranstaltninger, at en fravigelse fra reglerne må 
anses for forsvarlig.

Den af handelsministeren foreslåede generelle nedsættelse af 
bemandingen kan efter mindretallets opfattelse ikke anses for rime
ligt begrundet og vil bringe sikkerheden i fare. De af handelsministe
ren stillede ændringsforslag ændrer såre lidt i dette billede, men da 
de dog betyder en forbedring af lovforslaget, kan de tiltrædes af 
mindretallet.“

Efter at handelsministerens ændringsforslag var vedtaget og 
mindretallets ændringsforslag forkastet ved lovforslagets 2. behand
ling, vedtoges det ændrede lovforslag ved 3. behandling med 120 
stemmer mod 7 (SF), mens 1 medlem (Rosing (Grønl.)) tilkendegav, at 
han hverken stemte for eller imod.

99. Lov om ændring i sømandsloven. (Handelsminister 
Baunsgaard). [A. sp. 999. C. sp. 559].

Mundtlig fremsættelse 25/2 (F. sp. 3166). 1. beh. 5/3 (F. sp. 
3526). Partiernes ordførere: Peter Nielsen, Viggo Hauch, 
Weikop, Aage Fogh, Vivike og Rimstad. Henvist til samme ud
valg som forslag til lov om ændring i lov om skibes bemanding, 
se ovenfor under nr. 98. Betænkning (B. sp. 841) afgivet 12/5.
2. beh. 15/5 (F. sp. 5159). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. 
Tillægsbetænkning (B. sp. 945) afgivet 2%. 3. beh. 22/5 (F. sp. 
5349). Loven stadfæstet 27. maj 1964. (Lovt. nr. 160).

Ved loven foretoges forskellige ændringer i sømandslov 
nr. 229 af 7. juni 1952.

Ved den væsentligste af ændringerne nedsattes den tid, 
hvori sømanden uden afbrydelse skal have gjort tjeneste i ved
kommende skib eller rederi for at opnå ret til fri hjemrejse, fra 
2 år til 1 år. Samtidig nedsattes det tidsrum, efter hvis udløb



1933/
/1964 Vedtagne lovforslag (handelsmin.) 333

sømanden får ret til — efter lovlig opsigelse — at fratræde i 
ikke-dansk havn, fra 1 % år til 1 år.

Loven indeholder desuden forskellige mindre væsentlige 
ændringer af sømandsloven.

Loven trådte i kraft den 1. august 1964, idet det dog med 
hensyn til retten til fri hjemrejse er bestemt, at de nye regler 
skal træde i kraft over perioden 1. august 1964-1. november 
1964, alt efter længden af den pågældende sømands tjenestetid.

Lovforslaget må efter det i dets bemærkninger anførte ses som et 
led i bestræbelserne for at lette rekrutteringsforholdene for danske 
skibe og fastholde de allerede i danske skibe tjenstgørende besæt
ninger ved at gøre søfartserhvervet mere tiltrækkende.

Lovforslaget behandledes i folketinget sammen med forslag til 
lov om ændring i lov om skibes bemanding m. fl. lovforslag, se oven
for under nr. 98. Det henvistes efter 1. behandling sammen med disse 
forslag til behandling i et udvalg, i hvis betænkning handelsministeren 
stillede ændringsforslag vedrørende tidspunktet for lovens ikraft
træden tillige med forskellige mindre ændringsforslag af systematisk 
karakter. Endvidere stillede Vivike (SF) i betænkningen forskellige 
ændringsforslag vedrørende fortrinsret for danske søfolk til forhyring 
med danske skibe, forbedrede sygehyreregler, ret til hyre under den 
fri hjemrejse og vedrørende omgående hjemsendelse af sømandens 
papirer og ejendele i tilfælde af fratræden i ikke-dansk havn. Be
tænkningen indeholdt desuden bl. a. følgende bemærkninger:

„Over for udvalget har der været rejst spørgsmål om begræns
ning af redernes adgang til antagelse af udenlandske søfolk. Handels
ministeren har i denne anledning oplyst, at spørgsmålet for nylig har 
været genstand for behandling i Søfartens Fællesråd, der består af 
repræsentanter for samtlige søfartsorganisationer, og at rådet over 
for handelsministeriet enstemmigt har udtalt, at ved antagelse i ud
landet af søfolk til danske skibe vil det være rimeligt at antage ledige 
danske søfolk, som findes på stedet, og som er egnet til at beklæde 
de pågældende stillinger.

Udvalget har fundet anledning til at anmode handelsministeren 
om at foranledige, at det ved enhver ansættelse af skibsmandskab 
nøje påses, at lovens krav om kvalifikationer er overholdt. Handels
ministeren har over for udvalget oplyst, at det i henhold til gældende 
lovbestemmelser påhviler skibsføreren ved ansættelse af skibsmand
skab, uanset nationalitet og påmønstringssted, at påse, at det an
tagne mandskabs kvalifikationer er i overensstemmelse med be
mandingslovens krav.“

Ved 2. behandling vedtoges ministerens ændringsforslag, mens 
de andre ændringsforslag forkastedes, idet kun socialistisk folkeparti
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stemte for disse forslag. Ved 3. behandling vedtoges det ændrede lov
forslag enstemmigt med 129 stemmer, 1 medlem (Rosing (Grønl.)) 
tilkendegav, at han hverken stemte for eller imod.

100. Lov om ændring i lov om velfærdsforanstaltninger 
for Søfarende. (Handelsminister Baunsgaard). [A. sp. 1065. 
C. sp. 577].

Mundtlig fremsættelse 25/2 (F. sp. 3166). 1. beh. 5/3 (F. sp. 
3526). Partiernes ordførere: Peter Nielsen, Viggo Hauch, 
Weikop, Aage Fogh, Vivike og Rimstad. Henvist til samme 
udvalg som forslag til lov om ændring i lov om skibes be
manding, se ovenfor under nr. 98. Betænkning (B. sp. 841) 
afgivet 12/5. 2. beh. 15/5 (F. sp. 5159). Henvist til fornyet ud
valgsbehandling. Tillægsbetænkning (B. sp. 945) afgivet 20/5.
3. beh. 22/5 (F. sp. 5350). Loven stadfæstet 27. maj 1964. (Lovt. 
nr. 161).

Ved loven ændres § 3, stk. 1, i lov nr. 188 af 30. april 1948 
om velfærdsforanstaltninger for søfarende som ændret ved lov 
nr. 84 af 31. marts 1958.

Ved den nævnte lov af 1948 nedsattes Handelsflådens Vel
færdsråd, og det bestemtes ved lovens § 3, stk. 1, at de til Vel
færdsrådets virksomhed fornødne midler skulle tilvejebringes 
ved en særlig afgift, der i 1958 forhøjedes fra de oprindeligt 
fastsatte 8 øre pr. dag pr. beskæftiget sømand til 12 øre pr. dag. 
Ved den her omhandlede ændringslov, der træder i kraft den
1. januar 1965, forhøjes afgiften til 20 øre pr. dag pr. beskæf
tiget sømand, at udrede med 5 øre pr. dag af den søfarende, 
5 øre af rederen og 10 øre af statskassen, d. v. s. efter samme 
principper som hidtil.

Forhøjelsen begrundes med de siden 1958 stedfundne løn- 
og prisstigninger og med ønskeligheden af, at Velfærdsrådets 
arbejde videreføres og udbygges.

Lovforslaget behandledes i folketinget sammen med forslag til 
lov om ændring i lov om skibes bemanding m. fl. lovforslag, se oven
for under nr. 98. Det henvistes til behandling i et udvalg sammen 
med disse lovforslag og vedtoges uden ændringer ved 3. behandling 
enstemmigt med 129 stemmer.
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101. Lov om ændring i lov om tilsyn med skibe.
(Handelsminister Baunsgaard). [A. sp. 1063. C. sp. 579]. 

Mundtlig fremsættelse 25/2 (F. sp. 3166). 1. beh. 5/3 (F. sp.
3526). Partiernes ordførere: Peter Nielsen, Viggo Hauch, 
Weikop, Aage Fogh, Vivike og Rimstad. Henvist til samme 
udvalg som forslag til lov om ændring i lov om skibes beman
ding m. fl. lovforslag, se ovenfor under nr. 98. Betænkning 
(B. sp. 841) afgivet 12/5. 2. beh. 15/5 (F. sp. 5159). Henvist til 
fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning (B. sp. 945) af
givet 20/5. 3. beh. 22/5 (F. sp. 5350). Loven stadfæstet 27. maj 
1964. (Lovt. nr. 157).

Loven har følgende indhold:
§1-

I lov nr. 117 af 28. marts 1951 om tilsyn med skibe fore
tages følgende ændring:

Som ny § 16 A indføjes:
„§ 16 A. Handelsministeren nedsætter et skibstilsynsråd, 

hvis opgave skal være
1) at virke som rådgivende organ for handelsministeriet og 

direktoratet for statens skibstilsyn i spørgsmål vedrørende 
skibstilsynets virksomhed,

2) at følge den tekniske udvikling inden for skibstilsynets 
arbejdsområde og,

3) når det findes formålstjenligt, over for handelsministeriet 
at fremsætte ønsker og forslag vedrørende lovgivningen om 
tilsyn med skibe og den dertil knyttede administration.
Stk. 2. Skibstilsynsrådet består af en af handelsministeren 

udnævnt formand samt i øvrigt et af ministeren nærmere fastsat 
antal medlemmer omfattende repræsentanter for rederne, de 
søfarende og skibsværfterne.

Stk. 3. Rådets forretningsorden fastsættes af ministeren.“

§2.
Denne lov træder i kraft den 1. oktober 1964.
Lovforslaget behandledes i folketinget sammen med forslag til 

lov om ændring af lov om skibes bemanding m. fl. lovforslag, se
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ovenfor under nr. 98. Det henvistes til udvalgsbehandling sammen 
med disse forslag og vedtoges med en enkelt af handelsministeren 
foreslået ændring vedrørende lovens ikrafttrædelsesdato ved 3. be
handling enstemmigt med 130 stemmer, idet 1 medlem (Rosing 
(Grønl)) tilkendegav, at han hverken stemte for eller imod.

102. Lov om ændringer i lov om foranstaltninger mod 
olieforurening af havet. (Handelsminister Baunsgaard). [A sp. 
251. C. sp. 109].

Skriftlig fremsættelse 6/n (F. sp. 784). 1. beh. 8/n (F. sp. 
921). Partiernes ordførere: Qvist Hansen, Heilesen, Baagø, 
Jens P. Jensen, Vivike og Bækgaard. Henvist til udvalg på 
17 medlemmer (Qvist Hansen, Lykke Jørgensen (fra 18/n 
Gerholm), Kolbjørn, Waldemar Laursen, Helge Nielsen [for
mand], Johan Nielsen (fra e/12 Karbech Mouritsen), Peter 
Nielsen, Orla Pedersen, Jens P. Jensen [næstformand], Heilesen, 
Søren Andersen, Viggo Hauch, Conrad Kofoed, Baagø, Marie 
Antoinette von Lowzow, Knud Thomsen og Storgaard). Be
tænkning (B. sp. 167) afgivet 23/j. 2. beh. 28/i (F. sp. 2368). 
3. beh. 30/1 (F. sp. 2463). Loven stadfæstet, 14. februar 1964. 
(Lovt. nr. 40).

Loven foretager nogle ændringer i lov nr. 70 af 28. marts 
1956 om foranstaltninger mod olieforurening af havet med det 
formål at muliggøre Danmarks ratifikation af de på konferencen 
i London i marts-april 1962 vedtagne ændringer af konventionen 
til undgåelse af forurening af havet.

Ved fremsættelsen af lovforslaget udtalte handelsmini
steren herom bl. a.:

„Som det vil være tinget bekendt, afholdtes som følge af 
de stadig stigende ulemper på grund af udtømning i havet af 
olie fra skibe i 1954 i London en konference med henblik på at 
tilvejebringe en international aftale til undgåelse af forurening 
af havet med olie. Konferencen resulterede i vedtagelsen af en 
konvention, der for Danmarks vedkommende gennemførtes 
ved loven af 28. marts 1956 om foranstaltninger mod olie-
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forurening af havet [årbog 1955-56, side 360]. Loven trådte 
imidlertid først i kraft i 1958, idet det fornødne antal ratifika
tioner for konventionens ikrafttræden først forelå på dette tids
punkt.

Konventionens hovedprincip er, at det er forbudt af ud
tømme olie inden for visse nærmere fastlagte zoner, men der var 
på konferencen enighed om, at det eneste virkelig effektive 
middel mod olieforurening var helt at forbyde olieudtømning, og 
at man, når tilstrækkelige erfaringer var indhentet, skulle 
søge konventionen ændret med henblik på at nå yderligere frem 
mod det totale forbud.

En konference med dette formål afholdtes i marts-april 
1962 i London med deltagelse af ikke mindre end 54 stater.

På konferencen vedtoges ændringer i 13 af konventionens 
21 artikler. Idet jeg i øvrigt tillader mig at henvise til den af 
den danske delegation afgivne beretning, der er omdelt til 
folketingets medlemmer, skal jeg her indskrænke mig til at 
nævne de væsentligste ændringer i konventionen.

For det første har man nedsat tonnagegrænsen for tank
skibe, således at det nu forbydes tankskibe over 150 BRT at 
udtømme olie mod tidligere 500 BRT. Endvidere vedtoges 
et forbud mod udtømning for alle nybygninger på 20.000 
BRT og derover, og hvad der især vil få stor betydning for 
Danmark: der vedtoges totalt forbud mod olieudtømning i 
såvel Nordsøen som Østersøen.

Ændringerne har været behandlet i Rådet vedrørende 
Foranstaltninger mod Olieforurening, og rådet har over for 
handelsministeriet anbefalet, at Danmark tiltræder disse, idet 
man dog har henstillet, at dette først sker, når ændringerne er 
tiltrådt af en række af de øvrige større skibsfartsnationer.

Nærværende lovforslag afgiver hjemmel for Danmarks til
træden af de vedtagne ændringer i konventionen, og det er 
regeringens agt, så snart loven er vedtaget, at tiltræde ændrin
gerne, der allerede er tiltrådt af følgende lande: Norge, Sverige, 
Storbritannien, Frankrig, Canada, Polen, Liberia, Kuwait, 
Panama og Den forenede arabiske Republik.“

Da ændringerne i konventionen først træder i kraft 12
22



338 Vedtagne lovforslag (handelsmin.) 1963/ 
/1964

måneder efter, at de er tiltrådt af 2/3 af de kontraherende 
regeringer, er det af praktiske grunde — og i lighed med be
stemmelserne i de tilsvarende engelske og norske love — fast
sat, at lovens ikrafttrædelsestidspunkt bestemmes admini
strativt.

Efter at lovforslaget ved 1. behandlingen havde fået principiel 
tilslutning fra alle partier, henvistes det til behandling i et udvalg, 
i hvis enstemmige betænkning bl. a. anføres:

„Der er enighed i udvalget om at indstille lovforslaget til vedtagelse 
uændret.

Udvalget henstiller til regeringen gennem arbejde i internationale 
organisationer, herunder FN, at skabe øget interesse hos de forskellige 
søfarende nationers regeringer for undgåelse af olieforurening af 
havet. Udvalget henstiller til regeringen gennem IMCO (Inter
governmental Maritime Consultative Organization) at arbejde for en 
intensivering af propagandaen imod olieforureningen, herunder en 
forøget udbredelse af propagandamateriale blandt rederier verden 
over.

Udvalget vil se med velvilje på, at der ydes finansiel støtte til for
eninger og andre, som gør et arbejde til afhjælpning af de ulemper, 
som olieforurening af vore strande forårsager, og som ikke mindst 
rammer vore udenlandske turister, og udvalget vil finde det ønskeligt, 
om handelsministeriet eventuelt i samarbejde med forsvarsmini
steriet vil fortsætte undersøgelserne af muligheden for ved hjælp af 
kemiske midler at uskadeliggøre olieøer på havet, inden de har nået 
at anrette skade.

Udvalget har udkastet den tanke, at den nuværende bevilling 
på 25.000 kr. til undersøgelser m. v. af olieforureninger i danske far
vande, eventuelt sammen med andre bevillinger, anvendes til ud
skrivning af en konkurrence gående ud på at finde en effektiv og 
billig metode til rensning af olieforurenede strande. Handelsmini
steren har dog peget på, at IMCO har påtaget sig at følge udviklingen 
af effektive forholdsregler til behandling af olieforurening, herunder 
oliens fjernelse fra strandbredder, og ministeren har defor været 
tilbøjelig til at ville afvente resultaterne af de undersøgelser, der fore
tages af IMCO.“

Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget enstemmigt.

103. Lov om ændringer i lov om rigsretten. (Justits
minister Hans Hækkerup). [A. sp. 267. C. sp. 19].

Skriftlig fremsættelse 6/n (F. sp. 792). 1. beh. 13/n (F. sp.
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1011). Partiernes ordførere: K. Axel Nielsen, Helga Pedersen, 
Thestrup, Helge Larsen og Iver Poulsen. 2. beh. 19/n (F. sp. 
1094). 3. beh. 21/n (F. sp. 1234). Loven stadfæstet 4. december 
1963. (Lovt. nr. 385).

Ved loven gennemførtes forskellige, mindre væsentlige 
ændringer i lov nr. 100 af 31. marts 54 om rigsretten.

Af denne lovs § 4 fremgik tidligere ikke klart, hvem der 
skulle overtage formandens eller næstformandens hverv, hvis en 
af disse under behandlingen af en sag blev forhindret i at deltage 
i dens fortsatte behandling. Denne uklarhed er fjernet ved den 
nu gennemførte ændring af § 4, stk. 2, hvorefter retten i sådanne 
tilfælde skal vælge en formand eller næstformand for sagens 
fortsatte behandling.

Ved en ændring af rigsretslovens § 60 er samtidig de 
tidligere gældende regler om oplæsning og vedtagelse af protokol
later vedrørende afhøringer i rigsretten ophævet. De tidligere 
regler var ikke stemmende med retsplejelovens ordning og 
kunne på en uheldig måde komplicere sagsbehandlingen.

Endelig er ved loven ophævet bestemmelsen i rigsrets
lovens § 62, hvorefter rigsretsdom i almindelighed skulle afsiges 
allerede i det retsmøde, hvori rettens forhandlinger sluttedes. 
Dette betyder, at retsplejelovens § 219, stk. 1, i stedet finder 
anvendelse, således at rettens afgørelse herefter skal træffes 
snarest muligt efter, at den pågældende forhandling er til ende, 
og at dom i straffesag, der ikke kan afsiges samme dag, skal 
afsiges inden en uge.

Der er samtidig ved loven foretaget et par mindre redak
tionelle ændringer i retsplejeloven.

Ved lovforslagets fremsættelse oplyste justitsministeren, at rigs
retten over for ministeren havde påpeget det ønskelige i ændringerne.

Under behandlingen i folketinget gav lovforslaget ikke anled
ning til mange bemærkninger fra ordførernes side. Lovforslaget 
mødte tilslutning fra alle sider, og uden udvalgsbehandling vedtoges 
det ved 3. behandling enstemmigt uden ændringer.

22*
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104. Lov om ministres ansvarlighed. (Justitsminister 
Hans Hækkerup). [A. sp. 257. C. sp. 225].

Skriftlig fremsættelse 6/n (F. sp. 788). 1. beh. 13/n (F. sp. 
974). Partiernes ordførere: K. Axel Nielsen, Helga Pedersen, 
Ninn-Hansen, Helge Larsen, Aksel Larsen og Iver Poulsen. 
Henvist til udvalg på 17 medlemmer (K. Axel Nielsen, K. B. 
Andersen [formand], Holger Eriksen, Horn, H. Larsen (Bjerre), 
Gustav Pedersen, Axel Ivan Pedersen, Wingsøe, Helge Larsen 
[næstformand], Helga Pedersen, Vagn Bro, Erik Eriksen, 
Harald Nielsen, Ninn-Hansen, Poul Møller, Thestrup og Aksel 
Larsen (fra 10/12 Herluf Rasmussen)). Betænkning (B. sp. 375) 
afgivet 4/3. 2. beh. 11/3 (F. sp. 3690). Henvist til fornyet udvalgs
behandling. Tillægsbetænkning (B. sp. 559) afgivet 13/3. 3. beh. 
18/3 (F. sp. 4053). Loven stadfæstet 15. april 1964. (Lovt. nr. 117).

Lovens indhold er følgende:
§ 1. Loven angår ministres ansvar for deres embedsførelse. 
§ 2. Borgerlig straffelovs almindelige del finder anvendelse. 
§ 3. Ved anvendelsen af borgerlig straffelovs regler om 

ansvar for medvirken til en lovovertrædelse skal en minister 
anses for medvirkende til en underordnets handling, når

1) han har været bekendt med, at den pågældende handling 
ville blive foretaget, og har undladt at søge dette hindret.

2) handlingen har været et nødvendigt eller naturligt middel 
til gennemførelse af en beslutning, for hvilken ministeren 
er ansvarlig.

3) han har fremmet handlingens udførelse ved ikke i rimeligt 
omfang at føre tilsyn og fastsætte instrukser.
§ 4. Ansvar for en af kongen underskrevet beslutning påhvi

ler såvel enhver minister, der har medunderskrevet, som mini
stre, der på anden måde har medvirket til beslutningens til
blivelse.

§ 5. En minister straffes, hvis han forsætligt eller af grov 
uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler ham efter 
grundloven eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings 
beskaffenhed.

Bestemmelsen i stk. 1 finder anvendelse, såfremt en minister
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giver folketinget urigtige eller vildledende oplysninger eller 
under folketingets behandling af en sag fortier oplysninger, der 
er af væsentlig betydning for tingets bedømmelse af sagen.

§ 6. Straffen efter § 5 er bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.
Er forholdet begået af uagtsomhed, er straffen bøde eller 

hæfte.
Bødestraf fastsættes efter borgerlig straffelovs regler om 

dagbøder.
§ 7. Bestemmelserne i § 6 gælder kun, såfremt strengere 

straf ikke er hjemlet i den øvrige lovgivning.
Borgerlig straffelovs §§ 155-157 gælder ikke for ministre.
§ 8. Ministres strafansvar forældes efter borgerlig straffelovs 

§§ 93-95. Forældelsesfristen er dog i intet tilfælde mindre end 
5 år.

§ 9. Med hensyn til erstatningsansvar i anledning af mini
stres handlinger gælder de almindelige regler om erstatning for 
skade forvoldt af personer i statens tjeneste.

Om baggrunden for lovforslaget og om de principper, der var 
lagt til grund for dets udformning, udtalte justitsministeren ved 
fremsættelsen bl. a.:

„Som bekendt indeholdt allerede grundloven af 1849 en udtalelse 
om en nærmere bestemmelse af ministrenes ansvar ved særlig lov. 
Der er i tiden derefter gjort talrige forsøg på at gennemføre en sådan 
lov. Først i 1939 lykkedes det at få en lov vedtaget [lov nr. 92 af
15. marts 1939], men denne trådte ikke i kraft. Spørgsmålet blev 
genoptaget under forhandlingerne i forfatningskommissionen af 1946, 
men under de afsluttende forhandlinger i denne kommission var der 
enighed om, at en del af begrundelsen for en særlig ministeransvar
lighedslov ville falde bort, når man fik en ombudsmandsordning, og at 
det derfor ikke kunne anses for påkrævet at søge en sådan lov gen
nemført. Under grundlovsforslagets behandling i folketinget i 1953 
blev spørgsmålet ikke rejst fra nogen side.

I 1959 nedsatte regeringen en kommission til nærmere under
søgelse og overvejelse af problemerne i forbindelse med ministres 
ansvar. 12 af de 13 medlemmer af kommissionen, der afgav sin 
betænkning i 1962, udtalte i deres indstilling, at de anså det for 
rigtigst ikke at søge en særlig ministeransvarlighedslov gennemført.

Denne indstilling er resultatet af en vurdering foretaget på 
grundlag af juridisk og administrativ sagkundskab. Regeringen har 
naturligvis været klar over, at andre synspunkter end juridiske og 
administrative kunne inddrages i overvejelserne af, om en særlig
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ministeransvarlighedslov bør gennemføres. Det var på denne bag
grund, at den højtærede statsminister i sin redegørelse i det høje 
folketing ved dettes åbning i oktober 1962 udtalte, at regeringen var 
rede til at deltage i yderligere overvejelser af spørgsmålet på grundlag 
af det materiale og den argumentation, som indeholdes i betænknin
gen, og sådanne yderligere synspunkter, som måtte blive fremført. 
Og på linje hermed erklærede statsministeren under den følgende 
åbningsdebat, at regeringen var villig til at medvirke til, at en særlig 
ministeransvarlighedslov blev gennemført, hvis et juridisk holdbart 
og forsvarligt grundlag kunne findes.

I det foregående folketingsår fremsattes som bekendt lovforslag 
om ministeransvar dels af medlemmer af partierne venstre og det 
konservative folkeparti, dels af partiet de uafhængiges folketings
gruppe. Disse forslag blev undergivet 1. behandling i det høje folke
ting og behandlet i et folketingsudvalg, der imidlertid ikke nåede 
at afslutte sit arbejde inden folketingsårets udløb.

Såvel i det høje ting som i folketingsudvalget har jeg anført en 
række indvendinger imod forslagene. Disse indvendinger angår imid
lertid ikke i væsentligt omfang principielle forfatningspolitiske 
spørgsmål, men er overvejende af juridisk karakter. Dette betyder 
ikke, at indvendingerne er formelle eller uvæsentlige. De vedrører 
bl. a. så centrale spørgsmål som fastlæggelsen af forholdet mellem 
ministeransvarlighedslovens regler og reglerne i anden lovgivning 
samt spørgsmål om nærmere præcisering af ansvarsbestemmelsers 
rækkevidde og om, hvilke hensyn der herved bør tages til ellers 
anerkendte og væsentlige principper i strafferet og erstatningsret. 
Indvendingerne er af en sådan karakter, at det efter regeringens op
fattelse ikke ville være teknisk muligt at tilgodese dem ved udform
ning af ændringsforslag til de fremsatte lovforslag.

På denne baggrund har regeringen fundet det rigtigst at ud
arbejde og fremsætte det foreliggende lovforslag.

Jeg skal derefter omtale nogle af de principper og synspunkter, 
der er lagt til grund ved lovforslagets udarbejdelse.

Det er betragtet som vigtigt, at den særlige ministeransvarlig
hedslov bliver udformet således, at den på udtømmende måde gør op 
med ministres retlige ansvar. Dette kan dog ikke ske, uden at forslaget 
ligesom tidligere forslag indeholder regler, der alene er henvisninger 
til de almindelige ansvarsregler, navnlig i straffeloven og i erstat
ningsretten.

I forbindelse hermed vil jeg gerne fremhæve, at det har været 
et væsentligt synspunkt ved forslagets udarbejdelse, at disse almin
delige regler bør gælde for ministre, for så vidt der ikke ses at fore
ligge et behov for at opstille særregler, eller der ikke kan gives sådanne 
særregler en juridisk forsvarlig udformning.

Ved forslagets udformning er spørgsmålene om ministres ansvar 
som forvaltningschefer og ansvaret vedrørende deres forhold over for
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folketinget tillagt særlig betydning. Den forfatningspolitiske udvik
ling har for længst placeret disse to ansvarsspørgsmål som de centrale, 
medens man ved de ældre lovforslags udarbejdelse betragtede spørgs
målet om ministres ansvar for deres virksomhed i statsrådet som et 
hovedspørgsmål.

Lad mig endelig nævne, at der er lagt vægt på at skabe klarhed 
med hensyn til forholdet mellem forslagets selvstændige regler og de 
regler i anden lovgivning, hvortil forslaget henviser.“

Af lovens bestemmelser fastlægger § 1 lovens område som mini
stres ansvar for deres embedsførelse, d. v. s. det ansvar, med hensyn 
til hvilket afgørelsen henhører under rigsretten. §§ 2-8 angår straf
ansvaret og § 9 erstatningsansvaret. De enkelte paragraffer i det 
fremsatte lovforslag var kommenteret udførligt i bemærkningerne til 
lovforslaget.

1. behandling af lovforslaget foretoges sammen med 1. behand
ling af det af medlemmer af venstre og det konservative folkeparti 
fremsatte lovforslag om ministres ansvarlighed (se side 456) og det 
af medlemmer af de uafhængige fremsatte forslag til lov om ministres 
strafansvar (se side 438). Justitsministeren udtalte herunder, at han 
regnede med, at det af ham fremsatte lovforslag blev udgangspunkt 
i den udvalgsbehandling, som han regnede med kunne føre frem til 
et resultat. På socialdemokratiets vegne gav K. Axel Nielsen tilsagn 
om velvillig behandling af regeringsforslaget, som han fandt var det 
eneste af de 3 forslag til en ministeransvarlighedslov, der egnede sig 
til gennemførelse. Helga Pedersen (V) kritiserede regeringsforslaget på 
forskellige punkter, men erklærede, at hun gerne ville lade regerings
forslaget være udgangspunkt, hvis der kunne gennemføres enkelte 
ændringer i overensstemmelse med oppositionens ønsker. Ninn- 
Hansen (KF) havde ligeledes forskellige indvendinger, men han var 
meget tilfreds med, at det nu ved regeringsforslagets fremsættelse 
var fastslået, at man ville få en ministeransvarlighedslov. Helge 
Larsen (RV) og Aksel Larsen (SF) foretrak af de 3 lovforslag regerings
forslaget. Iver Poulsen (Uafh) havde en række indvendinger imod 
såvel principper som enkeltheder i regeringsforslaget. Han håbede 
at få adgang til at deltage i udvalgsarbejdet ligesom i forrige samling.

De 3 lovforslag henvistes til behandling i et udvalg, som afgav 
en samlet betænkning over dem. Det anførtes, at ved drøftelsen af 
det af de uafhængige fremsatte lovforslag havde ordføreren for for
slagsstillerne Iver Poulsen deltaget. Udvalget indstillede regerings
forslaget til vedtagelse med 3 ændringer. Det ene ændringsforslag 
gik ud på at ændre ordet „ansvar“ i titlen til „ansvarlighed“ under 
henvisning til, at dette ord anvendes i grundlovens § 13. Endvidere 
foresloges en ændret formulering af bestemmelsen i § 3, nr. 3, om 
en ministers ansvar for medvirken ved en underordnets handling 
som følge af utilstrækkeligt tilsyn eller utilstrækkelig instruktion. 
Endelig foresloges indsat som ny paragraf (§ 4) bestemmelsen om
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ansvar for en af kongen underskrevet beslutning, hvorved det ud
trykkeligt fastsloges, at ikke alene en medunderskrivende minister 
(grundlovens § 14), men også andre ministre, der har medvirket til 
beslutningens tilblivelse, er ansvarlige.

I betænkningen anførtes i øvrigt, at udvalget og ministeren var 
enige om, at en ministers ansvar efter § 3 ikke var betinget af, at 
det strafbare forhold kunne tilregnes den underordnede som forsæt
ligt eller uagtsomt. Det udtaltes endelig, at man med justitsministeren 
havde drøftet spørgsmålet om en ministers retlige ansvar for tilside
sættelse af en folketingsbeslutning. Der var ikke ved lovforslaget 
taget stilling til, i hvilket omfang tinget efter forfatningen kan på
lægge ministre pligter i beslutningsform, men i det omfang dette 
kan ske, ville der påhvile ministeren ansvar efter § 5 for beslutningens 
tilsidesættelse.

Ved 2. behandling toges det af venstre og det konservative 
folkeparti fremsatte lovforslag tilbage som bebudet i betænkningen 
og under henvisning til den opnåede enighed om en ministeransvar
lighedslov. Også det af de uafhængige fremsatte lovforslag toges til
bage af ordføreren Iver Poulsen, der i øvrigt kritiserede den behand
ling, man havde givet hans forslag. Da det vigtigste var, at man fik 
en ministeransvarlighedslov, ville de uafhængige dog stemme for 
regeringsforslaget.

De stillede ændringsforslag vedtoges, og lovforslaget gik til 
fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkningen gik ud på, at ud
valget indstillede lovforslaget til vedtagelse uændret, og ved 3. be
handling vedtoges forslaget enstemmigt.

105. Lov om partsoffentlighed i forvaltningen. (Justits
minister Hans Hækkerup). [A. sp. 1345. C. sp. 417].

Skriftlig fremsættelse 4/3 (F. sp. 3454). 1. beh. 13/3 (F. sp. 
3964). Partiernes ordførere: Holger Eriksen (K. Axel Nielsen), 
Helga Pedersen, Thestrup, Else-Merete Boss, Herluf Rasmussen 
(Morten Lange) og Mose Hansen. Henvist til udvalg på 17 med
lemmer (Holger Eriksen, Arup (til 21/4), Dupont, Lis Groes, 
Thomas Have, Bjørn Krogh, K. Axel Nielsen [formand], 
Wingsøe, Else-Merete Ross [næstformand], Helga Pedersen, 
P. E. Eriksen, Jacob Sørensen, Ib Thyregod, Thestrup, Peder 
Jakobsen, Ninn-Hansen og Herluf Rasmussen). Betænkning 
(B. sp. 661) afgivet 16/4. 2. beh. 22/4 (F. sp. 4812). Henvist til 
fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning (B. sp. 747) af-
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givet 30/4. 3. beh. ®/5 (F. sp. 5033). Loven stadfæstet 13. maj 1964. 
(Lovt. nr. 141).

Hovedpunkterne i loven er, at parter i sager, der behandles 
eller er afgjort af den offentlige forvaltning, skal kunne forlange 
at blive gjort bekendt med sagens dokumenter, og at parter på et
hvert tidspunkt under en forvaltningssags behandling skal 
kunne kræve at få lejlighed til at udtale sig, inden sagen afgøres.

§§ 1-9 omhandler partsoffentlighed, og § 10 indeholder 
reglen om adgang for en part til at afgive udtalelse i en sag 
forinden dens afgørelse.

Efter loven kan en ansøger, klager eller anden part i en 
sag, der er under behandling i forvaltningen eller er afgjort af 
denne, forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter. 
Loven er således langt videregående end den ved loven op
hævede lov af 2. februar 1866, der kun hjemlede partsoffent
lighed efter sagernes afgørelse og kun for klagere og ansøgere, 
hvis klage eller ansøgning ikke er taget til følge. Og den gav 
kun de pågældende adgang til at få afskrift af afgivne erklæ
ringer, mens den nye lovs regler i hovedsagen omfatter alle 
sagens dokumenter, bortset fra internt arbejdsmateriale og 
intern brevveksling, d. v. s. brevveksling mellem flere afde
linger inden for samme myndighed. Også mundtlige udtalelser 
til en myndighed undergives i et vist omfang partsoffentlighed; 
det bestemmes i loven, at mundtlige oplysninger om faktiske 
forhold af væsentlig betydning for en sags afgørelse skal optages i 
et notat på en sådan måde, at oplysningerne kan meddeles par
terne.

Lovens § 2 omhandler undtagelserne fra disse hovedregler. 
Man har dog ved affattelsen af denne bestemmelse lagt vægt 
på at understrege som et hovedsynspunkt, at partens interesse 
i at kunne benytte kendskab til sagens dokumenter til vare
tagelse af sit tarv må respekteres; partsoffentlighed kan kun 
nægtes, hvis denne interesse findes at burde vige for afgørende 
hensyn til offentlige eller private interesser. Efter § 3 begrænser 
reglerne om tavshedspligt ikke myndighedernes pligt til at give 
oplysninger efter lovens regler.
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Et af formålene med partsoffentlighed er, at parten under 
sagens behandling skal kunne blive bekendt med det tilveje
bragte materiale og derefter, hvis han finder anledning til det, 
korrigere og supplere materialet. Det er på denne baggrund, at 
der i lovens § 8 er optaget en bestemmelse, hvorefter begæring 
om partsoffentlighed, der fremsættes under en sags behandling, 
som hovedregel medfører, at sagen ikke kan afgøres, før parten 
har haft adgang til at gøre sig bekendt med dokumenterne.

Det er til dels samme synspunkter, der ligger til grund for 
reglen i § 10, hvorefter en part som hovedregel — på ethvert 
tidspunkt af sagens behandling — kan begære, at dens af
gørelse udsættes, indtil han har afgivet en udtalelse. Denne 
adgang er dog ikke begrænset til tilfælde, hvor den pågældende 
forinden er blevet gjort bekendt med sagens dokumenter. Også 
i andre tilfælde kan parten have interesse i at fremføre nye 
oplysninger eller synspunkter.

Loven gælder for alle den offentlige forvaltnings sagsområder 
bortset fra enkelte grupper af sager, hvor særlige hensyn gør sig 
gældende, såsom sager inden for strafferetspiefen og sager an
gående ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste. Alle 
allerede gældende specialregler, der giver parter vidererækkende 
beføjelser end loven, opretholdes ved udtrykkelig bestemmelse 
i loven.

Loven trådte i kraft den 1. oktober 1964, og forslag om 
revision af loven skal fremsættes for folketinget i folketingsåret 
1969-70.

Ved fremsættelsen af lovforslaget udtalte justitsministeren bl. a.: 
„Lovforslaget er et led i de senere års bestræbelser på at betrygge 

borgernes retsstilling i deres forhold til forvaltningen. Disse bestræbelser 
følger forskellige veje. Man søger at udbygge kontrollen med forvalt
ningen. Jeg skal her blot pege på den vægt, der i de senere års lov
givning er lagt på domstolenes prøvelsesret med hensyn til forvaltningens 
afgørelse og på indførelsen af ombudsmandsinstitutionen og den senere 
udvidelse af denne institutions virksomhedsområde. Uanset den be
tydning, der må tillægges sådanne kontrolordninger, er det endnu 
vigtigere, at forvaltningsmyndighedernes egen sagsbehandling søges 
tilrettelagt på en sådan måde, at den indebærer effektive garantier for 
borgernes retssikkerhed. Reformbestræbelser i denne retning har vel 
hidtil overvejende haft tilknytning til specielle forvaltningsområder;
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jeg skal pege på, at der på nogle områder er indført råd eller nævn 
med regler om sammensætning og sagsbehandling, som tager sigte på 
at skabe særlige garantier for lovlige og rigtige afgørelser, og på det 
arbejde, der for tiden er i gang vedrørende reformer med hensyn til 
ekspropriationssagers og skattesagers behandling. 1 de seneste års 
diskussion om forvaltningens sagsbehandling har imidlertid også 
spørgsmålet om gennemførelse af generelle reformer fået en frem
trædende plads. I 1956 nedsatte regeringen den såkaldte offentligheds
kommission med den opgave at overveje og afgive indstilling om, 
hvorvidt og i bekræftende fald i hvilket omfang og på hvilken måde 
offentlighed kunne gennemføres i den statslige og kommunale for
valtning. Kommissionen blev specielt anmodet om at behandle 
spørgsmålet om en revision af loven af 2. februar 1866 om erklæringers 
meddelelse til ansøgere og klagere. Endvidere har regeringen for 
nogle måneder siden nedsat et udvalg til overvejelse af spørgsmålet om 
gennemførelse af almindelige regler om, at forvaltningens afgørelser skal 
ledsages af begrundelse.

Det her foreliggende lovforslag bygger på offentlighedskommis
sionens betænkning, som blev afgivet i 1963.

Betænkningen indeholder en enstemmig indstilling om gennem
førelse af partsoffentlighed i forvaltningen og udkast til en lov 
herom............ “

Lovforslaget mødtes ved dets 1. behandling i folketinget med 
velvilje fra alle partiers ordførere, idet dog især Herluf Rasmussen 
(SF) gav udtryk for, at han ikke fandt dets bestemmelser vidt
gående nok. Helga Pedersen (V), Thestrup (KF) og Mose Hansen 
(Uafh) gik ind for, at der med tiden indføres fuld offentlighed i for
valtningen. Lovforslaget henvistes til behandling i et udvalg, i hvis 
betænkning bl. a. udtales:

„I samrådet med justitsministeren har udvalget bl. a. drøftet, 
om det er muligt at angive retningslinjer for anvendelsen af lov
forslagets § 2, stk. 1, og om ministeren agter at udsende et cirkulære, 
der kan være vejledende for de lokale myndigheder ved deres for
tolkning af bestemmelsen.

Justitsministeren har heroverfor bemærket, at det af lovforslaget 
omhandlede område jo er ganske nyt, og at det vil være meget vanske
ligt uden praktiske erfaringer at give vejledning med hensyn til be
stemmelsens fortolkning. Bestemmelsens nærmere område må fast
lægges gennem praksis.

Lovforslagets § 2, stk. 1, er med enkelte redaktionelle ændringer 
overensstemmende med den tilsvarende bestemmelse i udkastet i den 
i 1963 afgivne kommissionsbetænkning om offentlighed i forvalt
ningen. I kommissicnsbetænkningen p. 74 er om denne bestemmelse 
anført følgende:

„Efter gældende ret er forvaltningens dokumenter, hvor der ikke 
i særlige love findes andre regler, kun tilgængelige for parterne efter
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reglerne i lov af 2. februar 1866. I praksis efterkommer forvaltningen 
dog i vid udstrækning begæringer fra parter om aktindsigt. Samtidig 
med den i § 1 i forhold til gældende ret omhandlede betydelige ud
videlse af retten til at blive bekendt med dokumenterne i en sag 
findes det dog nødvendigt at indføre den begrænsning, at offentlige 
eller private interesser i at forholde parten en aktindsigt i særlige 
tilfælde skal kunne gå forud for partens interesse i at benytte kend
skab til sagens akter til varetagelse af sit tarv. Med anvendelse af 
ordene „afgørende hensyn“ er det tilkendegivet, at oplysning kun 
kan nægtes, hvor der er nærliggende fare for, at privates eller det 
offentliges interesser vil lide skade af væsentlig betydning.

I en lov om partsoffentlighed må en bestemmelse om, hvilke 
hensyn der bør udelukke parter fra adgang til dokumenter, udformes 
i mere almindelige vendinger, idet en konkret afvejning af modstående 
interesser ved anvendelsen af denne lov vil være mere nødvendig end 
i en lov om generel offentlighed, hvor den, der begærer oplysninger, 
ikke behøver at have nogen særlig interesse i at få kendskab til do
kumenterne.

Man har derfor ikke ment som i § 2 i uditast til lov om offentlig
hed i forvaltningen at burde angive de hensyn, der kan udelukke 
adgangen til at få oplysninger, men i vidt omfang vil det være de 
samme hensyn, der kan blive afgørende. Eksempelvis kan nævnes 
hensynet til statens sikkerhed, forholdet til fremmede magter, hen
synet til forbrydelsers forebyggelse m. v. og hensynet til gennem
førelsen af offentlig kontrol-, regulerings- og planlægningsvirksomhed 
m. v. I særlige tilfælde kan også erhvervsmæssige og økonomiske 
interesser samt hensynet til privatlivets fred og personlige anlig
gender i øvrigt komme i betragtning.

Også hensynet til den begærendes egne forhold vil kunne med
føre undtagelser fra lovens almindelige princip. Således vil f. eks. 
dokumenter, der indeholder oplysning om partens helbredstilstand, 
efter omstændighederne kunne tilbageholdes.“

Under det ovenfor omtalte samråd har såvel justitsministeren 
som udvalget tilsluttet sig disse synspunkter.

Et mindretal (venstres medlemmer af udvalget med undtagelse 
af Jacob Sørensen samt det konservative folkepartis medlemmer af 
udvalget) kan ikke tiltræde den foreslåede formulering af lovfor
slagets § 11, idet man finder, at der ikke er tilstrækkelig begrundelse 
for at undtage sager om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges 
tjeneste fra de foreslåede regler om partsoffentlighed. Mindretallet 
finder ikke, at reglen i § 26 i lov om lønninger og pensioner m. v. til 
statens tjenestemænd giver tilstrækkelig beskyttelse for andragere 
om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste, idet denne 
regel ikke gælder for den voksende gruppe af overenskomstansatte 
og ikke for den kommunale forvaltning. Mindretallet, der i øvrigt
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henviser til den af mindretallet i den af statsministeriet den 25. 
februar 1956 nedsatte kommission vedrørende offentlighed i forvalt
ningen afgivne udtalelse i kommissionens betænkning s. 53, har der
for stillet det nedenstående ændringsforslag til lovforslagets § 11 cg 
indstiller lovforslaget til vedtagelse med denne ændring.

Et -flertal (socialdemokratiets, det radikale venstres og socialistisk 
folkepartis medlemmer af udvalget samt Jacob Sørensen) kan ikke 
tiltræde det af mindretallet stillede ændringsforslag. Flertallet anser 
det for rigtigst at holde de omhandlede dokumenter uden for loven 
og henvise reguleringen af de herhenhørende forhold til tjeneste
mandslovgivningen, de kommunale vedtægter og de mellem de offent
lige myndigheder og vedkommende organisationer indgåede overens
komster, således at der ikke åbnes ansøgere til offentlige stillinger 
adgang til at blive bekendt med oplysninger om medansøgeres for
hold med deraf følgende risiko for offentliggørelse. Flertallet, der i 
øvrigt henviser til flertalsudtalelsen i den ovenfor omtalte kommis
sionsbetænkning, side 52, indstiller herefter lovforslaget til vedtagelse 
uændret.“

I overensstemmelse med sin udtalelse i betænkningen stillede 
mindretallet derefter forslag om ændring af lovforslagets § 11, således 
at reglerne om partsoffentlighed også skulle gælde sager angående 
ansættelse og forfremmelse i det offentliges tjeneste. Efter at mindre
tallets ændringsforslag ved 2. behandling var forkastet med 72 
stemmer mod 57, tilbagesendtes lovforslaget til fornyet behandling i 
udvalget. I udvalgets tillægsbetænkning udtales det bl. a.:

„Et i den nævnte henvendelse fra Dansk Børnevæmsforening 
fremsat ønske om, at børneværnsudvalgenes akter generelt bliver 
undtaget fra lovens almindelige partsoffentlighedsprincip, har ikke 
kunnet imødekommes. Udvalget er med justitsministeren enigt i, at 
man ikke principielt bør undtage et så vigtigt socialpolitisk område 
som børneværnsudvalgene fra partsoffentlighed. Man må henvise til 
den mulighed for begrænsning af partsoffentligheden, som indeholdes 
i lovforslagets § 2. Vedrørende den nærmere afgrænsning af området 
for lovforslagets § 2 henvises til bemærkningerne i nærværende ud
valgs betænkning af 16. april 1964.“

Udvalget stillede samtidig i tillægsbetænkningen forslag om ind
sættelse af en revisionsbestemmelse i lovforslaget, og med denne 
ændring vedtoges lovforslaget ved 3. behandling enstemmigt.

106. Lov om ændringer i skifteloven. (Justitsminister
Hans Hækkerup). [A. sp. 109. C. 69].

Skriftlig fremsættelse 15/10 (F. sp. 103). 1. beh. 24/10 (F. sp. 
583). Partiernes ordførere: Wingsøe, Ib Thyregod (Peter Larsen),



350 Vedtagne lovforslag (justitsmin.) 1963/i964

Hagen Hagensen (Erna Sørensen), Else-Merete Ross, Lis Møl
bjerg (Herluf Rasmussen) og Rimstad (Grøndahl). Henvist til 
udvalg på 17 medlemmer (K. Axel Nielsen, Holger Eriksen, 
Boye Hansen, Kai Jensen, H. Larsen (Bjerre) [formand], 
Waldemar Laursen, Elna Syvertsen, Wingsøe, Else-Merete 
Ross [næstformand], Ib Thyregod, Peter Larsen, Helga Peder
sen, Finn Poulsen, Erna Sørensen, Hanne Budtz, Axel Clausen 
(fra 6/ll Hagen Hagensen) og Lis Mølbjerg (fra 10/12 Herluf 
Rasmussen). Betænkning (B. sp. 53) afgivet 29/n. 2. beh. lx/i2 
(F. sp. 1744). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægs
betænkning (B. sp. 81) afgivet 11/i2- 3. beh. 13/12 (F. sp. 1900). 
Loven stadfæstet 18. december 1963. (Lovt. nr. 412).

Det fremsatte lovforslag var udarbejdet ved en sammen- 
arbejdning af det forslag til lov om ændringer i skifteloven, 
der på grundlag af arvelovsudvalgets betænkning blev fremsat, 
men ikke færdigbehandlet i de to foregående folketingsår, 
jfr. årbog 1961-62, side 447 ff., og af det forslag, der på grundlag 
af ægteskabsudvalgets betænkning om skifte mellem ægte
fæller blev fremsat i sidste folketingsår, men som heller ikke 
nåede at blive færdigbehandlet inden folketingsårets udløb, 
jfr. årbog 1962-63, side 402 ff.

Forslagets bestemmelser var i det væsentlige i overensstem
melse med de tidligere fremsatte forslag. Der var dog foretaget 
forskellige ændringer, til dels som følge af forhandlingerne i 
folketingsudvalget i de tidligere folketingsår.

De væsentligste bestemmelser i den endelige lov er følgende:
1. Efter den tidligere formulering af skiftelovens § 47 skal 

afgørelse træffes ved lodtrækning, hvis flere arvinger forlanger 
udlæg i den samme ting. Afdødes ægtefælle har dog altid for
trin. Ved loven er nu gennemført en ny formulering af bestem
melsen, hvorefter disse regler stadig er gældende, men med en 
tilføjelse om, at ting, der har særlig erindringsværdi for familien, 
fortrinsvis skal udlægges til den arving, fra hvis slægt eller 
slægtsgren tingen stammer. Ændringen berører dog ikke ægte
fællens stilling.

2. Overskriften til skiftelovens kapitel 5 er ændret, så
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at de i dette kapitel indeholdte regler i modsætning til, hvad 
der gjaldt tidligere, også skal finde anvendelse i tilfælde af 
fuldstændigt særeje.

3. En vigtig ændring indeholdes i den nye bestemmelse i 
skiftelovens § 62 b, stk. 2, der er sålydende:

„Den efterlevende ægtefælle har altid ret til af boet at 
udtage så meget, at værdien heraf sammenlagt med hans boslod 
og arvelod og hans særeje udgør indtil 12.000 kr.“

Ved lovforslagets fremsættelse i folketingsåret 1961-62 
og genfremsættelse i folketingsåret 1962-63 var grænsen for 
ægtefællens udtagelsesret foreslået fastsat til 6.000 kr., men 
efter forhandlinger i de pågældende folketingsudvalg ændrede 
justitsministeren ved fremsættelsen i 1963-64 beløbet til 
12.000 kr.

I det af justitsministeren nedsatte arvelovsudvalgs be
tænkning begrundes reglen med hensynet til den efterlevende 
ægtefælle. Et skifte under små kår vil gennemsnitlig være 
meget byrdefuldt for den efterlevende ægtefælle, og arvingerne 
vil ofte ikke få nogen økonomisk fordel, der står i forhold hertil.

4. I forbindelse med den nye bestemmelse i skiftelovens 
§ 62 b, stk. 2, er der som § 57, stk. 1, i skifteloven gennemført 
en regel, hvorefter skifteretten kan udlægge såvel fællesboet 
som afdødes særeje til den efterlevende ægtefælle uden skifte
behandling, såfremt den skønner, at der under hensyn til 
ægtefællens særlige rettigheder intet bliver at udlodde til 
arvingerne, og ægtefællen erklærer at ville overtage ansvaret 
for afdødes gæld. Med udtrykket „ægtefællens særlige rettig
heder“ tænkes der netop navnlig på bestemmelsen i § 62 b, 
stk. 2.

Også efter tidligere gældende ret var det muligt at slutte 
helt små boer uden egentlig skiftebehandling, idet sådanne boer 
efter skiftelovens § 10, stk. 1, kan udlægges til dækning af 
begravelsesomkostningerne. I hvert fald i København anvendes 
denne bestemmelse på boer af en størrelse på indtil ca. 3.000 kr.

5. Ved nye regler i skiftelovens §§ 62 d og 62 e er der 
taget stilling til et spørgsmål, som der tidligere har rådet
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tvivl om. I den nye § 62 d er der hjemlet den efterlevende ægte
fælle ret til udlæg efter vurdering også i afdødes særeje, for så vidt 
angår den efterlevendes arv af særejet, og ægtefællen har 
fortrin fremfor andre arvinger, der ønsker udlæg i samme 
ting. Udlæg kan også forlanges i fast ejendom, for så vidt dens 
værdi ikke overstiger ægtefællens arvelod af særejet. Bestem
melsen hjemler ikke ægtefællen nogen udløsningsret. I § 62 e 
er det bestemt, at § 62 d ligesom bestemmelsen i § 62 c ved
rørende udlæg af fællesboet ikke finder anvendelse på ting, 
hvorover den førstafdøde ægtefælle har rådet ved testamente 
i medfør af arvelovens § 66.

6. De gældende regler i skiftelovens § 63 om tinglyst 
skifteekstrakt er afløst af en smidigere ordning, der giver større 
sikkerhed for arvingerne. Den nye bestemmelse i § 63 går ud 
på, at skifteretten — under de samme betingelser som hidtil — 
skal kunne give henstand med udbetalingen af børnenes arve
lodder, til børnene bliver myndige. Henstanden gives mod en 
efter skifterettens skøn passende sikkerhed, og det er meningen, 
at skifteretten i det enkelte tilfælde skal kunne afpasse kravet 
om sikkerhedsstillelse efter ægtefællens og livsarvingernes for
hold.

Ved den oprindelige fremsættelse af lovforslaget var det 
foreslået, at den sikkerhed, der skulle stilles, skulle være 
„betryggende“, men da det vil kunne stride mod de umyndige 
livsarvingers tarv, om en ægtefælle for at opfylde dette krav 
måtte realisere boets aktiver, har justitsministeren ved den 
sidste fremsættelse af lovforslaget lempet kravet om sikker
heden.

7. Vigtige ændringer er indeholdt i en ved loven gennem
ført ny formulering af skiftelovens kapitel 6 under den nye 
overskrift: „Om skifte ved separation og skilsmisse m. v.“. De 
nye regler opretholder det tidligere gældende princip om, at 
fællesboet deles lige mellem ægtefællerne, hvis formuefælles
skabet ophæves ved separation og skilsmisse, men i den nye 
§ 69 a åbnes der mulighed for at fravige ligedelingen, hvor den 
væsentlige del af fællesboet er indbragt i ægteskabet af den ene 
af ægtefællerne og en ligedeling vil være åbenbart urimelig,
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navnlig fordi ægteskabet har været kortvarigt og uden økono
misk fællesskab af betydning.

Også den nye bestemmelse i skiftelovens § 70 kan medføre 
brud på ligedelingsprincippet. Bestemmelsen betegner en væ
sentlig udvidelse af den tidligere gældende regel i § 66, stk. 2, 
i lov nr. 276 af 30. juni 1922 om ægteskabets indgåelse og op
løsning, der samtidig er ophævet. § 70 er sålydende:

„Kan en ægtefælle ikke inden for den del af boet, som til
falder ham, udtage bohave og andet løsøre, der er nødvendigt 
til opretholdelse af hjemmet, og har han ikke udsigt til på anden 
måde at kunne skaffe det fornødne, kan det efter begæring 
bestemmes, at en større del af boet skal tilfalde ham.“

Mens den nævnte bestemmelse i ægteskabsloven kun kunne 
finde anvendelse i boer af „ringe værdi“, kun i tilfælde af sepa
ration, og kun når denne meddeltes i henhold til § 53, stk. 1, 
i ægteskabsloven, d. v. s. hvor der forelå visse tilfælde af en 
ægtefælles grove pligtforsømmelser i forhold til den anden ægte
fælle eller grove krænkelser af denne, kan skiftelovens § 70 an
vendes i alle skifter i separations- og skilsmisseboer. Der er dog 
den almindelige begrænsning for bestemmelsens anvendelse, at 
den ægtefælle, der påberåber sig bestemmelsen, ikke må have 
udsigt til på anden måde at kunne skaffe sig det fornødne.

Også reglerne om ægtefællernes ret til på skiftet at kræve 
boets ejendele udlagt efter vurdering er ændret. I tilfælde, hvor 
begge ægtefæller kræver samme ejendel udlagt, havde tidligere 
den af ægtefællerne fortrinsret til tingen, som havde indført 
den i fællesboet. Da denne regel i praksis ofte medførte en 
ensidig begunstigelse af ægtemanden på hustruens bekostning, 
er den nu suppleret af regler, som gør det muligt i konflikt
situationer at udlægge en bolig, en sommerbolig eller en erhvervs
virksomhed, arbejdsredskaber og lignende samt bohave og andet 
løsøre, der har hørt til det fælles hjem, til den af ægtefællerne, 
for hvem de pågældende ejendele skønnes at være af den væ
sentligste betydning, jfr. den nye § 70 a.

Ud over de nævnte ændringer indeholder lovens § 1 en 
række mindre væsentlige ændringer af skiftelovens bestem
melser.
23
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Lovens §§ 2-5 indeholder ikrafttrædelsesbestemmelser, 
overgangsbestemmelser m. v., i henhold til hvilke loven trådte 
i kraft den 1. april 1964, samtidig med arvelov nr. 215 af 31. 
maj 1963.

Med hensyn til baggrunden for lovforslagets fremsættelse henvises 
til omtalen heraf i årbog 1961-62, s. 447-48, og årbog 1962-63 s. 402.

Ved lovforslagets 1. behandling fik det en velvillig modtagelse, 
idet ordførerne dog stort set indskrænkede sig til at henvise til deres 
partiers ordføreres bemærkninger ved 1. behandling af de tilsvarende 
lovforslag i folketingsårene 1961-62 og 1962-63. Lovforslaget henvistes 
til behandling i et udvalg, i hvis betænkning bl. a. udtales:

„Udvalget har haft samråd med justitsministeren, der har 
besvaret en række spørgsmål fra udvalget. Det oplystes herved bl. a., 
at den som skiftelovens § 63 foreslåede bestemmelse også skal kunne 
finde anvendelse i tilfælde, hvor forlodsret i henhold til arvelovens 
kapitel 5 gøres gældende i boet.

Under samrådet har udvalget med ministeren drøftet, om spørgs
målet vedrørende de skattemæssige konsekvenser af separation og skils
misse ikke burde løses nu i forbindelse med revisionen af skiftelovens 
regler om skifte ved separation og skilsmisse m. v. Ministeren har 
heroverfor henvist til de i justitsministeriets ægteskabsudvalgs be
tænkning I „Om skifte mellem ægtefæller“, side 32-33, anførte be
tragtninger, som han kunne tiltræde, og hvorefter spørgsmålet 
naturligst burde tages op i forbindelse med revisionen af reglerne om 
de formueretlige virkninger af ægteskabet og bestemmelserne om 
separation og skilsmisse. Udvalget har i denne anledning over for 
ministeren fremhævet det ønskelige i en fremskyndelse af arbejdet i 
j ustitsministeriets ægteskabsudvalg. “

Efter at en række af de uafhængige stillede ændringsforslag var 
forkastet, vedtoges lovforslaget med en mindre væsentlig ændring 
ved 3. behandling enstemmigt med 140 stemmer, idet 6 medlemmer 
(Uafh) undlod at stemme.

107. Lov om, hvilket lands retsregler der skal anvendes 
på løsørekøb af international karakter. (Justitsminister Hans 
Hækkerup). [A. sp. 559. C. sp. 341].

Skriftlig fremsættelse 12/12 (F. sp. 1819). 1. beh. 17/x (F. sp. 
2070). Partiernes ordførere: K. Axel Nielsen, Ib Thyregod, 
Hagen Hagensen, Else-Merete Ross, Herluf Rasmussen og 
Rimstad. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (K. Axel Nielsen, 
Thomas Have, Heie (fra 18/3 Arup), Waldemar Laursen, Helge
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Nielsen, Orla Pedersen, Rudy Schrøder [formand], Wingsøe, 
Else-Merete Ross [næstformand], Ib Thyregod, Per Federspiel, 
Anker Lau, Helga Pedersen, Hagen Hagensen, Hanne Budtz, 
Erna Sørensen og Herluf Rasmussen). Betænkning (B. sp. 571) 
afgivet 1813. 2. beh. 3/4 (F. sp. 4552). 3. beh. 8/4 (F. sp. 4636). 
Loven stadfæstet 15. april 1964. (Lovt. nr. 122).

Loven har følgende indhold:
§ 1. Denne lov finder anvendelse på løsørekøb af inter

national karakter.
Loven gælder dog ikke

a. køb af registreret skib eller luftfartøj.
b. køb af værdipapirer.
c. salg som led i en tvangsfuldbyrdelse eller i øvrigt ved rettens 

foranstaltning.
Med køb ligestilles aftale om levering af løsøregenstande, 

som først skal tilvirkes, hvis de nødvendige materialer skal ydes 
af den, der skal levere genstanden.

§ 2. Loven finder ikke anvendelse på spørgsmål om par
ternes evne til at indgå retshandler, aftalens form eller købets 
retsvirkninger for andre end parterne.

§ 3. Køber og sælger kan vedtage, at købet skal være 
undergivet et bestemt lands retsregler. Vedtagelsen skal ske 
ved udtrykkelig bestemmelse eller utvetydigt fremgå af aftalen. 
Andre spørgsmål om, hvorvidt parterne gyldigt har vedtaget 
anvendelse af et bestemt lands retsregler, bedømmes efter dette 
lands regler.

§ 4. Har parterne ikke i overensstemmelse med bestemmelserne 
i § 3 vedtaget anvendelse af et bestemt lands regler, gælder reglerne 
i det land, hvor sælgeren havde bopæl, da han modtog bestillingen. 
Modtages bestillingen ved et sælgeren tilhørende forretnings
sted, gælder reglerne i det land, hvor forretningsstedet er belig
gende.

Reglerne i det land, hvor køberen har bopæl, eller hvor det 
forretningssted, hvorfra bestillingen er afgivet, er beliggende, 
finder dog anvendelse, såfremt sælgeren eller hans repræsentant 
har modtaget bestillingen i dette land.
23*
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For køb på børs eller auktion gælder reglerne i det land, hvor 
børsen eller auktionen afholdes.

§ 5. Om fremgangsmåden ved undersøgelse af salgsgen
standen, frister for undersøgelsen og meddelelser vedrørende 
denne samt om forholdsregler, der skal træffes, hvis genstanden 
afvises, gælder reglerne i det land, hvor undersøgelsen skal 
foretages, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

§ 6. En udenlandsk retsregel finder ikke anvendelse, såfremt 
den er uforenelig med grundlæggende danske retsprincipper.

§ 7. Tidspunktet for lovens ikrafttræden bestemmes af 
justitsministeren [fastsattes til 1. september 1964].

Lovens formål er gennemførelse i dansk lovgivning af Haager- 
konventionen af 15. juni 1955 om, hvilken lovgivning der skal anven
des på løsørekøb af international karakter.

Lovforslaget er udarbejdet i samarbejde med justitsministerierne i 
Finland, Norge og Sverige, og lovforslag af stort set samme ordlyd 
vil blive fremsat i de andre lande. Lovforslagets gennemførelse har 
givet regeringen det fornødne grundlag for at ratificere den foran
nævnte konvention. Den foreliggende konvention afviger imidlertid 
ikke på afgørende punkter fra de regler, der hidtil er blevet lagt til 
grund i Danmark, og loven har derfor ikke medført nogen væsentlig 
ændring af den gældende retstilstand.

Lovforslaget fremsattes i folketinget under titlen „Forslag til 
lov om internationalprivatretlige regler for løsørekøb“ og fik ved 
dets 1. behandling en velvillig modtagelse af alle partiers ordførere, 
idet dog navnlig Rimstad (Uafh) havde forskellige indvendinger mod 
formuleringen af lovforslaget og dets titel. Lovforslaget henvistes 
til behandling i et udvalg, i hvis enstemmige betænkning der frem
sattes forslag om ændring af lovforslagets titel. Med denne ændring 
vedtoges lovforslaget ved 3. behandling enstemmigt.

108. Lov om ændring i lov om handel med samt tilvirk
ning Og besiddelse af våben m. v. (Justitsminister Hans Hæk
kerup). [A. sp. 107. C. sp. 101].

Skriftlig fremsættelse 15/10 (F. sp. 104). 1. beh. 24/10 (F. sp. 
576). Partiernes ordførere: Søgaard, Østergaard, Jørgen Jensen, 
Aage Fogh, O. Mathiasen og Bækgaard (Grøndahl). Henvist til 
udvalg på 17 medlemmer (Søgaard, Gerholm, Thomas Have, 
Hjortnæs, Evald Kristensen, Johan Nielsen (fra 5/12 Karbech
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Mouritsen), Orla Pedersen [formand], Kaj Rasmussen, Aage 
Fogh [næstformand], Østergaard, Peter Larsen, Helga Peder
sen, Raunkjær, Jørgen Jensen, Foss, Ellen Strange Petersen 
og O. Mathiasen). Betænkning (B. sp. 79) afgivet 10/12. 2. beh. 
151x (F. sp. 1949). 3. beh. 17/i (F. sp. 2070). Loven stadfæstet 
29. januar 1964. (Lovt. nr. 27).

Ved loven foretages en tilføjelse til § 6 i lov om handel med 
samt tilvirkning af våben, jfr. lovbekendtgørelse nr. 233 af 
31. maj 1963 (årbog 1962-63, side 324). Justitsministeren be
myndiges herved til at fastsætte forbud mod, at der udføres 
våben og ammunition af nogen art.

Om motiveringen for lovforslaget udtalte justitsministeren ved 
fremsættelsen bl. a.:

„Baggrunden for forslaget er, at De Forenede Nationers sikker
hedsråd i en resolution af 7. august i år har henstillet til alle stater 
at standse salg og afskibning af våben og ammunition af enhver art 
og af militære køretøjer til Den sydafrikanske Republik.

Der er vel allerede i den gældende regel i våbenlovens § 6 en 
ret omfattende forbudsbestemmelse vedrørende udførsel af våben, 
ammunition, krigsmateriel og sprængstoffer. I det omfang, denne 
bestemmelse finder anvendelse, kan udførsel kun ske med justits
ministerens tilladelse. Og sådan tilladelse er da også gennem flere år 
nægtet med hensyn til udførsel til Den sydafrikanske Republik.

Regeringen må imidlertid lægge afgørende vægt på, at sikker
hedsrådets resolution opfyldes fuldt ud, ved at der i våbenloven 
optages en bestemmelse om udførselsforbud, der omfatter våben og 
ammunition af enhver art og således i sin udformning modsvarer 
resolutionen.“

Lovforslaget fik ved 1. behandling tilslutning fra alle partier.
Under udvalgsbehandlingen gav justitsministeren, ifølge udval

gets betænkning, oplysning om, at justitsministeriet i medfør af den 
foreslåede bestemmelse agtede at udstede en bekendtgørelse, hvor
efter forbudsreglen i den gældende lovs § 6 udvides til indtil 
videre også at omfatte udførsel af jagtvåben og ammunition hertil 
til andre lande end Finland, Island, Norge og Sverige. Endvidere 
oplyste justitsministeren, at Danmark formodentlig ville blive det 
første land, der ændrede sin lovgivning under hensyntagen til Sik
kerhedsrådets resolution.

Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget enstemmigt.
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109. Lov om ændring i lov om handel med samt tilvirk
ning og besiddelse af våben m. v. (Justitsminister Hans Hæk
kerup). [A. sp. 1647. C. sp. 367].

Skriftlig fremsættelse 12/3 (F. sp. 3758). 1. beh. 20/3 (F. sp. 
4328). Partiernes ordførere: Søgaard, Østergaard, Jørgen 
Jensen, Aage Fogh og Grøndahl. Henvist til udvalg på 17 med
lemmer (Søgaard, Gerholm, Thomas Have, Hjortnæs, Frode 
Jakobsen, Evald Kristensen, Orla Pedersen [formand], Kaj 
Rasmussen, Aage Fogh [næstformand], Østergaard, Peter 
Larsen, Helga Pedersen, Raunkjær, Jørgen Jensen, Foss, Ole 
Bjørn Kraft og O. Mathiasen). Betænkning (B. sp. 629) afgivet 
15/4. 2. beh. 21/4 (F. sp. 4800). 3. beh. 23/4 (F. sp. 4826). Loven 
stadfæstet 13. maj 1964. (Lovt. nr. 143).

Den 4. december 1963 vedtog De forenede Nationers sik
kerhedsråd en resolution, der indeholder en bestemmelse om 
standsning af salg og afskibning til Den sydafrikanske Republik 
af materiel til fabrikation og vedligeholdelse af våben og ammu
nition („sale and shipment of equipment and materials for the 
manufacture and maintenance of arms and ammunition in 
South Africa“).

Der var allerede i § 6 i den gældende våbenlov, jfr. lov
bekendtgørelse nr. 233 af 31. maj 1963, en regel om, at det er 
forbudt uden tilladelse fra justitsministeren at udføre instru
menter og apparater, som udelukkende er forfærdiget til frem
stilling af krigsammunition eller til fremstilling eller istand
sættelse af våben.

Denne bestemmelse er imidlertid ikke så vidtgående som 
det forbud, der kræves efter sikkerhedsrådets resolution, og 
justitsministeren fremsatte derfor forslaget til nærværende lov, 
hvorefter våbenlovens § 6 affattes således:

Det er forbudt uden tilladelse fra justitsministeren i hvert 
enkelt tilfælde at udføre:

1. Våben af enhver art med undtagelse af jagtvåben,
2. ammunition med undtagelse af ammunition til jagtvåben,
3. materiel til land-, sø- eller luftkrig,
4. maskiner, instrumenter, apparater og andre produktions-
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midler, der overvejende anvendes til fremstilling eller ved
ligeholdelse af våben, ammunition eller krigsmateriel, 
samt dele og tilbehør til sådanne produktionsmidler.

5. sprængstoffer, derunder krudt, samt råmateriale til frem
stilling heraf.
Justitsministeren kan udstede forbud mod, at der udføres 

våben og ammunition af nogen art.
Til sammenligning anføres, at paragraffens punkt 3 og 4 

forud havde følgende formulering:
„3. instrumenter og apparater, som udelukkende er forfærdi- 

get til fremstilling af krigsammunition eller til fremstilling 
eller istandsættelse af våben,

4. materiel til land- eller søkrig og“.
Som hidtil har lovbestemmelsen almen karakter, så at den 

ikke er begrænset til at angå eksport til Den sydafrikanske 
Republik.

Lovforslaget henvistes efter 1. behandling til et udvalg, hvis 
arbejde med sagen ikke resulterede i ændringsforslag.

Som svar på et spørgsmål fra Grøndahl (Uafh) udtalte justits
ministeren ved lovforslagets 3. behandling:

„Det er rigtigt som anført af det ærede medlem, at der ved 
første behandling af dette lovforslag var betænkeligheder ved for
muleringen af § 6, stk. 1, nr. 4, idet man havde den opfattelse, at det 
drejede sig om meget vidtgående forbudsforanstaltninger. Læser 
man selve ordlyden af bestemmelsen i den resolution, der er ved
taget af De Forenede Nationer, kan man også komme til det resultat, 
at det her drejer sig om noget særdeles vidtgående. Men denne 
resolution er jo fortolket indsnævrende i selve lovteksten, som siger, 
at det drejer sig om:

„maskiner, instrumenter, apparater og andre produktionsmidler, 
der overvejende anvendes til fremstilling eller vedligeholdelse af 
våben, ammunition eller krigsmateriel, samt dele og tilbehør til 
sådanne produktionsmidler.“

Men resolutionens ord kunne meget vel fortolkes derhen, at det 
drejede sig om alle materialer, der kunne anvendes til denne produk
tion, og derved ville man gå langt, meget langt.

Det fremgår imidlertid af den debat, der blev ført i sikkerheds
rådet, og af de udtalelser, der senere er fremsat fra en række lande, 
at resolutionen alene tager sigte på færdigvarer, der er bestemt til 
anvendelse i militært øjemed eller fremstillet med det primære formål 
at medvirke til en produktion af våben og ammunition.
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Vi har drøftet dette problem, med nordmændene, svenskerne og 
finnerne, og vi har den samstemmende opfattelse, at resolutionen kan 
fortolkes indsnævrende, som det er sket i forslag til denne lov
bestemmelse. Fra svensk hold har man erklæret sig helt enig i for
tolkningen og foretaget en tilsvarende tilføjelse i den svenske kund
gørelse. Nordmændene har ligeledes afgivet en positiv udtalelse om 
den formulering, der er valgt i det danske forslag, hvor der tales 
om midler,

„der overvejende anvendes til“
o. s. v., men har i øvrigt givet udtryk for den opfattelse, at man i 
Norge ikke har nogen produktion med henblik på eksport, der om
fattes af denne bestemmelse. Jeg kan også anføre, at man fra britisk 
og amerikansk side har givet udtryk for en tilsvarende fortolkning.

Jeg føjer i øvrigt til, hvad jeg fremhævede allerede ved første 
behandling, at justitsministeriet naturligvis i administrationen af 
denne bestemmelse vil holde sig i nøje kontakt med handelsmini
steriet.“

Lovforslaget vedtoges uændret og enstemmigt.

110. Lov om ændringer i færdselsloven. (Justitsminister 
Hans Hækkerup}. [A. sp. 1633. C. sp. 549].

Skriftlig fremsættelse 12/3 (F. sp. 3760). 1. beh. 19/3 (F. sp. 
4267). Partiernes ordførere: Boye Hansen, Helga Pedersen, 
Marie Antoinette von Lowzow, Else-Merete Boss, Herluf 
Rasmussen og Rimstad. Henvist til udvalg på 17 medlemmer 
(Boye Hansen, Horn [formand], Erhard Jakobsen, Waldemar 
Laursen, Aage Knudsen, Helge Nielsen, P. A. Rasmussen, 
Axel Ivan Pedersen, Else-Merete Ross [næstformand], Helga 
Pedersen, Vagn Bro, Dalsgaard, Holmberg, Marie Antoinette 
von Lowzow, Foss, Reedtz-Thott og Herluf Rasmussen). 
Betænkning (B. sp. 857) afgivet 13/5. 2. beh. 2% (F. sp. 5206). 
Henvist til fornyet udvalgsbehandling. 3. beh. 22/s (F. sp. 5341). 
Loven stadfæstet 27. maj 1964. (Lovt. nr. 156).

Ved loven foretages forskellige ændringer i færdselsloven 
— lovbekendtgørelse nr. 231 af 27. juni 1961 som ændret ved 
lov nr. 123 af 6. april 1963. Det drejer sig hovedsagelig om
I. traktorreglerne, II. periodiske hastighedsgrænser og III. mak
simalhastigheden for busser. Desuden foretages mindre ændringer
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i bestemmelserne om hestes og kreaturers færdsel på vej, og 
der gives civilforsvarets personel en tilsvarende adgang til 
under særlige omstændigheder at regulere færdselen, som til
kommer det militære personel.

1. Traktorreglerne. Ved loven udvides adgangen til at 
benytte traktorer uden at lade disse registrere.

Efter færdselslovens § 12, stk. 1, kan traktorer, der ganske 
overvejende anvendes uden for vejene som træk- eller driv
kraft for arbejdsredskaber, uden registrering og uden særlig 
godkendelse benyttes også på vejene, når dette alene sker på 
visse nærmere angivne måder. Herunder nævnes i bestemmel
sen bl. a. de pågældende traktorers benyttelse som trækkraft 
for arbejdsredskaber til og fra arbejdssted.

I færdselslovens § 12, stk. 3, er det bestemt, at traktorer 
af den i stk. 1 omhandlede art, såfremt de ønskes anvendt til 
transport af produkter, kan godkendes hertil, for så vidt trakto
ren tilhører ejeren af en landbrugs-, gartneri- eller skovbrugs
ejendom. Godkendelsen giver ret til transport af produkter, 
der hidrører fra eller skal benyttes i den pågældende virksom
hed, til og fra ejendommen samt mellem dele af denne. Benzin
drevne traktorer må ikke anvendes ud over en afstand af 10 km 
fra ejendommen til transport til industriel brug af produkter, 
der hidrører fra virksomheden; dog kan sådan transport altid 
ske til nærmeste jernbanestation. — § 12, stk. 3, omfatter 
ikke transport af arbejdsredskaber. Med hensyn hertil gælder 
således også for landbrugsejendomme m. v. alene den ovenfor 
omtalte almindelige regel i § 12, stk. 1.

De nye regler indebærer følgende udvidelse af de hidtidige 
bestemmelser:

1) Det bestemmes (§ 12, stk. 3, a), at traktorer efter god
kendelse skal kunne benyttes til transport af arbejdsredskaber 
mellem dele af en landbrugs-, gartneri- eller skovbrugsejendom, 
selv om traktoren ikke, som det kræves efter § 12, stk. 1, ved 
arbejdsredskabernes anvendelse benyttes som træk- eller drivkraft. 
Dette gælder, selv om traktorens ejer ikke er ejer eller bruger 
af ejendommen. Herved åbnes der mulighed for, at landbrugs
virksomheder m. v. kan benytte deres godkendte traktorer til
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transport af f. eks. transportable malkemaskiner og tærske
værker, ved hvis anvendelse der benyttes anden drivkraft end 
de pågældende traktorer.

2) Det bestemmes endvidere (§ 12, stk. 3, b), at traktorer 
efter godkendelse skal kunne anvendes til transport af produkter, 
der hidrører fra eller skal benyttes i en landbrugs-, gartneri
eller skovbrugsvirksomhed, til og fra en sådan ejendom og 
mellem dele af den. Traktoren må dog ikke anvendes til samtidig 
transport af produkter fra flere virksomheder, medmindre 
disses ejere eller brugere alle er medejere af traktoren. Det 
bliver herved muligt for landbrugsvirksomheder m. v. at yde 
hinanden bistand ved udlån eller udleje af godkendte traktorer 
til kørsel med produkter. I det fremsatte forslag angik udvidel
sen alene transport mellem dele af landbrugsejendomme m. v., 
men bestemmelsen ændredes under behandlingen i folketinget.

3) Efter den hidtidige regel i færdselslovens § 12, stk. 3, 
og efter § 12, stk. 4, som affattet i det fremsatte lovforslag 
kunne der ikke meddeles godkendelse af traktorer i sameje 
mellem ejere eller brugere af flere ejendomme, hvis samejet 
omfatter mere end én traktor. Dette ændredes under behand
lingen i folketinget således, at samejet kan omfatte 2 traktorer.

II. Periodiske hastighedsgrænser. Ved lov nr. 61 af 25. marts 
1961 indsattes som stk. 4 i færdselslovens § 35 en regel, der 
bemyndigede justitsministeren til at fastsætte midlertidige 
bestemmelser, hvorefter kørehastigheden ikke måtte overstige 
bestemte grænser. Samtidig indsattes i lovens § 77, stk. 4, en 
regel, hvorefter bestemmelsen i § 35, stk. 4, kun havde gyldig
hed indtil den 31. januar 1962. Ved lov nr. 130 af 13. april 1962 
blev bestemmelsens gyldighed forlænget til den 31. januar 1963 
og ved lov nr. 123 af 6. april 1963 til den 31. januar 1964.

Ved den heromhandlede lov genindføres og opretholdes 
indtil 31. januar 1965 justitsministerens adgang til at fast
sætte midlertidige hastighedsgrænser, dog med den ændring at 
der ikke kan fastsættes lavere grænse end 90 km i timen. Dette 
motiveredes med, at en fortsat anvendelse af de hidtidige, 
midlertidige hastighedsgrænser på 80 km i timen kunne have 
uheldige virkninger med hensyn til overhaling af busser, for
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hvilke den særlige hastighedsgrænse forhøjedes fra 60 til 70 km 
i timen jfr. nedenfor. Endvidere fastsættes, at bestemmelser om 
periodiske hastighedsgrænser ikke kan omfatte motorveje. I tid
ligere år var grænsen for disse sat til 100 km i timen.

I bemærkningerne til denne del af lovforslaget anførtes bl. a.: 
„I 1963 har der været fastsat hastighedsbegrænsning for føl

gende perioder:
10.-16. april (påsken),
31. maj-5. juni (pinsen),
22. juni-11. august og
21. december 1963-3. januar 1964.

Som anført i bemærkningerne til det lovforslag, der fremsattes 
i 1963, viste undersøgelserne for 1961 og 1962, at der i perioderne 
med hastighedsbegrænsning i sommermånederne skete en væsentlig 
nedgang i antallet af uheld med personskade på de 2-sporede hoved
veje og på landevejene (amtsveje, der ikke er hovedveje). Denne 
nedgang var — beregnet i forhold til det uheldstal, som man efter 
den almindelige udvikling med hensyn til færdselsuheld måtte have 
forventet — på ca. 30 pct. (fra 460 til 314 uheld). En tilsvarende 
nedgang skete ikke for så vidt angår uheld på de 3- og 4-sporede 
hovedveje eller på bivejene. Undersøgelsen for 1963 [der ligesom de 
tidligere undersøgelser var foretaget af transportforskningsudvalget] 
viser i hovedsagen de samme tendenser. For så vidt angår sommer
månederne synes effekten i weekend-dagene ligesom i 1961 og 1962 
at være størst på de 2-sporede hovedveje og landevejene, medens 
den for de øvrige dage er jævnere fordelt på de forskellige typer af 
veje uden tæt bebyggelse. Undersøgelserne for 1963 viser en mindre 
nedgang i uheldstallene end de tilsvarende undersøgelser for 1961 
og 1962. For alle veje uden tæt bebyggelse er nedgangen i forhold 
til 1961, beregnet som omtalt ovenfor, på ca. 12 pct. (fra 733 til 647). 
For så vidt angår de 25 dage med hastighedsbegrænsning i 1963, 
der modsvarer dage uden hastighedsbegrænsning i 1962, og som 
derfor kan sammenlignes med dette år, viser undersøgelsen en ned
gang på omkring 20 pct. fra 1962 til 1963.

Hovedresultatet af undersøgelserne for 1961-63 er, at der i 
perioder med hastighedsbegrænsning er sket en ikke ubetydelig ned
gang i uheldstallene. Herefter synes det ikke rigtigt at afskrive de 
midlertidige hastighedsbegrænsninger som et led i bestræbelserne 
på at begrænse færdselsulykkernes antal, og det foreslås derfor, at 
der i færdselsloven optages en bestemmelse, hvorefter justitsministeren 
kan fastsætte midlertidige bestemmelser om, at kørehastigheden ikke 
må overstige bestemte grænser. På den anden side synes det påkrævet 
fortsat nærmere at følge hastighedsbegrænsningernes virkning. Det 
foreslås derfor at begrænse bestemmelsens gyldighed til perioden 
indtil den 31. januar 1965.“
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III. Maksimalhastigheden for busser. Ifølge færdselslovens 
§ 44, stk. 1, litra a, må kørehastigheden for motorvogne, hvis 
tilladte totalvægt overstiger 3500 kg, ikke overstige 60 km i 
timen. Ved den heromhandlede lov forhøjes denne grænse for 
busser — personmotorvogne, hvis tilladte totalvægt overstiger 
3500 kg — til 70 km i timen.

I bemærkningerne til lovforslaget udtaltes herom:
„Spørgsmålet om en forhøjelse af maksimalhastigheden for bus

ser og lastvogne har været genstand for undersøgelser og overvejelser 
i justitsministeriet. Resultatet heraf er blevet, at det nu under hensyn 
til bussernes tekniske udstyr tør anses for forsvarligt at forhøje 
maksimalhastigheden for busser til 70 km i timen. Derimod må det 
anses for betænkeligt samtidig at tillade en tilsvarende forhøjelse af 
hastigheden for lastvogne. Efter de oplysninger, der foreligger om 
lastvognenes udstyr, navnlig deres bremser, synes det rigtigst, at 
spørgsmålet om en sådan forhøjelse stilles i bero på spørgsmålet om 
en udbygning af den i færdselslovens § 13 omtalte ordning vedrørende 
kontroleftersyn af motorkøretøjer.“

Ved 1. behandling fik lovforslaget en velvillig modtagelse, dog 
med kritik af de foreslåede regler om periodiske hastighedsbegræns
ninger og om bussers maksimalhastighed.

Lovforslaget henvistes til behandling i et udvalg, der indstillede 
de foreslåede ændringer i traktorreglerne til vedtagelse med de tid
ligere nævnte ændringer.

I øvrigt anføres af betænkningen:
„Vedrørende den i § 1, nr. 5 og 8, foreslåede bemyndigelse for 

justitsministeren til at fastsætte midlertidige hastighedsgrænser er der 
ikke enighed i udvalget.

Et mindretal (Horn, Erhard Jakobsen, Axel Ivan Pedersen, 
Else-Merete Ross, Helga Pedersen, Foss og Herluf Rasmussen) til
træder den foreslåede udformning af lovens § 35, stk. 4, således at 
der indtil videre ikke kan fastsættes lavere grænse end 90 km i 
timen, og således at hastighedsgrænser ikke kan omfatte motorveje. 
Mindretallet kan i øvrigt henholde sig til den argumentation, som er 
anført i ministerens fremsættelsestale vedrørende en 90 km hastig
hedsgrænse, der er eller vil blive anvendt i Sverige og Finland.

Et andet mindretal (Dalsgaard, Holmberg, Marie Antoinette von 
Lowzow og Reedtz-Thott) finder, at efter at der periodevis i tre år 
har været fastsat almindelige hastighedsgrænser, vil det nu være 
rimeligt at lade et år hengå uden sådanne hastighedsgrænser. Derved 
vil der kunne tilvejebringes et nyt grundlag til sammenligning med 
tidligere og eventuelt kommende perioder med hastighedsgrænser, 
idet det sidste år uden hastighedsgrænser — 1960 — efterhånden 
må anses for forældet på grund af den i de senere år skete stærke
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forøgelse af antallet af motorkøretøjer. Mindretallet foreslår derfor 
ved ændringsforslag nr. 3 og 6, at den foreslåede bemyndigelse for 
justitsministeren til at fastsætte midlertidige hastighedsgrænser 
udgår.

Et tredje mindretal (Boye Hansen, Waldemar Laursen, Aage 
Knudsen, Helge Nielsen, P. A. Rasmussen og Vagn Bro) deler justits
ministerens opfattelse, at det ikke vil være forsvarligt at undlade 
at gøre brug af periodiske hastighedsgrænser som led i bestræbel
serne på at nedbringe ulykkestallene, idet erfaringerne tyder på en 
vis effekt. Mindretallet savner imidlertid tilstrækkelig motivering til 
at sætte hastighedsgrænsen op fra hidtil 80 til 90 km i timen og finder, 
at man for bedre at kunne sammenligne erfaringerne fra kommende 
hastighedsbegrænsningsperioder med tidligere års bør fastholde 
grænsen på 80 km i timen. Mindretallet frygter endvidere, at en for
højelse af hastighedsgrænsen til 90 km i timen vil kunne virke som 
incitament til en almindelig forhøjelse af tempoet på vejene, hvilket 
mindretallet anser for farligt. Mindretallet stiller derfor nedenstående 
ændringsforslag nr. 4, hvorefter justitsministeren alene kan fastsætte 
en maksimalhastighed på 80 km i timen i fremtidige hastigheds
begrænsningsperioder. Mindretallet accepterer den i lovforslaget ind
satte bestemmelse, hvorefter hastighedsbegrænsningerne ikke kan 
omfatte motorveje.

Vedrørende den i 7, nr. 6, foreslåede forhøjelse af hastigheds
grænsen for busser — personmotorvogne over 3.500 kg — fra 60 til 
70 km i timen er der heller ikke enighed i udvalget.

Et flertal (Boye Hansen, Horn, Erhard Jakobsen, Waldemar 
Laursen, Aage Knudsen, Helge Nielsen, P. A. Rasmussen, Axel Ivan 
Pedersen, Else-Merete Ross, Helga Pedersen, Vagn Bro, Foss og 
Herluf Rasmussen) tiltræder den foreslåede ændring.

Et mindretal (Dalsgaard, Holmberg, Marie Antoinette von Low- 
zow og Reedtz-Thott) finder det forsvarligt ikke alene for busser, 
men også for andre tunge motor vogne — lastvogne, motorvogne med 
påhængsvogn m. v. — hvis maksimale hastighed nu er fastsat til 
60 km i timen, at gå med til en forhøjelse til 70 km i timen. Mindre
tallet stiller herom ændringsforslag nr. 5."

Ved 2. behandling vedtoges de af justitsministeren stillede 
ændringsforslag (vedr. traktorreglerne samt ikrafttrædelsen), mens 
samtlige mindretalsændringsforslag forkastedes.

Den fornyede udvalgsbehandling gav ikke anledning til ændrings
forslag, og ved 3. behandling vedtoges lovforslaget enstemmigt.

111. Lov om ændringer i lov om menighedsråd. (Kirke
minister Bodil Koch). [A. sp. 1599. C. sp. 339].

Skriftlig fremsættelse 11/3 (F. sp. 3651). 1. beh. 2% (F. sp.
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4325). Partiernes ordførere: Qvist Hansen, Skov Thulesen, 
Baagø, Morten Lange, Bækgaard. 2. beh. 1f4 (F. sp. 4411). 
3. beh. 3/i (F. sp. 4550). Loven stadfæstet 15. april 1964. (Lovt. 
nr. 113).

Ved loven, der er en ændring af lov om menighedsråd, jfr. 
lovbekendtgørelse nr. 167 af 8. juni 1957, forhøjedes maksi
mumgrænsen for de beløb, der kan stilles til disposition for menig
hedsrådene til stedlige kirkelige formål, f. eks. til udgivelse af 
kirkeblade, fra henholdsvis 800 kr. og — hvor forholdene taler 
for det — 2.000 kr. til 2.000 kr. og 5.000 kr. Som hidtil skal 
kirkeministeren kunne tillade anvendelse af større beløb under 
ganske særlige forhold, navnlig når det drejer sig om stærkt 
voksende bebyggelse med betydelige kirkelige opgaver uden for 
de sædvanlige rammer.

Lovforslaget, der gennemførtes uden udvalgsbehandling fik en 
meget velvillig modtagelse fra alle partier, bortset fra socialistisk 
folkeparti, som ikke ønskede at medvirke til forslagets gennemførelse, 
bl. a. på baggrund af „den stærke kampagne, som ikke mindst fra 
menighedsrådskredse, anført af menighedsrådsforeningens formand, 
er blevet ført med hensyn til spørgsmålet om seksualundervisning i 
skolen“.

Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget enstemmigt med 115 
stemmer; 4 medlemmer (SF) tilkendegav, at de hverken ville stem
me for eller imod.

112. Lov om optagelse af lån til opførelse af en ny kirke 
i Gladsakse sogn. (Kirkeminister Bodil Koch). [A. sp. 1069. 
C. sp. 337].

Skriftlig fremsættelse 25/2 (F. sp. 3164). 1. beh. 10/3 (F. sp. 
3622). Partiernes ordførere: Gérholm, Holger Hansen, Gott
schalck-Hansen, Kirkegaard og Bækgaard. Henvist til udvalg 
på 17 medlemmer (Qvist Hansen, Bladt, Gerholm [næstfor
mand], Andreas Hansen, Erhard Jakobsen, Aage Knudsen, 
Th. Mikkelsen [formand], Orla Pedersen, Kirkegaard, Axel 
Kristensen, Vagn Bro, Damsgaard, Skov Thulesen, Gottschalck- 
Hansen, Edv. Jensen, Poul Møller og Morten Lange). Betænk-
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ning (B. sp. 575) afgivet 10/3 2. beh. 1/i (F. sp. 4412). 3. beh. 3/4 
(F. sp. 4551). Loven stadfæstet 15. april 1964. (Lovt. nr. 111).

Loven har følgende indhold:
Udgifterne ved opførelse af en ny kirke i Gladsakse sogn 

(Lunde-HyIdegård kvarteret) skal uanset bestemmelsen i § 12, 
stk. 4, i lov om kirkers bestyrelse m. m., som affattet ved lov 
nr. 50 af 16. marts 1956, kunne dækkes fuldt ud ved lån, der 
forrentes og afdrages gennem den kirkelige ligning.

Som begrundelse herfor anføres i bemærkningerne til det af 
kirkeministeren fremsatte lovforslag:

„I § 12, stk. 4, i lov om kirkers bestyrelse m. m., som affattet 
ved lov nr. 50 af 16. marts 1956, er det fastsat, at indtil halvdelen af 
den del af de med en kirkes opførelse forbundne udgifter, som ikke 
kan opnås dækket gennem tilskud af statskassen, med ministeriets 
tilladelse vil kunne dækkes ved lån, der forrentes og afdrages gennem 
den kirkelige ligning, såfremt menighedsrådet for det sogn (menig
hedsrådsdistriktet), hvor den nye kirke opføres, fremsætter forslag 
herom. Bestemmelsens affattelse i 1956 skete på grundlag af betænk
ning nr. 125 af 1955 angående kirker i Københavns omegn, afgivet 
af det af kirkeministeriet den 10. april 1953 nedsatte udvalg. Hermed 
ændredes den hidtidige ordning, hvorefter hele den del af udgifterne 
ved en kirkes opførelse, der ikke dækkedes ved statstilskud — 
sædvanlig omkring halvdelen — skulle tilvejebringes ad frivillig vej 
ved indsamling o. lign., men det er stadig således, at en vis — nu 
mindre — anpart skal tilvejebringes ved indsamling. Kravet om en 
sådan indsamling, der foranstaltes af en lokal kirkekomité, opret
holdtes, for at det bl. a. gennem komiteens initiativ og indsamlingens 
størrelse skal kunne godtgøres, at der er et behov for opførelse af en 
ny kirke det pågældende sted.

I Gladsakse har man nu i henhold til en for kommunen godkendt 
byplan på Lundegårds og Hyldegårds jorder i efteråret 1962 påbegyndt 
et samlet boligbyggeri, som skal omfatte ca. 1.900 lejligheder, og som 
i løbet af ganske få år vil være fuldført og blive beboet af over 7.000 
mennesker. I området skal der tillige placeres 2 folkeskoler og 
1 gymnasium, der ventes opført i det nærmeste par år. Endvidere 
vil der blive opført børnehaver, og der er afsat plads til en kirke.

Området, der ligger ret isoleret, begrænses mod nord af Mørkhøj 
Skolesti og af Gladsakse vej, mod øst af Vandlednings vej en, mod 
syd af kommunegrænsen mod København og grænsen for parkanlæg
get i Utterslev Mose og mod vest af Gyngemoseanlægget.

Det samlede byggeri vil som nævnt ske over nogle få år og ikke 
som sædvanligt for nybyggeri vokse frem ved stærkere bebyggelse 
af et allerede eksisterende boligkvarter. Det vil af denne grund
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hverken være muligt nu at nedsætte en lokal kirkekomité med medlem
mer af kvarteret eller på stedet at tilvejebringe frivillige bidrag til hjælp 
til opførelse af en kirke. Da det imidlertid må anses for absolut 
påkrævet, at der samtidig med det samlede byggeri af det nævnte 
omfang opføres en kirke, for at kvarteret i det allerede nu store 
Gladsakse sogn (ca. 19.000 beboere) kan blive forsvarlig betjent fra 
kirkelig side, vil det være nødvendigt, at der åbnes mulighed for, at 
en sådan kirke kan bygges fuldt ud for lån, der forrentes og afdrages 
gennem den kirkelige ligning.

Gladsakse kommune, der under forbehold af amtsrådets sam
tykke har vedtaget at skænke den udsete byggegrund til opførelse 
af kirken, går ligesom et enstemmigt menighedsråd ind for, at dette 
kirkebyggeri udføres for midler tilvejebragte ved lån, der forrentes 
og afdrages gennem den lokale kirkelige ligning.“

I sin fremsættelsestale oplyste kirkeministeren, at forslag til 
opførelse af kirken på den af kommunen skænkede grund først ville 
kunne endeligt udarbejdes efter lovforslagets vedtagelse; det kunne 
derfor ikke endnu fastslås, hvad de nøjagtige udgifter ville blive. 
„Det vil imidlertid, for at projektet kan nyde fremme, være en forud
sætning, at der hertil ydes igangsætningstilladelse, som ikke kommer 
det øvrige kirkebyggeri til skade. Det er ikke tanken, at kirken skal 
være ekstraordinær kostbar; måtte man ønske f. eks. særlig kostbar 
udsmykning eller særlig stort orgel m. m., må midlerne hertil tilveje
bringes ad anden vej.

Endnu et lovforslag af tilsvarende art som det foreliggende, også 
vedrørende en kirke i et tilsvarende kvarter i Københavns nærhed, 
vil jeg formentlig se mig nødsaget til senere at fremsætte. Det er 
naturligvis ikke meningen, at kirkebyggeriet i Københavns omegn 
for fremtiden skal fremmes ved særligt lovforslag i hvert enkelt 
tilfælde. Det vil sikkert blive nødvendigt, at der fremsættes forslag 
for det høje ting om en almindelig ændring af de gældende regler for 
finansiering af kirkebyggeri, idet det bl. a. på grund af de stadig 
stigende byggepriser og pengenes faldende købekraft viser sig mere 
og mere vanskeligt for en kirkekomité at tilvejebringe de fornødne 
midler. Jeg anser imidlertid projektet i Lunde-Hyldegård kvarteret 
for så påtrængende, at det ikke kan afvente de overvejelser, der er 
nødvendige for fremsættelse af forslag om en almindelig lovændring.“

Efter 1. behandling gjordes lovforslaget til genstand for en 
kortvarig udvalgsbehandling, der ikke resulterede i ændringsforslag. 
Det vedtoges uændret og enstemmigt.

113. Lov om oprettelse af et efteruddaimelsesinstitut for 
præster. (Kirkeminister Bodil Koch). [A. sp. 407. C. sp. 123].

Skriftlig fremsættelse 8/n (F. sp. 905). 1. beh. 15/n (F. sp.
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1070). Partiernes ordførere: Johan Nielsen, Skov Thulesen, 
Gottschalck-Hansen, Kirkegaard, Morten Lange og Bækgaard. 
Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Johan Nielsen (fra 5/12 
Foged Pedersen og fra 16/± Hougaard), Bladt, Gerholm, Gorrsen, 
Qvist Hansen, Aage Knudsen [formand], H. Larsen (Bjerre), 
Elna Syvertsen, Kirkegaard [næstformand], Skov Thulesen, 
Vagn Bro, Damsgaard, Østergaard, Gottschalck-Hansen, 
Baagø, Edv. Jensen og Morten Lange). Betænkning (B. sp. 171) 
afgivet 23/i- 2. beh. 31/x (F. sp. 2505). 3. beh. 5/2 (F. sp. 2586). 
Loven stadfæstet 14. februar 1964. (Lovt. nr. 39).

Loven har følgende indhold:

§ 1. Kirkeministeren bemyndiges til at oprette et efterud
dannelsesinstitut for præster.

Instituttet har til opgave gennem afholdelse af kursus at 
give folkekirkens præster adgang til efteruddannelse, herunder 
også en systematisk orientering i tidens filosofiske og sociologi
ske, litterære og kunstneriske problematik som forudsætning for 
varetagelsen af folkekirkens opgaver i det moderne samfund. 
Hvor pladshensyn tillader det, kan der gives også præster for 
andre trossamfund adgang til at deltage i instituttets kursus.

§ 2. De nærmere regler for instituttets styrelse og virk
somhed fastsættes af kirkeministeren.

Instituttet ledes af en selvstændig styrelse, bestående af 
2 repræsentanter for hvert af de teologiske fakulteter ved Køben
havns og Århus universiteter, pastoralseminariets forstander, 
1 repræsentant for Den danske Præsteforening, biskoppen over 
Helsingør stift samt 2 af kirkeministeren udpegede lægfolk.

§ 3. De til instituttets indretning og drift fornødne midler 
afholdes af statskassen.

Ved fremsættelsen af lovforslaget anførte kirkeministeren bl. a. : 
„Lovforslaget må ses i sammenhæng med de bestræbelser, der 

har været gjort i de senere år inden for en række faggrupper for at 
efterkomme de stigende krav om efteruddannelse.

Kirkeministeriet modtog allerede i 1960 et andragende fra 
pastoralseminariet om en årlig bevilling til fortsættelseskursus for 
præster. Dette andragende byggede på et memorandum, indsendt 
til direktionen for pastoralseminariet af det udvalg, der i 1958 var
24
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nedsat af direktionen for at gennemarbejde spørgsmålet om efter
uddannelse for præster.

Når ministeriet nu finder tiden moden til at fremsætte lovforslag 
om et efteruddannelsesinstitut, skyldes det den glædelige kendsger
ning, at J. C. Hempels legatfond ved gavebrev af 3. april 1962 har 
givet tilsagn om, at de legatfonden tilhørende ejendomme i Søllerød 
by og sogn til sin tid vil blive overdraget kirkeministeriet eller en 
kirkelig institution, der skal anvende ejendommene til formål, der 
fremmer kirkeligt-kulturelt og økumenisk arbejde. Selv om der 
muligvis går mange år, inden overdragelsen kan finde sted, er det 
dog allerede besluttet, at præsternes efteruddannelsesinstitut senere 
skal have til huse i den smukke ejendom „Vatelunden“, som med 
meget ringe til- og ombygning vil være særdeles velegnet til dette 
brug. Det er rimeligt også ved dette lovforslags fremsættelse at takke 
fabrikant Hempel og hustru for den storstilede gave. I bemærknin
gerne til lovforslaget er der redegjort for ejendomsoverdragelsen, og 
jeg skal derfor ikke her komme ind på nærmere enkeltheder.

I den årrække, der vil gå, inden de endelige planer kan realiseres, 
må efteruddannelsesinstituttet arbejde i lejede lokaler, på højskoler 
eller andre egnede steder. Vigtigt er det imidlertid, at instituttet 
snarest muligt oprettes, og at der vælges en styrelse, som kan gå 
i gang med at udarbejde retningslinjerne for efteruddannelsen. 
Herved vil man også kunne indhøste en del erfaring, som kan få 
værdi, når instituttet tager sin endelige form i forbindelse med 
overtagelse af „Vatelunden“.

Lovforslaget fik i folketinget tilslutning fra samtlige partier. 
Det undergaves en udvalgsbehandling, der resulterede i to ændrings
forslag, nemlig dels bestemmelsen i § 1, stk. 2, sidste punktum, 
der åbner mulighed for at også præster fra andre trossamfund kan 
deltage i instituttets kurser, dels bestemmelsen i § 2, stk. 2, der 
fastslår, hvorledes instituttets bestyrelse skal sammensættes.

Lovforslaget vedtoges enstemmigt ved 3. behandlingen med de 
af udvalget foreslåede ændringer.

114. Lov om ændring i lov om folkekirkens lønnings
væsen m. V. (Kirkeminister Bodil Koch). [A. sp. 965. C. sp. 
329].

Skriftlig fremsættelse 13/2 (F. sp. 3083). 1. beh. 25/2 (F. sp. 
3184). Henvist til lønningsudvalget. Betænkning (B. sp. 547) 
afgivet 12/3. 2. beh. 18/3 (F. sp. 4127). 3. beh. 20/3 (F. sp. 4317). 
Loven stadfæstet 15. april 1964. (Lovt. nr. 112).
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Ved loven bemyndiges kirkeministeren — med henblik 
på postvæsenets spidsbelastning ved månedsskifterne — til at 
lade lønninger og pensioner m. v. til folkekirkens tjenestemænd 
udbetale indtil 6 søgnedage før forfaldsdagen. Bestemmelsen 
herom svarer ganske til den ved lov nr. 113 af 30. marts 1963 
(årbog 1962-63, side 140) foretagne ændring i § 31 i lov nr. 154 
af 7. juni 1958 om lønninger og pensioner m. v. til statens 
tjenestemænd. Det drejer sig i begge tilfælde om en rent prak
tisk foranstaltning, som gennemførtes på foranledning af hen
vendelser fra generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet.

Under lovforslagets behandling i folketinget føjedes hertil 
en bestemmelse, hvorved det i lov nr. 155 af 7. juni 1958 om 
folkekirkens lønningsvæsen m. v. § 81, stk. 1, sidste punktum, 
fastsatte rådighedsbeløb for kirkeministeren forhøjes fra 50.000 
kr. til 160.000 kr.

Om denne forhøjelse anføres i betænkningen fra lønningsudval
get, hvortil lovforslaget henvistes efter at være undergivet 1. behand
ling i folketinget:

„På de årlige finanslove bevilges der under § 19.2.25. beløb til 
folkekirkens repræsentation i udlandet m. v., herunder beløb til 
deltagelse i kirkelige møder i udlandet. Derimod er der ikke nogen 
stående bevilling på finansloven til afholdelse af udgifter vedrørende 
tilsvarende møder her i landet, og kirkeministeriet må derfor ret 
jævnligt rette henvendelse til de bevilgende myndigheder om beløb 
til sådanne møder m. v. Da denne fremgangsmåde findes ret uprak
tisk, også når man tager i betragtning, at det som regel drejer sig om 
meget beskedne beløb, foreslås det, at disse fremtidig afholdes af 
den i § 81, stk. 1, i lov om folkekirkens lønnings væsen m. v. nævnte 
rådighedssum til kirkelige formål. Af den foreslåede forhøjelse på 
i alt 110.000 kr. er 60.000 kr. tænkt reserveret til dette formål.

Da den omhandlede rådighedssum også i øvrigt har vist sig util
strækkelig, er den med henblik på andre formål af kirkelig-kulturel 
art foreslået forhøjet med yderligere 50.000 kr.“

Lovforslaget mødte i folketinget tilslutning fra alle sider.
På foranledning af Viggo Hauch (V) lovede kirkeministeren ved 

sagens 3. behandling, at hun løbende ville holde folketinget under
rettet om, hvordan det forhøjede rådighedsbeløb var blevet anvendt.

Med den nævnte ændring vedtoges lovforslaget enstemmigt.

24*
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115. Lov om en statsskole som forsøgscenter for
8.-10. skoleår. (Undervisningsminister Helveq Petersen). [A. sp. 
727. C. sp. 355].

Skriftlig fremsættelse 13/12 (F. sp. 1896). 1. beh. 22/x (F. sp. 
2168). Partiernes ordførere: Dupont, Ellen Poulsen, Else-Merete 
Ross, O. Mathiasen og Bækgaard. Henvist til udvalg på 17 
medlemmer (Dupont, K. B. Andersen, Dose, Gerholm, Lis 
Groes, Lysholt Hansen [formand], Hougaard, Astrid Skjoldbo, 
Else-Merete Ross [næstformand], Ellen Poulsen, Holger Hansen, 
Raunkjær, Østergaard, Edv. Jensen, Ellen Strange Petersen, 
Poul Thomsen, O. Mathiasen). Betænkning (B. sp. 563) afgivet 
18/3. 2. beh. 2/4 (F. sp. 4465). Henvist til fornyet udvalgsbehand
ling. Tillægsbetænkning (B. sp. 589) afgivet 7/4. 3. beh. 16/4 
(F. sp. 4793). Loven stadfæstet 13. maj 1964. (Lovt. nr. 142).

Loven har følgende ordlyd:
§ 1 Der oprettes en statsskole som forsøgscenter for under

visningen i 8.-10. skoleår. Skolen indrettes i tilknytning til 
ungdomsbyen i Rødovre på ejendommen matr. nr. 1 aq, Islev 
by og sogn.

§ 2. Arealer til udvidelse af skolen og til adgangsveje dertil 
kan erhverves ved ekspropriation efter reglerne i forordning af
5. marts 1845.

Begrundelsen for at oprette et sådant forsøgscenter ligger i den 
i 1958 gennemførte folkeskolelov som ændret ved lov nr. 203 af 16. 
juni 1962 og de deri givne retningslinjer for undervisningen i 8.-10. 
skoleår. Det hedder heri bl. a., at undervisningen skal tilstræbe at 
forberede elevernes overgang fra almen til faglig ungdomsundervis
ning. Samtidig åbner loven mulighed for en deling af eleverne i linjer, 
der tager sigte på elevernes fremtidige virksomhed inden for erhvervs
livets forskellige grene, uden at der dog må etableres en egentlig 
faglig undervisning.

På basis af undervisningsministeriets læseplanudvalgs planer for 
denne undervisning har man rundt omkring i landet sat stærkt ind 
på at styrke folkeskolens almene linje, og antallet af 8. og 9. klasser 
er stadigt stigende.

Da de kommende årtier i høj grad må betragtes som en forsøgs
periode på dette område, er det fundet naturligt at søge gennemført 
et forsøg af betydeligt omfang.
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Som det fremgår af lovforslagets bemærkninger, kan formålet 
med den planlagte statsskole kort udtrykkes således:

1) at afprøve og vurdere de opstillede planer for 8., 9. og 10. 
klasserne,

2) at finde frem til og udvikle nye ideer og synspunkter for under
visningen i ovennævnte klasser,

3) at byde på orientering og undervisning inden for områder, 
som den enkelte skole eller kommune normalt ikke har mulighed 
for at dække. Her tænkes også på de særlige områder, som Ungdoms
byen giver rig lejlighed til at gøre sig bekendt med.

4) at virke som kursussted for lærere for så vidt angår under
visningen i folkeskolens 8.-10. klasser.

For at gennemføre de under 1) og 2) omhandlede formål vil 
det være nødvendigt, at der oprettes helår skiasser, hvor eleverne 
modtager undervisning inden for såvel de erhvervsbetcnede fag som 
den almene fagkreds, medens den under 3) omhandlede orientering 
og undervisning på forsvarlig måde vil kunne gennemføres ved 14- 
dages ophold, hvor elever og lærere vil få lejlighed til at se, hvorledes 
en normal undervisning bygges op, hvorpå de selvstændigt vil kunne 
gå i gang med opgaver i lokalerne.

Eleverne til helårsklasserne må af praktiske grunde komme fra 
hovedstadsområdet, hvorimod 14-dages ophold vil kunne tilbydes elever 
fra hele landet.

På skolen tænkes ansat lærere med pædagogisk og erhvervs
faglig uddannelse. Desuden vil der til skolen blive knyttet en erhvervs
leder og konsulenter fra erhvervene.

Under forhandlingerne i folketinget erkendtes det fra alle par
tiers side, at der var behov for et forsøgscenter, der kunne blive en stor 
hjælp for skolerne i hele landet.

Mens såvel socialdemokratiets som det radikale venstres ordfører 
tillige kunne tiltræde den påtænkte opbygning af forsøgscentret, så
ledes som den fremgik af fremsættelsen og lovforslagets bemærknin
ger, havde venstres og det konservative folkepartis ordfører en række 
indvendinger, som navnlig angik de påtænkte 14-dages kurser for 
elever fra hele landet.

Socialistisk folkepartis ordfører kunne i det hele tiltræde for
slaget, mens de uafhængiges ordfører bl. a. ønskede forsøgscentret 
placeret et sted vest for Store-Bælt.

I den af udvalget afgivne betænkning indstillede et flertal (social
demokratiets, det radikale venstres og socialistisk folkepartis med
lemmer af udvalget) lovforslaget til vedtagelse uforandret.

Et mindretal (venstres og det konservative folkepartis medlem
mer af udvalget) beklagede i en udtalelse, at lovforslaget var frem
sat som en rammelov, som det var vanskeligt at stille ændrings
forslag til, og kunne ikke medvirke til den skitserede plan for korte 
kursus for provinsens skoleelever.
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Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget uændret og enstemmigt 
med 76 stemmer; 57 medlemmer (V, KF og Uafh) tilkendegav, at 
de hverken stemte fer eller imod.

116. Lov om oprettelse af et universitet i Odense. 
(Undervisningsminister Helveg Petersen). [A. sp. 1525. C. sp. 
695].

Skriftlig fremsættelse ®/3 (F. sp. 3582). 1. beh. 20/3 (F. sp. 
4345). Partiernes ordførere: Lis Groes, Helga Pedersen, Gott- 
schalck-Hansen, Helge Larsen, Morten Lange og Birthe Wetle
sen. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Lis Groes, K. B. An
dersen, Andreas Hansen, Peter Kristensen (Ålborg) [fra 21 /4 
Evald Kristensen], Waldemar Laursen, Niels Matthiasen, Hen
ning Rasmussen, Søgaard [formand], Helge Larsen [næst
formand], Helga Pedersen, Henry Christensen, From, Peter 
Larsen, Gottschalck-Hansen, Clausen (Olufskjær), Poul Søren
sen, Morten Lange). Betænkning (B. sp. 1039) afgivet 22/5.
2. beh. 27/s (F. sp. 5590). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. 
Tillægsbetænkning (B. sp. 1115) afgivet 27/5. 3. beh. 29/5 (F. sp. 
5733). Loven stadfæstet 4. juni 1964. (Lovt. nr. 190).

Loven har følgende ordlyd:
§ 1. Undervisningsministeren bemyndiges til at iværksætte 

de nødvendige foranstaltninger med henblik på oprettelsen af 
et universitet i Odense.

§ 2. Bestemmelser om universitetets administrative forhold 
m. m. vil være at fastsætte ved lov.

§ 3. Under undervisningsministeriet etableres et permanent 
planlægningsudvalg med den opgave at yde vejledning ved 
planlægningen af den videre universitets- og læreanstaltsudbyg
ning.

Undervisningsministeren fastsætter de nærmere bestem
melser om udvalgets sammensætning, hovedretningslinjerne for 
dets arbejde m. m.

§ 4. Denne lov træder i stedet for lov nr. 200 af 16. juni 
1962 om oprettelse af et lægevidenskabeligt fakultet i Odense.
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Undervisningsministeren omtalte i sin. fremsættelsestale bag
grunden for og drøftelserne om lov nr. 200 af 16. juni 1962 om opret
telse af et lægevidenskabeligt fakultet i Odense. Det var under 
drøftelserne om det nævnte lovforslag en forudsætning, at der ikke 
var taget stilling til, hvor eller under hvilke former andre kommende 
fakulteter end netop dette fakultet skulle placeres, idet spørgsmålet 
om universitetsudbygningen i øvrigt uden for de bestående univer
siteter skulle gøres til genstand for udredning i et særligt planlæg
ningsudvalg under undervisningsministeriet.

I betragtning af, at antallet af studerende ved universiteterne i 
tiden fra 1959 til 1963 var steget fra 9.539 til 17.273, havde udvalget 
imidlertid ikke fundet det forsvarligt yderligere at opsætte etable
ringen af et 3. universitet til aflastning af de bestående. Udvalget 
havde derfor i en i december 1963 afgivet første betænkning stillet 
forslag om foreløbig at etablere det 3. universitet, idet man i en senere 
betænkning ville fremkomme med en indstilling om udbygningen 
herudover.

Problemerne var — når man bortså fra lægevidenskaben — størst 
ved de filosofiske og naturvidenskabelige fakulteter, og udvalget fore
slog derfor det nye universitet opbygget omkring en stamme, foreløbig 
bestående af disse fakulteter. Udvalget tog stærkt afstand fra etable
ringen af isolerede fakulteter forskellige steder i landet. Som følge heraf 
indstilledes, at det 3. universitet blev bygget op på grundlag af det allerede 
fastlagte lægevidenskabélige fakultet i Odense.

Regeringen kunne ganske tilslutte sig udvalgets indstilling og 
fandt det aldeles påkrævet, at et nyt universitet snarest kunne 
komme i funktion.

Ministeren betonede imidlertid, at man ikke kunne standse 
herved. Det var absolut nødvendigt, at man nu på et mere rationelt 
grundlag end hidtil gik i gang med at planlægge universitetsudbygningen 
i de kommende 2-3 årtier. Dette måtte medføre konsekvenser for 
undervisningsministeriets interne organisation, og der måtte etableres 
et permanent planlægningsudvalg med den opgave at yde vejledning 
ved planlægningen af universitets- og læreanstaltsudbygningen (jfr. 
lovens §2).

Ministeren fastslog i sin redegørelse, at der ud over et nyt 
universitet i Odense måtte påregnes at blive behov for yderligere 3 
nye universiteter inden årtusindskiftet.

En forud fikseret målsætning for det nævnte planlægningsudvalg 
ville være nødvendig, og det ville i denne forbindelse være hensigts
mæssigt at søge tilvejebragt en afklaring af, hvilke egne der — ud 
over Fyn — skulle være hjemsted for de nye universiteter. Ministeren 
pegede på, at det fra flere sider var blevet fremhævet som noget 
særdeles vigtigt, at det 3. eller 4. universitet blev placeret i Sønder
jylland. Der var endvidere fremført — navnlig befolkningsmæssige —
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argumenter for placeringen af universiteter i Nordjylland og på 
Sjælland.

Ministeren påpegede, at de nye universiteter ikke nødvendigvis 
behøvede at være universiteter i traditionel forstand, bestående af de 
kendte 5 fakulteter og ikke andet. Der ville kunne blive tale om 
universitetscentre, en opbygning af højere uddannelsesinstitutioner af 
forskellig slags omkring en kerne af traditionelle universitetsfakul
teter.

Endelig fremhævede ministeren, at det var nødvendigt at sætte 
meget stærkt ind på udbygningen af universiteterne i København og 
Århus, som, indtil Odenseuniversitetet kom i gang, alene måtte af
tage alle de unge, som søgte universitetsuddannelse.

Der var under de meget langvarige forhandlinger i folketinget, 
som lovforslaget gav anledning til, enighed om, at der nu skulle op
føres et universitet i Odense. Det blev ligeledes fra alle sider erkendt, 
at et rationelt planlægningsarbejde med henblik på den videre uni
versitetsudbygning var stærkt påkrævet.

Flere ordførere fremhævede betydningen af snarest at få placeret 
et universitet i Sønderjylland, et synspunkt, som ikke mindst det 
konservative folkepartis ordfører (Gottschalck-Hansen) gjorde sig til 
talsmand for.

Uden for ordførernes kreds påviste flere jyske medlemmer be
hovet for universitetsbyggeri i Nordjylland.

De forskellige opfattelser afspejles i den af udvalget afgivne 
betænkning, hvori der om det fremtidige universitetsbyggeri bl. a. 
siges:

„Udvalget kan tilslutte sig, at det i dag foreliggende materiale 
peger i retning af etablering af yderligere 3 universiteter i de kom
mende årtier, men at der ikke kan tages endelig stilling til hele dette 
spørgsmål, før nærmere undersøgelser er foretaget af planlægnings
udvalget. I overvejelserne af disse spørgsmål bør efter udvalgets op
fattelse naturligt indgå hensynet til, at der sikres en rimelig balance 
mellem landsdelene ved placeringen af nye højere uddannelsesinsti
tutioner. Undervisningsministeren har over for udvalget oplyst, at 
der efter ministerens opfattelse intet skulle være til hinder for, at 
man først går i gang med at opbygge et humanistisk fakultet også i det 
sydlige Jylland. “

Ministeren har i tilslutning hertil over for udvalget udtalt føl
gende:

„Jeg understreger, at jeg herved forudsætter en opbygning jævn
sides med opbygningen af de 3 forudsatte fakulteter ved universitetet 
i Odense, samt at det for mig yderligere er en afgørende forudsætning, 
at et sådant fakultet senere vil være at supplere med yderligere fag
områder, således at der ikke på længere sigt bliver tale om et enkelt
stående fakultet. Der kan ikke forventes en fuld udbygning af et
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universitet i Sydjylland, før opbygningen af fakulteter andetsteds er 
påbegyndt. Der må på hele dette område arbejdes med fleksibilitet. 
En nærmere angivelse af fremgangsmåde og rytmen i opbygningen 
kan selvsagt ikke på nuværende tidspunkt foretages. En nærmere 
overvejelse af disse spørgsmål må overlades til planlægningsudvalget.

Der foreligger i øjeblikket i hvert fald 3 konkrete forslag til den 
stedlige geografiske placering af et eventuelt yderligere universitet 
inden for det sydjyske område. Så længe der ikke er foretaget nær
mere overvejelser af, hvilken stedlig placering inden for området der 
— alle forhold taget i betragtning — må anses for den mest hensigts
mæssige, foreligger der efter min opfattelse ikke tilstrækkeligt grundlag 
for at stille et endeligt forslag.

De fornødne yderligere overvejelser, herunder forhandlinger med 
forslagsstillerne om alle relevante forhold, vil kunne iværksættes 
meget omgående, og der skulle efter min opfattelse intet være i vejen 
for, at de kan gennemføres så hurtigt, at et endeligt forslag kan fore
lægges for folketinget i begyndelsen af den nye folketingssamling.“

Ministeren har i tilslutning hertil over for udvalget oplyst, at 
der foregår overvejelser med henblik på en udbygning af højere ud
dannelsesmuligheder i Nordjylland, der naturligt kan indgå som led 
i en fremtidig fakultetsopbygning her, og lignende overvejelser vil 
blive taget op, for så vidt angår Sjælland, jfr. ministerens principielle 
bemærkninger til lovforslaget.

Et flertal (socialdemokratiets, venstres og det radikale venstres 
medlemmer af udvalget med undtagelse af From og Andreas Hansen) 
har taget disse udtalelser til efterretning, idet man forudsætter, at de 
af ministeren bebudede overvejelser søges fremmet mest muligt.

Et mindretal (det konservative folkepartis medlemmer af ud
valget samt From og Andreas Hansen) har stillet de nedenstående 
ændringsforslag, hvorefter der straks oprettes et fakultet i Haderslev. 
Mindretallet har herved henvist til den debat, der under lovforslagets 
første behandling fandt sted med hensyn til oprettelsen af et fakultet 
i Sønderjylland, samt til det tilsagn, undervisningsministeren (Folke
tingstidende, spalte 4391) har givet de sønderjyske repræsentanter. 
Mindretallet kan i øvrigt tiltræde undervisningsministerens udtalelser 
samt betænkningen i øvrigt, for så vidt angår oprettelsen af et univer
sitet i Odense, udbygning af de bestående universiteter samt oprettelse 
af yderligere to universiteter.

Et andet mindretal (socialistisk folkepartis medlem af udvalget) 
finder, at såvel de af det ovennævnte mindretal stillede ændrings
forslag som også ministerens citerede udtalelser vedrørende placering 
af et humanistisk fakultet i Sydjylland i for høj grad foregriber de 
undersøgelser, som planlægningsudvalget skal foretage. Den endelige 
afgørelse af plåceringen af et 4., 5. og 6. universitet må træffes af 
folketinget, og afgørelsen må træffes i løbet af kort tid, men de oplys-
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ninger, der har været forelagt udvalget, giver dog ikke mulighed for 
en sikker beslutning på det nuværende tidspunkt.

Hele udvalget ønsker at fremhæve, at man ganske kan tiltræde, 
at der — uanset oprettelsen af et tredje universitet og eventuelt yder
ligere tilkommende universiteter eller fakulteter — foreligger et akut 
behov for afhjælpning af lokalesituationen ved de to bestående uni
versiteter, og at det må anses for meget påkrævet, at de hertil for
nødne foranstaltninger gennemføres hurtigst muligt. Hvad specielt 
angår Københavns universitet, som til dels har til huse i ældre, utids
svarende lokaler, må der snarest søges tilvejebragt en afklaring af 
arealproblemerne, og endeligt forslag til en helhedsplan for løsning 
af universitetets lokaleproblemer på såvel kortere som længere sigt 
bør forelægges i næste folketingssamling.

Herefter indstiller et flertal (socialdemokratiets, venstres, det 
radikale venstres og socialistisk folkepartis medlemmer af udvalget 
med undtagelse af From og Andreas Hansen) lovforslaget til ved
tagelse uændret.

Et mindretal (det konservative folkepartis medlemmer af ud
valget samt From og Andreas Hansen) indstiller lovforslaget til ved
tagelse med de af dette mindretal stillede ændringsforslag.“

Ved anden behandling forkastedes de stillede mindretalsændrings
forslag.

Morten Lange (SF) fremsatte følgende jorslag til motiveret dags
orden:

„Folketinget henstiller til regeringen at fremme overvejelserne 
om placeringen og udbygningen af et fjerde, et femte og eventuelt 
et sjette universitet, så forslag herom kan forelægges folketinget til 
afgørelse. Det henstilles ligeledes til regeringen at lade det foreslåede 
planlægningsudvalg foretage de fornødne forberedende undersøgelser 
uden noget forhåndsdirektiv om fakultetsopdeling, placering eller 
rækkefølge.

Tinget fortsætter dernæst behandlingen af forslag til lov om op
rettelse af et universitet i Odense.“

Også dette forslag forkastedes ved anden behandling.
Ved tredje behandling stillede Birthe Wetlesen (Uafh) ændrings

forslag, som tilsigtede at lade loven omfatte også oprettelsen af et 
(humanistisk) fakultet i det sydlige Jylland.

Efter at dette var forkastet, vedtoges lovforslaget enstemmigt 
med 123 stemmer; 4 medlemmer (Heilesen, Jens Chr. Christensen, 
Søren Andersen og Søren Jensen (alle V)) tilkendegav, at de hverken 
stemte for eller imod.
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117. Lov om godkendelse af handelsskoler, tekniske 
skoler samt maskinmester- og maskinistskoler og tilskud m. v. 
til disse skoler. (Undervisningsminister Helveg Petersen [A. 
sp. 1801. C. sp. 689].

Skriftlig fremsættelse 13/3 (F. sp. 3883). 1. beh. 2/4 (F. sp. 
4527). Partiernes ordførere: Peter Jørgensen, N. Chr. Christen
sen, Weikop, Helge Larsen (Jens P. Jensen), Morten Lange 
(O. Mathiasen) og Bækgaard. Henvist til udvalg på 17 med
lemmer (Peter Jørgensen, Albertsen, K. B. Andersen, Lis 
Groes [formand], Poul Hansen (Grenå), Helge Nielsen, Hans 
Rasmussen, Søgaard, Helge Larsen [næstformand], N. Chr. 
Christensen, Henry Christensen, P. E. Eriksen, Anker Lau, 
Weikop, Jørgen Jensen, Adolph Sørensen og Morten Lange (fra 
8/4 Ingrid Jensen, fra 20/5 O. Mathiasen)). Betænkning (B. sp. 
1033) afgivet 22/5. 2. beh. 27/5 (F. sp. 5577). 3. beh. 29/5 (F. sp. 
5733). Loven stadfæstet 4. juni 1964. (Lovt. nr. 191).

Bestemmelserne om de i lovforslagets titel nævnte skolers 
virksomhed var tidligere optaget i 3 love, hvoraf loven om 
handelsskoler er af 22. juni 1920, mens loven om tekniske skoler, 
teknika og teknologiske institutter og loven om eksaminer for 
skibsmaskinmestre m. m. begge er af 7. juni 1958.

Den nu vedtagne lov omfatter alene disse 3 skoleformers 
økonomiske og organisatoriske forhold, herunder godkendelse 
af skolerne. Derudover findes der i lov om eksaminer for skibs
maskinmestre optaget bestemmelser om undervisningen og 
eksaminer og i et vist omfang tilsvarende bestemmelser i lov 
om handelsskoler.

Den heromhandlede lov indeholder bestemmelser om god
kendelse af skolerne samt pligt for disse skoler til at følge de 
fastsatte adgangsbetingelser, uddannelseskrav til lærere m. v. I 
forbindelse hermed er der i loven optaget bestemmelser om 
forbud mod annoncering m. v. om undervisning til sådanne 
uddannelser, der meddeles uden godkendelse.

De af loven omhandlede skoler har altid været drevet som 
private skoler, og dette har muliggjort et nært samarbejde 
mellem skolerne og fagene.
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Ved at etablere skolerne som selvejende institutioner med 
vedtægter, der skal godkendes, har man mulighed for at fort
sætte og udbygge dette snævre samarbejde, ligesom man med 
en sådan organisationsform også mener at have tilgodeset de 
krav, som må stilles fra det offentliges side.

Nogle af skolerne drives af private erhvervsorganisationer 
og er således ikke etableret som selvejende institutioner. Det er 
ikke i loven bestemt, at de nu godkendte skoler skal overgå til 
selvejende institutioner, og det i loven omhandlede statstilskud 
og kommunale tilskud til lærlingeundervisningen er det samme 
uanset organisationsformen. Derimod skal der til anden under
visning end lærlingeundervisning ydes fuld dækning af staten 
for de uddannelser, der afsluttes med godkendt eksamen, når 
skolen drives som en selvejende institution, mens der til skoler, 
som ikke er selvejende institutioner, ydes 84 pct. af udgifterne 
fra staten for tilsvarende undervisning. Såfremt skolens formue 
sikres det pågældende uddannelsesformål og skolen følger de 
af undervisningsministeren i øvrigt fastsatte bestemmelser for 
ydelse af højere tilskud, yder staten dog også her driftstilskud 
med indtil 100 pct.

I det oprindeligt fremsatte lovforslag var det foreslået, at disse 
skoler, selv om de anførte betingelser var opfyldt, kun skulle kunne 
opnå statstilskud på indtil 100 pct. af lærerlønningerne og kun i 
særlige tilfælde. Dette ændredes imidlertid ved lovforslagets 2. be
handling efter ændringsforslag i udvalgets betænkning af undervis
ningsministeren.

Efter loven kan der til lærlingeundervisning ydes et stats
tilskud på indtil 65 pct. af udgifterne. Herudover foreslås der 
ydet et kommunalt tilskud på 30 pct. af statens tilskud. De 
tekniske lærlingeskoler modtager for tiden et statstilskud på 
60 pct. Handelsskolerne oppebærer for tiden et statstilskud på 
48 pct. af udgifterne, og det er ikke hensigten foreløbig at for
øge dette tilskud ud over 52 pct., men alene søge hjemmel til 
at yde indtil 60 pct., såfremt forholdene senere gør det nød
vendigt at yde større offentlige tilskud.

Efter aftale yder kommunerne i øjeblikket et tilskud på 
30 pct. af statstilskuddet, d v.s. 18 pct., til de tekniske lærlinge-
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skoler. Bestemmelserne om de kommunale tilskud er nu lov
fæstede.

Der har ikke for handelsskolernes vedkommende været en 
almindelig aftale om ydelse af kommunalt tilskud, men kom
munerne har i et vist omfang bidraget til handelsskolernes drift. 
Efter loven skal kommunerne yde 30 pct. af statstilskuddet 
også til handelsskolerne, men som det fremgår af bemærk
ningerne til loven, skal dette tilskud først ydes fra det skoleår, 
i hvilket man gennemfører den af handelsuddannelseskommis
sionen foreslåede nye lærlingeuddannelse.

I det oprindelige lovforslag var statens tilskud til lærlinge
undervisningen foreslået fastsat til 60 pct. af udgifterne og 
kommunernes tilskud til 40 pct. af statens tilskud. De kommu
nale organisationer udtrykte imidlertid betænkelighed ved for
slaget om forøgelse af de kommunale udgifter, og de henviste i 
folketingsudvalget bl. a. til, at kommunerne ikke har ind
flydelse på den omhandlede undervisning m. v. og dermed 
heller ikke på størrelsen af de med undervisningen forbundne 
udgifter.

Undervisningsministeren har imidlertid anført, at der er 
tale om tilskud til en uddannelse af unge i aldersgrupper, som 
kommunerne støtter inden for andre uddannelser, og at han har 
lagt særlig vægt på dette ved lovforslagets fremsættelse. Under 
hensyn bl. a. til, at kommunerne vil få merudgifter såvel til 
lærlingeuddannelsen som til den videregående uddannelse, gik 
ministeren dog med til i udvalgsbetænkningen at stille ændrings
forslag om forhøjelse af statens tilskud til 65 pct. og nedsættelse 
af kommunernes tilskud til 30 pct. af statstilskuddet.

Til tilskudsberettigede skoler og skolehjem kan der af 
statskassen ydes rente- og afdragsfrie lån til opførelse, til- og 
ombygninger eller køb af bygninger med indtil 5/6 af bygnin
gernes opførelsesværdi eller købesum.

I det oprindelige lovforslag fandtes en bestemmelse om, 
at kommunerne, såfremt skolen var en selvejende institution, 
skulle yde tilskud på indtil 1/6 af opførelsesværdien eller købe
summen efter nærmere fastsatte regler. Efter forhandlinger i 
folketingsudvalget fandt ministeren det imidlertid forsvarligt
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at stille ændringsforslag om, at denne bestemmelse udgik af 
lovforslaget. Det anføres dog i udvalgets betænkning, at det 
påregnes, at kommunerne i overensstemmelse med hidtidig 
praksis vil medvirke ved tilvejebringelsen af egenkapitalen.

Til andre investeringer i forbindelse med ombygninger, ind
retning af lejede lokaler samt anskaffelse af udstyr er statens 
støtte forhøjet til at omfatte fuld dækning, hvor skolerne er 
selvejende, dog at der i særlige tilfælde også kan ydes 100 pct. 
statsstøtte til de ikke-selvejende skoler.

Efter de tidligere regler skulle skolerne selv fremskaffe 
25 pct. af udgifterne ved indkøb af udstyr til lærlingeundervis
ningen. Denne ordning er opretholdt, idet skolernes indskud 
dog er begrænset til 15 pct.

Foruden bestemmelser om tilskud til lærlingenes befordring, 
der svarer til de nugældende, er der ved loven skabt hjemmel til 
at yde tilskud til læreres uddannelse samt til fremskaffelse af 
læremidler og igangsættelse af pædagogisk forsøgsvirksomhed.

Tilskud efter lovens regler kan ydes af statskassen med 
virkning fra den 1. april 1964, tilskud fra kommunerne med 
virkning fra den 1. april 1965.

Som begrundelse for lovforslaget udtalte undervisningsministeren 
ved dets fremsættelse i folketinget bl. a. :

„Dette forslag er resultatet af arbejdet i et udvalg, der den 1. no
vember 1963 blev nedsat med den opgave at tage erhvervsskolernes 
økonomiske og organisatoriske forhold op til overvejelse og frem
komme med forslag til lov herom. Den hurtighed, hvormed udvalget 
har arbejdet, fortjener påskønnelse.

Det er hensigten senere at søge udarbejdet en lov, der optager 
nærmere bestemmelser om de nu eksisterende uddannelser, der af
sluttes med statskontrolleret eksamen, således at også nye og varige 
uddannelser, der skal afsluttes med eksamen, fremtidig søges gennem
ført ved lov, samt søge hjemmel til at gennemføre kursus og sådan 
forsøgsundervisning, som udviklingen gør det nødvendigt at hen
lægge til de af loven omhandlede skoler.

Ved lov af 7. juni 1958 om tekniske skoler, teknika og teknolo
giske institutter søgte man at skabe rammen for disse skolers og 
institutters økonomiske og organisatoriske virke og gennemførte i 
forbindelse hermed en forhøjet statsstøtte til disse skoler og insti
tutters drift og anlægsudgifter, en forhøjelse, der var nødvendiggjort
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af de ved lærlingeloven af 2. oktober 1956 fremsatte krav om en for
bedring af lærlingeundervisningen.

Allerede i 1962 nødvendiggjorde udviklingen inden for teknika 
imidlertid, at der gennemførtes en ny lov om teknika, bl. a. inde
holdende bestemmelser om fuld statsstøtte til teknikas drift og an
lægsudgifter, og der forberedes for tiden et lovforslag om handels
højskoler. Nærværende lovforslag må således betragtes som en del af 
en samlet lovgivning for de erhvervsskoler, der er henlagt til under
visningsministeriet.

Det er navnlig skolernes økonomiske forhold, der har gjort det 
nødvendigt at fremsætte dette lovforslag.

Det stærkt stigende undervisningsbehov i de senere år både for 
lærlingene og for andre, udvidelsen af bestående og etablering af nye 
uddannelser i forbindelse med de senere års stigende omkostninger 
har gjort det nødvendigt at søge gennemført et nyt økonomisk grund
lag for skolernes drift og anlæg.

Denne udvikling inden for disse uddannelser må ses på baggrund 
af erhvervslivets behov for kvalificerede medarbejdere og den sti
gende forståelse for uddannelsens betydning. Den udvikling og den 
strukturændring, der foregår inden for erhvervslivet, afspejler sig 
inden for uddannelserne, og det er af største betydning, at udbyg
ningen af vore erhvervsuddannelser sker i takt med den tekniske 
og kommercielle udvikling i vort samfund.

Lærlingeloven af 2. oktober 1956 indeholdt bestemmelser om 
gennemførelse af en mere tidssvarende undervisning, der inden ud
gangen af 1964 skal gennemføres som dagundervisning i årgangsvise 
fagklasser med forskoling og anden praktisk værkstedsundervisning.

Ved de tekniske skoler er denne omlægning i gang, og for næsten 
alle større fag og brancher vil undervisningen inden den fastsatte 
tidsfrist være påbegyndt. Omlægningen har medført en centralisering 
af undervisningen, der i provinsen vil medføre, at skoleantallet i 
1964-65 vil være ca. 45 mod ca. 330 i 1956-57, ligesom en væsentlig 
nedsættelse af skoleantallet i hovedstadsområdet må påregnes gen
nemført inden for en kortere periode.

For handelsskolernes vedkommende er en lignende udvikling 
påbegyndt på lærlingeundervisningens område. En af undervisnings
ministeriet nedsat kommission angående handels- og kontoruddan
nelsen har udarbejdet et forslag til en ny lærlingeuddannelse, der vil 
blive søgt gennemført snarest.

De nye teknikeruddannelser, der i sin tid blev gennemført efter 
forslag fra Teknikerkommissionen, er i god udvikling, cg man søger 
at føre uddannelserne à jour med den industrielle udvikling. På 
handelsskoleområdet søges de videregående uddannelser af et stadigt 
stigende antal elever, og man må regne med, at der også på dette 
område vil komme nye uddannelser. Der gøres en betydelig indsats
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for at forøge elevantallet på maskinmester- og maskinistskoleme, og 
det er af største vigtighed, at der uddannes et tilstrækkeligt antal, så 
skibsfartens behov for kvalificerede maskinmestre kan dækkes. Der 
er planlagt en udbygning af maskinmesterskolerne, og undervisningen 
søges stadig forbedret.“

Lovforslaget blev ved dets 1. behandling i folketinget fra alle 
sider betegnet som hårdt tiltrængt. Alle ordførerne var velvillige over 
for lovforslaget, idet dog enkelte var usikre over for detaljer i forsla
get. Således var Weikop (KF) betænkelig ved, at der med de foreslåede 
bestemmelser ville blive lagt øgede byrder på kommunerne. Morten 
Lange (SF) fandt, at det ville have været mere rationelt, hvis der var 
etableret ren statsdrift af skolerne. Forslaget henvistes til behand
ling i et udvalg, i hvis betænkning der af undervisningsministeren 
stilledes en række ændringsforslag, der i det væsentlige er omtalt i 
det ovenanførte. Med disse ændringer vedtoges lovforslaget ved
3. behandling enstemmigt.

118. Lov om ændringer i lov om „Ungdommens ud
dannelsesfondes forvaltning og virksomhed. (Undervisnings
minister Helveg Petersen). [A. sp. 1651. C. sp. 331].

Skriftlig fremsættelse 12/3 (F. sp. 3765). 1. beh. 17/3 (F. sp. 
3996). Partiernes ordførere: Søgaard, Henry Christensen, Ninn- 
Hansen, Helge Larsen, Morten Lange, Birthe Wetlesen. Hen
vist til samme udvalg som forslag til lov om ændring i lov om 
„Ungdommens uddannelsesfonde forvaltning og virksomhed. 
Betænkning (B. sp. 561) afgivet 17/3. 2. beh. 19/3 (F. sp. 4194). 
3. beh. 20/3 (F. sp. 4325). Loven stadfæstet 25. marts 1964. (Lovt. 
nr. 88).

Lovforslaget havde sammenhæng med det af undervis
ningsministeren tidligere på året fremsatte forslag til lov om 
ændring i lov om „Ungdommens uddannelsesfondes forvaltning 
og virksomhed (se nærmest efterfølgende sag). Dette lovforslag, 
der tilsigtede en forøgelse af uddannelsesfondens midler, skulle 
have haft virkning fra 1. april 1964, dog således at bevillingen 
til de i lovforslagets § 1, nr. 1, stk. 1, nævnte formål skulle 
forhøjes med 10 mill. kr. allerede for finansåret 1963-64.

Da det imidlertid viste sig, at det nævnte lovforslag ikke
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kunne færdigbehandles inden 1. april 1964, blev den omhand
lede forhøjelse på 10 mill. kr. for finansåret 1963-64 i stedet 
søgt gennemført ved særlig lov.

Ved 1. behandling fik lovforslaget principiel tilslutning fra samt
lige ordførere bortset fra de uafhængige.

I den af udvalget afgivne betænkning stillede et mindretal 
(Morten Lange (SF)) ændringsforslag, hvorefter den foreslåede lige
lige fordeling af den ansøgte bevilling på henholdsvis stipendier og 
lån skulle ændres således, at stipendiesummen forøgedes med 6% 
mill. kr. og lånesummen med 3 y2 mill kr.

Dette ændringsforslag forkastedes ved 2. behandling.
Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget med 132 stemmer; 

5 medlemmer (Uafh) tilkendegav, at de hverken stemte for eller 
imod.

119. Lov om ændring i lov om „Ungdommens ud
dannelsesfondes forvaltning og virksomhed. (Undervisnings
minister Helveg Petersen). [A. sp. 777. C. sp. 613].

Skriftlig fremsættelse 24/x (F. sp. 2327). 1. beh. 30/i (F. sp. 
2467). Partiernes ordførere: Søgaard, Henry Christensen, Ninn- 
Hansen, Helge Larsen, Morten Lange, Birthe Wetlesen. Hen
vist til udvalg på 17 medlemmer (Søgaard, Albertsen, K. B. An
dersen, Lis Groes, Hougaard, Erhard Jakobsen, Peter Jørgensen, 
Henning Rasmussen [formand], Helge Larsen [næstformand], 
Henry Christensen, P. E. Eriksen, Peter Larsen, Raunkjær, 
Ninn-Hansen, Hanne Budtz, Haunstrup Clemmensen, Morten 
Lange). Betænkning (B. sp. 1025) afgivet 22/5. 2. beh. 26/5 (F. sp. 
5407). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænk
ning (B. sp. 1031) afgivet 26/5. 3. beh. 28/5 (F. sp. 5648). Loven 
stadfæstet 4. juni 1964. (Lovt. nr. 192).

Ved loven foretages følgende ændringer i de gældende be
stemmelser om Ungdommens uddannelsesfonds forvaltning og 
virksomhed, jfr. lovbekendtgørelse nr. 178 af 6. juni 1961:

1) I lovbekendtgørelsens § 1 er stipendiebeløb, der ydes til 
unge under uddannelse ved læreanstalter og fagskoler, forhøjet 
fra 39 mill. kr. til 49 mill. kr. og lånebeløbet fra 24 mill. kr. til 
49 mill. kr.
25
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Det stipendiebeløb, der herudover anvendes til elever, som 
forbereder sig til studentereksamen i gymnasieskolernes gymna
sieklasser eller på anerkendte kursus til studentereksamen, er 
forhøjet fra 4 mill. kr. til 7 mill. kr.

Det beløb på 4 mill, kr., som hidtil har kunnet refunderes 
kommunerne for udgifter til særligt vanskeligt stillede elever 
over den undervisningspligtige alder i 8. og 9. hovedskoleklasse 
og den 3-årige realafdeling, er forhøjet til 6 mill. kr. Samtidig 
er elever i 10. klasserne og elever på de anerkendte realkursus 
blevet inddraget under støtteordningen.

Yderligere har paragraffen fået en tilføjelse, hvorefter ud
dannelsesfonden inden for et beløb af 4 mill. kr. årlig kan yde 
stipendier til lærlinge, der søger uddannelse efter de i lov om 
lærlingeforhold givne regler, hvor hjemmets økonomi eller andre 
forhold i særlig grad taler derfor.

Det samlede beløb til stipendier og lån kommer herved op 
på 115 mill kr, mod tidligere 71 mill. kr.

Som en yderligere tilføjelse til lovbekendtgørelsens § 1 er 
indført den ordning, at unge, der søger uddannelse ved univer
siteter og højere læreanstalter i de øvrige nordiske lande, kan få 
andel i den støtte, der ligger inden for de 98 mill. kr. til lån og 
stipendier. Denne bestemmelse står i relation til beslutninger 
truffet på det nordiske undervisningsministermøde i Oslo i 
februar 1959 og er sket efter henstilling fra Nordisk Råd.

2) I lovbekendtgørelsens § 3 er foretaget den ændring, at 
antallet af fondens bestyrelsesmedlemmer er udvidet fra 7 til
11. Således er antallet af undervisningsministeriets repræsen
tanter udvidet fra 2 til 3 medlemmer under hensyn til den sted
fundne udvidelse af undervisningsministeriets administrations
område. Endvidere har ministeriet for kulturelle anliggender, 
under hvilket kunstakademierne, musikkonservatorierne, teater
skolerne og Danmarks Biblioteksskole sorterer, fået en repræ
sentant i bestyrelsen. Tidligere er antallet af den uddannelses
søgende ungdoms repræsentanter i bestyrelsen blevet forhøjet 
fra 2 til 3. Endelig er Dansk Studiefond, der som hovedregel 
administrerer de af fonden bevilgede studielån, blevet repræ
senteret.
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3) Som supplement til den gældende ordning har man 
endvidere i den nye lov indført en bestemmelse om, at under
visningsministeren på statskassens vegne kan give tilsagn om 
garanti for studerendes studielån hos banker og sparekasser. Ga
rantien kan årligt for den enkelte studerende højst andrage 
forskellen mellem 7.000 kr. og det beløb, som den pågældende 
i vedkommende år modtager fra Ungdommens uddannelsesfond 
i form af stipendier eller lån. Garantien kan dog i intet tilfælde 
overstige 3.500 kr. årligt.

4) Endelig er der, jfr. lovens § 2, indført den ordning, at 
de beløb, der stilles til rådighed for fonden fremover, automatisk 
reguleres i forhold til den stedfindende prisudvikling og i forhold 
til ændringer i elevtallet. Reguleringsbestemmelsen gælder dog 
kun for finansåret 1965-66, idet en almindelig revision af loven 
skal finde sted i 1966-67.

Lovforslaget havde ved fremsættelsen en noget anden affattelse 
end ved dets færdigbehandling, idet flere af de ovenfor nævnte 
ændringer — herunder bl. a. bestemmelserne om støtte til vanskeligt 
stillede lærlinge og statsgarantien for de studerendes optagelse af 
bank- og sparekasselån — først blev indføjet i forslaget under dettes 
behandling i folketinget.

Omvendt var der i det oprindeligt fremsatte lovforslag foreslået 
en bestemmelse, hvorefter bevillingen til de i lovforslagets § 1, nr. 1, 
stk. 1, nævnte formål skulle forhøjes med 10 mill. kr. allerede for 
finansåret 1963-64. Da det imidlertid viste sig, at lovforslaget ikke 
kunne færdigbehandles inden den 1. april 1964 blev den omhandlede 
forhøjelse i stedet gennemført ved særlig lov, jfr. lov nr. 88 om 
ændringer i lov om „Ungdommens uddannelsesfond4^ forvaltning og 
virksomhed af 25. marts 1964 (se nærmest foregående sag).

Om baggrunden for den ved loven gennemførte forhøjelse af 
uddannelsesfondens midler var det i bemærkningerne til lovforslaget 
oplyst, at forslaget alene tilsigtede en regulering af bevillingen be
grundet i stigningen i elevtallet ved de af fonden omfattede uddan
nelsesområder og i stigningen i de studerendes leveomkostninger.

Under lovforslagets behandling i folketinget drejede forhand
lingerne sig for en stor del om pengenes fordeling mellem stipendie- 
og lånemidler.

I det udvalg, hvortil lovforslaget henvistes, foreslog et flertal 
(udvalget bortset fra socialistisk folkepartis medlem) imidlertid ingen 
ændringer vedrørende forholdet mellem stipendie- og lånemidler.

Mindretallet fandt derimod, at den i forhold til lovbekendtgørel-
25*
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sen af 1961 foreslåede udvidelse af lånesektoren ville modvirke lovens 
formål. I en særudtalelse i betænkningen anføres herom:

„Et mindretal (Morten Lange) finder, at de af ministeren stillede 
ændringsforslag forbedrer den gældende lov, men at det samlede 
forslag dog kun er en utilstrækkelig ajourføring. Der er ikke over for 
udvalget givet oplysninger, der tyder på, at den ved loven af 6. juni 
1961 fastsatte beløbsramme og fordelingsmåde har virket urimelig. 
Det er endvidere mindretallets opfattelse, at den foreslåede udvidelse 
af lånesektoren vil modvirke lovens formål. Det er utvivlsomt, at 
mange ubemidlede vil vige tilbage for en så stor gældsforpligtelse, 
som der som regel vil blive tale om, ligesom den forøgede studie
gæld må forventes at bevirke en uønsket lønstigningstendens sva
rende til de stigende afdragsforpligtelser. Mindretallet kan tilslutte 
sig ønsket om en snarlig ny revision af loven med sigte på at indføre 
en retsmæssig adgang til studiehjælp, men finder det højst uheldigt, 
at principperne i loven af 1961 udvandes inden denne revision. 
Mindretallet har derfor stillet ændringsforslag nr. 1, der tilsigter at 
fastholde tildelingsprincipperne i loven af 1961.“

Om de af udvalget og ministeren foreslåede ændringer af det 
oprindelige lovforslag, jfr. ovenfor, udtales i betænkningen bl. a. :

„I forbindelse med det fremsatte lovforslag har udvalget bl. a. 
med ministeren drøftet spørgsmålet om gennemførelse af en ordning, 
hvorefter der af Ungdommens uddannelsesfond kan ydes støtte til 
sådanne unge, som af økonomiske grunde ellers ikke eller kun med 
betydelige vanskeligheder vil være i stand til at gennemføre en 
lærlingeuddannelse.

Undervisningsministeren har derfor stillet nedenstående æn
dringsforslag nr. 2, hvorefter der gives ministeren bemyndigelse til 
inden for en beløbsramme af 4 mill. kr. årligt at gennemføre en 
støtteordning for sådanne unge, der søger uddannelse efter de i lov 
om lærlingeforhold givne regler.

Det er herved af udvalget forudsat, at afgørelsen af, om støtte 
skal ydes til gennemførelse af en lærlingeuddannelse, må ske på 
grundlag af en samlet afvejning af såvel lærlingens som dennes for
ældres forhold. Endvidere forudsætter udvalget, at ordningen søges 
administreret på en sådan måde, at den ikke får indflydelse på spørgs
målet om lærlingenes konkrete eller generelle lønforhold.

Det bemærkes, at ministeren har givet tilsagn om at søge gen
nemført en ordning, hvorefter den uddannelsessøgendes hjem kan få 
tilsagn om støtte, inden beslutning om uddannelsens påbegyndelse 
træffes, ligesom ministeren i øvrigt har givet et tilsvarende tilsagn 
for de skoleelever, der agter at fortsætte skolegangen i 8.-10. hoved
skoleklasse.

Udvalget har endvidere drøftet spørgsmålet om en fremtidig 
automatisk regulering af de beløb, der stilles til rådighed for Ung
dommens uddannelsesfond. Udvalget finder det hensigtsmæssigt, at
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beløbene for finansåret 1964-65 automatisk reguleres i forhold til den 
til den tid stedfundne prisudvikling og i forhold til ændringer i elev
tallet.

I overensstemmelse med det af undervisningsministeren stillede 
ændringsforslag nr. 4 til lovforslagets § 2 foreslås den automatiske 
regulering kun at skulle gælde for finansåret 1965-66, idet loven om 
„Ungdommens uddannelsesfond4^ forvaltning og virksomhed fore
slås forelagt folketinget til revision i folketingsåret 1966-67 på 
grundlag af resultatet af den af undervisningsministeren bebudede 
undersøgelse af forholdene for den del af ungdommen, der søger 
uddannelse inden for de af Ungdommens uddannelsesfond omfattede 
områder.

Ændringsforslaget er tillige en følge af, at den ved lovforslagets 
§ 2, stk. 2, foreslåede forhøjelse af bevillingen for 1963-64 er blevet 
gennemført ved særlig lov.

Udvalget har indgående drøftet, hvorvidt der ved den hidtidige 
administration af tildeling af midler fra Ungdommens uddannelses
fond er blevet taget for store hensyn til forældrenes økonomiske for
hold. Udvalget har i forbindelse hermed modtaget tilsagn fra under
visningsministeren om, at det i den kommende nye bekendtgørelse 
om Ungdommens uddannelsesfonds forvaltning og virksomhed vil 
blive understreget over for stipendienævnene, at disse, når der tages 
stilling til, om en ansøger er støtteberettiget eller ej — i det omfang, 
det er muligt — i større udstrækning må frigøre sig for hensynet til 
forældrenes skattepligtige indkomst, for så vidt angår tildeling af 
lån, samt at der i øvrigt i aftagende grad tages hensyn til forældre- 
indtægten, jo ældre ansøgeren er. Tillige vil det blive understreget, at 
dersom ansøgeren er gift, må dette på samme måde svække det hen
syn, der tages til forældrenes økonomiske forhold.

Under gennemgangen af lovforslaget er udvalget blevet opmærk
som på de problemer, som specielt gør sig gældende for de kursus
studerendes vedkommende. Om dette spørgsmål har undervisnings
ministeren udtalt, at han er enig i, at elever på studenterkursus har 
et særligt behov fremfor almindelige gymnasieelever, og at der ved 
administrationen af støtteordningen bør tages særligt hensyn til, at 
så mange flere elever på kurserne er over gymnasiealderen og er 
selvforsørgere.

Ministeren har endvidere oplyst, at centralnævnet for gymnasie- 
støtte er indstillet på at tage de nævnte forhold i betragtning og at 
henstille til stipendienævnene ved kurserne at forvalte midlerne med 
særlig hensyntagen til disse forhold, således at denne kategori af 
studerende så vidt muligt kommer på linje med andre studerende i 
samme aldersklasse under højere uddannelse.

Udvalget finder i øvrigt i denne forbindelse anledning til at 
bemærke, at en af den uddannelsessøgende foretaget opsparing af 
arbejdsindtægt kun bør tillægges begrænset vægt ved afgørelsen af,
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om og med hvilket beløb støtte bør ydes af uddannelsesfondens 
midler.

Endvidere har undervisningsministeren stillet nedenstående æn
dringsforslag nr. 3, hvorefter der som en nydannelse inden for lov
givningen om Ungdommens uddannelsesfond foreslås etableret en 
ordning, der giver ministeren bemyndigelse til på statskassens vegne 
at give tilsagn om garanti for studerendes studielån hos banker og 
sparekasser efter visse i ændringsforslaget nærmere angivne retnings
linjer.

Forslaget er et supplement til den gældende ordning om støtte 
fra uddannelsesfonden, hvorved tilføjes, at det ikke er hensigten med 
forslaget at henvise uddannelsessøgende, som ellers ville kunne opnå 
støtte fra fonden, til at optage bank- eller sparekasselån.“

Ved 2. behandling vedtoges flertallets ændringsforslag, mens 
mindretallets forkastedes.

Mellem 2. og 3. behandling opnåedes i udvalget enighed om, at 
det foreslåede maksimumbeløb på 6.000 kr. i ændringsforslaget ved
rørende statsganrantiordningen for studerendes studielån hos banker 
og sparekasser skulle forhøjes til 7.000 kr. årligt, ligesom der op
nåedes enighed om, at garantiordningen tillige skulle omfatte unge, 
der efter det fyldte 18. år forbereder sig til realeksamen på anerkendte 
kursus. *

I den i overensstemmelse med ændringsforslaget i tillægsbetænk
ningen ændrede affattelse af lovforslaget vedtoges dette enstemmigt, 
idet de uafhængige afholdt sig fra at stemme.

120. Lov om Danmarks deltagelse i det europæiske 
rumforskningssamarbejde. (Undervisningsminister Helveg Pe
tersen). [A. sp. 353. C. sp. 47].

Skriftlig fremsættelse 8/n (F. sp. 899). 1. beh. 22/n (F. sp. 
1308). Partiernes ordførere: Kaj Rasmussen, Helga Pedersen, 
Erik Kragh, Else-Merete Boss, Lis Mølbjerg og Birthe Wetlesen).
2. beh. 4/12 (F. sp. 1515). 3. beh. 6/12 (F. sp. 1647). Loven stad
fæstet 18. december 1963. (Lovt. nr. 413).

Loven har følgende indhold:
§ 1. Regeringen bemyndiges til at træffe de nødvendige 

foranstaltninger for Danmarks deltagelse i den europæiske 
organisation for rumforskning, ESRO.

§ 2. Undervisningsministeren bemyndiges til i de første 8 år
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efter organisationens oprettelse at afholde udgifterne til Dan
marks bidrag inden for den udgiftsramme for organisationen, 
der for det nævnte tidsrum er fastlagt i protokol af 14. juni
1962.

Som begrundelse for disse bestemmelser anførte undervisnings
ministeren ved fremsættelsen af lovforslaget:

„Danmark har underskrevet konventionen om oprettelse af den 
europæiske organisation for rumforskning, ESRO, og kan hermed 
blive medlem af organisationen gennem ratifikation af konventionen. 
Ifølge forslagets § 1 vil dets ophøjelse til lov indebære en bemyn
digelse til ratifikation.

Ifølge forslagets § 2 bemyndiges ministeren til i de første 8 år, 
efter at ESRO er trådt i virksomhed, at lade afholde Danmarks 
bidrag til ESRO inden for en udgiftsramme, som er fastsat i en 
protokol vedrørende finansiering. Danmarks andel i udgifterne inden 
for dette maksimumsbeløb for 8 år andrager ca. 44,4 mill, kr., og 
dette loft over udgifterne kan kun ændres ved enstemmig beslutning 
i organisationens råd. Det samme er tilfældet for det fastsatte maksi
mumsbeløb for den første 3 års periode, svarende til i alt 11,3 mill. kr. 
for Danmarks vedkommende. De pågældende maksimumsbeløb er 
fastsat i overensstemmelse med det prisniveau, som var gældende i 
juni 1962 og skal derfor kunne reguleres i overensstemmelse hermed.

Den nævnte maksimering af udgifterne giver mulighed for be
dømmelse af de finansielle forpligtelser af medlemskab af ESRO i den 
8 års periode, for hvilket medlemskabet er forpligtende. Samtidig 
giver den organisationen mulighed for at bedømme de finansielle 
midler, der vil være til dens rådighed, således at det videnskabelige 
og tekniske program kan afpasses i overensstemmelse hermed.

Initiativet til et snævrere europæisk samarbejde inden for rum
forskningen kom fra de videnskabsmænd, der var interesserede i 
forskningsopgaver udført ved hjælp af rumteknik. Der findes i 
Europa et stort antal forskere og forskergrupper, som er interesse
rede i eksperimenter og målinger i den øverste del af atmosfæren 
og i det ydre rum, men gennemførelse af sådanne forskningsopgaver 
kræver en stor teknisk og økonomisk indsats. Et samarbejde inde
bærer derfor store fordele, og det var naturligt, at videnskabsmændene 
søgte at overbevise regeringerne om ønskeligheden af et organiseret 
samarbejde i Europa. Fra den europæiske atomkerneforsknings råd, 
CERN, hvoraf Danmark også er medlem, har man erfaringer for, 
hvilken forskningsindsats der kan gennemføres ved et europæisk 
samarbejde, når dette er nødvendiggjort af de store krav, som sær
lige forskningsprojekter stiller med hensyn til finansiering, teknisk 
og videnskabelig indsats.

Fra dansk side har man deltaget i det planlæggende arbejde,
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som er udført inden for den forberedende kommission, COPERS. 
Dette er sket på grundlag af en anbefaling fra Danmarks teknisk
videnskabelige forskningsråd, og efter at folketingets finansudvalg 
har givet sin tilslutning til de nødvendige bevillinger til dansk med
lemskab af den pågældende kommission. Der er givet bevillings
hjemmel for et beløb af i alt 513.540 kr. til dækning af dansk med
lemsbidrag til den forberedende kommission for tiden fra den 26. 
februar 1961 indtil 31. december 1963.

Forskningsrådet har på et tidligt tidspunkt nedsat et udvalg 
for rumforskning, som har virket som det danske koordinerende 
udvalg på dette forskningsområde. Alle interesser i forbindelse med 
en dansk indsats på rumforskningens område er repræsenteret i dette 
udvalg, som indgående har fulgt arbejdet i COPERS og drøftet 
dansk stillingtagen til de foreliggende problemer. Den danske for
handlingsdelegation til kommissionen og dens forskellige arbejds
grupper har været sammensat af medlemmer af dette udvalg.

ESROs formål er udelukkende i fredeligt øjemed at muliggøre 
og fremme samarbejdet mellem de europæiske stater inden for rum
forskning og rumteknik. Forskningsrådet har over for regeringen 
udtalt, at Danmark bør deltage i den fælles europæiske virksomhed, 
som er planlagt inden for ESRO, og rådet peger på, at den udvik
ling, som forventes at ville finde sted inden for de områder, som 
ESRO dækker, utvivlsomt vil åbne tekniske muligheder inden for 
blandt andet telekommunikation, navigation og meteorologi.

Inden for telekommunikation er der allerede sket en sådan ud
vikling, at der i øjeblikket foregår indgående internationale drøf
telser af problemerne i forbindelse med oprettelse af et system af 
telekommunikationssatellitter. Fra dansk side er man således repræ
senteret i drøftelserne af problemerne i forbindelse med de europæiske 
landes deltagelse i et kommende internationalt telesatellit-samarbejde. 
For en videreudvikling af dette samarbejde vil det have den største 
interesse, at man følger de erfaringer, som ESRO forventes at få med 
hensyn til udviklingsarbejdet inden for satellitområdet, og der søges 
derfor etableret en nødvendig koordination på de pågældende områder.

En ganske betydelig del af ESROs udgifter vil gå til placering 
af kontrakter i industrivirksomheder i medlemslandene, og herved 
vil den europæiske industri få muligheder for at løse komplicerede 
udviklingsopgaver og derigennem indhøste værdifulde erfaringer. 
Også mere indirekte vil medlemslandene gennem ESRO få del i den 
tekniske udvikling, som rumforskningen indebærer.

Som en ren forskningsorganisation skulle ESRO få de samme 
muligheder som CERN for at etablere et forskningssamarbejde med 
videnskabelige institutioner og forskere uden for Vesteuropa. Opret
telsen af ESRO skulle således kunne medvirke til at fremme FNs 
resolutioner om fredelig udnyttelse af verdensrummet.

Tre stater har foreløbig ratificeret ESRO-konventionen, nemlig
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Schweiz, Storbritannien og Holland. Den svenske rigsdag har bemyn
diget regeringen til at ratificere konventionen, og i øvrigt er ratifika
tionsproceduren i de andre lande så fremskreden, at det forventes, 
at konventionen kan træde i kraft 1. januar 1964. Hertil kræves, at 
6 stater har ratificeret, og at bidragene til disse stater andrager 
mindst 75 pct. Blandt disse stater skal være Frankrig og de stater, 
på hvis territorier ESRO-anlæggene skal opføres, medmindre der 
træffes særlige aftaler, der sikrer anlæggenes drift.

De stater, der har tiltrådt overenskomsten om oprettelsen af den 
forberedende kommission, er Danmark, Norge, Sverige, Vesttysk
land, Frankrig, Italien, Holland, Belgien, Storbritannien, Spanien, 
Schweiz og Østrig. Alle disse lande har med undtagelse af Norge og 
Østrig undertegnet ESRO-konventionen inden udløbet af den i kon
ventionen fastsatte frist og kan således blive medlem af ESRO ved 
ratifikation af konventionen. Dersom Norge og Østrig senere ønsker 
at tiltræde konventionen, kan det ske ved enstemmig beslutning af 
samtlige medlemstater i organisationens råd.

Kommissionen har godkendt en protokol for privilegier og immu
niteter, og denne protokol, som skal ratificeres, er foreløbig under
skrevet af 8 stater, deriblandt Danmark.

Under forudsætning af, at ESRO træder i virksomhed den 1. 
januar 1964, vil Danmarks bidrag til ESRO i 1964 kunne anslås til 
1,8 mill, kr., og dette beløb er indarbejdet i forslaget til finansloven 
for finansåret 1964-65.“

Lovforslaget mødte i folketinget tilslutning fra samtlige partier. 
Det vedtoges — uden forudgående udvalgsbehandling — uændret 
og enstemmigt, idet 1 grønlandsk medlem afholdt sig fra at stemme.

121. Lov om folkebiblioteker m. v. (Minister for kul
turelle anliggender Bornholt,). [A. sp. 869. C. sp. 449].

Skriftlig fremsættelse 29/i (P- sp. 2392). 1. beh. 5/2 (F. sp. 
2636). Partiernes ordførere: Lysholt Hansen, Ostergaard, Gertie 
Wandel, Kirkegaard, 0. Mathiasen og Grøndahl. Henvist til 
udvalg på 17 medlemmer (Lysholt Hansen, Albertsen, Kaj 
Andresen, Hougaard, Aage Knudsen [formand], Bjørn Krogh, 
H. Larsen (Bjerre) [næstformand], Kaj Rasmussen, Kirkegaard, 
Ostergaard, N. Chr. Christensen, Finn Poulsen, Jacob Sørensen, 
Gertie Wandel, Poul Thomsen, Weikop, 0. Mathiasen). Be
tænkning (B. sp. 685) afgivet 22/4. 2. beh. 29/4 (F. sp. 4901). 
Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning
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(B. sp. 837) afgivet 12/5. 3. beh. 15/5 (F. sp. 5146). Loven stad
fæstet 27. maj 1964. (Lovt. nr. 171).

Fremsættelsen af lovforslaget skyldtes den udvikling, som 
har fundet sted i de senere år, og som bl. a. har medført, at de 
allerfleste af landets kommuner nu har et folkebibliotek, og at 
antallet af kommunale biblioteker et steget så stærkt på be
kostning af de selvejende eller foreningsejede biblioteker, at nu 
halvdelen af de eksisterende folkebiblioteker ejes og drives af 
kommunerne. Dette har gjort en revision af loven naturlig, så 
at denne nu går ud fra det kommunale bibliotek som hoved
reglen.

I det følgende vil lovens indhold blive omtalt i hovedtræk, 
hvorunder navnlig de punkter, på hvilke den adskiller sig fra 
den hidtidige lov (lov nr. 264 af 27. maj 1950, jfr. lovbekendt
gørelse nr. 128 af 16. april 1959) vil blive fremhævet.

Lovens formål (§ 1) skal som hidtil være at fremme oplys
ning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger til 
rådighed. Som noget nyt gives der imidlertid nu mulighed for 
også at stille andet egnet materiale til rådighed.

Der er herved tænkt på sådanne audiovisuelle hjælpemidler 
som musikplader, lyd- og billedbånd, lysbilleder m. v. Bestem
melsen vil gøre det muligt for bibliotekerne at opnå statstilskud 
til anskaffelse af sådant materiale.

Mens der efter den hidtidige lov er mulighed for at oprette 
biblioteker med et sogn eller et skoledistrikt som virkeområde, 
skal efter lovens § 2 en lcommune være det mindste virkeområde 
for et folkebibliotek. Loven animerer i øvrigt til oprettelse af 
biblioteksforbund overalt, hvor en sådan ordning er hensigts
mæssig. Virkeområdet kan således også være et biblioteks
forbund mellem to eller flere kommuner, og ifølge § 3 bør det, 
hvor der er indgået fuldstændigt skoleforbund mellem kom
muner, tilstræbes at disse i forening driver et folkebibliotek.

Også centralbibliotekernes område søges udvidet. I det op
rindelige lovforslag var det foreslået, at der som hovedregel 
skulle oprettes et centralbibliotek inden for hvert amt. Lovens 
§ 8 bestemmer, at der ved godkendelsen som centralbibliotek
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skal tages hensyn til, at centralbiblioteksområdet får en pas
sende størrelse, hvorved det er forudsat, at en vis nedskæring af 
centralbibliotekernes antal vil være påkrævet.

Medens det hidtil kun har været beboerne inden for et 
biblioteks virkeområde, der har haft ret til gratis hjemlån, fast
slås nu den frie låneret ved en bestemmelse i § 2, stk. 2. Herefter 
skal bibliotekerne stå til rådighed for enhver, der har bopæl i 
Danmark.

Ved § 3 fastslås det nu, at enhver kommune skal være 
forpligtet til — alene eller i fællesskab med andre kommuner — 
at opretholde et folkebibliotek eller i det mindste træffe aftale 
med en anden kommune om betjening gennem dennes biblio
teksvæsen. Bestemmelsen tilsigter at drage de godt 100 kom
muner, der endnu ikke har bibliotek, ind i biblioteksnettet og 
at sikre den frie låneret. Der gives de biblioteksløse kommuner 
en frist indtil 1. april 1969 ti] at opfylde denne bestemmelse.

Af hensyn til de biblioteksforeninger, der stadig er i stand 
til at yde tilskud af væsentlig betydning for bibliotekernes drift 
er det dog i § 3, stk. 3, fastslået, at biblioteker fortsat kan være 
selvejende eller foreningsejede, hvis biblioteksforeningens til
skud i forbindelse med andre private tilskud dækker mindst 
en tiendedel af bibliotekets samlede udgifter. (Oprindeligt fore
slået: en sjettedel). Da der (ifølge § 5, stk. 1) kun kan ydes 
statstilskud til ét bibliotek i Irver kommune, er det dog kun de 
selvejende biblioteker, hvis virkeområde ved lovens ikrafttræden 
var én kommune, der kan fortsætte deres virksomhed som stats
tilskudsberettiget folkebibliotek. I bestyrelsen skal kommunen 
være repræsenteret med mindst 2 medlemmer af kommunal
bestyrelsen.

I modsætning til tidligere bestemmes det nu, at et folke
bibliotek skal have afdelinger for savel børn som voksne. Der vil 
således ikke som hidtil være mulighed for at opretholde et selv
stændigt børnebibliotek ved siden af folkebiblioteket. Dette 
får bl. a. betydning for beregningen af tilskuddet, idet den 
fælles udgiftsramme bliver afgørende for tilskudsprocentens fast
sættelse.

Loven indfører nye tilskudsregler. Mens ordningen hidtil
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har været den, at staten ydede en bestemt procentdel af de 
faste stedlige tilskud, der var ydet biblioteket i det foregående 
finansår, fastsættes tilskuddet nu til en bestemt procentdel af 
bibliotekets udgifter i henhold til et af kommunalbestyrelsen 
godkendt budget.

Ifølge § 5 udgør tilskuddet 45 pct. af de samlede drifts
udgifter indtil 275.000 kr. og 30 pct. af driftsudgifter ud over 
dette beløb. For biblioteksforbund og andre former for kommu
nalt fællesskab om folkebiblioteksdrift kommer den lavere 
procentsats dog kun til anvendelse i det omfang, den ville 
komme det, hvis tilskud beregnedes for hver kommune for sig.

Centralbibliotekerne modtager herudover et særligt tilskud 
til deres oplands virksomhed. Mens det ikke tidligere har været 
nærmere fastsat, hvad amterne skulle yde hertil, idet alene 
deres tilskudspligt har været markeret i loven, fastslås det nu 
— i § 11 — at amterne og staten i forening skal yde et grund
tilskud på højst 60.000 kr. og et tilskud pr. indbygger i land
kommunerne på højst 2 kr., mens staten alene udreder dette 
beløb, for så vidt angår indbyggerne i de mindre købstad
kommuner i centralbiblioteksområdet.

Loven indeholder en række nærmere regler om skole
biblioteker. Reglerne fastslår skolebibliotekets placering som et 
led i det kommunale skolevæsen, men i nært samarbejde med 
folkebibliotekerne (§§ 12-17). Det fastslås — ved §12 — at 
det ved alle skoler i folkeskolen bør tilstræbes, at der inden
1. april 1969 oprettes et skolebibliotek. Efter det oprindelige 
lovforslag var der pligt til oprettelse inden den nævnte dato. 
Om de nærmere regler — der i øvrigt på flere punkter ændredes 
under folketingets behandling — må henvises til lovteksten.

§§ 18 og 19 omhandler særlige bevillinger.
§ 18, som dels omhandler en rådighedssum til løsning af 

bibliotekernes fællesopgaver, dels en række særlige bevillinger 
på de årlige finanslove, svarer stort set til de hidtil gældende 
regler. Blandt de særlige bevillinger er dog optaget en ny rådig
hedssum, som skal anvendes til støtte for enkelte bibliotekers 
løsning af særlige opgaver. Dette skal bl. a. tjene til at sikre
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biblioteksbetjening for de borgere, der er afskåret fra at benytte 
bibliotekernes almindelige afdelinger.

Ved bestemmelsen i § 19 forhøjes biblioteksafgiften til 
forfattere fra 5 pct. til 6 pct. af statens driftstilskud til folke
bibliotekerne.

§§ 20 og 21 om bibliotekstilsynet og biblioteksrådet svarer 
med enkelte ændringer i rådets sammensætning stort set til de 
hidtidige regler.

Loven træder i kraft den 1. april 1965 (§23).
Ved loven ophæves den hidtidige lov om folkebiblioteker.
Loven optages til revision senest i folketingssamlingen 

1969-70.

Lovforslaget fik en velvillig modtagelse i folketinget af alle 
partiers ordførere med undtagelse af Grøndahl (Uafh), der fandt 
lovforslaget overflødigt, fordi biblioteksordningen fungerede godt, og 
der ikke var behov for en nyordning, som i øvrigt ville koste skatte
yderne 6-7 mill. kr. årligt.

Der blev dog ved første behandling fra mange sider ytret ønske 
om en nærmere drøftelse af flere af lovforslagets bestemmelser i ud
valget.

Udvalgsarbejdet resulterede da også i en række ændringer, for
trinsvis begrundet i praktiske forhold.

Af de i betænkningen af ministeren for kulturelle anliggender 
stillede ændringsforslag skal nævnes følgende.

Ved en ændring i § 11 søges det sikret, at centralbiblioteket for 
Københavns amt i Gentofte ikke udsættes for en pludselig nedgang i 
indtægter, men at en eventuel regulering af centralbibliotekstilskud
dets størrelse sker over amtstilskuddet i forbindelse med bibliotekets 
årlige forhandling med amtet om oplandsarbejdets omfang.

Som støtte til Københavns kommunebibliotekers udlån til andre 
biblioteker ydes et særligt årligt statstilskud på 100.000 kr. (pristals
reguleret), jfr. § 11.

Der gennemføres en række ændringer vedrørende skolebiblioteks
ordningen, som bl. a. tilsigter i højere grad at understrege kommu
nernes bestemmelsesret i så henseende. Det fremhæves i øvrigt i be
tænkningen, at det snævrest mulige samarbejde mellem skole og 
bibliotek bør bevares, selv om der gives skolebibliotekerne større 
selvstændighed.

Et flertal (udvalget med undtagelse af Weikop) indstillede her
efter lovforslaget til vedtagelse med de foreslåede ændringer. Et 
mindretal (Weikop(KF)) tog i betænkningen forbehold over for visse 
af lovforslagets bestemmelser og over for ændringsforslagene.



398 Vedtagne lovforslag (min. f. kult, anligg.) 1963/
/1964

Ved 2. behandling kritiserede Weikop med støtte i en række 
henvendelser fra kommunale organisationer den foreslåede skarpe 
styrelsesopdeling mellem skole- og folkebibliotek. Han fandt, at 
meget i det hele taget tydede på, at lovforslaget ikke respekterede det 
kommunale selvstyre, men snarere tog sigte på at undergrave det.

De af ministeren stillede ændringsforslag vedtoges, mens æn
dringsforslag stillet af de uafhængige forkastedes.

I den af udvalget efter anden behandling afgivne tillægsbetænk
ning indstiller hele udvalget lovforslaget til vedtagelse med enkelte 
yderligere ændringer.

Det konservative folkepartis medlemmer af udvalget beklagede i 
en særudtalelse, at der ikke havde været tilslutning til nogle af 
mindretallet i udvalget stillede ændringsforslag, som tog sigte på, 
at kommunalbestyrelserne i højere grad selv kunne træffe afgørelser 
i de kommunale biblioteksforhold. Man beklagede ligeledes, at skole
bibliotekerne ikke fuldt ud kunne betragtes som et led i kommunernes 
biblioteksvæsen.

Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget med 119 stemmer mod 
6 (Uafh).

122. Lov om Statens Kunstfond. (Minister for kultu
relle anliggender Bornholt). [A. sp. 915. C. sp. 461].

Skriftlig fremsættelse 29/i (F. sp. 2395). 1. beh. bf2 (F. sp. 
2604). Partiernes ordførere: H. Larsen (Bjerre), Helga Pedersen, 
Haunstrup Clemmensen, Else-Merete Boss, Morten Lange og 
Birthe Wetlesen. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (H. Lar
sen (Bjerre), Nina Andersen, Lis Groes, Andreas Hansen, Poul 
Hansen (Grenå) [formand], Niels Matthiasen, Poul Nilsson, 
Søgaard, Else-Merete Ross [næstformand], Helga Pedersen, 
Conrad Kofoed, Finn Poulsen, Ib Thyregod, Haunstrup Clem
mensen, Ellen Strange Petersen, Weikop, Morten Lange). Be
tænkning (B. sp. 801) afgivet ®/5. 2. beh. 12/5 (F. sp. 5052). 
Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning 
(B. sp. 863) afgivet 13/5. 3. beh. 15/5 (F. sp. 5157). Loven stad
fæstet 27. maj 1964. (Lovt. nr. 170).

Loven tilsigter at skabe forbedrede vilkår for dansk skabende 
kunst inden for den bildende kunst, den litterære kunst og tone
kunsten (§ 1). Dette søges opnået ved, at der stilles forøgede
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midler til rådighed til ydelse af støtte til danske skabende 
kunstnere og til fremme af den kunstneriske produktion.

Ved at henlægge støtten under ét fond — Statens Kunst
fond — opnås en økonomisk og administrativ samordning aj 
støtten, således at de forskellige kunstneriske områder tilgodeses 
efter principielt ensartede hovedretningslinjer, og således at 
der tillige skabes det overblik, som skal sikre en rimelig og 
hensigtsmæssig fordeling af støtten.

Ifølge § 2 anvendes fondets midler til følgende formål:
a) Ydelser til bildende kunstnere, forfattere og komponister.
b) Indkøb af bildende kunst.
c) Afholdelse af udgifter til billedkunstnerisk udsmykning af 

statens bygninger og anlæg samt ydelse af tilskud til ud
smykning af kommunale bygninger eller andre for offentlig
heden eller videre kredse tilgængelige bygninger og anlæg.

d) Andre foranstaltninger, der sigter på at opretholde og 
fremme skabende kunstneres produktion.

e) Støtte til efterladte efter bildende kunstnere, forfattere 
og komponister.

De under a nævnte ydelser tænkes givet i form af et antal 
3-årige stipendier til yngre kunstnere og engangsstipendier af 
variabel størrelse efter konkret behov til mere modne kunstnere.

Uden for fondets område falder de faste årlige statsydelser og 
hædersgaverne. Disse vil som hidtil blive søgt optaget på finans
loven og således fortsat være underlagt folketingets beslutning. 
Det er fundet naturligt at lade det nedenfor omtalte repræsen
tantskab, jfr. § 5, stk. 3, være indstillende myndighed med hen
syn til, hvilke kunstnere der skal på finansloven.

Til at administrere fondets midler nedsættes ifølge § 4 to 
udvalg for den bildende kunst, et udvalg for den litterære kunst 
og et udvalg for tonekunsten. Af udvalgene for den bildende 
kunst administrerer det ene de til anvendelse efter § 2 c be
regnede fondsmidler og det andet de midler, der i øvrigt er 
beregnet anvendt til fremme af den bildende kunst. Hvert 
udvalg består af 3 kunstkyndige medlemmer, der beskikkes af 
ministeren for kulturelle anliggender, for de 2 medlemmers
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vedkommende efter indstilling af repræsentantskabet og for det 
tredje medlems vedkommende efter forud indhentet udtalelse 
fra repræsentantskabet. Medlemmerne vælges for 3 år. Umid
delbart genvalg kan ikke finde sted. Ministeren udpeger ud
valgenes formænd. Til hvervene som formand for udvalgene 
for den bildende kunst udpeges samme person.

Bestemmelsen ændredes under behandlingen i folketinget, 
således at der — i stedet for som oprindeligt foreslået ét udvalg 
for den bildende kunst — herefter skal nedsættes to admini
strationsudvalg for den bildende kunst. Ændringen, der imøde
kommer et af akademirådet fremsat ønske, er begrundet i det 
meget betydelige omfang, som opgaverne vedrørende den bil
dende kunst vil få.

Formændene for de i § 4 nævnte udvalg udgør i følge § 3 
en fælles fondsbestyrelse.

Mens hvert udvalg selvstændigt administrerer de det til
lagte fondsmidler, bliver det bestyrelsens opgave at koordinere 
udvalgenes arbejde ved at træffe principielle og generelle be
slutninger og at fastlægge almindelige retningslinjer for fondets 
virksomhed inden for de givne rammer. Bestyrelsen virker end
videre som mellemled mellem de kunstkyndige udvalg på den 
ene side og repræsentantskab og minister på den anden side.

I følge § 5 nedsættes et repræsentantskab bestående af 28 — 
oprindeligt foreslået 25 — medlemmer. Repræsentantskabets 
sammensætning fremgår detaljeret af paragraffen, hvortil der 
henvises; medlemmerne vælges af folketinget, kommunale råd 
og organisationer, kunstfaglige organisationer, universiteterne, 
musikkonservatorierne m. v.

Repræsentantskabet skal følge fondets virksomhed og virke 
som mellemled mellem bestyrelsen og ministeren for kulturelle 
anliggender. Som det fremgår af det ovenfor om § 4 anførte, 
har det endvidere en afgørende indflydelse på valget af med
lemmerne til de administrative udvalg. Som nævnt har det yder
ligere den særlige opgave at gøre indstilling om tildeling af faste 
livsvarige finanslovydelser til skabende kunstnere.

Ifølge § 6 yder staten til de i § 2 nævnte formål et årligt
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tilskud til fondet, der i finansåret 1964-65 udgør 3.500.000 kr., 
i finansåret 1965-66 3.800.000 kr. og derefter 4.200.000 kr.

De anførte rådighedssummer forhøjedes under folketingets 
behandling noget for at give mulighed for at afholde udgiften 
ved udvalgenes virksomhed — bortset fra sekretariatsudgifter 
— af fondets midler, uden at de til fondets formål afsatte midler 
nedskæres. Efter det oprindelige lovforslag tænktes alle fondets 
administrationsudgifter afholdt af statskassen på en særlig 
finanslovbevilling.

§ 7 bemyndiger ministeren for kulturelle anliggender til at 
fastsætte de nærmere bestemmelser vedrørende repræsentant
skabets, bestyrelsens og udvalgenes virksomhed, regnskabs
aflæggelse m. v. og om fordelingen af de af fondet erhvervede 
kunstværker, således at de kommer offentligheden eller videre 
kredse til gode.

Da Statens Kunstfond overtager de opgaver, som hidtil er 
varetaget af Statens kunstfond og Eckersberg-Thorvaldsen/ondet, 
ophæves — ved §8 — lov nr. 133 af 25. maj 1956 om de nævnte 
fonde. Midlerne i de to fonde overtages af Statens Kunstfond.

Loven trådte i kraft den 1. juni 1964 og skal optages til 
revision senest i folketingsåret 1967-68.

Om lovens økonomiske konsekvenser henvises til de bemærkninger, 
der ledsager lovforslagets § 6, som detaljeret redegør herfor og for 
fordelingen af rådighedssummerne på de forskellige støtteformer. Når 
besparelsen af hidtidige bevillinger tages i betragtning, vil merudgiften 
til støtte af skabende kunstnere ved lovens gennemførelse andrage 
godt 2,1 mill. kr. I denne forbindelse bemærkes, at der påtænkes 
fremsat bevillingsforslag om forøgelse af antallet af hædersgaver og 
faste årlige statsydelser og forhøjelse af disse beløb.

Ministeren for kulturelle anliggender fastslog i sin fremsættelses
tale, at det var et fremherskende træk i de senere års samfunds
udvikling, at der var en voksende forståelse af, at samspillet mellem 
et lands skabende kræfter inden for erhvervsliv, videnskabelig forsk
ning og kunst er af afgørende betydning for landets hele politiske, 
sociale og kulturelle udvikling, og at omfanget og kvaliteten af et 
lands kunstneriske frembringelser indgår som et meget væsentligt 
led i den almene vurdering af landets placering som nation.

Derfor måtte den kunstneriske produktion sikres gennem en 
bedring af vilkårene for kunstskabelsen, hvilket indebar, at man, 
når det var fornødent, måtte støtte den skabende kunst.
26
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Dette grundsynspunkt deltes af de fleste af ordførerne ved 
1. behandling, og lovforslaget blev derfor velvilligt modtaget i folke
tinget.

Mens der således stort set var enighed om forslagets formål, var 
der dog enkeltheder, som efter flere ordføreres mening burde gennem
drøftes i udvalget. Dette gjaldt navnlig spørgsmålet om administra
tionens opbygning og om midlernes fordeling.

Birthe Wetlesen (Uafh) kunne ikke gå ind for lovforslaget. Hun 
kunne tiltræde en del af de formål, som forslaget indeholdt, men 
disse kunne opnås dels ved at bevare og udbygge Eckersberg-Thor- 
valdsenfondet, dels gennem enkeltbevillinger. Den foreslåede ramme
lovgivning kunne hun ikke anbefale.

I den af udvalget afgivne betænkning stillede ministeren for 
kulturelle anliggender som et resultat af udvalgsforhandlingerne en 
række ændringsforslag, som var tiltrådt af hele udvalget, og hvoraf 
de væsentligste er omtalt i det foregående. SeJve navnet på kunst
fonden skulle efter et af ændringsforslagene ændres fra det oprindeligt 
foreslåede „Statens almindelige Kunstfond“ til „Statens Kunstfond“. 
I overensstemmelse hermed ændredes også lovforslagets titel.

Betænkningen indeholder i øvrigt en redegørelse for en række af 
de spørgsmål, som drøftedes i udvalget.

Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget med de af ministeren 
foreslåede og ved 2. behandling vedtagne ændringer med 124 stemmer 
mod 6 (Uafh).

123. Lov om statstilskud til kunstmuseer. (Minister for 
kulturelle anliggender Bomholt). [A. sp. 737. C. sp. 333].

Skriftlig fremsættelse 15/i (F. sp. 1915). 1. beh. 21/i (F. sp. 
2109). Partiernes ordførere: H. Larsen (Bjerre), Sinnbeck, Poul 
Thomsen, Helge Larsen, Morten Lange og Birthe Wetlesen). 
Henvist til udvalg på 17 medlemmer (H. Larsen (Bjerre), 
Gorrsen, Lis Groes, Andreas Hansen, Jørgen Peder Hansen, 
Poul Hansen (Grenå) [formand], Niels Matthiasen, Poul Nilsson 
Helge Larsen [næstformand], Sinnbeck, Vagn Bro, Dalsgaard, 
Skov Thulesen, Poul Thomsen, Ellen Strange Petersen, Weikop, 
Morten Lange). Betænkning (B. sp. 573) afgivet 1Q/3. 2. beh. 
x/4 (F. sp. 4409). 3. beh. 3/4 (F. sp. 4550). Loven stadfæstet 15. april 
1964. (Lovt. nr. 118).

Almindelige bestemmelser vedrørende kunstmuseer har ikke tid-
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ligere været lovfæstet, hvorimod de lokalhistoriske museers forhold 
er ordnet ved lov nr. 166 af 7. juni 1958.

Savnet af fastere regler for kunstmuseernes forhold, indeholdende 
hjemmel for rimelige statstilskud, har navnlig i de senere år vist sig 
stedse mere mærkbart.

Der har på de årlige finanslove været bevilget statstilskud til de 
anerkendte kunstmuseer. Disse tilskud har været ensartede og er 
blevet ydet uden hensyntagen til den økonomiske indsats fra stedlig 
side. Tilskuddene har vist sig aldeles utilstrækkelige til at sikre 
museernes virksomhed, herunder indkøb af kunst og varetagelse af 
de nødvendige konserveringsopgaver.

En forbedring af kunstmuseernes forhold er derfor stærkt på
krævet.

Hvad loven går ud på, er i hovedsagen følgende:
1 fastslår, hvilke museer der falder ind under lovens 

rammer.
Herefter må museerne — ifølge stk. 1 — enten have til 

formål at belyse hovedlinjer i fortrinsvis dansk billedkunst eller 
samle sig om en eller flere betydende epoker inden for billed
kunsten.

Museer, der ikke opfylder disse betingelser, kan — ifølge 
stk. 2 — få tilskud ved særlig bevilling på finansloven.

Ifølge § 2 meddeles anerkendelse som tilskudsberettiget 
kunstmuseum efter indstilling af det (ved § 7) oprettede kunst
museumsnævn af ministeren for kulturelle anliggender med 
finansudvalgets tilslutning.

I § 3 er fastsat de bestemmelser, som de tilskudsberettigede 
kunstmuseer er undergivet. Betingelserne svarer i alt væsentligt 
til de tilsvarende bestemmelser i loven om de kulturhistoriske 
lokalmuseer.

Det fastslås, at museet normalt administrativt og økonomisk 
skal være adskilt fra andre institutioner, hvorved det er forudsat, 
at institutionen må have sin selvstændige ledelse og økonomi.

Det er særlig fremhævet, at samlingerne skal holdes i for
svarlig konserveringsmæssig stand.

Kunstmuseumsnævnet kan kræve, at der til museer uden 
kunstkyndigt personale knyttes en af nævnet godkendt kunst
kyndig konsulent.
26*
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Kunstmuseerne er — ifølge §4 — med hensyn til samlin
gernes konserveringsmæssige tilstand og forsvarlige opbevarings
forhold undergivet tilsyn af statens museum for kunst. Dettes 
konserveringsanstalt står til rådighed for museerne i det om
fang, disse ikke selv på betryggende måde kan varetage kon
serveringen.

Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at ordningen 
forudsætter, at konserveringsanstalten på statens museum for 
kunst får en forøget kapacitet, hvilket vil medføre merudgifter, 
som for det første år efter lovens ikrafttræden anslås til ca. 
62.000 kr.

Tilskudsbestemmelserne, der findes i § 5, går ud på følgende:
Staten yder — som hidtil — et fast årligt tilskud til de 

enkelte museer til kunstindkøb og konservering. Beløbet er for
højet fra 7.200 kr. til 10.000 kr.

I øvrigt søges midlerne fremskaffet ved en fælles indsats 
fra staten og fra stedlig side, så at den stedlige indsats består i 
museumsbygningernes (lokalernes) tilvejebringelse og drift.

Statstilskuddet til de enkelte museers drift og kunstindkøb 
udgør herefter 100 pct. af de tilskudsberettigende stedlige tilskud, 
dog, hvis beløbet overstiger 15.000 kr., ikke uden finansudval
gets tilslutning over 125 pct. af det tilsvarende stedlige tilskud 
i regnskabsåret 1962-63. Tilskudsberettigende er faste stedlige 
tilskud til nævnte formål bortset fra tilskud til leje af lokaler, 
hovedistandsættelser og tekniske installationer samt til forrent
ning og afskrivning.

Merudgiften herved er i bemærkningerne på grundlag af 
de senest foreliggende regnskaber anslået til 292.400 kr. For
højes de stedlige tilskud til alle museerne, således at de udløser 
de størst mulige tilskud, vil statens merudgift andrage 474.900 
kr.

I § 6 omhandles den på finansloven ydede rådighedssum 
til løsning af fællesopgaver for museerne og særlige opgaver ved 
enkelte museer. Den hidtidige sum på 20.000 kr. forhøjes til 
75.000 kr.

Til at administrere loven oprettes som nævnt (ved § 7) et 
nævn, statens kunstmuseumsnævn, bestående af direktøren for
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statens museum for kunst (som formand) samt mindst 2 og 
højst 3 andre medlemmer, af hvilke 1 medlem skal repræsentere 
Foreningen af danske Kunstmuseer i Provinsen og 1 medlem de 
4 kommunale organisationer.

Bestemmelsen fik sin endelige form under behandlingen i 
folketinget.

Loven, der ikke gælder for Færøerne og Grønland, træder i 
kraft den 1. april 1965 og skal optages til revision i folketings
året 1968-69. (§§ 8 og 9).

Lovforslaget fik i folketinget tilslutning fra alle partier. Ved 
1. behandling fremkom dcg Sinnbeck (V) med en række kritiske be
mærkninger, hvorunder han især beskæftigede sig med det foreslåede 
museumsnævn, som efter hans opfattelse ville få alt for store be
føjelser. Også Poul Thomsen (KF) frygtede, at nævnet i kraft af sine 
beføjelser ville komme til at medføre en vis ensretning.

I den af udvalget afgivne betænkning stillede ministeren for 
kulturelle anliggender med udvalgets tilslutning et ændringsforslag, 
hvorefter det maksimale medlemstal i museumsnævnet nedsattes 
til 4.

Med denne ændring — som vedtoges ved anden behandling — 
vedtoges lovforslaget enstemmigt ved tredje behandling.

124. Lov om ændring af lov om de kulturhistoriske 
lokalmuseer. (Minister for kulturelle anliggender Bomholt). 
[A. sp. 479. C. sp. 189].

Skriftlig fremsættelse 4/12 (F. sp. 1504). 1. beh. 12/12 (F. sp. 
1839). Partiernes ordførere: Ditlevsen, Vagn Bro (ved 1. beh. 
Peter Larsen), Poul Thomsen, Helge Larsen, O. Mathiasen og 
Bækgaard. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Ditlevsen, 
Knud Damgaard (fra 21 /! Niels Matthiasen), Boye Hansen 
[formand], Thomas Have, Aage Knudsen, H. Larsen (Bjerre), 
Waldemar Laursen [næstformand], Poul Nilsson, Helge Larsen, 
Vagn Bro, Alfred Bøgh, Peter Larsen, Skov Thulesen, Poul 
Thomsen, Edv. Jensen, Ellen Strange Petersen og O. Mathiasen). 
Betænkning (B. sp. 183) afgivet 30/i. 2. beh. 4/2 (F. sp. 2545). 
Henvist til fornyet udvalgsbehandling. 3. beh. 26/2 (F. sp. 3208). 
Loven stadfæstet 4. marts 1964. (Lovt. nr. 54).
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Ved loven foretages nogle ændringer i lov nr. 166 af
7. juni 1958 om de kulturhistoriske lokalmuseer. Loven går 
således ud på en forhøjelse fra 3.000 kr. til 5.000 kr. af det 
grundbeløb, hvoraf staten som driftstilskud yder 100 pct., samt 
en forhøjelse fra 19.000 kr. til 33.000 kr. af satsen for det særlige 
tilskud til landsdelsmuseerne, så at dette stadig kan dække 
udgiften til en fagligt uddannet medarbejder.

Endelig forhøjes maksimum for statens yderligere tilskud, 
der beregnes med 50 pct. af de stedlige tilskud, fra 50.000 kr. 
til 75.000 kr.

Forslag til lov om revision af satserne skal fremsættes i 
folketingsåret 1968-69.

Ifølge lovforslagets bemærkninger vil ændringerne medføre en 
stigning i statens udgifter i henhol til lokalmuseumsloven på ca. 
20 pct. eller ca. 150.000 kr. årligt.

Som bilag til bemærkningerne var optaget en fra statens lokal
museumstilsyn modtaget indstilling, som dannede grundlag for lov
forslaget.

Af ministerens fremsættelsestale anføres:
„... Ved loven af 1958 indførtes en gennemgribende nyordning 

af lokalmuseemes forhold. Disse museer havde hidtil i kun meget 
beskedent omfang modtaget støtte fra statens side, idet deres til
blivelse og hele virksomhed i alt væsentligt var baseret på frivillig og 
ulønnet virksomhed fra interesserede, som i mange tilfælde uden 
udgifter for det offentlige havde tilvejebragt værdifulde samlinger.

Målet med nyordningen var at sikre bevaringen af samlingerne 
og imødekomme de stigende krav til disses udnyttelse samtidig med, 
at man søgte at skabe en betryggende ordning for museernes drifts
økonomi under de ændrede forhold.

Hovedprincipperne i loven udformedes således, at statstilskuddet 
til lokalmuseerne sattes i forhold til de stedlige tilskud îqt derigennem 
at opmuntre de lokale bestræbelser samt bidrage væsentligt til de 
enkelte museers virksomhed.

Da man ved ordningens gennemførelse gik nye veje, bestemtes 
det i loven, at dennes regler om beregningen af statens tilskud skulle 
forelægges folketinget til revision efter lovens gennem prøvelse i en 
periode af 5 år.

Lovens bestemmelser synes alt i alt at have virket efter deres 
hensigt, og det kan på grundlag af de indvundne erfaringer fastslås, 
at betydelige resultater allerede er nået ... “

„... For at fastholde og videreudvikle de indvundne resultater 
samt for at imødegå de stedfundne prisstigninger er det imidlertid
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nødvendigt, at satserne for ydelse af statstilskud nu revideres. Specielt 
bemærkes vedrørende landsdelsmuseerne, som efter loven er for
pligtet til at ansætte en fagligt uddannet medhjælp, at revisionen må 
foretages under hensyntagen til de senere års meget betydelige løn
stigninger. ..“

Under behandlingen i folketinget fremhævedes det fra alle sider, 
at loven af 1958 i de forløbne fem år havde virket tilfredsstillende. 
Der var derfor almindelig enighed om at bevare lovens grundprin
cipper, ligesom det fandtes rimeligt og naturligt at ajourføre lovens 
tilskudssatser som foreslået.

Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget uændret og enstemmigt.

125. Lov om ændring af lov om oprettelse af Rask- 
Ørsted Fondet. (Danmarks internationale videnskabelige 
fond). (Minister for kulturelle anliggender Bornholt). [A. sp. 
467. C. sp. 125].

Skriftlig fremsættelse 28/n (F. sp. 1375). 1. beh. 12/12 (F. sp. 
1831). Partiernes ordførere: Foged Pedersen, Conrad Kofoed, 
Gottschalck-Hansen, Else-Merete Ross, Morten Lange og Birthe 
Wetlesen. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Foged Pedersen 
(fra 16/x Heie), Albertsen, K. B. Andersen, Boye Hansen, 
Jørgen Peder Hansen, Poul Hansen (Grenå) [formand], Niels 
Matthiasen, Poul Nilsson, Else-Merete Ross [næstformand], 
Helga Pedersen, Conrad Kofoed, Finn Poulsen, Ib Thyregod, 
Gottschalck-Hansen, Erik Kragh, Knud Thomsen og Morten 
Lange). Betænkning (B. sp. 173) afgivet 24/x. 2. beh. 4/2 (F. sp. 
2537). 3. beh. 11/2 (F. sp. 2950). Loven stadfæstet 4. marts 1964. 
(Lovt. nr. 48).

Ved nærværende lov foretages to ændringer i loven om 
Rask-Ørsted Fondet, jfr. lovbekendtgørelse nr. 472 af 2. decem
ber 1948, som ændret senest ved lov nr. 113 af 3. maj 1961. 
Dels forhøjes statens årlige bidrag til fondet fra 750.000 kr. 
til 1.100.000 kr., dels ændres fristen for fremsættelse af lovfor
slag om lovens revision fra folketingsåret 1963-64 til folketings
året 1966-67. Loven har virkning fra 1. april 1964.

Som begrundelse for ændringerne anførte ministeren for kulturelle 
anliggender ved fremsættelsen af lovforslaget bl. a. :
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„Rask-Ørsted Fondet blev oprettet ved lov af 4. oktober 1919. 
Fondets midler blev dengang tilvejebragt ved, at staten skænkede 
en statsobligation på 5 mill, kr., der skulle forrentes med 5 pct. 
årligt. Ved lov af 9. juni 1948 blev fondets grundkapital forhøjet 
til 8 mill. kr. i form af en 5 pct.s rentebærende statsobligation. Dette 
princip for tilvejebringelse af fondets rådighedsbeløb blev forladt i 
1954, idet rådighedsbeløbet fremover optages på de årlige finanslove, 
således at der ikke længere er tale om en forrentning af en grund
kapital, men om et fast årligt statstilskud. Ifølge loven af 11. juni 
1954 udgjorde rådighedsbeløbet 500.000 kr. årligt. Ved lov af 3. maj 
1961 blev det årlige lovbestemte tilskud forhøjet til 750.000 kr.

Rask-Ørsted Fondets opgave er ifølge fondets statutter at yde 
støtte til den danske videnskab i forbindelse med mellemfolkelig 
forskning.

Fondet har siden sin oprettelse ydet tilskud til videnskabelige 
foretagender, der blev iværksat med internationalt samarbejde for 
øje, ligesom man har støttet etablering og vedligeholdelse af sam
arbejde mellem danske og internationale videnskabelige organisa
tioner. For at udbrede kendskabet til danske videnskabsmænds 
forskningsresultater har fondet økonomisk bidraget til, at danske 
videnskabelige værker og løbende publikationer er blevet oversat til 
et af hovedsprogene.

Af stor betydning for det internationale videnskabelige sam
arbejde er den direkte kontakt imellem videnskabsmændene i de 
enkelte lande. Fondet har derfor lagt stor vægt på at kunne støtte 
danske videnskabsmænds deltagelse i udenlandske kongresser, 
ekskursioner og møder samt udenlandske forskeres og foredrags
holderes ophold her i landet.

Da fondets tilskud i 1961 blev forhøjet til 750.000 kr., skete 
det bl. a. under henvisning til den stedfundne prisstigning og ud fra 
et ønske om at kunne intensivere forskningsarbejdet på internationalt 
plan, bl. a. ved at fondet blev sat i stand til at yde fuld støtte til 
danske videnskabsmænds rejser og for at muliggøre, at flere uden
landske videnskabsmænd besøgte de højere læreanstalter her i landet 
som gæsteforelæsere.

Som det vil fremgå af bilaget til lovforslaget, der indeholder en 
oversigt over anvendelsen af fondets midler fra 1935 til 1962, har 
fondet for at tilfredsstille behovet måttet yde tilskud med større 
beløb end bevilget på finansloven for finansåret 1961-62. Når fondet 
har været i stand hertil, skyldes det som anført i bemærkningerne 
til lovforslaget, at man i finansåret 1961-62 foretog en overførsel 
på ca. 164.000 kr. fra reservefonden. Denne er tilvejebragt ved 
tilbagebetalte beløb, og den udgjorde i regnskabsåret 1961-62 
732.794 kr.

Der må i større og større grad åbnes muligheder for danske 
videnskabsmænd til at deltage i udenlandske kongresser også uden
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for Europa. Ansøgninger om rejsetilskud er i stærk stigning, og dette 
må ses på baggrund af, at antallet af videnskabelige stillinger ved 
universiteterne, læreanstalterne og andre forskningsinstitutioner er 
steget betydeligt i de seneste år. Det er derfor påkrævet, at man 
åbner mulighed for også bevillingsmæssigt at imødekomme dette 
behov.

Antallet af ansøgninger om tilskud til udgivelse af videnskabe
lige publikationer og tidsskrifter på et af hovedsprogene har også i 
de sidste år vist stærk stigning, og fondets bestyrelse har endvidere 
fundet det ønskeligt, at man i højere grad kunne stille bevillinger 
til rådighed til trykning og udgivelse på hovedsproget også af viden
skabelige arbejder, som det ikke er hensigtsmæssigt at publicere i 
tidsskrifter. Udgifterne til støtte af sådanne publikationer er siden 
fondets udgivelse dalet betydeligt, således at tilskuddet i dag kun 
udgør knap 12 pct. af den årlige bevilling. Det er derfor påkrævet, 
at der på ny skabes mulighed for at støtte trykning af videnskabelige 
arbejder, som er frembragt af danske forskere, og sådanne publika
tioner bør straks trykkes, når forskningsresultaterne foreligger, 
således at der ikke skal hengå år efter år, inden dette materiale 
bliver tilgængeligt for et internationalt forum.“

Lovforslaget mødte tilslutning fra samtlige partier. Det vedtoges 
uændret og enstemmigt.

126. Lov om statsstøtte til musikkonservatorier. (Minister 
for kulturelle anliggender Bornholt). [A. sp. 327. C. sp. 127].

Skriftlig fremsættelse 7/n (F. sp. 818). 1. beh. 19/u (F. sp. 
1095). Partiernes ordførere: Waldemar Laursen, Sinnbeck, 
Ellen Strange Petersen, Else-Merete Ross, Morten Lange og 
Birthe Wetlesen. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Walde
mar Laursen, Albertsen, Andreas Hansen [formand], Peter 
Kristensen (Ålborg), H. Larsen (Bjerre), Niels Matthiasen, 
Poul Nilsson, Søgaard, Else-Merete Ross [næstformand], Sinn
beck, Søren Jensen, Ellen Poulsen, Raunkjær, Ellen Strange 
Petersen, Edv. Jensen, Poul Thomsen og Morten Lange). 
Betænkning (B. sp. 179) afgivet 28/x. 2. beh. 4/2 (F. sp. 2537).
3. beh. xl/2 (F. sp. 2951). Loven stadfæstet 4. marts 1964. (Lovt. 
nr. 55).

Forslaget til nærværende lov hvilede på en af musikkommissionen 
afgivet betænkning (nr. 322/1963) vedrørende en nyordning af kon- 
servatorieforholdene. Betænkningen indeholder forslag til en sam-
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ordning af konservatorieuddannelsen ved de fem eksisterende, 
offentligt drevne eller understøttede musikkonservatorier her i landet, 
nemlig Det kgl. danske Musikkonservatorium i København, Det 
jydske Musikkonservatorium i Århus, Nordjysk Musikkonservatorium 
i Ålborg, Vestjysk Musikkonservatorium i Esbjerg og Det fynske 
Musikkonservatorium i Odense.

Alle fem konservatorier skal efter kommissionens forslag vare
tage den forberedende undervisning inden for alle uddannelsesret
ninger og den afsluttende uddannelse af musikpædagoger, orkester
musikere, korsangere og akkompagnatører. Derudover knyttes en 
videregående undervisning til Det kgl. danske Musikkonservatorium 
og Det jydske Musikkonservatorium, især tagende sigte på uddan
nelsen af komponister, solister og dirigenter.

Den således skitserede strukturelle og organisatoriske nyordning 
af konservatorieuddannelsen, der forudsætter en fælles studie- og 
eksamensordning, kan stort set gennemføres inden for rammerne af 
den virksomhed, som konservatorierne — også i provinsen — hidtil 
har udøvet.

Mens det kongelige danske Musikkonservatorium og Det 
jydske Musikkonservatorium helt er overgået til statsdrift, er 
de øvrige 3 konservatorier i provinsen selvejende institutioner, 
hidtil i det væsentlige opretholdt ved tilskud dels fra staten, 
herunder den kulturelle fond, dels fra hjemstedskommunen og 
eventuelle andre lokale myndigheder.

Loven tilsigter at tilvejebringe en lovmæssig ordning af 
statstilskuddet til disse 3 konservatorier, så at deres eksistens 
sikres samtidig med, at der skabes et fast grundlag for deres 
økonomi.

I § 1 fastsættes betingelserne for, at en undervisningsinsti
tution kan opnå den ministerielle godkendelse som musikkonser
vatorium, som er en forudsætning for at oppebære statstilskud 
efter lovens § 3.

Det er en forudsætning for godkendelsen,
1) at der på det pågældende sted efter ministerens skøn er 

tilstrækkeligt behov for et musikkonservatorium, og at 
ministerens afgørelse tiltrædes af finansudvalget,

2) at virksomheden er oprettet som en selvejende institution, 
hvis vedtægter kan godkendes af ministeren,

3) at der efter ministerens skøn er grundlag for at meddele 
en forsvarlig undervisning ved den pågældende institution og
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4) at konservatoriets drift sammen med de i overensstem
melse med § 3 ydede statstilskud er sikret ved tilskud fra 
kommunal side.
Den under nr. 1 anførte betingelse vil under de herskende 

forhold ikke kunne tænkes opfyldt af andre konservatorier end 
de nuværende, idet disse nu og formentlig i en årrække fuldt 
ud dækker behovet.

Ifølge § 3 ydes der til musikkonservatorier, der er godkendt 
efter § 1 et statstilskud, der udgør 3/4 af de samlede årlige drifts
udgifter, herunder udgifter til forrentning af og afdrag på lån, 
der er optaget mod sikkerhed i fast ejendom.

Der kan endvidere ydes tilskud til større anskaffelser af 
instrumenter og andet udstyr.

De samlede udgifter ved konservatoriernes drift er i lov
forslagets bemærkninger for de første år anslået til i alt 1.000.000 
kr. årlig, hvoraf statstilskuddet andrager 750.000 kr.

Til opbygning af samlinger påregnes i en overgangsperiode 
af 3 år efter nyordningens ikrafttræden anvendt i alt 600.000 
kr., fordelt med 200.000 kr. årligt.

Loven træder i kraft den 1. april 1964.
Der var under behandlingen i folketinget fra alle sider enighed 

om, at konservatorierne i Ålborg, Esbjerg og Odense både undervis
ningsmæssigt og økonomisk burde bringes ind i faste rammer, og at 
deres virksomhed — som fra mange sider blev fremhævet som pris
værdig — fortjente støtte fra det offentlige.

Flere af ordførerne ytrede dog ved 1. behandling ønske om en 
nærmere drøftelse af lovforslagets enkeltheder bl. a. til belysning af, 
om de foreslåede beløb var rigtige, og om fordelingen mellem konser
vatorierne var rimelig m. v.

Navnlig fra venstres, konservativ og de uafhængiges side blev 
der fremført betænkeligheder ved de bemyndigelser, lovforslaget til
sigtede at give ministeren med hensyn til oprettelse af nye konser
vatorier.

Specielt rejstes af nogle ordførere spørgsmålet om støtte til frem
tidige lokaleudgifter, hvilket spørgsmål navnlig måtte forventes at 
blive aktuelt i nær fremtid for Nordjydsk Musikkonservatorium i 
Ålborg.

Af den af udvalget efter 1. behandling afgivne betænkning frem
går bl. a., at udvalget har beset de tre nævnte konservatorier og fra 
disse har modtaget regnskaber og andet materiale til belysning af 
forholdene.
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Det siges i betænkningen bl. a.:
„Under udvalgets besøg i Ålborg oplystes det over for udvalget, 

at konservatoriet formentlig kun i begrænset tid kunne forblive i sin 
nuværende bygning, og udvalget har i denne anledning udbedt sig 
en udtalelse fra ministeren for kulturelle anliggender om muligheden 
for at yde støtte til fremtidige lokaleudgifter. Ministerens svar herpå 
er optrykt som bilag.

Udvalget stiller nedenstående ændringsforslag, som er tiltrådt 
af ministeren for kulturelle anliggender. Ændringsforslag nr. 1 til
sigter at fastslå, at finansudvalget skal medvirke ved ministerens god
kendelse af et musikkonservatorium, og ved ændringsforslag nr. 2 
foreslås det. at loven skal optages til revision senest i folketingsåret 
1967-68."

Af det nævnte bilag fremgår bl. a., at § 3 åbner mulighed for en 
forøgelse af statstilskuddet til et musikkonservatorium i tilfælde af 
forøgelse af dettes driftsudgifter. Dette gælder også øgede udgifter 
til forrentning og afdrag på lån, der er optaget med sikkerhed i fast 
ejendom. Det må i denne forbindelse erindres, at statens tilskud til 
musikkonservatorierne vil kræve særskilt bevilling på de årlige 
finanslove, hvorfor eventuelle forslag om forøgelse af tilskud vil 
komme til behandling ved den årlige behandling af finanslovforslaget.

Når oplysninger om, på hvilken måde Nordjydsk Musikkonser
vatoriums lokaleproblemer vil kunne løses, vil der kunne blive tale 
om at fremsætte forslag om en forøgelse af statstilskuddet til driften 
af dette konservatorium i overensstemmelse med den i lovforslagets 
§ 3 forudsatte fremgangsmåde.

De nævnte ændringsforslag vedtoges ved 2. behandling
Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget enstemmigt.

127. Lov om statstilskud til et landsdelsorkester for
Sjælland. (Minister for kulturelle anliggender Bornholt). [A. 
sp. 1325. C. sp. 433].

Skriftlig fremsættelse 4/3 (F. sp. 3465). 1. beh. 13/3 (F. sp. 
3939). Partiernes ordførere: Andreas Hansen, Holger Hansen, 
Weikop, Helge Larsen, Morten Lange og Birthe Wetlesen. 
Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Andreas Hansen, Albert
sen, Lysholt Hansen, Egon Jensen, Peter Kristensen (Ålborg) 
(fra 21/4 Qvist Hansen), H. Larsen (Bjerre) [formand], Waldemar 
Laursen, Poul Nilsson, Helge Larsen [næstformand], Holger 
Hansen, Viggo Hauch, Anker Lau, Sinnbeck, Hanne Budtz,
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Adolph Sørensen, Weikop, Morten Lange). Betænkning (B. sp. 
737) afgivet 29/4. 2. beh. 5/5 (F. sp. 5020). 3. beh. 12/5 (F. sp. 5051). 
Loven stadfæstet 27. maj 1964. (Lovt. nr. 169).

Loven, der i sin form i almindelighed tager sigte på at 
oprette et landsdelsorkester for Sjælland, tilsigter konkret at 
omdanne Tivolis Koncertsals Orkester til et landsdelsorkester i 
lighed med de øvrige landsdelsorkestre.

Loven svarer i princippet ganske til lov nr. 136 af 17. maj 
1961 om statstilskud til orkestre uden for hovedstadsområdet 
(årbog 1960-61, side 382). Statstilskuddet ydes således med halv
delen af orkestrets samlede lønningsudgifter under forudsæt
ning af, at mindst 3/4 af de resterende lønningsudgifter tilskydes 
fra kommunal side, mens indtil % kan udredes af orkestrets 
løbende driftsindtægter.

Et driftsoverskud anvendes i lige dele til at nedbringe statens 
og de kommunale tilskud.

Da orkestret, som det fremgår af lovforslagets bemærknin
ger, fortsat skal have overenskomstmæssig tilknytning til 
Tivoli, så at Tivoli mod betaling af de samlede lønningsudgifter 
i sæsonen overtager orkestret i denne periode, vil bestemmelsen 
indebære en ikke uvæsentlig reduktion af de offentlige tilskud. 
Disse er i øvrigt i lighed med ordningen for de øvrige landsdels
orkestre begrænset til lønningsudgiften til et orkester på maksi
malt 58 musikere.

Ai et vejledende budget i bemærkningerne fremgår det, at 
statens tilskud kan anslås til godt 700.000 kr.

Også betingelserne for statstilskud svarer stort set til de 
betingelser, der er opstillet for de øvrige landsdelsorkestres ved
kommende.

Som en særlig tilskudsbetingelse for dette orkester er det 
imidlertid fastsat, at orkestret i et vist omfang skal være til 
rådighed for det kgl. danske musikkonservatorium som pro
fessionelt studieorkester i dirigentuddannelsen.

Loven træder i kraft den 1. april 1965.
Som bilag til lovforslaget var optrykt dels udkast til overens

komst mellem Tivoli og orkestret, dels udkast til orkestrets ved
tægter.
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Lovforslaget fik i folketinget tilslutning fra alle partier.
Den af udvalget afgivne betænkning beskæftiger sig bl. a. med 

det nævnte vedtægtsudkast. Udvalget lægger vægt på, at der til
vejebringes en mere rimelig balance i repræsentationen for de til
skudsgivende kommuner end nævnt i § 3 i betænkningsudkastet. Ifølge 
den nævnte bestemmelse består repræsentantskabet bl. a. af en 
repræsentant for hver af de kommuner i Hovedstadskommunernes 
Samråd, der yder tilskud til orkestret.

Det fremgår i øvrigt af betænkningen, at ministeren bl. a. ville 
finde det ønskeligt, at repræsentantskabet udvides med enkelte re
præsentanter for købstæder og amter uden for hovedstadsområdet.

Ved tredje behandling vedtoges lovforslaget uændret og enstem
migt.

128. Lov om film og biografer. (Minister for kultu
relle anliggender Bornholt). [A. sp 29. C. sp. 465].

Skriftlig fremsættelse 2/io (F. sp. 74). 1. beh. 25/10 (F. sp. 
629). Partiernes ordførere: Kolbjørn, Helga Pedersen, Gott- 
schalck-Hansen, Helge Larsen, Morten Lange og Rimstad. 
Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Kolbjørn, Albertsen, Nina 
Andersen, Dupont, Andreas Hansen, Erhard Jakobsen, Niels 
Matthiasen, Poul Nilsson [formand], Helge Larsen [næstfor
mand], Helga Pedersen, Per Federspiel, Harald Nielsen, Skov 
Thulesen, Hanne Budtz, Gottschalck-Hansen, Knud Thomsen, 
Morten Lange). Betænkning (B. sp. 769) afgivet 6/5. 2. beh. 14/5 
(F. sp. 5101). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægs
betænkning (B. sp. 909) afgivet 15/5. 3. beh. 21/5 (F. sp. 5305). 
Loven stadfæstet 27. maj 1964. (Lovt. nr. 155).

Lovforslaget, der ved sin fremsættelse havde titlen „for
slag til lov om biografer“, svarede i sin oprindelige form i alt 
væsentligt til et i folketingsåret 1962-63 fremsat lovforslag, som 
ikke blev vedtaget i det nævnte folketingsår, hvilket ifølge 
ministerens fremsættelsestale heller ikke var tilsigtet. Lov
forslaget er i hovedtræk omtalt i årbog 1962-63, side 404 ff., 
hvortil der henvises om forslagets enkelte bestemmelser.

Under sagens behandling i folketinget vedtoges det ovenfor 
under nr. 34 omtalte, af finansministeren fremsatte forslag til 
lov om ændring i lov om afgift af forlystelser, jfr. nu lov nr. 132
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af 1. maj 1964. Denne lov indebærer en fuldstændig ophævelse 
af loven om forlystelsesafgift med virkning fra den 1. januar
1965.

Nærværende lovforslag underkastedes under behandlingen 
i folketinget en række ændringer, hvoraf de væsentligste knytter 
sig til ophævelsen af forlystélsesafgiften. Til grund for ændrin
gerne ligger endvidere det forhold, at de forskellige af film
branchen fremsatte forslag om en ny dansk filmordning alle er 
baseret på, at der også efter forlystelsesafgiftens bortfald skal 
opkræves en procentafgift af entréindtægten ved offentlige film
forevisninger, så at provenuet af denne afgift anvendes til gavn 
for dansk film.

Den følgende omtale af lovens indhold vil i alt væsentligt 
dreje sig om de foretagne ændringer, idet der i øvrigt må hen
vises til det ovenfor anførte sted i årbogen for 1962-63.

Lovens kapitel 1 om biografbevillinger og kapitel 2 om enke
pension og understøttelse svarer i alt væsentligt til det oprinde
lige lovforslag.

I kapitel 3 om filmudlejning er der foretaget en ændring i 
§ 15. Efter den oprindeligt foreslåede bestemmelse var virk
somhed med filmudlejning gjort afhængig af en af ministeren 
for kulturelle anliggender meddelt tilladelse. Ved ændringen er 
bestemmelsen ført tilbage til den hidtil gældende lovgivnings 
regler, hvorefter der ikke kræves offentlig tilladelse for at virke 
som filmudlejer, men personer eller selskaber, der driver virk
somhed med udlejning af film, skal opfylde de betingelser, der 
i næringsloven stilles for at få næringsbrev.

Kapitel 4 om filmfonden — der erstatter det oprindelige 
lovforslags kapitel 6 — har fået en ny affattelse.

I filmfonden indgår herefter dels den i § 19 omhandlede 
billetafgift, dels den i § 24 omhandlede bevillingsafgift (§ 17).

Efter det oprindelige forslag skulle udgifterne ved den 
almindelige drift af statens filmcentral og af filmmuseet for 
fremtiden afholdes på ministeriets ordinære budget af normale 
finanslovbevillinger, således at alene udgifterne til filmcentra
lens indkøb, bearbejdelse og distribution af film og til film
museets indkøb af film og litteratur m. v. skulle dækkes af 
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filmfonden. Under hensyn til de forøgede indtægter, der kan 
ventes tilført fonden gennem den nye billetafgift, er bestem
melsen (§18, stk. 1 ) ændret således, at samtlige udgifter ved
rørende filmcentralen og museet — som hidtil — afholdes af 
filmfondsmidler.

Ifølge § 18, stk. 2, anvendes fondens midler herudover til 
følgende formål:

1) Uddannelse på filmkunstneriske og filmtekniske områder.
2) Produktion af kortfilm.
3) Ydelse af kvalitetsbidrag til danske film.
4) Ydelse af garanti for lån til produktion af danske film.
5) Ydelse af støtte til udarbejdelse af filmmanuskripter.
6) Præmiering af filmudlejere, der har ydet en særlig indsats 

ved indførsel af værdifulde børnefilm, eller som ved deres 
virksomhed på anden måde har bidraget til en styrkelse 
af de danske biografers repertoire.

7) Ydelse af lån til bevillingshavere til fornyelse eller mo
dernisering af biografers inventar og tekniske udstyr.

8) Ydelse af stipendier til filmkunstnere og filmteknikere.
9) Ydelse af støtte til danske films deltagelse ved udenlandske 

filmfestivaler.

Midlerne anvendes til de nævnte formål efter bestemmelse 
af fondens bestyrelse.

Der er sikret filmrådet afgørende indflydelse med hensyn til 
de under ovennævnte nr. 3 og 4 anførte ydelser, jfr. § 18, stk. 3 
og 4. Mens bestyrelsen således bestemmer, hvorledes det til 
kvalitetsbidrag afsatte beløb skal fordeles mellem spille- og 
kortfilm, foregår selve præmiefordelingen efter en bedømmelse 
af filmrådet. Garantier i henhold til stk. 2, nr. 4, kan kun ydes 
for lån til produktion af film, som ifølge en af filmrådet (forud) 
foretaget vurdering må antages at kunne komme i betragtning 
ved ydelse af kvalitetsbidrag.

Bestyrelsen består af 8 medlemmer, af hvilke 4 skal repræ
sentere det offentliges interesser. Af de øvrige medlemmer re
præsenterer en bevillingshaverne, en producenterne, en instruk
tørerne og en filmudlejerne.
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De anførte støtteforanstaltninger må ses på baggrund af 
den overordentlig vanskelige situation, den danske filmindustri 
og i særdeleshed filmproduktionen befinder sig i. Det har ved 
udformningen af forslagene været et ledende synspunkt at 
muliggøre opretholdelsen af en national filmproduktion af pas
sende omfang og teknisk kvalitet, ligesom der er lagt vægt på 
at tilrettelægge foranstaltningerne således, at der i videst mulig 
udstrækning animeres til en højnelse af dansk films kunstneriske 
og kulturelle niveau.

Ordningen svarer i øvrigt i høj grad til en i Sverige gennem
ført ordning om støtte til svensk filmproduktion og svensk film 
i øvrigt. Mens midlerne i Sverige administreres af et ikke-stats- 
ligt filminstitut, indgår afgifterne ifølge nærværende lov som 
nævnt i den i forvejen eksisterende filmfond.

Kapitel 5 indeholder bestemmelserne om billetafgift og be
villing saf gift.

Som nævnt bortfalder forlystelsesafgiften fra 1. januar 
1965, hvilket væsentligt vil forbedre biografernes økonomi. 
Som ligeledes nævnt er det fundet nødvendigt herudover fortsat 
at opkræve en afgift af offentlige filmforevisninger til gavn for 
dansk film, jfr. de i kapitel 4 omhandlede foranstaltninger.

§ 19, stk. 1, bestemmer, at der af entreindtægten ved 
offentlige filmforevisninger svares en afgift på 15 pct., kaldet 
billetafgiften.

Kapitlets bestemmelser om billetafgiften svarer i øvrigt 
med visse forkortelser og forenklinger i det store og hele til de 
hidtil gældende regler i forlystelsesafgiftsloven om beregningen 
af forlystelsesafgift.

Den hidtidige bestemmelse om, at der tillægges inde
haverne af producentrettighederne til danske film en andel i 
afgifterne på 25 pct., for farvefilms vedkommende 40 pct., er 
dog afløst af en bestemmelse, hvorefter hele afgiften på 15 pct. 
af entreindtægten ved forevisning af danske eller dermed side
stillede samproducerede film tilfalder producenterne (§ 21).

Også reglerne om afgiftsfritagelse er med enkelte ændringer 
optaget i loven.
27
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Den hidtidige filmfondsafgift er opretholdt ved lovens 
£ 24 under navnet bevillingsafgift.

Som led i bestræbelserne på at forbedre biografernes øko
nomiske forhold er satserne for afgiftens opkrævning nedsat, 
således at bundgrænsen for afgiftspligtens indtræden er hævet 
fra et overskud på 30.000 kr. til et overskud på 40.000 kr., 
og således at der sker en lempelse af afgiftssatserne, der er 
fastsat til 15 pct. af overskud mellem 40.000 kr. og 50.000 kr., 
30 pct. af overskud mellem 50.000 kr. og 60.000 kr. og 60 pct. 
af overskud ud over 60.000 kr.

Under hensyn til de gennemførte lempelser er det fundet 
rimeligt at lade den hidtidige bestemmelse, hvorefter afgiften 
beregnes af et gennemsnit af de sidste 3 års overskud, med
mindre dette gennemsnit var større end sidste regnskabsårs, 
udgå. Herefter beregnes bevilling sa jgiften altid af sidste regnskabs
års overskud.

Reglerne svarer i øvrigt stort set til de bestemmelser herom, 
der var optaget i lovforslagets kapitel 6.

Bestemmelserne i kapitel 6 om filmråd og biografråd svarer 
bortset fra redaktionelle ændringer til lovforslagets kapitel 5.

Der er dog indført en suppleantordning for henholdsvis 
filmrådets medlemmer og for de af biografrådets medlemmer, 
der er brancherepræsentanter. Endvidere har filmfotograferne 
fået en repræsentant i filmrådet.

Som kapitel 7 om filmcentralen og filmmuseet er optaget be
stemmelserne i lovforslagets kapitel 4.

Kapitel 8 indeholder forskellige bestemmelser, der bl. a. 
svarer til de i lovforslagets kapitel 7 indeholdte om straf og 
ikræfttræden m. v.

I § 33, stk. 1, er foretaget en definition af begrebet „danske 
film“ svarende til den hidtil i forlystelsesafgiftslovens § 10, 
stk. 4, optagne, og i stk. 2 gentages bestemmelsen i forlystelses
afgiftslovens § 10, stk. 6.

Ikrafttrædelsestidspunktet er i § 35 fastsat til den 1. januar 
1965, svarende til, at forlystelsesafgiftsloven ophæves fra denne 
dato.

Lovforslaget fik med de foreslåede ændringer ved behandlingen
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i folketinget tilslutning fra alle partiers ordførere med undtagelse af 
Rimstad (Uafh), der ikke kunne medvirke til gennemførelsen, fordi 
man fastholdt bevillingssystemet, som hans parti var stærk mod
stander af.

Også venstres og det konservative folkepartis ordførere beklagede, 
at det ikke var lykkedes at afskaffe bevillingssystemet, men var i 
øvrigt glade for den — meget påkrævede — støtte til dansk film, 
som lovforslaget indebar.

Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget med 128 stemmer mod 
5 (Uafh).

129. Lov om ændring i lov om lodsvæsenet. (Forsvars
minister Victor Gram). [A. sp. 1461. C. sp. 401].

Skriftlig fremsættelse 6/3 (F. sp. 3575). 1. beh. 13/3 (F. sp. 
3957). Partiernes ordførere: Orla Pedersen, Conrad Kof oed, 
Baagø, Jens P. Jensen, Vivike og Birthe Wetlesen. Henvist til 
udvalg på 17 medlemmer (Orla Pedersen, Erhardt Andersen, 
Jørgen Peder Hansen, Qvist Hansen, Thomas Have, Aage 
Knudsen, Kaj Rasmussen [formand], Rudy Schrøder, Jens P. 
Jensen [næstformand], Conrad Kof oed, Dalsgaard, Søren 
Jensen, Østergaard, Baagø, Fanger, Weikop og Vivike). 
Betænkning (B. sp. 631) afgivet le/4. 2. beh. 28/4 (F. sp. 4872). 
3. beh. 30/4 (F. sp. 4963). Loven stadfæstet 13. maj 1964. (Lovt. 
nr. 147).

Ved loven foretages nogle ændringer i lodsloven, der også 
var til revision i 1960, jfr. lovbekendtgørelse nr. 230 af 3. juni 
1960 (årbog 1959-60, side 451).

I 1960 ændrede man i overensstemmelse med lodsernes 
ønske beregningen af afgiften til lodsregulering s fonden og bidraget 
til Den fælles Lodspensionskasse på den måde, at afgift og bidrag 
for fremtiden skulle beregnes af lodsernes nettoindtægt i stedet 
for af bruttoindtægten.

For lodsregulering s fonden blev der indført en ordning, 
hvorefter afgiften skulle udgøre en fast procentafgift af den del 
af lodseriets indtægter, der er til rest efter fradrag af lodseriets 
driftsudgifter, udgifterne til pensionsordningen samt et beløb
27*
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pr. lods, svarende til slutlønnen for statstjenestemænd i 23. 
lønningsklasse.

På grundlag af regnskabsmateriale fra de foregående år 
blev denne afgiftsprocent i forståelse med lodserne lovfæstet 
til 27.

For så vidt angik bidraget til Den fælles Lodspensionskasse, 
blev der i loven optaget bestemmelse om, at dette bidrag for 
fremtiden beregnedes som en procentdel af den indtægt, der er 
til rest efter fradrag af lodseriets driftsudgifter. Dette bidrag 
kan efter loven fastsættes til højst 30 pct.

Herudover blev der gennemført ændringer af lodslovens 
pensionsbestemmelser, som nøje svarede til de principper, der 
ved lønnings- og pensionsloven af 1958 blev gennemført for 
statens tjenestemænd og for medlemmer af statsunderstøttede 
pensionskasser.

Dette medførte bl. a., at adgangen til at søge afsked med 
alderspension blev forhøjet fra 65 til 67 år, ligesom der blev 
indført bestemmelse om, at højeste pension først kunne opnås 
efter en pensionsalder på 32 år mod tidligere 28 år.

Allerede dengang protesterede man fra lodsernes side 
imod denne skærpelse af aldersbetingelserne under henvisning 
til de betydelige og fortsat voksende fysiske krav, lodstjenesten 
stiller til sine udøvere, specielt ved entring af de store skibe i 
rum sø. Lodserne henviste til, at de foreslåede ændringer med
førte, at ældre lodser, der ikke — som tilfældet ofte er i stats
tjenesten — kan overføres til mindre krævende arbejde, i 
højere grad end andre ville være henvist til at søge afsked som 
følge af svagelighed inden 67 års alderen og således være af
skåret fra at opnå højeste pension.

Da lodsernes pensionsbestemmelser bl. a. gennem de i 
loven optagne bestemmelser om statstilskud til deres pensions
kasse imidlertid fandtes at være så nøje knyttet til tilsvarende 
bestemmelser for tjenestemænd, kunne regeringen ikke gå ind 
for en fravigelse af den almindelige aldersgrænse for lodsernes 
vedkommende.

Indførelsen af nettoordningen for beregning af pensions
bidraget, der i den forløbne tid har været fastsat til 30 pct.,
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sammenholdt med den gode beskæftigelse for lodserne, har 
imidlertid medført en sådan forbedring af pensionskassens økono
mi, at et flertal af kassens bestyrelse har fundet det forsvarligt 
at give afkald på statens tilskud, såfremt der herved kan skabes 
mulighed for en lempelse af de nævnte aldersbestemmelser. 
Denne lempelse gennemføres ved nærværende lov — samtidig 
med at statstilskuddet til pensionskasse og pensionister bort
falder — således at hvert års tjenestetid mellem 63 og 67 år 
regnes for to år med hensyn til beregning af pensionsalderen. 
I overensstemmelse med et af det nævnte flertal i bestyrelsen 
fremsat forslag lovfæstes tillige en ordning, hvorefter der af et 
eventuelt overskud i pensionskassen — konstateret efter en 
aktuarmæssig opgørelse — kan ydes tillæg til pensionerne.

Denne bestemmelse sigter i første omgang på at åbne 
mulighed for at yde tilskud til pensioner, beregnet efter de 
ældre bestemmelser, således at der skabes udvej for, at disse 
pensioner kan bringes på niveau med pensioner, beregnet efter 
de efter 1. april 1959 gældende bestemmelser.

De stigende indtægter i de senere år i lodserhvervet, der 
som anført har fået virkning for pensionskassens vedkommende, 
har også fået indflydelse på lodsreguleringsfondens økonomi.

Afgiftsprocenten blev i 1960 sat til 27. Man regnede den
gang med — som forud for lovændringen — at indtægter og 
udgifter i fonden nogenlunde skulle balancere. De mellemlig
gende år har imidlertid vist stadig større overskud i fonden, så at 
beholdningen ved udgangen af 1963 udgjorde ca. l1/2 mill. kr.

Lodserne har derfor rejst spørgsmålet om en afgiftsnedsæt
telse, og der er nu truffet den ordning, at det overlades ministe
ren at fastsætte afgiftsprocenten hvert år, dog således, at den 
højst kan andrage de nugældende 27 pct.

Da staten ifølge loven garanterer for dækning af et even
tuelt underskud i fonden, er der samtidig med Lodsforeningen 
opnået enighed om, at afgiften søges fastsat således, at der ud 
over dækning for udgifterne til de regulerede lodserier tilveje
bringes en reservebeholdning i fonden svarende til de to sidste 
års udgifter.

I 1962 og 1963 androg fondens udgifter henholdsvis ca.
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875.000 kr. og ca. 925.000 kr. Efter ordningen skulle reserve
beholdningen derfor for tiden andrage ca. 1.800.000 kr.

De lovændringer, der tager sigte herpå, er optaget i nær
værende lov.

Endelig indeholder loven nogle bestemmelser, der har til 
formål at give en klarere definition af de indtægter, hvoraf 
lodserierne uden for reguleringsfonden, jfr. § 41, stk. 1, og 
lodserierne, der er optaget i fonden, § 42, stk. 1, skal svare 
henholdsvis afgift og andel til denne.

Lovforslaget mødte i folketinget tilslutning fra samtlige partier 
og vedtoges enstemmigt.

130. Lov om ændring i lov om valg til folketinget. 
(Vederlag for folketingets medlemmer). (Af Gustav Peder
sen, Vagn Bro, Thestrup, Aage Fogh og Aksel Larsen), [A. sp. 171. 
C. sp. 17].

Skriftlig fremsættelse 17/10 (F. sp. 280). 1. beh. 30/10 (F. sp. 
733). 2. beh. 19/n (F. sp. 1094). 3. beh. 21/n (F. sp. 1235). 
Loven stadfæstet 4. december 1963. (Lovt. nr. 384).

Efter at der ved lov nr. 83 af 16. marts 1963 var fastsat 
regler om beregning af et nyt reguleringspristal, blev der i 
folketingsåret 1962-63 som konsekvens heraf foretaget ændrin
ger i en række love, således ved lov nr. 224 af 31. maj 1963 i 
loven om lønninger og pensioner m. v. til statens tjenestemænd 
(årbog 1962-63, side 143).

Nærværende lov foretager en tilsvarende ajourføring af 
bestemmelsen om dyrtidsregulering af vederlaget til folketingets 
medlemmer, så at der ligesom for tjenestemændenes vedkom
mende, men dog først pr. 1. januar 1964, ydes et særligt tillæg 
på 1 pct. af bruttolønnen pr. 1. april 1963 til udligning af over
skydende points ved overgangen ±ra den gamle til den nye 
pristalsberegning og ligeledes fremtidig ydes dyrtidstillæg med 
3 pct. af den nævnte bruttoløn.

For folketingspensionernes vedkommende er valglovens 
bestemmelser om dyrtidsregulering i forvejen affattet således,
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at de nye bestemmelser uden videre har kunnet finde anvendelse.
Ved loven gives der § 83, stk. 2, i lov nr. 171 af 31. marts 

1953 om valg til folketinget som ændret ved lov nr. 193 af
11. juni 1954, lov nr. 202 af 10. juni 1959 og lov nr. 358 af
14. december 1961 følgende affattelse:

„Det i stk. 1 nævnte grundvederlag og de i samme stykke 
nævnte omkostningstillæg med de pr. 1. april 1963 hertil 
ydede dyrtidstillæg reguleres efter bestemmelsen i § 87, stk. 1, 
i lov om lønninger og pensioner m. v. til statens tjenestemænd, 
og samme lovs § 87, stk. 3, finder med virkning fra 1. januar 
1964 tilsvarende anvendelse.“

Lovforslaget var på forhånd tiltrådt af udvalget for forretnings
ordenen. Det blev på forslagsstillernes vegne fremsat af Gustav 
Pedersen (S) og tiltrådtes uden diskussion af samtlige partier.

Vedtagelsen var enstemmig.

131. Lov om ændringer i lov om valg til folketinget. 
(Vederlag og pension m. v. for folketingets formand). (Af 
Vagn Bro, Erik Eriksen, Aage Fogh, Kirkegaard, Ole Bjørn 
Krajt, Aksel Larsen, Carl Petersen, Iver Poulsen, Herluf Ras
mussen og Poul Sørensen). [A. sp. 1549. C. sp. 229].

Skriftlig fremsættelse 10/3 (F. sp. 3615). 1. beh. 12/3 (F. sp. 
3770). Partiernes ordførere: Holger Eriksen, Vagn Bro, Poul 
Sørensen, Aage Fogh, Aksel Larsen og Iver Poulsen. Henvist 
til samme udvalg som det af indenrigsministeren fremsatte 
forslag til lov om ændring i lov om valg til folketinget (se 
ovenfor under nr. 52). Betænkning (B. sp. 557) afgivet 13/3.
2. beh. 17/3 (F. sp. 3996). 3. beh. 19/3 (F. sp. 4191). Loven stad
fæstet 25. marts 1964. (Lovt. nr. 87).

Forslaget til nærværende lov, der på forslagsstillernes vegne 
fremsattes af folketingets første næstformand, Vagn Bro (V), var 
udarbejdet i folketingets bureau og inden fremsættelsen tiltrådt af 
folketingets udvalg for forretningsordenen, der havde taget initiativet 
til, at sagen blev taget op til løsning.

Som begrundelse herfor anføres i bemærkningerne til lovfor
slaget:

„Grundloven af 1953 gav folketinget en endnu mere central 
placering i forfatningen, og hvervet som formand for folketinget,
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det højeste hverv, hvortil valg finder sted, fik derved en ganske særlig 
stilling.

Efter de erfaringer, der senere er indhøstet, findes det naturligt, 
at formandshvervets særlige betydning finder udtryk i en hertil 
svarende lønnings- og pensionsmæssig placering af formanden.

Nærværende lovforslag tilsigter derfor i valgloven at etablere 
en selvstændig vederlags- og pensionsordning for folketingets for
mand, således at der for denne indføres en ordning svarende til de i 
lov nr. 194 aj 5. juni 1959 om vederlag og pension m. v. for ministre 
fastsatte bestemmelser, og således at der samtidig gennemføres de 
nødvendige regler til denne ordnings harmonisering med allerede 
bestående offentlige lønnings- og pensionsbestemmelser.“

Ved lovens § 1 indføjes følgende nye afsnit mellem § 92 
og den hidtidige § 93 i lov nr. 171 af 31. marts 1953 om valg 
til folketinget:

X. Vederlag og pension m. v. for folketingets formand.
§ 93. Ud over reglerne i §§ 83-92 [vedrørende vederlag og 

pension m. v. for folketingets medlemmer] gælder §§ 94-100 for 
folketingets formand.

§ 94. Der tilkommer folketingets formand et årligt vederlag 
på 45.000 kr., der forhøjes eller nedsættes efter bestemmelserne 
i §§ 87 og 88 i lov om lønninger og pensioner m. v. til statens 
tjenestemænd.

Vederlaget udbetales med 1f12 månedlig forud fra den første 
dag i måneden efter, at valget til formand har fundet sted, og 
til udgangen af den måned, i hvilken hvervet som formand 
fratrædes.

Vederlaget kan ikke oppebæres samtidig med løn, vente
penge eller pension hidrørende fra stilling som minister eller 
tjenestemand.

§ 95. Folketingets formand har ved afgang fra formands
hvervet ret til i 2 år at oppebære ventepenge svarende til højeste 
pension i henhold til § 96.

Ventepenge i henhold til stk. 1 kan ikke oppebæres sam
tidig med vederlag, ventepenge eller pension hidrørende fra 
ministerstilling.

Ansættes en afgået formand i tjenestemandsstilling inden 
for det tidsrum, hvori der ubetales ham ventepenge, bortfalder
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disse, hvis den med tjenestemandsstillingen følgende lønning 
overstiger ventepengene. Er lønningen mindre end vente
pengene, udbetales forskellen ham som personligt tillæg i rest
perioden.

Ventepenge kan ikke oppebæres samtidig med pension 
hidrørende fra ansættelse i tjenestemandsstilling.

§ 96. Har en formand fungeret i mere end et år, har han 
efter udløbet af det tidsrum, hvori der udbetales ham vente
penge, ret til pension.

Pensionen udgør af det i § 94 nævnte beløb på 45.000 kr., 
hvis han har fungeret som formand i:

over 1 år og indtil 2 år......................................... 10 pct.
- 2 - - — 3 -   15 -
- 3 - - — 4 -   20 -
- 4 - - — 5 -   25 -
- 5 - - — 6 -   30 -
- 6 - - — 7 -   35 -
- 7 - - — 8 -   40 -

over 8 - ........................................ 50 -

Pensionen forhøjes eller nedsættes efter bestemmelsen i 
§ 89 i lov om lønninger og pensioner m. v. til statens tjeneste
mænd.

En formands pensionsalder er hans hele funktionstid som 
formand, regnet fra det første valg hertil.

For den, der både har været formand og minister, fastsættes 
der én pension, og pensionsalderen er de sammenlagte funk
tionstider.

§ 97. Er en tjenestemand valgt til formand for folketinget, 
har han ved afgang fra formandshvervet ret til den ham ved 
afgangen fra tjenestemandsstillingen tilkommende pension, for
øget med den ham ifølge § 96 som formand tilkommende pen
sion. Det samlede pensionsbeløb kan dog ikke overstige højeste 
ordinære egenpension efter lov om lønninger og pensioner 
m. v. til statens tjenestemænd. Ansættes en pensionsnydende 
formand i tjenestemandsstilling, hvis lønning er større 
end den ham i alt tillagte pension, eller udnævnes han
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til minister, bortfalder pensionen. Er lønningen mindre end 
pensionen, udbetales forskellen ham som personligt tillæg. Ved 
afgang fra tjenestemandsstilling, som en afgået formand be
klæder, har han ret til den samlede pension, der som afgået 
formand tilkom ham, hvis denne er større end den pension, 
hvortil tjenestemandsstillingen berettiger ham, idet det tids
rum, hvori han har fungeret som formand og eventuelt i tid
ligere tjenestemandsstilling, medregnes i pensionsalderen.

Ventepengeperiode medregnes ikke i pensionsalder.
§ 98. Den, der bliver enke efter en formand for folketinget, 

som ved dødsfaldet endnu fungerede som sådan eller var pen
sioneret eller oppebar ventepenge, har — med de i § 67 i lov 
om lønninger og pensioner m. v. til statens tjenestemænd an
førte undtagelser — ret til enkepension.

Enkepensionen udgør af det i § 94 nævnte beløb på 45.000 
kr., hvis manden har fungeret som formand i:

under 4 år...................................... 20 pct.
over 4 år og indtil 8 - ....................................... 25 -

- 8 - - — 12 - ....................................... 30 -
over 12 - ....................................... 35 -

Bestemmelsen i § 96, stk. 5, finder tilsvarende anvendelse.
Enkepension efter nærværende paragraf kan i forbindelse 

med enkepension hidrørende fra tjenestemandsstilling ikke over
stige den højeste enkepension, der kan opnås i henhold til lov 
om lønninger og pensioner m. v. til statens tjenestemænd.

Enkepensionen forhøjes eller nedsættes efter bestemmelsen 
i § 89 i lov om lønninger og pensioner m. v. til statens tjeneste
mænd. I øvrigt finder de i §§ 64, stk. 4, 66-68, 69, stk. 1, og 
75-82 fastsatte regler for enke- og børnepension samt efter- 
indtægt tilsvarende anvendelse. Endvidere gælder denne lovs 
§§ 60, 61 og 62, stk. 2, for formanden.

§ 99. Besidder en formand for folketinget ved sin tiltræden 
hverv i offentlige eller private virksomheders, foretagenders 
eller institutioners tjeneste, vil disse være at fratræde. Såfremt 
varetagelsen af sådanne hverv efter formandens skøn ikke kan 
berede vanskeligheder i udførelse af hans pligter som formand
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og han ønsker at bevare noget af disse, skal han straks skriftligt 
tilstille et af folketinget nedsat udvalg meddelelse herom. Ud
valget kan inden forløbet af 14 dage efter meddelelsens mod
tagelse nægte formanden tilladelse til at bevare sådanne hverv. 
Efter forløbet af dette tidsrum meddeler formanden folketinget, 
hvilke hverv han har tilladelse til at varetage.

Formanden må i sin formandstid ikke overtage noget nyt 
hverv af den i stk. 1 nævnte art.

§ 100. Vælges en tjenestemand til formand for folketinget, 
kan den af ham hidtil beklædte tjenestemandsstilling holdes 
besat ved konstitution for hans funktionstid, hvis det skønnes 
forsvarligt af hensyn til stillingens tarv, og for så vidt og så 
længe konstitution i stillingen overhovedet er tilladt. Stats
ministeren skal herom give meddelelse til det i § 99 omhandlede 
udvalg, hvorefter der forholdes i overensstemmelse med nævnte 
paragrafs stk. 1, dog at den i 4. punktum omhandlede med
delelse afgives af statsministeren gennem folketingets formand.

Ud over tilføjelsen af dette nye afsnit indeholder loven 
nogle ændringer af teknisk karakter, hvorved folketingsvalg
lovens hidtidige afsnit VIII opdeles i to afsnit, nemlig „VIII. 
Almindelige bestemmelser om valg og folkeafstemninger“ samt 
„IX. Vederlag og pension m. v. for folketingets medlemmer“. 
Desuden indeholder nærværende lov i § 2 følgende bestem
melser:

Denne lov træder i kraft den 1. april 1964.
Virksomhed som formand for folketinget i tiden forud for

1. april 1964 medregnes ved fastsættelse af pension, der kom
mer til udbetaling efter lovens ikrafttræden. Sådan tid kan 
ikke samtidig medregnes ved fastsættelse af pension hidrørende 
fra anden virksomhed i offentlig tjeneste, bortset fra pension i 
henhold til afsnit IX i lov om valg til folketinget.

Lovforslaget mødte i folketinget tilslutning fra samtlige partier. 
Det henvistes efter 1. behandling til det tidligere nedsatte udvalg 
angående forslag til lov om ændringer i folketingsvalgloven, i hvis 
enstemmige betænkning om sagen det indstilledes til vedtagelse 
uændret.

Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget uændret og enstemmigt.
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Ikke-vedtagne lovforslag.

1. Forslag til lov om saltvandsfiskeri. (Fiskerimini- 
ster A. C. Normann.) [A. sp. 1681].

Mundtlig fremsættelse 13/3 (F. sp. 3920). 1. beh. 10/4 (F. sp. 
4739). Partiernes ordførere: H. Larsen (Bjerre), Østergaard, 
Baagø, Kirkegaard, Vivike og Birthe Wetlesen. Henvist til 
udvalg på 17 medlemmer (H. Larsen (Bjerre), Gerholm, Poul 
Hansen (Grenå), Qvist Hansen, Johan Nielsen, Axel Ivan 
Pedersen [formand], Henning Rasmussen, Chr. Thomsen [næst
formand], Kirkegaard, Østergaard, Damsgaard, Søren Jensen, 
Thisted Knudsen, Baagø, Niels Ravn, H. C. Toft og Vivike).

Af fiskerikommissionen af 27. juni 1961 blev den 24. sep
tember s. å. nedsat en underkommission om saltvandsfiskeri
loven, herunder landvinding og forurening vedrørende saltvand 
og omplantninger i saltvand.

Nærværende lovforslag forelå som et resultat af denne 
underkommissions arbejde, der har bestået i foruden at søge 
reglerne om saltvandsfiskeri opstillet på en mere systematisk og 
overskuelig måde at udskille sådant lovstof, som efter udviklingen 
er blevet overflødigt eller utidssvarende, samt at afstemme fiskeri
bestemmelserne efter det moderne fiskeris tarv med dettes videre 
udvikling for øje.

Stoffet er opdelt i følgende kapitler:
I. Almindelige bestemmelser om fiskeriterritoriets udnyt

telse til fiskeri.
II. Fiskeriets forhold over for anden udnyttelse af fiskeri

territoriet.
A. Almindelige bestemmelser.
B. Forholdet til skibsfarten m. m.
C. Forholdet til kystejerne m. fl.
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III. Indbyrdes ordensregler for fiskeriet.
IV. Beskyttelse og ophjælpning af fiskebestandene.

A. Begrænsninger i anvendelsen af fiskeredskaber.
B. Begrænsninger i tonnage og motorkraft i fisker

fartøjer.
C. Fredede områder og fredningsbælter.
D. Fredning af fisk og mindstemål for fisk.
E. Udsætning af fiskeyngel.
F. Internationale beskyttelsesforanstaltninger.

V. Vedtægtsbestemmelser.
VI. Kontrolbestemmelser.

VII. Afgivelse af statistiske oplysninger.
VIII. Straf og påtale m. v.

Bestemmelserne i kapitel VIII, jfr. den gældende saltvands
fiskerilovs kapitel 5, om straf og påtale m. v. er omskrevet med 
henblik på at bringe disse i overensstemmelse med de i de senere 
år så godt som undtagelsesfrit fulgte principper for udformning 
af straffebestemmelser i særlovgivningen. De hidtil fastsatte 
bødeminima er bortfaldet. Der er præcist angivet de bestemmelser 
i loven, hvis overtrædelse medfører straf. For så vidt angår de 
i henhold til loven udfærdigede administrative forskrifter, hvis 
overtrædelse skal kunne medføre straf, er foreslået bemyndigelse 
for fiskeriministeren til i disse forskrifter at fastsætte straffe
bestemmelser. Endelig er fastsat bestemmelser om objektivt 
bødeansvar.

Lovforslaget blev i folketinget fremsat og behandlet sammen 
med de 3 nedenfor omtalte fiskerilovsforslag.

Af fiskeriministerens fremsættelsestale anføres:
„Der er kun forløbet 12-13 år, siden de nuværende fiskerilove 

blev vedtaget i 1951, men vi har i dette tidsrum været vidne til en 
overordentlig stærk udvikling inden for dansk fiskeri. Medens de sam
lede fangster af fisk i 1951 androg 280.000 t til en værdi af 190 mill, 
kr., var de i 1963 840.000 t til en værdi af 470 mill. kr. I den samme 
periode er eksportværdien steget fra 184 mill. kr. til 630 mill. kr. 
Det hjemlige forbrug af fisk har været noget svingende og alt for 
lille, men synes dog i de allerseneste år at vise stigning og har i 1962 
andraget 16 kg pro persona.

Medvirkende stærkt til forøgelse af eksportværdien af fiskeri
produkter er den overordentlige udvikling, der har fundet sted i
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de forskellige industrigrene, som i stigende omfang forarbejder fisken. 
Dette gælder ikke mindst for vor fiskefiletindustri.

Meget afgørende for vor konkurrenceevne på eksportmarkederne 
er, at det bl. a. ved hjælp af vore kvalitetsbestemmelser har været 
muligt at holde et forspring på dette område i forhold til de fleste 
andre lande. Allerede nu mærkes der imidlertid en stigende konkur
rence i kvalitetsmæssig henseende fra flere andre lande. Arbejdet 
med en revision af loven om kvalitetskontrol med fisk og fiskevarer er 
derfor sat i gang, og et lovforslag om ændringer af den hidtidige lov 
vil nok blive fremsat i næste samling.

Stigningen i de danske fiskefangster skyldes en række forskel
lige forhold. Således er der i fiskerflåden indgået et betydeligt antal 
større og mere moderne fartøjer, udstyret med en række nye tekniske 
hjælpemidler. Det er blevet lettere at lokalisere fisken, og samtidig 
har nye redskabstyper og en udstrakt anvendelse af syntetiske garner 
gjort fiskeriet mere effektivt end tidligere. Men jeg må retfærdigvis 
understrege over for det høje ting, at stigningen imidlertid langtfra 
alene kan henføres til den tekniske udvikling, og at fiskernes person
lige indsats stærkt må fremhæves.

Må jeg til bedømmelse af den vældige indsats, der er ydet fra 
fiskernes side i den forløbne periode, oplyse, at fiskernes antal siden 
1951 er gået ned med ca. 1.400, men uanset dette er fangsterne altså 
som nævnt steget meget stærkt........

Blandt andet som følge af den udvikling inden for fiskeriet, jeg 
har omtalt, er det naturligt, at der blandt fiskeriets organisationer 
har været et ønske om at få de gældende bestemmelser i fiskerilovene 
taget op til revision, og disse ønsker er bl. a. kommet til udtryk inden 
for den i 1961 nedsatte fiskerikommission, inden for hvilken bl. a. 
også medlemmer af dette høje ting har ydet værdifuld bistand i nært 
samarbejde med organisationernes og de forskellige ministeriers 
repræsentanter.

Må jeg så om saltvandsfiskeriet sige, at hovedformålet med den 
foretagne revision har været at søge bestemmelserne bragt i overens
stemmelse med det moderne fiskeris tarv ved at udskille bestemmel
ser, som udviklingen har gjort overflødige eller utidssvarende, og 
ved at modernisere de øvrige bestemmelser. Man har endvidere 
benyttet lejligheden til at gennemføre en mere systematisk og over
skuelig opstilling over lovens bestemmelser end den, der hidtil har 
været anvendt.

Lovforslaget er med ganske enkelte undtagelser i overensstem
melse med et forslag, som er udarbejdet af en særlig underkommission 
under fiskerikommissionen. I underkommissionen, hvor såvel fiskeri
erhvervet, fiskebiologerne som de ministerier, der særlig har interesse 
for søterritoriet, har været repræsenteret, opnåedes enighed om de 
væsentligste bestemmelser i forslaget, og kun på et par enkelte 
punkter har fiskerirepræsentanteme forbeholdt sig deres stilling.
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De har således fremsat et almindeligt ønske om indførelse i lov
forslaget af regler om regulering af bierhvervsfiskeriet over for er
hvervsfiskeriet, men har dog ikke indtil nu ønsket at stille mere 
konkrete forslag herom.

Bestemmelserne i lovforslagets § 18, der indeholder et forbud 
mod fiskeri med trawl og vod i et bælte langs en del af den jyske 
østkyst, er ændret i forhold til den gældende saltvandsfiskerilov 
for i så vidt et omfang, som det er fundet forsvarligt, at imødekomme 
de lokale fiskeres ønsker om en indskrænkning af det fredede område i 
Ålbækbugten fra Frederikshavn til Skagen. Fiskeriets ønsker er dog 
ikke helt imødekommet i lovforslaget, idet biologerne har lagt stærk 
vægt på, at fredningen i disse farvande, der er vigtige opvækstpladser 
for fiskeyngelen, opretholdes i videst muligt omfang.

Af Dansk Eksportforening til Eksport af Fladfiskefilet er der 
fremsat ønske om ændring af bestemmelsen i lovforslagets § 22, 
stk. 5, der pålægger modtageren af en sending fisk pligt til at indgive 
anmeldelse til fiskerikontrollen om fisk, der er fredede eller under de 
fastsatte mindstemål. Der har imidlertid i underkommissionen været 
enighed om at foreslå bestemmelsen bibeholdt i den nuværende 
formulering. Jeg har derfor ikke ment at burde foreslå nogen ændring 
af denne bestemmelse.

Endelig er der fra en enkelt side i underkommissionen fremsat 
ønske om, at ordet „slam“ udgår af bestemmelsen i lovens § 4, stk. 1, 
nr. 2, da anvendelsen af dette begreb efter vedkommendes mening 
vil medføre usikkerhed med hensyn til forslagets rækkevidde. Der 
er endvidere henvist til, at for så vidt angår spildevand, gælder alle
rede vandløbslovens § 71, stk. 2, 2. punktum. Et flertal af under
kommissionens medlemmer har imidlertid ment, at ordet burde 
bibeholdes i bestemmelsen.

Lovens opdeling i kapitler og afsnit er søgt foretaget således, at 
man får den mest naturlige og overskuelige oversigt over lovens 
bestemmelser.

I øvrigt indeholder det foreliggende lovforslag ikke revolutione
rende ændringer af den gældende saltvandsfiskerilov, men der er dog 
foreslået visse nydannelser.

I lovforslagets § 4 er der optaget bestemmelser, der går noget 
videre end de regler, der indeholdes i den nuværende lovs § 26. 
Der er således bl. a. foreslået et forbud mod uden tilladelse at udkaste 
eller udlede alle sådanne stoffer m. v., som erfaringsmæssigt forvolder 
gener for eller hindrer fiskeriet, og som det under hensyn til fiskeriets 
nationaløkonomiske betydning må anses for rimeligt at beskytte 
det imod.

Det er endvidere foreslået, at der skal åbnes mulighed for ydelse 
af erstatning til erhvervsfiskeriet i de tilfælde, hvor anlæg på fiskeri
territoriet gør indgreb i erhvervsmulighederne, idet der i sådanne til-
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fælde foreslås adgang til at få spørgsmålet om, hvorvidt skade er 
lidt og erstatning derfor bør udredes, afgjort af et nævn på 3 med
lemmer. Meningen er at søge skabt en nødløsning i de tilfælde, hvor 
fiskeriets interesser bør vige for betydelig større interesser f. eks. af 
industriel, landbrugsmæssig eller trafikmæssig karakter.

Under hensyn til de mere kostbare redskaber, der nu anvendes 
til bundgarnsfiskeri, er der i § 12 foreslået en udvidet fortrinsret til 
bundgarnspladser. Samtidig er fremgangsmåden med hensyn til 
indtagelse af disse pladser søgt simplificeret.

Adgangen for de lokale fiskere til at få oprettet særlige vedtægter 
for fiskeriet foreslås i nogen grad udvidet, og fremgangsmåden med 
hensyn til oprettelsen foreslås samtidig simplificeret. I modsætning 
til tidligere er der i lovforslaget efter ønske fra fiskeriorganisationerne 
skabt mulighed for også at få dannet vedtægter i Limfjorden, hvilket 
ikke er muligt efter den nugældende lov.

Flere steder i udlandet har man med godt resultat iværksat et 
rationelt muslingeopdræt på særlige banker, og der har fra flere sider 
fra tid til anden været fremsat ønske om ændring i saltvandsfiskeri
loven, således at man også her i landet kunne få tilladelse til på til
svarende måde at fremme muslingefiskeriet. For at imødekomme 
disse ønsker er der i lovforslagets § 2 optaget en bestemmelse, hvor
efter der skal kunne gives eneret til muslingeopdræt, for så vidt ikke 
væsentlige offentlige interesser taler herimod og det kan ske på 
steder, hvor der ikke drives almindeligt fiskeri af større betydning.“

Lovforslaget fik i folketinget en velvillig modtagelse, selv om 
der var adskillige af dets enkeltheder, som ønskedes overvejet 
nærmere.

Det udvalg, hvortil sagen henvistes, nåede ikke at få afgivet 
betænkning inden samlingens slutning.

2. Forslag til lov om ændring i lov om afløsning og 
statens overtagelse af retten til fiskeri med ålegårde og andre 
særlige rettigheder til fiskeri på søterritoriet. (Fiskeriminister
A. C. Normann). [A. sp. 1751].

Mundtlig fremsættelse 13/3 (F. sp. 3920). 1. beh. 10/4 (F. sp. 
4739). Partiernes ordførere: H. Larsen (Bjerre), Østergaard, 
Baagø, Kirkegaard, Vivike og Birthe Wetlesen. Henvist til 
samme udvalg som forslag til lov om saltvandsfiskeri m. fl. 
lovforslag.
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Nærværende lovforslag fremsattes i forbindelse med det 
ovenfor omtalte forslag til lov om saltvandsfiskeri og havde til 
formål at overføre de i saltvandsfiskerilovgivningen indeholdte 
bestemmelser om afgørelse af tvistigheder mellem de efter 
afløsningsloven endnu til ålegårdsfiskeri berettigede og de frie 
fiskere, idet disse bestemmelser nu kun har relation til afløste 
ålegårdsrettigheder og derfor rettelig hører hjemme i denne lov.

Samtlige ålegårdsbestemmelser i saltvandsfiskerilovens § 7 
vil herefter kunne udgå af saltvandsfiskeriloven, fra hvilken 
samtidig foreslås fjernet de hidtidige bestemmelser i §§ 8-10, 
der ikke mere har praktisk betydning.

I de bestemmelser, der foreslås overført til afløsningsloven, 
er foretaget visse redaktionelle ændringer i forhold til affattelsen 
af saltvandsfiskerilovens § 7, stk. 10-20.

Valgperioden for medlemmerne af ålegårdsnævn og ålegårds- 
overnævn er desuden af praktiske grunde foreslået sat op fra 
3 til 5 år. Endvidere skal nævnes, at maksimum for bøder for 
unødig trætte: 100 kr., er foreslået slettet, og at angivelsen af 
størrelsen — 500 kr. — af det årlige honorar til de af folketinget 
valgte medlemmer af ålegårdsovernævnet er udgået, idet det 
ikke ud fra bevillingsmæssige synspunkter er påkrævet og ej 
heller er fundet hensigtsmæssigt, at der i loven indeholdes 
bestemmelser om faste årlige honorarer.

Da det ved afløsningen af ålegårdsrettighederne viste sig, 
at der ikke fandtes sådanne i de sønderjyske amtsrådskredse og 
Bornholms amtsrådskreds, vil adgangen til nedsættelse af åle
gårdsnævn for disse amtsrådskredse bortfalde efter forslaget. 
Af samme grund er det blevet unødvendigt at gentage den 
hidtidige bestemmelse i saltvandsfiskerilovens § 7, stk. 21.

Lovforslaget blev i folketinget behandlet sammen med det 
ovenfor omtalte lovforslag om saltvandsfiskeri og de to nedenfor 
omtalte fiskerilovs forslag.

I sin fremsættelsestale anførte fiskeriministeren, at man, da 
bestemmelserne i den gældende saltvandsfiskerilovs § 7, stk. 10-20, 
om afgørelsen af tvistigheder imellem de til ålegårdsfiskeri beretti
gede og de frie fiskere nu alene har relation til afløste ålegårdsrettig
heder, har fundet det naturligt at overføre disse bestemmelser til
28
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ålegårdsafløsningsloven. Lovforslaget medfører ikke nogen realitets
ændring af de gældende bestemmelser.

Lovforslaget fik i folketinget en velvillig modtagelse.
Det udvalg, hvortil sagen henvistes, nåede ikke at få afgivet 

betænkning inden samlingens slutning.

3. Forslag til lov om ferskvandsfiskeri. (Fiskerimi
nister A. C. Normann). [A. sp. 1757].

Mundtlig fremsættelse 13/3 (F. 3920). 1. beh. 10/4 (F. sp. 
4739). Partiernes ordførere: H. Larsen (Bjerre), Østergaard, 
Niels Ravn, Kirkegaard, Vivike og Bækgaard. Henvist til samme 
udvalg som forslag til lov om saltvandsfiskeri m. fl. lovforslag.

Lovforslaget tilsigtede en omredigering og modernisering 
af lov nr. 501 af 19. december 1951 om ferskvandsfiskeri som 
ændret ved lov nr. 184 af 28. juni 1956.

Det var udarbejdet på grundlag af en indstilling af en af 
fiskerikommissionen af 27. juni 1961 nedsat underkommission 
om ferskvandsfiskeri, herunder landvinding og forurening ved
rørende ferske vande og omplantning i ferske vande.

Man har foruden at søge reglerne om ferskvandsfiskeri 
opstillet på en mere systematisk og overskuelig måde på lig
nende måde som i forslaget til ny saltvandsfiskerilov udskudt 
sådant lovstof, som efter udviklingen er blevet utidssvarende. 
Tillige har man indarbejdet forskellige nye forslag i de gældende 
bestemmelser.

I samråd med justitsministeriet har man, da den gældende 
lov findes mindre overskuelig, ligesom dens affattelse på af
gørende måde afviger fra nugældende lovgivningspraksis, opdelt 
stoffet i følgende kapitler:
Kap. 1: Lovens område.
Kap. 2: Retten til fiskeri.
Kap. 3: Den fiskeriberettigedes færdselsret m. v.
Kap. 4: Faste fiskeredskaber, stemmeværker m. v. 
Kap. 5: Fiskevande i rationel drift.
Kap. 6: Overtagelse af ålekisteret m. v.
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Kap. 7: Fredningsbælter.
Kap. 8: Bortledning og oppumpning af vand til engvanding

m. v.
Kap. 9: Vandmøller, dambrug m. v. 
Kap. 10: Afgørelse ved landvæsensretter. 
Kap. 11: Mindstemål, fredningstider, redskaber og fangst

måder.
Kap. 12: Særlige bestemmelser. 
Kap. 13: Regulativbestemmelser. 
Kap. 14: Videnskabelige undersøgelser og tilvejebringelse af 

statistiske oplysninger.
Kap. 15: Tilsynet.
Kap. 16: Straf og påtale m. v.
Kap. 17: Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m. v.

Med hensyn til enkeltheder i lovforslaget må i hovedsagen 
henvises til de udførlige bemærkninger, som ledsagede det ved 
fremsættelsen, hvori der gøres rede for de foreslåede ændringer 
i den gældende ordning. Her skal særlig gøres opmærksom på, 
at bestemmelserne i kap. 16 om straf og påtale er omskrevet på 
lignende måde som i forslaget til ny saltvandsfiskerilov for at 
bringe disse i overensstemmelse med de i de senere år så godt 
som undtagelsesfrit fulgte principper for udformningen af 
straffebestemmelserne i særlovgivningen. Således er de hidtil 
fastsatte bødeminima bortfaldet, ligesom der i forslaget er 
angivet de bestemmelser i loven, hvis overtrædelse medfører 
straf.

For så vidt angår de i henhold til loven udfærdigede ad
ministrative forskrifter, hvis overtrædelse skal kunne medføre 
straf, er foreslået bemyndigelse for fiskeriministeren til i disse 
forskrifter at fastsætte strafbestemmelser. Endelig er fastsat 
bestemmelser om objektivt bødeansvar.

Man har for at overskueliggøre loven ment at burde opdele 
det gældende kap. 1, „alm. bestemmelser“, i flere paragraffer, 
ligesom man har fundet, at de enkelte paragraffer, hvoraf mange 
er særdeles lange, burde opdeles i flere paragraffer og de enkelte 
stykker i flere stykker. Da dette kapitel indeholder en række
28*
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bestemmelser, der er af praktisk betydning for mange borgere, 
og hvis overtrædelse er forbundet med straf, har man anset 
det for meget vigtigt at søge lovens overskuelighed gjort 
lettere.

Af lovforslagets tekst skal gengives kapitel 1 (§§ 1-5), der 
omhandler ferskvandsfiskerilovens område:

§ 1. Denne lov finder anvendelse på fiskeri i søer, åer, bække 
og andre lignende naturlige ferske vande samt i kanaler, grøfter 
og lignende kunstigt frembragte ferske vande, der indgår som 
led i eller træder i stedet for dele af et naturligt vandløbssystem.

§ 2. Bestemmelserne i §§ 12-24, 31-35, 44, 45, 49 og 61 finder 
ikke anvendelse på den del af kunstigt anlagte og lovligt be
stående dambrug, der er afgitret mod andre vande som fore
skrevet i § 36. Det samme gælder vande i enkeltmands, det 
offentliges, et selskabs eller lignende sammenslutnings eje uden 
afløb til sø, å eller strand, eller hvis afløb er af en sådan be
skaffenhed, at fisk ikke kan passere det.

Bestemmelserne i §§ 38-43 samt kapitel 13 finder anvendelse 
på kanaler og grøfter, der ikke omfattes af § 1, samt på tørve
grave og lignende kunstigt frembragte ferske vande og over
svømmede arealer. Lovens øvrige bestemmelser kan helt eller 
delvis af fiskeriministeren på foranledning af en eller flere af de 
i de pågældende vande fiskeriberettigede gøres anvendelige, når 
disse har fiskerimæssig betydning.

§ 3. Fiskeriministeren kan under loven inddrage sådanne 
dele af søterritoriet, der ved deres naturlige beliggenhed, ved 
tilsanding, kunst eller på anden måde efter fiskeriministerens 
skøn enten er af en sådan beskaffenhed, at deres inddragelse 
under denne lov ville skabe betingelser for et i væsentlig grad 
forøget udbytte af fiskeriet, eller allerede er gået over til at 
være ferske vande med i alt væsentligt en bestand af ferskvands
fisk. Fiskeriretten i de inddragne områder tilfalder staten. Til
ladelse til inddæmning, opfyldning m. m. kan uafhængigt heraf 
meddeles som hidtil.

§ 4. Den almindelige adgang til fiskeri i fjorde og vige, der 
hidtil har været undergivet reglerne for saltvandsfiskeri, og som
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endnu ikke er inddraget i henhold til § 3, selv om området i 
øvrigt har ferskvandskarakter, berøres ikke af nærværende lov.

§ 5. I tvivlstilfælde afgør fiskeriministeren, om de i denne 
lov indeholdte bestemmelser er helt eller delvis anvendelige 
på et fersk vand.

Det ses heraf, at loven efter forslaget skal omfatte kanaler, 
grøfter o. lign, kunstigt frembragte ferske vande, som indgår som led 
i eller træder i stedet for dele af et naturligt vandsystem. Dette 
betegner noget nyt i forhold til den gældende ördning.

Lovforslaget fremsattes i folketinget i forbindelse med 3 andre 
fiskeriforslag (se de 2 nærmest foregående og den efterfølgende sag). 
Det behandledes også sammen med disse lovforslag, dels ved 1. be
handling, dels i et udvalg. Dette nåede ikke at få afgivet betænkning 
inden folketingssamlingens slutning.

4. Forslag til lov om fiskeri i Randers Fjord og 
Gudenå m. m. (Fiskeriminister A. C. Normann). [A. sp. 1741], 

Mundtlig fremsættelse 13/3 (F. sp. 3920). 1. beh. 10/4 (F. sp. 
4739). Partiernes ordførere: H. Larsen (Bjerre), Østergaard, 
Vestergaard Poulsen, Kirkegaard, Vivike og Bækgaard. Hen
vist til samme udvalg som forslag til lov om saltvandsfiskeri 
m. fl. lovforslag.

Lovforslaget tilsigtede en omredigering og modernisering 
af den gældende lov nr. 503 af 19. december 1951 om fiskeri i 
Randers Fjord og Gudenå m. m.

I bemærkningerne til lovforslaget oplyses, at det er ud
arbejdet på grundlag af en indstilling af en af fiskerikommis
sionen af 27. juni 1961 nedsat underkommission om fersk
vandsfiskeri, herunder landvinding og forurening vedrørende 
ferske vande og omplantning i ferske vande. Ved den nu sted
fundne revision har man søgt at skyde alle de bestemmelser ud, 
der er almindeligt gældende for henholdsvis saltvand og fersk
vand, og kun medtage de bestemmelser, som afviger fra disse. 
Man har herunder overvejet spørgsmålet om, hvorvidt en særlig 
lov stadig bør gælde i området, eller om disse særbestemmelser 
burde indarbejdes i de 2 hovedlove.
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Ved udformningen af den gældende lov om fiskeri i Randers 
Fjord og Gudenå drøftedes det samme spørgsmål, idet der fra 
enkelte sider havde været ønsker fremme om at ophæve denne 
særlov. Man var tillige af den opfattelse, at eventuelle særregler 
burde optages, dels i en vedtægt for fjorden, dels i et regulativ 
for åen.

Som det fremgik af den betænkning i 1950, der blev af
givet af det af fiskeriministeriet nedsatte udvalg til revision af 
de 3 dagældende fiskerilove, antoges gennemførelsen af et 
regulativ for området oven for Randers Fjord at ville støde på 
uoverstigelige vanskeligheder under hensyn til det store antal 
lodsejere og de forskelligartede interesser i området, herunder 
det hidtidige frie fiskeri på en del af området. Ligeledes antoges, 
at opretholdelse af en vedtægt for Randers Fjord ville være 
særdeles uheldig, idet fiskerne i Randers, som udgør det alt 
overvejende antal af fiskere på fjorden, ikke eller kun i ringe 
omfang vil opfylde betingelserne for at være stemmeberettiget 
og derfor være afskåret fra at få indflydelse på en eventuel ved
tægts indhold, medens erhvervsfiskerne ved fjordens ydre del, 
hvilke fiskere ikke fisker i fjorden, men i havet udenfor, bliver 
bestemmende.

Imidlertid har lokale interesser været af den opfattelse, at 
en særlig lov stadig bør gives for området, hvorfor man også i 
henhold til det ovenfor anførte ikke har ment at burde ophæve 
denne særlige lovgivning.

Lovforslaget fremsattes i folketinget i forbindelse med tre 
andre fiskeriforslag (se de nærmest foregående sager) og behandledes 
sammen med disse.

Det udvalg, hvortil lovforslagene henvistes, afgav ikke betænk
ning. ___________

5. Forslag til lov om ministres strafansvar. (Af Iver
Poulsen, Bækgaard, Grøndahl, Mose Hansen, Rimstad og Birthe 
Wetlesen). [A. sp. 49].

Skriftlig fremsættelse 2/10 (F. sp. 79). 1. beh. 13/n (F. sp. 
974). Partiernes ordførere: K. Axel Nielsen, Helga Pedersen, 
Ninn-Hansen, Helge Larsen, Aksel Larsen og Iver Poulsen.
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Henvist til samme udvalg som forslag til lov om ministres 
ansvar (se side 340). Betænkning (B. sp. 375) afgivet 4/3. 2. beh. 
1113 (F. sp. 3690). Taget tilbage.

Lovforslaget var, bortset fra nogle få ændringer, identisk 
med det af de samme forslagsstillere i samlingen 1962-63 frem
satte lovforslag, der efter 1. behandling henvistes til behandling 
i et udvalg, der ikke afgav betænkning, men afgav en beretning 
om sit arbejde, jfr. årbog 1962-63, side 438. De enkelte æn
dringer i forslaget var foranlediget dels af justitsministerens 
bemærkninger under den tidligere 1. behandling, dels af mini
sterens redegørelse til udvalget om lovforslaget (optrykt som 
bilag til udvalgets beretning).

Efter 1. behandling af lovforslaget, der foretoges sammen 
med 1. beh. af det af justitsministeren fremsatte lovforslag om 
ministres ansvar (se side 340) og det af medlemmer af venstre 
og det konservative folkeparti fremsatte forslag til lov om 
ministres ansvarlighed (se side 456), henvistes de 3 lovforslag 
til samme udvalg.

I betænkningen indstillede udvalget det heromhandlede lov
forslag til forkastelse.

Ved sagens 2. behandling kritiserede ordføreren for forslagsstil
lerne den behandling, udvalget havde givet de uafhængiges forslag, 
som i realiteten ikke var blevet drøftet med partiets repræsentant. 
Ud fra den opfattelse, at det vigtigste var, at man fik en minister
ansvarslov, meddelte han, at partiet dog ville stemme for regeringens 
forslag til ministeransvarlighedslov, og tog i overensstemmelse her
med det af de uafhængige fremsatte lovforslag tilbage. Det var hermed 
bortfaldet.

6. Forslag til lov om ændring af lov om retsforholdet 
mellem arbejdsgivere og funktionærer. (Af Henry Chri
stensen, Ninn-Hansen, Haunstrup Clemmensen, Erik Eriksen, 
P. E. Eriksen, Viggo Hauch, Asger Jensen, Axel Kristensen, 
Poul Møller og Poul Sørensen). [A. sp. 61].

Skriftlig fremsættelse 2/io (F. sp. 99). 1. beh. 7/ii (F. sp. 
838). Partiernes ordførere: Egon Jensen, Henry Christensen,
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Ninn-Hansen, Helge Larsen, Erik A. Jensen og Iver Poulsen. 
Henvist til samme udvalg som forslag til lov om ændringer i 
lov om retsforholdet mellem arbejdere og funktionærer (se 
side 287). Betænkning (B. sp. 261) afgivet 26/2. 2. beh. 3/3 (F. sp. 
3433). Taget tilbage.

Lovforslaget svarede ganske til et af forslagsstillerne i 
folketingsåret 1962-63 fremsat lovforslag. Dets ordlyd er gen
givet i årbogen 1962-63, side 442, hvortil der henvises. Lov
forslaget henvistes da til et udvalg, der ikke nåede til ende 
med sit arbejde, men afgav en beretning.

Det heromtalte lovforslag behandles sammen med det af 
regeringen fremsatte forslag ti], lov om ændringer i lov om rets
forholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (se side 287), 
som for en stor del indeholdt tilsvarende ændringer i funktio
nærlovens sociale beskyttelsesregler.

Herudover indeholdt nærværende lovforslag imidlertid 
bestemmelser om ændringer i lovens regler om forhandlingsret. 
Disse forslag kunne ikke tiltrædes af regeringspartierne og af 
arbej dsministeren.

Efter at denne havde givet tilsagn om at lade såvel dette 
spørgsmål som andre principielle spørgsmål behandle i et sag
kyndigt udvalg, tog forslagsstillerne ved 2. behandling lovforsla
get tilbage.

7. Forslag til lov om ændring i lov om indkomst
beskatning af aktieselskaber m. v. (Af Fanger, Hagen Hagen
sen, Poul Møller, Poul Sørensen, Thestrup, Knud Thomsen og 
Weikop). [A. sp. 141].

Skriftlig fremsættelse 15/10 (F. sp. 108). 1. beh. 31/10 (F. sp. 
739). Partiernes ordførere: Heie, Ib Thyregod, Fanger, Axel 
Sørensen, Kai Moltke og Mose Hansen. Henvist til udvalg på 
17 medlemmer (Heie (fra 18/3 Thomas Have), Holger Eriksen, 
Ove Hansen, Hjortnæs, Egon Jensen, Kai Jensen (fra T/4 
Henning Rasmussen), Peter Nielsen, Retoft, Axel Sørensen,
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Ib Thyregod [formand], Jens Chr. Christensen, Ejnar Hansen, 
Foged, Fanger, Hagen Hagensen [næstformand], Knud Thom
sen og Kai Moltke).

Det tilsigtedes med lovforslaget at indføre regler om, at de 
kooperative virksomheder skal opgøre deres indkomst og 
beskattes efter samme regler som aktieselskaber m. v.

Det for aktieselskaber gældende indkomstfradrag på 2x/2 
pct. foresloges samtidig forhøjet til 5 pct., hvilket ville med
føre nogen lettelse af aktieselskabsbeskatningen.

Hvis aktieselskaberne ikke havde adgang til at foretage det 
nævnte indkomstfradrag, måtte beskatningsprocenten for deres 
vedkommende — efter hvad der oplyses i bemærkningerne til 
lovforslaget — fastsættes til 36 for at give uforandret provenu. 
Det foresloges derfor, at beskatningsprocenten for de koopera
tive virksomheder fastsættes til 36 imod 44 for aktieselskaberne, 
idet det nævnte indkomstfradrag vanskeligt lader sig overføre 
på de kooperative virksomheder.

Lovforslaget fremsattes i folketinget sammen med de to nær
mest efterfølgende lovforslag. Under 1. behandlingen var foruden 
disse de tre nedenfor under nr. 10, 11 og 12 omtalte lovforslag ind
draget.

Ved fremsættelsen af lovforslagene under nr. 7, 8 og 9 anførte 
Fanger (KF) angående deres formål og indhold:

„De tre lovforslag har til formål at tilvejebringe ligelighed i 
beskatningen af private og kooperative virksomheder. Det konservative 
folkeparti anerkender begge erhvervsformer, men mener, at deres 
indbyrdes styrkeforhold kun kan blive det samfundsmæssigt mest 
effektive, hvis deres konkurrencebetingelser er rimelige.

Det i 1956 nedsatte udvalg til undersøgelse af kooperationsbeskat
ningen undersøgte beskatningen af private og tilsvarende kooperative 
virksomheder og nåede til det resultat, at de private virksomheder 
betaler betydeligt mere i skat end de kooperative, både når man 
ligestiller virksomheder med samme omsætning og virksomheder 
med samme indkomst. Det blev godtgjort, at købmænd betaler tre 
gange så meget i skat som brugsforening og uddeler tilsammen ved 
samme indkomst, og at visse andelsselskaber i korn-, foderstof- og 
gødningsbranchen slipper med en skat, der er langt mindre end den, 
en konkurrerende privat virksomhed med samme indkomst må 
udrede.

Den gamle forbrugerkooperation er for længst i sin erhvervs
udøvelse kommet på linje med det private erhvervsliv, og det er der-
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for naturligt, at der nu fremsættes forslag om skattemæssig ligestil
ling. Allerede den 19. marts 1949 opfordrede de nuværende regerings
partier og de to store oppositionspartier den daværende regering til 
at søge tilvejebragt ligelighed i beskatningen af de to virksomheds
former. Denne ligelighed må nu tilvejebringes.

Forslaget til lov om ændring i lov om indkomstbeskatning af 
aktieselskaber m. v. bygger på følgende synspunkter:

1) Samtlige former for kooperative virksomheder beskattes på 
basis af et skattepligtigt regnskabsoverskud, der opgøres på samme 
måde som hos andre erhvervsvirksomheder. Dette medfører, at 
kooperative virksomheder skattefrit kan afskrive på maskiner og 
inventar, på bygninger, på varelagre, på bindende købskontrakter 
samt henlægge skattefrit til investeringsfonds.

2) De kooperative virksomheder kan ikke ved opgørelsen af den 
skattepligtige indkomst fradrage dividende, etterbetaling eller bonus, 
der udbetales til medlemmerne. Den eneste undtagelse er mejeriers 
og slagteriers etterbetaling, idet denne afregning er en indarbejdet 
betalingsform for leverandørernes produkter.

3) Den for aktieselskaber gældende datterselskabslempelse c ver
føres til også at gælde for kooperative virksomheder, når disse ejer 
mindst 25 pct. af den dividendegivende forenings andelskapital eller 
af aktieselskabets aktiekapital.

4) Kooperative foreningers skatteindkomst beskattes på lige 
fod med aktieselskaber. Dette vil med den nuværende aktieselskabs
beskatning betyde en skatteprocent på 41 med halvdelen af den 
betalte skat som fradragsberettiget.

5) Men vi foreslår samtidig en nedsættelse af aktieselskabsbe
skatningen ved, at det skattefri fradrag på 2 % pct. af aktiekapitalen 
forhøjes til 5 pct. Med denne ændring reduceres kooperationsbeskat
ningen til 36 pct.

Forslaget til lov om ændring i lov om særlig indkomstskat m. v. 
tilsigter at skabe ligestilling også på dette område. Vi er ikke til
hængere af denne beskatningsform, men når den gælder for private, 
må den også gælde for kooperative virksomheder.

Forslaget til lov om ændring i lov om investeringsfonds har til 
hensigt at tillade kooperative virksomheder at benytte loven om 
investeringsfonds.

Må jeg til sidst fremhæve betydningen af, at man lemper aktie
selskabsbeskatningen ved at tillade 5 pct. af aktiekapitalen fradraget, 
før skatten beregnes, i stedet for som nu 2% pct.

Lempelsen vil stimulere den vigtige opsparing i aktieselskaber, 
der kommer hele samfundet til gode, og den vil modvirke den nu
værende dobbeltbeskatning af udbyttet i danske aktieselskaber.“

Ved 1. behandling af nærværende lovforslag og de fem nedenfor 
omtalte (nr. 7-12) gav finansministeren udtryk for tvivl om, at lov-
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forslagene byggede på de rigtige principper. „Det giver ikke uden 
videre ligelighed at anvende samme principper på virksomheder, 
hvis forhold er forskellige. Imidlertid erkender regeringen for så 
vidt, at der foreligger et problem, som man søger at finde en løsning 
på, og jeg kan da også henvise til, at der i de to foregående folketingsår 
af regeringen er fremsat forslag til en vis skærpelse af den nuværende 
beskatning af de kooperative virksomheder, men inden for den nu
værende lovgivnings principper. Disse regeringsforslag var udtryk 
for en imødekommende indstilling over for de synspunkter, der 
repræsenteres af de to forslagsstillende partier.

Regeringens forslag var oplæg til en forhandling, og jeg kan kun 
beklage, at 2 folketingsår er gået, uden at udvalgsfcrhandlingerne 
har givet et resultat, hvorom der kunne blive bred enighed. Rege
ringen er for sit vedkommende stadig villig til forhandling. Ved ud
sigten til, at venstre og det konservative folkeparti ville fremsætte 
egne forslag, har regeringen foreløbig valgt at indtage en afventende 
holdning; men jeg må naturligvis forbeholde mig senere at fremsætte 
forslag, såfremt forhandlingerne i det kommende udvalg måtte få 
et forløb, der gør fremsættelse af lovforslag fra min side hensigts
mæssig.

Jeg er lidt i tvivl om, hvorvidt den kendsgerning, at venstre og 
det konservative folkeparti møder med hver sit sæt forslag, vil lette 
eller besværliggøre forhandlingerne.........

Ud over en omlægning og væsentlig forøgelse af beskatningen af 
kooperative virksomheder tager de to sæt forslag sigte på en lempelse 
af aktieselskabsbeskatningen. Jeg anerkender den dygtige indsats, 
der er præsteret i disse år, også af den del af erhvervslivet, der er 
organiseret som aktieselskaber. Men netop de resultater, som er nået, 
peger ikke i retning af, at en lempelse af beskatningen kan siges at 
være nødvendig. Med henblik på det kommende skatteår er provenu
tabet ved de foreslåede ændringer skattemæssigt beregnet til omkring 
65 mill. kr. Det er af en sådan størrelsesorden, at vi, hvis ændringen 
blev gennemført, måtte se os om efter erstatning andetsteds, så vidt 
vi i øjeblikket kån bedømme den statsfinansielle udvikling. Dette er 
en grund mere for mig til at fraråde denne ændring i aktieselskabs
beskatningen.“

Heie (S) troede ikke, at man efter de foreliggende undersøgelser 
med sikkerhed kunne udtale sig om en eksisterende ulighed mellem 
beskatningen af brugsforeningerne og købmændene. „Bl. a. har 
andelsbevægelsens repræsentanter i udvalget [af 1956] stillet forslag 
om, at man ud over købmand, respektive uddeler, også inddrager 
det øvrige i virksomheden beskæftigede personales indkomst- og 
skatteforhold i undersøgelsen, men dette har udvalgets flertal afvist. 
Meget tyder dog på, at en sådan udvidet beregning afgørende vil 
ændre hele billedet, således at den typiske brugsforening bidrager
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med en lige så stor — eller endog større — procentdel af sin omsæt
ning til skatteprovenuet som den typiske købmand.

Der er jo i dag til behandling 2 sæt lovforslag, der i mange hen
seender er identiske, men på enkelte punkter afviger fra hinanden. 
Det kunne i den forbindelse egentlig være interessant at få at vide, 
med hvilken motivering venstre sondrer så stærkt mellem forbruger
kooperationen og andelsbevægelsens produktions-, salgs- og indkøbs
foreninger. Det nævnes i fremsættelsen, at dividenden her beskattes 
hos modtageren i modsætning til brugsforeningsdividenden. Ganske 
vist, men denne sammenligning er vel næppe særlig relevant, idet det 
vel snarere er de tilsvarende private produktions-, salgs- og indkøbs
selskaber, man skal sammenligne med. Er disse organiseret som aktie
selskaber, beskattes udbyttet jo hos aktionærerne. På dette punkt 
forekommer det konservative forslag unægtelig mere konsekvent.

Som man vil kunne forstå, kan jeg på mit partis vegne ikke 
anbefale de foreliggende lovforslag, men på den anden side kan vi 
ikke have noget imod, at de behandles nærmere i et udvalg, for at 
det kan blive undersøgt, om der er mulighed for at finde et fælles 
grundlag i dette spørgsmål.“

Ib Thyregod (V) bekræftede, at der på dette område ikke var 
enighed mellem venstre og det konservative folkeparti, og fortsatte:

„Jeg vil dog tro, at en sådan enighed vil kunne opnås, og det 
afgørende for os er at opnå praktiske resultater i retning af at af
skaffe den ulighed, som findes efter den eksisterende lovgivning, hvad 
jo også den højtærede finansminister erkender ved at sige, at der her 
foreligger et problem.

Det ærede medlem hr. Heie kom ind på nogle af de betragtnin
ger, jeg har gjort gældende i min skriftlige fremsættelse [se nedenfor 
under nr. 10]. Når vi har valgt den vej, for så vidt angår brugsforenin
gerne, at anvende aktieselskabsbeskatningens regler, er det netop 
fordi der gennem de senere år er sket en udvikling fra de små brugs
foreninger på landet og i byerne til den centralisering af hele brugs- 
foreningsbevægélsen, som det ærede medlem formentlig kender bety
delig bedre end jeg. Ifølge referater i pressen fra den 21. oktober i år 
vil det blive nødvendigt at nedlægge ca. 1.000 brugsforeninger, og man 
har omfattende centraliseringsplaner inden for brugsforeningsbevæ
gelsen. Det er ikke noget nyt; det er ting, som har været omtalt 
gennem nogen tid.“

Taleren sluttede sin udførlige redegørelse med at beklage, at 
andelsbevægelsen ikke selv havde stillet forslag om beskatningsmæs
sig ligestilling. „Det har man ikke forsøgt; vi må derfor gå i gang 
med disse problemer, og vi har altså i vort parti fundet, at de lov
forslag, vi her er kommet med, rammer så retfærdigt som muligt. 
Helt retfærdig kan vel ingen ordning blive, men i hvert fald så ret
færdig som muligt. Jeg skal derfor udtrykke håbet om, at der vil 
komme et positivt resultat ud af de kommende udvalgsforhandlinger.“
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Fanger (KF) takkede finansministeren for tilsagnet om forhand
ling om sagen. Om venstres forslag udtalte han: „Det er identisk 
med vort, hvad angår lettelsen af aktieselskabsbeskatningen, og det 
er identisk med vort, hvad angår beskatningen af brugsforeningerne, 
men venstre undtager andelsproduktions-, salgs- og indkøbsforenin
ger. Efter vor formening kan man ikke således undtage disse koope
rative virksomheder, som jo består af f. eks. andelsmejerier, andels
slagterier, andelscementfabrikker, andelsgødningsforeninger, andels
foderstofforeninger, andelsægforeninger o. s. v., som arbejder i kon
kurrence med og undertiden med prisaftaler med de tilsvarende aktie
selskaber. Lad os se, hvem der klarer sig bedst i konkurrencen, når 
de også skattemæssigt ligestilles.“

Axel Sørensen (RV) tog som udgangspunkt for sit indlæg det 
af afdøde finansminister Hans R. Knudsen i samlingen 1962-63 
fremsatte lovforslag om ændring i lov om indkomstbeskatning af 
aktieselskaber m. v. (årbog 1962-63, side 381). Dette var „på adskil
lige punkter udtryk for en vis imødekommenhed over for de to partier, 
der i dag møder med deres selvstændige forslag. I det udvalg, der 
beskæftigede sig med dette forslag, søgte man at opnå enighed. 
Det lykkedes ikke, men der vistes de to partier den imødekommenhed, 
at det blev foreslået dem, at de skulle bearbejde og fremsætte deres 
eget forslag. Det lykkedes ikke, inden samlingen sluttede, men nu 
foreligger resultatet af deres arbejde, og det er det, vi skal tage 
stilling til.

Forskellen mellem de to partiers forslag kan jo betegnes som 
værende meget ringe. Der kan næppe mangle ret meget, måske blot 
et udvalgsmøde, før de to partier kan enes om en fælles linje.“

Det radikale venstre ville gøre en indsats for at få „en retfærdig 
beskatning af såvel købmandsstanden som brugsforeningsbevægelsen, 
uden at vi vil skele til det politiske eller slå politisk mønt af det. Vi 
mener, at man igennem en retfærdig beskatning må lade de menne
skelige og samfundsbetonede synspunkter gå forrest og frem for de 
snævre partitaktiske.

Vi kan derfor ikke se det rigtige i de foreliggende forslag, som 
de er bygget op, idet venstre og de konservative vil slå aktieselska
berne og kooperationen i hartkorn i beskatningsmæssig henseende. 
Man bør jo huske på den store forskel mellem de to former, som alle
rede er nævnt her, idet kooperationen er det levende arbejde i for
brugerkredse, som har samlet sig i et fællesskab for at kunne købe og 
producere billigt til medlemmernes forbrug, medens forholdene under 
aktieselskabsformen er mere upersonlige. Selv om selskaberne drives 
og ledes på den bedste måde, vil der altid være knyttet den opfat
telse til aktieselskabsformen, at baggrunden er kapitalen og aflast
ningen til en mindre kreds af aktionærer, en afkastning, der helst 
skal være så stor som muligt ... “.
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Kai Moltke (SF) nærede tvivl om, at „den landlige del af partiet 
venstre i særlig grad føler sine interesser varetaget ved netop denne 
form for beskatningslovgivning. Man er nødt til at tage med i bille
det, at venstre endnu er sammensat på en sådan måde, at partiet 
ikke kan præstere den sammenhængende og sluttede logik, som de 
konservative møder op med. Derfor denne tretrinsraket, venstre har 
skabt med hensyn til beskatningen: man tør ikke fuldt konsekvent 
følge sin partner i kapløbet om den frie købmand og den private 
handel.

Dernæst endnu et sidste angreb på selve lighedsprincippet. I 
hvilken tid er det, de to partier foreslår en sådan beskatningsform? 
Ser man på forslagene, skulle man tro, at vi endnu levede i det hyg
gelige, isolerede gamle nationalsamfund. Men hvad er det nye på 
handelens område, som kooperationen står over for? Vel først og 
fremmest det, at vi på det danske marked får kædeforretninger og 
udenlandske koncerner, som arbejder efter og er underkastet helt 
andre regler end både den danske fri købmand og kooperationen. 
Spørgsmålet er derfor, hvor stor ligheden er i det danske samfund i 
øjeblikket med sådanne typer for kapitalistisk handels- og industri
virksomhed.“

Mose Hansen (Uafh) kunne principielt give tilslutning til venstres 
forslag, „idet der heri foretages en adskillelse mellem forbrugskoope
rationen, som sælger til private forbrugere, og den kooperation, som 
sælger varer til brug i en erhvervsvirksomhed, og hvor et eventuelt 
overskud kommer til udbetaling og beskattes sammen med andels
haverens indtægter.

Indkøbs-, produktions- og salgsforeningerne har haft en meget 
stor betydning for det stade, hvorpå landbruget står i dag; de nævnte 
foreninger handler kun med medlemmer, og overskuddet beskattes 
sammen med andelshavernes indtægter. Derfor ønsker vi disse for
eningers skattemæssige forhold bibeholdt.

På mit partis vegne kan jeg give tilslutning til, at de kooperative 
virksomheder, der efter lovforslaget skal beskattes som aktieselskaber, 
på alle andre områder med hensyn til skattefri afskrivning ved inve
stering og investeringsfonds ligestilles med aktieselskaber.

Vort parti er også tilhænger af den foreslåede ændring, hvorefter 
aktieselskaber i fremtiden får ret til et skattefrit fradrag på 5 pct. 
af aktiekapitalen i stedet for 2% pct., inden indkomstbeskatning 
beregnes, idet en sådan ændring synes os påkrævet; det vil fremme 
opsparingen i aktier og dermed lette industriens investeringsbehov 
og -ønsker“.

Det folketingsudvalg, som lovforslagene henvistes til, afgav ikke 
betænkning.
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8. Forslag til lov om ændring i lov om særlig ind
komstskat m. V. (Af Fanger, Hagen Hagensen, Poul Møller, 
Poul Sørensen, Thestrup, Knud Thomsen og Weikop). [A. sp. 
139].

Skriftlig fremsættelse 15/10 (F. sp. 108). 1. beh. 31 /10 (F. sp. 
739). Partiernes ordførere: Heie, Ib Thyregod, Fanger, Axel 
Sørensen, Kai Moltke og Mose Hansen. Henvist til samme ud
valg som forslag til lov om ændring i lov om indkomstbeskat
ning af aktieselskaber m. v. (se nærmest foregående sag) m. fl. 
lovforslag.

Lovforslaget gik ud på, at § 13, sidste punktum, i lov om 
særlig indkomstskat, jfr. lovbekendtgørelse nr. 205 af 13. juni 
1961 og lov nr. 232 af 31. maj 1963, skulle udgå og kooperative 
virksomheder derved blive skattepligtige af særlig indkomst 
på samme måde som aktieselskaber.

Lovforslaget fremsattes i forbindelse med det af de samme for
slagsstillere fremsatte forslag til lov om ændring i lov om indkomst
beskatning af aktieselskaber m. v. (se ovenfor) og tilsigtede ligesom 
dette forslag i beskatningsmæssig henseende at ligestille de koopera
tive virksomheder med aktieselskaber.

Angående lovforslagets begrundelse og behandling i folketinget 
henvises til, hvad der er anført under omtalen af den nærmest fore
gående sag.

Det folketingsudvalg, der behandlede sagen, afgav ikke betænk
ning.

9. Forslag til lov om ændring i lov om investerings
fonds. (Af Fanger, Hagen Hagensen, Poul Møller, Poul Søren
sen, Thestrup, Knud Thomsen og Weikop). [A. sp. 149].

Skriftlig fremsættelse 15/10 (F. sp. 108). 1. beh. 31/10 (F. sp. 
739). Partiernes ordførere: Heie, Ib Thyregod, Fanger, Axel 
Sørensen, Kai Moltke og Mose Hansen. Henvist til samme 
udvalg som forslag til lov om ændring i lov om indkomstbeskat
ning af aktieselskaber m. v. (se ovenfor under nr. 7) m. fl. 
lovforslag.

Lovforslaget gik ud på at give § 2 i loven om investerings-
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fonds, jfr. lovbekendtgørelse nr. 340 af 10. december 1958, 
følgende affattelse:

„Berettiget til at foretage henlæggelse til investeringsfond 
er alle skattepligtige personer, selskaber, foreninger, institu
tioner m. v., der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, bort
set fra dødsboer.“

Lovforslaget fremsattes i forbindelse med det af de samme for
slagsstillere fremsatte forslag til lov om ændring i lov om indkomst
beskatning af aktieselskaber m. v. (se ovenfor under nr. 7) og tilsigtede 
i relation til retten til at henlægge til investeringsfonds at sidestille 
de kooperative virksomheder med andre skattepligtige.

Angående lovforslagets begrundelse og behandling i folketinget 
henvises til, hvad der er anført under omtalen af lovforslaget om 
ændring i loven om indkomstbeskatning af aktieselskaber m. v. 
(se ovenfor under nr. 7).

Det udvalg, der behandlede sagen, afgav ikke betænkning.

10. Forslag til lov om ændring i lov om indkomst
beskatning af aktieselskaber m. v. (Af Ib Thyregod, Anders 
Andersen, Jens Chr. Christensen, Erik Eriksen, Foged, Ejnar 
Hansen og Axel Kristensen). [A. sp. 153].

Skriftlig fremsættelse 15/10 (F. sp. 110). 1. beh. 31/10 (F. sp. 
739). Partiernes ordførere: Heie, Ib Thyregod, Fanger, Axel 
Sørensen, Kai Moltke og Mose Hansen. Henvist til samme ud
valg som forslag til lov om ændring i lov om indkomstbeskat
ning af aktieselskaber m. v. (se ovenfor under nr. 7) m. fl. 
lovforslag.

Det tilsigtedes med lovforslaget at indføre regler om, at 
brugsforeninger skal opgøre deres indkomst efter samme regler 
som aktieselskaber m. v.

Derimod havde forslagsstillerne ikke fundet det rimeligt 
at lade aktieselskabsbeskatningen omfatte andre kooperative 
virksomheder, der har til formål at indkøbe, fremskaffe eller 
fremstille varer eller tjenesteydelser udelukkende til medlem
mernes bedrifts udøvelse. Disse foreninger vil det være natur
ligt at sidestille med produktions- og salgsforeninger.
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Det for aktieselskaber gældende indkomstfradrag på 21/2 
pct. foresloges samtidig forhøjet til 5 pct., hvilket ville med
føre nogen lettelse af aktieselskabsbeskatningen.

Hvis aktieselskaberne ikke havde adgang til at foretage 
det nævnte indkomstfradrag, måtte beskatningsprocenten for 
deres vedkommende — efter hvad der anføres i bemærkningerne 
til lovforslaget — fastsættes til 36 for at give uforandret pro
venu. Det foresloges derfor, at beskatningsprocenten for brugs
foreningerne skulle fastsættes til 36 pct. imod 44 pct. for aktie
selskaberne, idet det nævnte indkomstfradrag vanskeligt lader 
sig overføre på brugsforeningerne.

På tilsvarende måde foresloges den i det tidligere fremsatte 
regeringsforslag stipulerede beskatningsprocent på 15 for ind
købs- samt produktions- og salgsforeninger nedsat til 14. Lige
ledes foresloges de i selskabsskattelovens §§ 20 og 21 fastsatte 
beskatningsprocenter på 41 for gensidige forsikringsforeninger 
samt udenlandske selskaber nedsat til 38.

Lovforslaget og de to nærmest efterfølgende lovforslag begrun
dedes ved fremsættelsen af Ib Thyregod således:

„Disse lovforslag sigter på at skabe ligelighed i beskatningen 
mellem kooperation og den private handel. Grundlaget for den nuvæ
rende beskatning af kooperationen er udskrivningsloven for 1949-50, 
der blev gennemført efter en den 19. marts 1948 vedtagen dagsorden 
om, at der skulle søges tilvejebragt ligelighed i beskatningen mellem 
kooperative virksomheder og det øvrige erhvervsliv. Denne lovgiv
ning går bl. a. ud på, at brugsforeninger og andre kooperative virk
somheder opgør deres formue efter statsskattelovens almindelige 
regler, og at beskatningen herefter foretages af en fikseret indtægt 
på 4 pct. og 6 pct. for henholdsvis lukkede og åbne foreninger, medens 
foreningens regnskabsmæssige overskud, derunder dividenden, ikke 
indgår under beskatningen.

Efter gennemførelsen af denne lovgivning nedsattes i 1952 et 
embedsmandsudvalg, der fik til opgave at undersøge, om den nye 
lovgivning havde medført skattemæssig ligestilling. Dette udvalg 
afgav betænkning i 1956, men herefter nedsattes en kommission med 
repræsentanter for såvel kooperation som den private handel, der 
afgav to betænkninger i 1959 og 1960.

Denne kommission foretog en gennemgang af et omfattende 
materiale vedrørende købmænd, brugsforeninger og uddelere i 15 
skattekredse. Ved opgørelsen sammenlignede man uddelerens og 
brugsforeningens samlede skat med købmandens. Uanset dette viste 
29
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det sig, at virksomheder af ensartet størrelse betalte forskellig skat, 
hvad enten man lagde vægt på virksomhedens omsætning eller ind
komst, og at uligheden i forhold til købmanden var betydelig. Koope
rationen, der som nævnt selv var repræsenteret i udvalget, har hæv
det, at disse beregninger ikke er dækkende, bl. a. fordi medhjælperes 
beskatning ikke er medtaget i grundlaget; men man har ikke fundet 
anledning til selv at foretage nye undersøgelser eller tage initiativet 
til sådanne.

Ved gennemførelsen af ændringer i aktieselskabsbeskatningen i 
1960 blev kooperationens beskatning taget ud af lovforslaget, og i 
betænkningen fra folketingsudvalget udtaltes det herefter:

„Drøftelserne af kooperationens beskatningsforhold har ført til 
enighed i udvalget om, at en egentlig reform på dette område bør 
udsættes til det kommende folketingsår.“

I marts 1962 fremsatte afdøde finansminister Hans R. Knudsen 
et forslag til ændring i lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber 
m. v., der senere blev genfremsat, men som næsten var identisk med 
det lovforslag, som i 1960 blev trukket tilbage, og en betydelig 
arbejdsbyrde blev derfor pålagt folketingsudvalget med henblik på 
udarbejdelse af en reform svarende til, hvad der var forudsætningen 
i 1960.

Det af venstres medlemmer i folketingsudvalget nu udarbejdede 
lovforslag sigter på at skabe denne lighed mellem beskatningen af 
den private handel og kooperationen. Det må være naturligt at 
foretage en sondring mellem forbrugerkooperationen-brugsforeningerne 
på den ene side og produktions-, salgs- og indkøbsforeningerne på den 
anden side. Brugsforeningerne, derunder navnlig H.B., F.D.B. og de 
til disse knyttede fabrikationsvirksomheder, har efterhånden fået et 
sådant forretningsmæssigt koncernpræg, at det ikke kan være rime
ligt at påberåbe sig de oprindelige andelsprincipper om solidarisk 
hæftelse m. v. som grundlag for en lempeligere beskatning. Efter at 
H.B. har skiftet navn fra Hovedstadens Brugsforening til Hjemmenes 
Brugsforening og efter sammenslutning med en række brugsforenin
ger, er det ganske klart, at vi står over for dannelsen af en landsomfat
tende brugsforening, hvoraf de nuværende brugsforeninger efterhånden 
kun skal være en art filialer. Under hensyn hertil må en beskatning 
ud fra aktieselskabsprincipper være rimelig, og det regnskabsmæssige 
overskud må naturligt danne grundlag for beskatningen.

For at skabe ligelighed må imidlertid også dividenden gå ind under 
beskatning som en del af det regnskabsmæssige overskud. Der er her 
ikke tale om skat af besparelser, svarende til rabatydelser, idet det 
bl. a. klart er fastslået af højesteret i en dom fra 1944, at dividende 
beregnet efter andel i omsætning for et indkøbsaktieselskabs med
lemmer måtte undergives beskatning og ikke kunne sidestilles med 
rabatydelse, hvilket også svarer til embedsmændenes udtalelser i 
den førnævnte udvalgsbetænkning. Skal der skabes ligelighed, må
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dette derfor også gennemføres på dette område. Rabatydelser må 
derimod kunne fradrages. Ud fra et forbrugersynspunkt må det også 
være rimeligere, at konkurrencen mellem brugsforeninger og køb
mænd sker over priserne og i øvrigt på skattemæssigt lige grundlag.

I øvrigt foreslås aktieselskabsbeskatningen lempet for alle sel
skaber i overensstemmelse med vort tidligere fremførte synspunkt 
herom. For produktions-, salgs-, og indkøbsforeninger gør tilsvarende 
hensyn som med forbrugerkooperationen sig ikke gældende, og det 
bør navnlig fremhæves, at dividenden her beskattes hos modtageren 
i modsætning til brugsforeningsdividenden.

De tre lovforslag er fremsat med sigte på at skabe en sådan 
ligelighed. Men at en sådan ligelighed ikke er til stede i den nuvæ
rende lovgivning, er bl. a. påvist af professor, dr. jur. Thøger Nielsen, 
der nu er udnævnt som professor i skatteret ved Københavns univer
sitet............. “

Angående lovforslagets behandling i folketinget henvises til, 
hvad der er anført under omtalen af det ovenfor under nr. 7 om
handlede lovforslag, der har samme titel som nærværende forslag.

Det folketingsudvalg, som behandlede sagen, afgav ikke betænk
ning.

11. Forslag til lov om ændring i lov om særlig ind
komstskat m. V. (Af Ib Thyregod, Anders Andersen, Jens Chr, 
Christensen, Erik Eriksen, Foged, Ejnar Hansen og Axel Kri
stensen), [A. sp. 151].

Skriftlig fremsættelse 15/10 (F. sp. 110). 1. beh. 31/io (F. sp. 
739). Partiernes ordførere: Heie, Ib Thyregod, Fanger, Axel 
Sørensen, Kai Moltke og Mose Hansen. Henvist til samme ud
valg som forslag til lov om ændring i lov om indkomstbeskat
ning af aktieselskaber m. v. (se ovenfor under nr. 7) m. fl. 
lovforslag.

Forslaget fremsattes i forbindelse med det af de samme 
forslagsstillere fremsatte forslag til lov om ændring i lov om 
indkomstbeskatning af aktieselskaber m. v. (se ovenfor under 
nr. 10) og tilsigtede ligesom dette forslag i beskatningsmæssig 
henseende at ligestille brugsforeninger med aktieselskaber.

Efter forslaget vil brugsforeninger blive skattepligtige af 
særlig indkomst på samme måde som aktieselskaber.
29*
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Dette gælder derimod ikke indkøbsforeninger samt pro
duktions- og salgsforeninger, der efter lovforslaget fortsat skal 
være fritaget for at svare særlig indkomstskat.

Angående lovforslagets begrundelse og behandling i folketinget 
henvises til, hvad der er anført under omtalen af de to samtidig frem
satte lovforslag om ændring i lov om indkomstbeskatning af aktiesel
skaber (se ovenfor under nr. 7 og 10).

Det folketingsudvalg, som fik sagen til behandling, afgav ikke 
betænkning.

12. Forslag til lov om ændring i lov om investerings
fonds. (Af Ib Thyregod, Anders Andersen, Jens Chr. Christensen, 
Erik Eriksen, Foged, Ejnar Hansen og Axel Kristensen). [A. sp. 
159].

Skriftlig fremsættelse 15/10 (F. sp. 110). 1. beh. 31/10 (F. sp. 
740). Partiernes ordførere: Heie, Ib Thyregod, Fanger, Axel 
Sørensen, Kai Moltke og Mose Hansen. Henvist til samme ud
valg som forslag til lov om ændring i lov om indkomstbeskat
ning af aktieselskaber (se ovenfor under nr. 7) m. fl. lovforslag.

Lovforslaget fremsattes i forbindelse med det af de samme 
forslagsstillere fremsatte forslag til lov om ændring i lov om 
indkomstbeskatning af aktieselskaber m. v. (se ovenfor under 
nr. 10) og tilsigtede i relation til retten til at henlægge til inve
steringsfonds at sidestille brugsforeninger med andre skatte- 
pligtige-

Ifølge lovforslagets § 1 skulle § 2 i lov om investeringsfonds, 
jfr. lovbekendtgørelse nr. 340 af 10. december 1958, affattes 
således:

„Berettiget til at foretage henlæggelse til investeringsfond 
er alle skattepligtige personer, selskaber, foreninger, institu
tioner m. v., der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, dog 
bortset fra dødsboer samt indkøbsforeninger og produktions- 
og salgsforeninger.“

Angående lovforslagets begrundelse og behandling i folketinget 
henvises til, hvad der er anført under omtalen af de to samtidig frem-
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satte lovforslag om ændring i lov om indkomstbeskatning af aktiesel
skaber m. v. (se ovenfor under nr. 7 og 10).

Det folketingsudvalg, som fik sagen til behandling, afgav ikke 
betænkning.

13. Forslag til lov om ændring i lov om arbejdsanvisning 
og arbejdsløshedsforsikring m. v. (Vedrørende forhøjelse af 
ydelser m. v.). (Af Chr. Madsen, Morten Lange, Aksel Larsen 
og Skræppenborg-Nielsen). [A. sp. 453].

Skriftlig fremsættelse 21/n (F. sp. 1220). 1. beh. 12/12 (F. sp. 
1849). Partiernes ordførere: Bladt, Søren Andersen, Asger 
Jensen, Kirkegaard, Chr. Madsen og Grøndahl. Henvist til 
udvalg på 17 medlemmer (Bladt, Lund Jensen, Evald Kristen
sen, Helge Nielsen [formand], Poul Nilsson, Hans Rasmussen, 
Robert Sørensen, Elna Syvertsen, Aage Fogh. [næstformand], 
Søren Andersen, Søren Jensen, Jacob Sørensen, Skov Thulesen, 
Asger Jensen, Poul Thomsen, Poul Sørensen og Chr. Madsen).

Lovforslaget tilsigtede en forhøjelse af dagpengesatserne og 
en forenkling af arbejdsløshedsloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 238 
af 27. juni 1962.

Om de foreslåede ændringers enkeltheder og begrundelse anførte 
Chr. Madsen (SF) som ordfører for forslagsstillerne ved fremsættelsen:

„Forslaget har til formål at forhøje arbejdsløshedsunderstøttel
sen væsentligt, dog ikke så meget, som vi kunne ønske. De fleste ved 
vel, at vort principielle standpunkt er fuld erstatning for uforskyldt 
arbejdsledighed. Lovforslaget vil gøre det lettere for det høje ting 
at gennemføre ændringer, der tilsigter dette.

Loven om arbejdsanvisning og arbejdsløshedsforsikring m. v., 
som i almindelig tale kaldes arbejdsløshedsloven, har gennemgået 
mange ændringer. I 1960 var grundlaget for ændringerne, at den da
værende regulering var så ringe, at dagpengesatserne kom bag efter 
andre loves. Hvad de nye reguleringsbestemmelser vil give i forhøjel
ser, vides der intet om endnu, i hvert fald ikke officielt. Der vides 
kun dette, at reguleringen kommer over et år efter reguleringsgrund
laget. Formålet med vort ændringsforslag er bl. a. at formindske 
afstanden mellem den fastsatte regulering og den dag, der sker 
ændringer i den kontante udbetaling. I stedet for en ventetid på 
over et år afkortes ventetiden til 6 måneder.
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Som det er nævnt i bemærkningerne til lovforslaget, er der op
stået et misforhold mellem arbejdsløshedsloven og den sociale lovgivning. 
Ved sammenligning med ydelser til invalide- og folkepensionister vil 
det ses, at disse ydelser er en del højere end arbejdsløshedsunderstøt
telsen. Udregnet på årsbasis er arbejdsløshedsunderstøttelsen i øje
blikket 6.458 kr. i dagpenge for en forsørger med fuld anciennitet; 
for pensionister er grundbeløbet 7.032 kr. Hertil kommer børnetil
skud: efter arbejdsløshedsloven 2 kr. 15 øre pr. dag, efter lov om 
invalide- og folkepension, jfr. lov om offentlig forsorg, 4 kr. pr. dag. 
Begge parter har adgang til huslejehjælp. Det må udtrykkelig nævnes, 
at det ikke er invalide- og folkepensionen, der er for høj, men der
imod arbejdsløshedsunderstøttelsen, der er for lav. Denne skævhed 
er opstået i de senere år; tidligere var det omvendte forhold tilfældet. 
Som vi så ofte har sagt det her i det høje ting, må invalide- og folke
pensionen stå i forhold til en arbejdsindtægt, og jeg mener, som det 
er foreslået, at arbejdsløshedsunderstøttelsen også må afpasses efter 
arbejdsindtægten. Princippet i forslaget er, at dagpengene for en 
forsørger skal være 4 gange og for en ikke-forsørger 2% gang den 
gennemsnitlige timeløn.

Ved at forhøje dagpengene for en forsørger fra 20 kr. 70 øre 
til 28 kr. 12 øre, ved forhøjelse af børnetillægget fra 2 kr. 15 øre til 
4 kr. pr. dag og ved at holde huslejehjælpen uden for 4/5 og æg
grænsens beregninger sker der en væsentlig udjævning af den op
ståede skævhed.

Hertil kommer en forenkling af loven. De forskellige regulerings
bestemmelser udgår, idet de overgår til anden lovgivning. Karenstiden, 
26 ugers og 39 ugers bestemmelsen, udgår ligeledes. Det er efter min 
mening tilstrækkeligt med bestemmelsen i lovens § 10, stk. 4.

Endvidere er det hensigten at samordne arbejdsløshedslovens 
bestemmelser om kursus m. v. for arbejdsløse med loven om erhvervs
mæssig uddannelse af ikke-faglærte arbejdere. Såvel faglærte som 
ikke-faglærte må have muligheder for at søge uddannelse ved alle 
egnede læreanstalter.“

Arbejdsministeren gav ved 1. behandling udtryk for, at der i 
lovforslaget var en del ting, som han var positivt indstillet over for. 
De problemer, som søgtes løst, var dog mere komplicerede end scm 
så og kunne efter ministerens opfattelse ikke klares så nemt som 
foreslået, hvilket nærmere begrundedes. Bl. a. ville de foreslåede 
forhøjelser medføre en betydelig merudgift for staten. Arbejdsmini
steriet var imidlertid opmærksom på sagen og havde gennem nogen 
tid arbejdet med disse spørgsmål. „Vi har jo bl. a. fået en tilskyndelse 
hertil gennem de forskellige forslag og ønsker, som er kommet gen
nem udtalelser fra faglige kongresser og forskellige arbejdsløsheds
kassers kompetente forsamlinger. Jeg har yderligere som et led i 
ministeriets forsøg på at få belyst de forskellige foreliggende proble
mer ved en eventuel revision af arbejdsløshedsloven haft drøftelser
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med repræsentanter for arbejdsløshedskasserne, og jeg kan oplyse, at 
disse repræsentanter iklce kan gå ind for det lovforslag, folketinget nu 
har til forhandling, men at de har ønsker og forslag om forskellige 
principielle ændringer i arbejdsløshedsloven.

Som jeg allerede har sagt det her i dag, er jeg positivt indstillet 
over for forsøg på at finde frem til forsvarlige forbedringer og for
enklinger i arbejdsløshedsloven, derunder også pa nogle af de felter, 
som det foreliggende lovforslag berører; men som jeg har klargjort 
det, er det meget komplicerede principielle spørgsmål, vi her står 
over for. Jeg mener ikke, at det foreliggende lovforslag kan betragtes 
som et rimeligt grundlag for folketingets forhandlinger. Dertil er det 
for lidt gennemarbejdet og på væsentlige punkter alt for forenklet i 
forhold til de komplicerede problemer, det drejer sig om.

Jeg er derfor efter mine drøftelser med repræsentanter for arbejds
løshedskasserne nået til det resultat, at det er nødvendigt at lade 
et sagkyndigt udvalg gennemgå alle de principielle problemer, der 
knytter sig til satsforhøjelserne og disses finansiering, til spørgsmålet 
om en eventuel lempelse i adgangen til at oppebære understøttelse og 
vedrørende en forenkling af arbejdsløshedsforsikringens administra
tion. Jeg agter derfor snarest at nedsætte et sådant sagkyndigt ud
valg og vil bede dette om at gennemgå disse spørgsmål så hurtigt, 
som det er muligt.“

Bladt (S) udtalte sig på linje hermed. Han så meget gerne, at 
den af ministeren bebudede udredning af sagen fandt sted, men er
klærede sig i øvrigt villig til at deltage i en udvalgsbehandling af 
lovforslaget.

Søren Andersen (V) kunne tiltræde, at arbejdsløshedslovgivnin
gen blev taget op til grundig overvejelse, men det burde være i en 
kommission, der ikke blot havde embedsmænd som medlemmer. 
Venstre var meget interesseret i, at sagen blev set i et vidt perspektiv: 
selve sikringsordningens placering i det almindelige sociale sikrings
system her i landet.

Asger Jensen (KF) udtalte, at hans parti fandt en strukturæn
dring på dette område påkrævet. Det kunne overvejes, om der var 
brug for ændringer i dagpengesatserne. „Hvis der bliver større udgif
ter for kasserne, lad os så i en tid betale dem ud fra en fond, der 
dannes af en mindre del af kassernes store formue, og lad os benytte 
denne tid til at foretage en højst tiltrængt modernisering af kassernes 
struktur, så vi når frem til én stor arbejdsløshedsforsikring her i 
landet. Det vil betyde en mere hensigtsmæssig administration og 
give mulighed for en større solidaritet.“

Kirkegaard (RV) tilsluttede sig tanken om at få sagen nærmere 
undersøgt.

Grøndahl (Uafh) henviste til, at „ifølge gældende lovs § 15 kan 
en arbejdsløs foruden sin understøttelse få børnetillæg, huslejehjælp, 
brændselshjælp, julehjælp, rejsehjælp, hjælp til dobbelt husførelse
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og flyttehjælp. Jeg synes bestemt ikke, at samfundet har været 
karrigt her, og med den store stigning i lønmodtagernes realløn, der 
er sket i de sidste 10 år, ville det ikke være samfundsfjendsk at mene, 
at lønmodtagerne selv kunne yde noget mere for at sikre sig mod 
arbejdsløshed i stedet for ustandselig at komme med krav til stats
kassen.“ De uafhængige kunne ikke støtte lovforslaget.

Efter forhandlingens slutning henvistes lovforslaget til behand
ling i et folketingsudvalg. Dette afgav ikke betænkning.

14. Forslag til lov om ministres ansvarlighed. (Af 
Ninn-Hansen, Helga Pedersen, Vagn Bro, Erik Eriksen, Poul 
Møller, Harald Nielsen, Poul Sørensen og Thestrup.) [A. sp. 173].

Skriftlig fremsættelse 17/10 (F. sp. 421). 1. beh. 13/n (F. sp. 
975). Partiernes ordførere: K. Axel Nielsen, Helga Pedersen, 
Ninn-Hansen, Helge Larsen, Aksel Larsen og Iver Poulsen. 
Henvist til samme udvalg som forslag til lov om ministres 
ansvar (se side 340). Betænkning (B. sp. 375) afgivet 4/3.
2. beh. 11/3 (F. sp. 3691). Taget tilbage.

Lovforslaget var bortset fra enkelte ændringer identisk 
med det af de samme forslagsstillere i samlingen 1962-63 frem
satte lovforslag, der efter 1. behandling henvistes til et udvalg, 
der ikke afgav betænkning, men afgav en beretning om sit 
arbejde, jfr. årbog 1962-63, side 423.

Om de i lovforslaget foretagne ændringer bemærkes:
I det tidligere lovforslag indeholdtes i § 3 følgende be

stemmelse: „Kan der med føje rejses tvivl om, hvilken minister 
ansvaret påhviler, er statsministeren ansvarlig.“ Denne be
stemmelse var ikke medtaget i det genfremsatte forslag under 
hensyn til indvendinger, som var rejst imod den.

I det tidligere lovforslag bestemtes i § 5, at en minister 
pådrager sig ansvar „a. hvis han forsætligt eller uagtsomt 
træffer beslutninger eller gennemfører foranstaltninger, der er 
i strid med grundloven, statsretlig praksis, lovgivningen eller en 
af folketinget i henhold til grundloven truffet beslutning, eller 
han undlader at opfylde de pligter, der påhviler ham i medfør 
heraf, eller som følger af hans embedsforretningers karakter“.
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I en redegørelse fra justitsministeren vedrørende det tidligere 
lovforslag (optrykt som bilag til udvalgets beretning) udtales 
bl. a., at bestemmelsen vil omfatte tilsidesættelse af et mistillids
votum i henhold til grundlovens § 15, men synes efter affattelsen 
at have et videre sigte. Den ændrede formulering, hvorefter 
ordene „i henhold til grundloven“ var udeladt, tilsigtede at 
tydeliggøre, at det var forslagsstillernes ønske, at bestemmelsen 
havde et sådant videre sigte.

Efter 1. behandling af lovforslaget, der foretoges sammen 
med 1. beh. af det af justitsministeren fremsatte forslag til lov 
om ministres ansvar (se side 340) og det af medlemmer af de 
uafhængige fremsatte forslag til lov om ministres strafansvar 
(se side 438), henvistes de 3 lovforslag til samme udvalg.

I udvalgets betænkning over lovforslagene udtaltes, at forslags
stillerne under henvisning til den i udvalget opnåede enighed om en 
ministeransvarlighedslov havde oplyst, at de ved anden behandling 
agtede at tage det af dem fremsatte lovforslag tilbage. Dette skete, 
og lovforslaget var hermed bortfaldet.

15. Forslag til lov om oprettelse af en boligfond. 
(Af Arne Larsen, Morten Lange, Aksel Larsen, Kai Moltke og 
Skræppenborg-Nielsen). [A. sp. 459].

Mundtlig fremsættelse 22/n (F. sp. 1283). 1. beh. 6/X2 (F. sp. 
1650). Partiernes ordførere: Axel Ivan Pedersen, Finn Poulsen, 
Thestrup, Helge Larsen, Arne Larsen og Mose Hansen. Henvist 
til udvalg på 17 medlemmer (Axel Ivan Pedersen, K. B. Ander
sen, Albertsen, Heie (fra 18/3 Jørgen Peder Hansen), Horn, 
Niels Mørk [formand], Viola Nørløv, Retoft, Helge Larsen 
[næstformand], Finn Poulsen, N. Chr. Christensen, Axel Kri
stensen, Ib Thyregod, Thestrup, Adolph Sørensen, Erna Søren
sen og Arne Larsen).

Lovforslaget havde følgende indhold:
Kapitel I.

Indledende bestemmelser.
§ 1. Lovens formål er gennem lån med fast lav rente at 

sikre befolkningens tilstrækkelige forsyning med boliger til en
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rimelig boligafgift og af en sådan standard, at den tillige må 
antages at tilfredsstille fremtidens boligstruktur.

§ 2. Boligministeren skal udarbejde særlige byggeprogram
mer til finansiering efter denne lov.

Der skal ved planlægningen af byggeprogrammer især læg
ges vægt på en teknisk rationalisering af byggeriet under ud
nyttelse af indvundne erfaringer inden for bygge- og bolig
forskningen.

§ 3. Der skal sikres byggeprojekter, der kan finansieres 
efter denne lov, fortrinsstilling ved tilrettelæggelse af bygge
programmer og langtidsplanlagte boligbyggerier.

Kapitel II.
Boligfondens økonomiske og administrative opbygning.

§ 4. For at sikre billige og stabile finansieringsvilkår for det 
almennyttige boligbyggeri oprettes en boligfond, hvis admini
stration, herunder den kasse- og regnskabsmæssige forvaltning, 
varetages af Kongeriget Danmarks Hypotekbank.

Boligfonden er et selvstændigt statsligt prioriteringsinsti
tut, der ledes af en bestyrelse udnævnt af boligministeren. For
manden og et medlem, der skal repræsentere boligministeriet, 
udnævnes direkte. De øvrige medlemmer udpeges efter ind
stilling således:

1 repræsentant for hvert af de i folketingets finansudvalg 
repræsenterede partier,

2 repræsentanter for det almennyttige boligbyggeri,
2 repræsentanter fra lejerorganisationerne og
1 repræsentant for statens byggeforskningsinstitut efter ind

stilling fra instituttets ledelse.
Udnævnelser sker ordinært for en 4 års periode. Gen

udnævnelse kan finde sted.
Boligfondens bestyrelse udarbejder vedtægter, der skal 

indeholde nærmere regler for fondens administration. Vedtæg
terne skal godkendes af boligministeren.

§ 5. Fondens midler tilvejebringes således:
1. ved bevilling på den årlige finanslov,
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2. ved provenuet af skatter og afgifter efter herom trufne 
bestemmelser i de pågældende love,

3. ved indsættelse i boligfonden af provenuet af visse opspa
ringsordninger, herunder 1.-3. rate af den bundne opspa
ring for 1963-64, og beløb, der indbetales under bolig
opsparingsordningen,

4. ved indsættelse i boligfonden af midler fra offentlige 
pensionsfonds,

5. ved indsættelse i boligf onden af dele af visse offentlige 
institutioners kapitalbeholdning.
§ 6. I det omfang midler er indbetalt til fonden som lån, 

garanterer statskassen for rentebetaling og eventuelle afdrag.
Kongeriget Danmarks Hypotekbank er bemyndiget til ved 

modtagelse af lånemidler på statskassens vegne at afgive 
garantierklæringer i henhold til stk. 1.

Kapitel III.
Fondens udlånsvirksomhed.

§ 7. Lån af boligfonden kan ydes til sociale boligf or et agen
der, hvis vedtægter er godkendt af boligministeren i henhold 
til bestemmelserne i §§ 103-104 i lov nr. 356 af 27. december 
1958 om boligbyggeri, jfr. lovbekendtgørelse nr. 203 af 2. juni 
1961.

Sammen med foranstående prioriteter kan lån højst ud
gøre 95 pct. af ejendommens anskaffelsessum eller værdi.

§ 8. Grundkøbslån, forskud på lån samt a conto-beløb kan 
udbetales efter de i § 42 i lov om boligbyggeri fastsatte bestem
melser.

§ 9. Lån af boligf onden kan ydes til enfamilieshuse, når 
opførelsen sker til eget brug eller af kommuner med salg for øje.

Lånet, der sammen med foranstående prioriteter skal ligge 
inden for 90 pct. af anskaffelsessummen eller værdien, kan højst 
udgøre 30.000 kr. Dette beløb kan dog efter indstilling fra 
boligministeren af fondens bestyrelse reguleres med ændringer 
i byggeomkostningerne.

§ 10. Lån skal sikres ved oprykkende panteret i ejendom-
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men næst efter størst mulige lån af offentlige midler eller så
danne midler, der kan godkendes af fonden.

Lånene ydes kontant til parikurs og forrentes med en fast 
rente på 4 pct. p. a.

Afdragsvilkår og administrationsgebyrer fastsættes af 
boligfondens bestyrelse efter forhandling med boligministeren. 
Afdragstiden for lån til enfamilieshuse kan dog ikke overstige 
30 år.

Fondens pantebreve skal indestå gensidigt uopsigeligt 
fra ejer til ejer. Ej erskifte vilkår skal godkendes af fonden.

Sælgeren af et enfamilieshus skal ved salg alene kunne 
beregne sig salgssummen reguleret i det omfang, hans eget ind
skud er blevet forringet i pengeværdi efter en pristalsberegning. 
Det samme gælder udgifter, som han i sin besiddertid har af
holdt til forbedringer, som kan godkendes af fonden. Deklara
tion herom med køberet for fonden skal tinglyses.

§ 11. Lån efter denne lov bevilges af boligfonden.
Boligministeren er bemyndiget til at fastsætte nærmere 

regler for behandling af låneansøgninger, herunder at bestemme, 
i hvilket omfang kommunalbestyrelsen skal deltage i behand
lingen af lånesager.

§ 12. Lån af boligfonden ydes fortrinsvis til opførelse af 
lejligheder og andre boliger af sådan størrelse, at den tilfreds
stiller en families boligbehov.

Uanset bestemmelserne i § 66, stk. 2, i lov om boligbyggeri 
har ejere af enfamilieshuse finansieret af boligfonden ret til 
huslejetilskud efter reglerne i samme lovs kapitel X og XIII.

§ 13. Lejen i byggeri finansieret af boligfonden skal ved 
første udleje godkendes af boligministeren, og senere leje
forhøjelser skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Deklaration 
herom skal tinglyses.

Der skal i forbindelse med ydelse af lån til enfamilieshuse 
lyses deklaration på ejendommen, hvorefter denne ikke uden 
samtykke af boligministeren kan behæftes med eller gøres til 
genstand for arrest eller udlæg for en personlig fordring.

§ 14. Byggeprojekter, der finansieres efter denne lov, skal
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lægges til rette med hensyntagen til arten af det registrerede 
behov.

Boligministeren foranlediger, at der foretages en central 
registrering af boligefterspørgslen i de større byer og andre 
steder, hvor boligbehovet giver anledning hertil. Registreringen 
foretages af folkeregistrene.

Registreringen skal foretages på godkendte formularer, 
der giver oplysning om, hvilke af de boligsøgende der har for
pligtet sig til en fast boligopsparing efter reglerne i § 15, samt 
navnet på det pengeinstitut, der modtager opsparingen. End
videre skal der gives oplysning om, på hvilket tidspunkt op
sparingsbeløbet forventes fuldt indbetalt. Der gives bygherrerne 
adgang til ved henvendelse til kommunen at gøre sig bekendt 
med registreringen.

§ 15. Der etableres med henblik på at fremme opsparing 
til boligformål en særlig opsparingsordning, der giver ret til at 
få anvist bolig i byggeri finansieret af boligfonden.

Boligspareren skal tegne sig for et mindstebeløb, der mod
svarer eget indskud i finansieringsplanen for planlagt byggeri, 
der finansieres med boligfondsmidler. Sparetiden skal være 
mindst 3 år.

Indbetalinger sker til bank eller sparekasse. Der oprettes 
en kontrabog, der af opspareren skal forevises ved registre
ringsanmeldelsen .

Opsparingsordningerne tilrettelægges af boligministeren 
efter forhandling med bankernes og sparekassernes organisa
tioner.

§ 16. Der skal ved tilsagn om lån af boligfonden lægges 
vægt på byggeriets kvalitet. Der skal tillige sikres en effektiv 
kontrol med arbejdets udførelse under byggeriet.

Boligministeren udarbejder i samarbejde med de sociale 
boligforetagender særlige normer for kvalitetskravet til byggeri, 
der finansieres efter denne lov.

§ 17. Boligfondens bestyrelse skal påse, at mindst 10 pct. 
af fondens samlede udlån medgår til erstatningsbyggeri for 
saneringer.
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Der kan ikke ydes lån af fondens midler til modernisering 
af ældre ejendomme.

§ 18. I hvert af finansårene 1964-65 og 1965-66 kan bolig
fonden yde lån til byggeri i henhold til §§7-10, nemlig

for finansåret 1964-65
inden for et beløb af 400 mill, kr.,

for finansåret 1965-66 
inden for et beløb af 500 mill. kr.

§ 19. Denne lov, der ikke gælder for Grønland og Fær
øerne, træder i kraft den 1. april 1964.

Lovforslaget tilsigtede, efter hvad Arne Larsen (SF) ved frem
sættelsen udtalte som ordfører for forslagsstillerne, at yde et effektivt 
bidrag til løsning af boligproblemet — i modsætning til hvad rege
ringen havde bragt i forslag. „Det af regeringen den 7. november 
fremsatte forslag til lov om ændringer i lov om boligbyggeri kan vi 
i bedste fald kun betragte som lapperi på et system, som vi aldrig 
har haft tillid til. For anden gang siden december 1958 forsøger 
den højtærede boligminister med ændringsforslag til boligloven at 
lappe på en elendig lov, som aldrig burde have været gennemført; 
alene dette viser denne lovs umulighed.“

Efter nærmere at have motiveret det heromhandlede forslag 
sluttede ordføreren sin udførlige fremsættelsestale således:

„Lovforslaget er, hvad vi med egne kræfter er nået frem til, 
men forhåbentlig er der mange andre, også i det høje ting, som vil 
yde en indsats for at gøre vort forslag endnu mere fuldkomment. 
Vi håber i alle tilfælde på et positivt medarbejderskab fra alle folke
tingets partier.“

Boligministeren gjorde ved 1. behandling rede for sin stilling til 
lovforslaget. Han erkendte, at de nuværende finansieringsvilkår for 
byggeriet ikke var blevet mødt med udelt tilfredshed; men der var 
ikke politisk mulighed for at opretholde 1946-lovens finansierings
form, og der har heller ikke senere været mulighed for at ændre de 
finansieringsvilkår, der blev fastlagt i 1958-loven. Den gældende 
boligbyggerilov var en kompromislov, og den havde haft et andet 
indhold, hvis den var blevet udformet af en socialdemokratisk fler
talsregering. Ministeren fandt det ikke nødvendigt at komme ind 
på alle enkeltheder i lovforslaget, men omtalte bl. a. lovforslagets § 5. 
„Det er her, vi har bestemmelserne om fondens tilvejebringelse. 
Hovedideen bag disse bestemmelser er, at man skal udnytte tillægs
pensionsfondens midler, men her tror jeg at man har gjort regning 
uden vært; de penge har man taget med i puljen og man går uden 
videre ud fra, at man kan overføre disse midler til den foreslåede 
boligfond. Det tror jeg ikke er så ligetil“. Ministeren pegede i denne
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forbindelse på, at man ved midlernes placering skulle tilstræbe den 
bedst mulige forrentning for tillægspensionsfonden. Yderligere under
stregede han, at der kim var mulighed for at øge byggeriet, hvis vi 
havde en tilstrækkelig samfundsmæssig opsparing. „Der tilveje
bringes ikke en krone mere i kapitaldannelse, hvis man som angivet 
i lovforslaget blot „sætter“ sig på midler, der er — eller skal — til
vejebringes efter det forslag, der er angivet i tillægspensionsudvalgets 
betænkning. Hvis vi ikke tilvejebringer tilstrækkelige finansielle 
midler gennem øget opsparing, må vi fremskaffe midlerne gennem 
udskrivning af skatter, der kan sikre det påtænkte provenu, nemlig 
500 mill, kr., som anført i forslagets § 5, sammenholdt med § 18.

Hvis staten skal skaffe disse 500 mill, kr., må det som nævnt 
ske enten gennem nye skatteudskrivninger eller ved udstedelse af 
statsobligationer, og hvorledes det igen vil påvirke det traditionelle 
obligationsmarked, det skal der vist ikke megen fantasi til at fore
stille sig, og så er vi altså tilbage, hvor vi var for ikke så længe siden, 
nemlig i den situation, der kendetegnes ved faldende kurser og sti
gende effektiv rente. Mon denne udvikling er vel gennemtænkt?

Men selv under den forudsætning, at man kunne disponere frit 
over fondsdannelserne, måtte staten alligevel tilgodese formålet med 
disse fondes hensigt, nemlig den bedst mulige forrentning, det vil sige 
sikre disse midler i hvert fald markedsrenten, hvilket ville betyde, 
at man måtte yde en rente på, lad os sige 6% pct., son er renten for 
statsobligationer efter dagens kurser. Heraf følger altså, at staten 
måtte betale forskelsrenten fra de 4 pct. til de 6% pct., altså betale 
2% pct. af 500 mill, kr., det vil sige et kapitalbeløb på knap 14 mill. kr.

Mere drejer lovforslagets realitet — så vidt jeg kan forstå — 
sig ikke om, og man kunne derfor have sparet sig en hel del ved at 
koncentrere sig om et årligt tilskud af denne størrelsesorden fremfor 
at opbygge hele det påtænkte apparat i forbindelse med etablering af 
en særlig boligfond.

Hvad kan man så få for dette beløb på knap 14 mill. kr. om året? 
Efter forslagets indhold skal den påtænkte subvention i form af den 
lave rente jo ydes til boligen og ikke til boligtageren. Forslagsstillerne 
ønsker altså, at subventionen skal ydes til alle boliger uden hensyn 
til den enkelte boligtagers sociale behov, d. v. s. uden hensyn til, 
om han er mindstbemidlet, mindrebemidlet eller måske ligefrem vel
havende. Jeg har svært ved at se noget socialt sigte i dette forslag . . .“

I overensstemmelse hermed gav Axel Ivan Pedersen (S) udtryk 
for en skeptisk indstilling over for lovforslaget, som han dog gerne 
så henvist til behandling i et udvalg. Ordførerne for venstre, det 
konservative folkeparti, det radikale venstre og de uafhængige 
kunne heller ikke støtte lovforslaget. Ved forhandlingens slutning 
henvistes dette til et udvalg, som ikke afgav betænkning.
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16. Forslag til lov om ændring i lov om den offentlige 
sygeforsikring. (Vedrørende forhøjelse af dagpenge til løn
arbejdere under sygdom m. m.). (Af Chr. Madsen, Morten 
Lange, Aksel Larsen og Skræppenborg-Nielsen). [A. sp. 475].

Skriftlig fremsættelse 28/n (F. sp. 1423). 1. beh. 17/i (F. sp. 
2082). Partiernes ordførere: Niels Mørk, Peter Larsen, Ninn- 
Hansen, Aage Fogh, Chr. Madsen og Grøndahl. Henvist til 
udvalg på 17 medlemmer (Niels Mørk, Bladt, Boye Hansen 
[næstformand], Bjørn Krogh [formand], Waldemar Laursen, 
Rudy Schrøder, Elna Syvertsen, Robert Sørensen, Kirkegaard, 
Peter Larsen, Thisted Knudsen, Conrad Kof oed, Jacob Søren
sen, Ninn-Hansen, Clara Munck, Ellen Strange Petersen og 
Chr. Madsen).

Lovforslaget gik i hovedsagen ud på i sygekasseloven, jfr. 
lovbekendtgørelse nr. 160 af 4. april 1963, at foretage følgende 
ændringer:

Forhøjelse af dagpengebeløbene og indførelse af automatisk 
regulering af disse beløb, indførelse af børnetillæg og af husleje
hjælp til forsørgere som supplement til de normale dagpenge, 
ophævelse af den nugældende 6 dages karenstid for sygedagpenge, 
fiksering af bidragene fra arbejdere og arbejdsgivere til de beløb, 
der nu findes i loven, således at hele merudgiften ved lovfor
slaget, herunder også udgifterne ved senere reguleringer af 
dagpengene, skal bæres af staten, og forlængelse af den periode, 
i hvilken der udbetales barséldagpenge.

Ved fremsættelsen begrundedes lovforslaget af Chr. Madsen (SF) 
således:

„Formålet med lovforslaget er gennemførelse af en højere dag
pengeydelse, så sygeforsikringslovgivningen kommer til at svare til, 
hvad der er fastsat i anden lovgivning herom, og af, at kvinder, der 
arbejder som lønarbejdere, får samme barselhvile som kvinder, der 
er undergivet funktionærlovgivningen.

Under forhandlingerne om den såkaldte „helhedsløsning“ gen
nemførtes etapevis forhøjelse af dagpengene til lønarbejdere i syg
domstilfælde. Denne etapevise forhøjelse har medført den nugæl
dende sats på 21 kr. om dagen for forsørgere og vil medføre en sats 
på 26 kr. om dagen fra 1. april 1965. Ud over disse dagpengesatser 
gives der ikke yderligere tillæg. I mange tilfælde må den sygemeldte
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søge socialkontorerne om supplerende hjælp for at klare udgifterne 
under en sygdomsperiode.

Disse forhold anser vi for urimelige. Lønarbejdernes ret til fuld 
løn under sygdom må efter vor mening være en selvfølge, som den 
er det for store grupper i samfundet. Når denne ret ikke for længst 
er gennemført, må årsagen søges i en manglende lovgivning herom. 
De udgifter, en sådan lov påfører statskassen, kan sammenlignes med 
de lønudgifter, som stat og kommune får dækket over højere skatter 
og priser. Ved lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funk
tionærer har funktionærerne sikret sig fuld løn under sygdom. 
Arbejdsgivernes udgifter væltes naturligvis over på omkostningerne, 
hvad alle mener er i den skønneste orden. Men når det drejer sig om 
lønarbejdernes sygeløn, bruges der en helt anden målestok.

Ved at følge vort lovforslag gives der lønarbejdere en mere til
strækkelig løn under sygdom. Ved indførelse af børnetillæg og husleje
tilskud gives der yderligere muligheder for forsørgere med børn til 
at komme op på fuld løn under sygdom.

Ventetiden i loven, som efter forslaget bortfalder, er en bestem
melse, som ingen begrundelse har. Derfor ønsker vi den ud af loven.

Ændringsforslaget om samme barselhvile for kvinder beskæftiget 
i industrien m. v. som kvinder beskæftiget med funktionærstatus 
må være en selvfølge. Hvem kan med rette argumentere mod op
hævelse af en diskriminering af lønarbejdende kvinder?

Udgifterne til dækning af dagpengeforhøjelserne, som dette 
forslag medfører, foreslås dækket af staten og de i loven fastsatte 
bidrag fra arbejdsgivere og arbejdere.

Udgifterne til børne- og huslejetillæg dækkes ved de i loven 
fastsatte refusionsbestemmelser.“

Ved 1. behandling gav socialministeren en redegørelse for sit 
syn på lovforslaget. Han sammenfattede sin opfattelse således, at 
„det vil være udelukket på indeværende tidspunkt at gennemføre 
forbedringer af dagpengeordningen, da den er lagt fast inden fer 
rammen af helhedsløsningen for hele den periode, i hvilken helheds
løsningen virker. Endvidere kan jeg fremhæve, at der må løses flere 
problemer end dem, lovforslaget berører, hvis man vil gennemføre 
ændringer i dagpengereglerne af den art, der her er tale om. Jeg har 
nævnt en række sådanne spørgsmål, som knytter sig direkte til lov
forslagets enkeltheder, men jeg kunne føje flere hertil. F. eks. kan jeg 
minde om, at der i det høje ting fra tid til anden er fremsat ønsker 
om at fjerne de eksisterende forskelle mellem lønarbejdernes dag
pengeordning og den frivillige dagpengeordning og også om visse 
ændringer i den sidstnævnte ordning.

Da jeg som sagt ser med sympati på ønskerne om at forbedre 
dagpengehjælpen, og da jeg også har ønsker om at søge andre spørgs
mål løst, er det min hensigt at tage alle de foreliggende dagpenge
so
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spørgsmål op til behandling, når vi ikke længere er bundet af hel
hedsløsningen.“

Under den videre forhandling anbefaledes lovforslaget kun af 
forslagsstillernes eget parti til gennemførelse i den foreliggende form. 
Der var dog villighed til at behandle sagen i et udvalg. Et sådant 
nedsattes også, men det afgav ikke betænkning.

17. Forslag til lov om ændring i lov om valg til folke
tinget. (Af Aksel Larsen, Morten Lange, Herluf Rasmussen 
og Skræppenborg-Nielsen). [A. sp. 775].

Skriftlig fremsættelse 23/x (F. sp. 2197). 1. beh. 31/x (F. sp. 
2507). Henvist til samme udvalg som det af indenrigsministeren 
fremsatte forslag til lov om ændring af lov om valg til folke
tinget (se side 202).

Efter lovforslaget skulle der foretages følgende 2 ændringer 
i lov nr. 171 af 31. marts 1953 om valg til folketinget, jfr. lov
bekendtgørelse nr. 176 af 22. maj 1964:
1. § 43, stk. 1, affattes således:

„Derefter opgøres, hvor mange stemmer der er faldet på 
hvert af de partier, som er kundgjort i overensstemmelse med 
§ 23, sidste stykke, og som enten har opnået mindst ét kreds
mandat eller inden for et af de i § 17, stk. 2, omhandlede tre 
områder har opnået mindst lige så mange stemmer, som der i 
gennemsnit er afgivet pr. mandat (kreds- og tillægsmandater) i 
landet som helhed. Det samlede stemmetal for disse partier 
divideres med et tal, der er lig summen af de kredsmandater, 
der er tilfaldet disse partier i henhold til § 42, og tillægsmanda
terne. Med det herved fremkomne tal divideres partiernes stem
metal, og ved denne beregningsmåde udfindes det, hvor mange 
af de nævnte mandater hvert parti i forhold til sit stemmetal er 
berettiget til. Hvis de ved divisionen fremkomne kvotienter 
ikke er hele tal og derfor, når brøkerne bortkastes, tilsammen 
ikke giver det hele antal mandater, forhøjes de største brøker, 
indtil antallet er nået (den største brøks metode).“

Ændringen omhandler den såkaldte spærreregel i lovens § 43, 
stk. 1, således som den blev affattet ved lov nr. 208 af 16. juni 1961.
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Ifølge denne bestemmelse kan et parti, der deltager i et folketings
valg, kun opnå andel i tillægsmandaterne, hvis det enten 1) har 
opnået mindst ét kredsmandat eller 2) inden for hvert af to af de 
tre områder har opnået mindst lige så mange stemmer som det 
gennemsnitlige antal gyldige stemmer, der i området er afgivet pr. 
kredsmandat, eller 3) i hele landet har opnået mindst 2 pct. af de 
afgivne gyldige stemmer.

Forslagsstillerne finder ifølge bemærkningerne til lovforslaget 
„denne begrænsning i forholdsmæssighedsprincippet alt for vidt
gående og mener, at et tilstrækkeligt værn mod en for stærk parti
opdeling af folketinget opnås ved, at man vender tilbage til den regel, 
som fandtes i den sidste valglov før grundloven af 1953, nemlig 
lov nr. 279 af 9. juni 1948 om valg til rigsdagen. Den under nr. 1 
foreslåede bestemmelse går da ud på, at et parti vil kunne opnå 
andel i tillægsmandaterne, hvis det enten har opnået mindst ét 
kredsmandat eller inden for et af de tre områder har opnået så mange 
stemmer, som gennemsnitlig er afgivet pr. mandat (kreds- og tillægs
mandater) i landet som helhed.“

2. Som. ny paragraf indsættes i afsnit VIII efter § 92:
„§ 92 A. Ethvert politisk parti, som er repræsenteret i 

folketinget, eller som agter at deltage i folketingsvalg, er for
pligtet til hvert år senest den 1. marts i Statstidende at offent
liggøre et regnskab indeholdende en opgørelse over partiets ind
tægter og udgifter i det foregående kalenderår samt en opgørelse 
over partiets aktiver og passiver (status) ved kalenderårets 
udgang. Regnskabet skal være attesteret af de i stk. 2 nævnte 
revisorer.

Folketinget vælger efter hvert folketingsvalg to stats
autoriserede revisorer til at gennemgå de i stk. 1 nævnte 
regnskaber. Revisorernes honorarer udredes af folketinget.“

Som ordfører for forslagsstillerne begrundede Aksel Larsen (SF) 
ved fremsættelsen lovforslaget således:

„Allerede i begyndelsen af folketingsåret fremsatte den højtærede 
indenrigsminister et forslag om valglovens ændring. Dette var dog 
i alt væsentligt af teknisk art, men tilsigtede også gennemførelse af 
de mest fornødne ændringer af valgkredsinddelingerne, idet hensigten 
er, at disse meget påtrængende ændringer skal være trådt i kraft 
inden førstkommende folketingsvalg. Indenrigsministeren overlod 
dermed til folketinget at tage stilling til, om der bør foretages mere 
vidtgående ændringer i valgloven, eventuelt beregnet på at træde 
i kraft på et tidspunkt efter førstkommende valg. Meget taler for 
denne fremgangsmåde, især når det drejer sig om mere vidtgående 
30*
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ændringer i landets inddeling i opstillingskredse, eventuelt også i 
amts- og storkredse.

Det er imidlertid vor opfattelse, at der er reformer, som trænger 
sig på, og som ikke bør vente til efter et valg, men gennemføres 
forinden. Derfor fremsætter vi vort selvstændige lovforslag, idet vi 
regner med dets hurtige behandling, hvilket skulle være muligt, da 
folketinget allerede har nedsat et udvalg til at behandle spørgsmålet 
om valglovsændringer.

Forslaget tilsigter en ophævelse af de spærreregler, der ind
førtes i valgloven i 1950. Medens det før 1953 var sådan, at et parti 
kunne tilgodeses ved fordelingen af tillægsmandaterne, hvis det enten 
havde opnået et tillægsmandat i en amts- eller storkreds, eller hvis 
det i et af de tre områder, landet er opdelt i — hovedstaden, øerne 
og Jylland — havde opnået et antal stemmer, svarende til det 
stemmetal, der i gennemsnit for hele landet er afgivet pr. mandat, 
bestemtes det i valgloven af 1953, at et parti for at kunne opnå 
tillægsmandater skulle opfylde en af tre betingelser: enten have 
opnået et kredsmandat i en amts- eller storkreds eller i hvert af 
landets tre områder have et stemmetal, svarende til det antal stemmer, 
der i pågældende cm råde udkræves til et kredsmandat, eller i hele 
landet have opnået mindst 60.000 stemmer. Dette betød i praksis, 
at et parti, der ikke opnåede stemmer til mindst fire mandater, slet 
ingen mandater fik.

11961 lempedes disse spærreregler noget, men efter vor opfattelse 
ikke tilstrækkeligt. Det bestemtes ved en valglovsændring, at det 
skulle være tilstrækkeligt, når et parti i to af landets tre områder 
opnåede et stemmetal svarende til, hvad der i gennemsnit udkræves 
til 1 kredsmandat i pågældende område, eller når partiet i hele 
landet opnåede mindst 2 pct. af de afgivne stemmer. Dette gør et 
parti berettiget til at deltage i fordelingen af tillægsmandaterne. I 
praksis betyder det, at hvis et parti har færre stemmer, end der 
udkræves til 3 mandater, kan det ikke opnå repræsentation i folke
tinget.

Vort forslag går ud på at føre valgloven tilbage til den skikkelse, 
den havde før 1953. Jeg anbefaler dette forslag til hurtig og velvillig 
behandling i tinget.

I vort lovforslag foreslår vi endvidere en ændring af valgloven, 
hvorved der indføres en helt ny og — som det synes os — nødvendig 
demokratisk bestemmelse. Vi er opmærksom på, at partier, andre 
organisationer såvel som enkeltpersoner ved grundloven har fået 
tilsikret retten til gennem udgivelse af tryksager i tale og skrift at 
fremlægge deres meninger for befolkningen, men at den praktiske 
udøvelse af denne ret i vort samfund, som det er indrettet, er et 
spørgsmål om penge. Den eller de, der har flest penge, har også mest 
trykke- og ytringsfrihed. Dette forhold, som unægtelig indskrænker 
demokratiet i praksis, belyses særlig grelt for den politiske agitations



1963/
/1964 Ikke-vedtagne lovforslag (private) 469

og propagandas område og ikke mindst under valgkampe, under 
kampagner forud for folkeafstemninger o. lign.

Totalt at ændre dette forhold vil formentlig under de givne 
omstændigheder være en umulighed, men der kan gøres meget for 
at modvirke de uheldige, de udemokratiske, virkninger heraf. Det 
kan gøres derved, at politiske, partier oplyser offentligheden og dermed 
også deres egne mulige vælgere om, hvor mange penge de anvender 
til agitation såvel som til partiets og partipressens administration, 
samt hvorfra de, modtager disse pengemidler. Man kan vel jævnt hen 
gå ud fra, at den eller de, der yder kontingent, tilskud eller gaver til 
et politisk parti, er interesseret i dette partis trivsel og i, at det får 
så mange stemmer og derved så megen indflydelse som muligt. Det 
vil absolut være rimeligt, at vælgerne får oplysning om, hvilke 
personer, organisationer eller foretagender der er så interesseret i 
et partis trivsel, at de vil finansiere dets agitation.

Derfor stiller vi forslag om, at der i valgloven indføjes en ny 
paragraf, hvorved ethvert politisk parti, der er repræsenteret i folke
tinget eller agter at deltage i folketingsvalg, er forpligtet til hvert 
år senest den 1. marts i Statstidende at offentliggøre et regnskab 
over partiets indtægter og udgifter i det foregående kalenderår, 
hvilket regnskab skal være revideret og kontrolleret af statsautori
serede revisorer, som ansættes af folketinget.

Vi går ud fra, at intet af folketingets partier har noget imod at 
give vælgerne fornødne oplysninger om, hvorfra de modtager de 
penge, der sætter dem i stand til at opretholde en presse og at agitere 
ved tryksager, møder c. lign, forud for folketingsvalg, kommunevalg 
og folkeafstemninger. Naturligvis kunne dette gøres på frivillig basis 
af partierne selv, men det vil dog nok være rimeligt at have en lov
bestemmelse herom, og jeg går ud fra, at intet parti kan have noget 
imod at lade regnskabet over sine indtægter kontrollere.“

Indenrigsministeren tog ved 1. behandling afstand fra lov
forslagets 1. del, idet han fandt de gældende spærreregler rimelige. 
Ministeren gjorde i den forbindelse opmærksom på, at den foreslåede 
ordning i realiteten ikke betød en tilbagevenden til 1948-loven, men 
en nedsættelse af det antal stemmer, som kan berettige til et tillægs
mandat, da folketingets medlemstal siden 1948 er forøget fra 149 
til 175 og det gennemsnitlige stemmetal pr. mandat derfor bliver 
lavere.

Med hensyn til lovforslagets 2. del pegede ministeren på, at det 
deri indeholdte problem adskillige gange havde været drøftet i folke
tinget, uden at man havde fundet tilstrækkelig anledning til at give 
særlige regler herom. „Da der ikke tidligere er kommet resultater 
af disse drøftelser, kan jeg kun finde det helt rimeligt, at vi på ny 
får lejlighed til at forhandle om disse spørgsmål, som rummer både 
reelle problemer og en række rent tekniske problemer, idet der ikke 
i valgloven så lidt som andetsteds findes nogen nærmere regler for
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partiernes indre organisation og opbygning, hvilket i nogen grad 
måtte synes at være en forudsætning for, at man kan fastsætte 
regler om en forpligtelse til offentliggørelse af deres regnskaber. Men 
jeg finder som sagt, at det vil være rimeligt og ønskeligt at drøfte 
hele dette problem i udvalget vedrørende valgloven, hvor man foruden 
en række tekniske valglovsændringer, som jeg har foreslået — jeg 
har fornemmelsen af, at betænkningen er ved at være på vej — 
også drøfter andre større og mindre principielle problemer.“

Holger Eriksen (S) var ligesom ministeren imod at lempe spærre
reglerne. Man måtte have erfaring for, hvordan den i 196.1 ændrede 
ordning virker i praksis, før den tages op til revision. Med hensyn 
til lovforslagets 2. del var han i princippet enig med forslagsstillerne i, 
at det ville være rart, om der fandtes en effektiv kontrol som den 
foreslåede. Sagen var imidlertid ikke så ligetil. F. eks. kunne en 
organisation meget vel tænkes at drive en propaganda, som var til 
fordel for et politisk parti, uden at dette fik pengene overdraget.

Harald Nielsen (V) og Poul Sørensen (KF) kunne heller ikke 
støtte lovforslaget, men var som den foregående taler villig til at 
drøfte det i et udvalg.

Helge Larsen (RV) anså det for rimeligt, at de nye spærreregler 
blev prøvet i praksis ved det forestående valg, før man gik til en 
revision af dem. Spørgsmålet om kontrol med partiernes regnskaber 
ville han meget gerne være med til at drøfte i et udvalg.

Iver Poulsen (Uafh) henviste til, at lovforslagets 1. del havde 
en væsentlig lighed med et lovforslag, som de uafhængige fremsatte 
i 1961 (årbog 1960-61, side 401). Der var imidlertid en forskel, som 
bevirkede, at partiet ikke kunne give fuld tilslutning til det fore
liggende lovforslag, hvilket nærmere begrundedes. Lovforslagets
2. del syntes taleren ikke om. „For det første er det ikke mere stats
kontrol, vi trænger til, og for det andet kan vi ikke se, at det kan 
have nogen nævneværdig interesse for vælgerne at få en detaljeret 
opgørelse over, hvorfra partierne får deres penge, og hvad de bruger 
dem til. Der er mange politisk interesserede mennesker — det er 
også blevet berørt tidligere i dag — der gerne vil støtte et politisk 
parti og dets arbejde også på anden måde end netop med krydset 
på valgdagen, f. eks. økonomisk, og den støtte bør enhver naturligvis 
have lov til at yde på de samme betingelser, hvormed vedkommende 
støtter partiet på valgdagen, nemlig i hemmelighed. Hvis ikke det 
var sådan, ville det svække den politiske interesse og aktivitet ude 
i befolkningen. Der er mange politisk interesserede vælgere, som af 
forskellige grunde ikke ønsker deres politiske sympatier offentligt 
registreret. . . .“

Det folketingsudvalg, som lovforslaget henvistes til, afgav ikke 
betænkning angående sagen.
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18. Forslag til lov om fregatten Jylland. (Af Poul Han
sen (Grenå), Anders Andersen, Gorrsen, Asger Jensen, Poul 
Nilsson og Sinnbeck). [A. sp. 1301].

Skriftlig fremsættelse 28/2 (F. sp. 3300). 1. beh. 10/3 (F. sp. 
3617). Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Poul Hansen 
(Grenå), Albertsen, Gorrsen, Boye Hansen [formand], Jørgen 
Peder Hansen, H. Larsen (Bjerre), Waldemar Laursen, Poul 
Nilsson, Axel Sørensen [næstformand], Sinnbeck, Anders An
dersen, Vagn Bro, Damsgaard, Asger Jensen, Ole Bjørn Kraft, 
Foss og O. Mathiasen). Beretning (B. sp. 1627) afgivet 3/6.

Lovforslaget havde følgende ordlyd:
§ 1. Ministeren for kulturelle anliggender bemyndiges til 

at overdrage fregatten Jylland til en selvejende institution, 
hvis vedtægter er godkendt af ministeren.

Den selvejende institution forestår restaurering og kon
servering af fregatten Jylland under rigsantikvarens tilsyn.

§ 2. Ministeren for kulturelle anliggender bemyndiges til 
at stille indtil 1% mill. kr. til rådighed for den i § 1 nævnte 
selvejende institution til restaurering og konservering af fre
gatten Jylland.

Statens tilskud må på intet tidspunkt overstige det beløb, 
der efter lovens ikrafttræden tilvejebringes ved tilskud fra 
private eller på anden måde.

§ 3. Denne lov træder i kraft 1. april 1964.
På forslagsstillernes vegne begrundede Poul Hansen (Grenå) ved 

fremsættelsen lovforslagets bestemmelser således:
„Da bestræbelserne for at restaurere og bevare fregatten Jylland 

synes at være gået i hårdknude og spørgsmålet måske aldrig lader 
sig endeligt afklare uden et initiativ fra folketingets side, skal jeg 
hermed på de ærede medlemmer hr. Anders Andersens, hr. Gorrsens, 
hr. Asger Jensens, hr. Poul Nilssons, hr. Sinnbecks og egne vegne 
tillade mig at fremsætte forslag til lov om fregatten Jylland.

Forslagsstillerne, der for de 4 deltageres vedkommende er valgt 
i Randers amt, og som derfor har sagen inde på livet, ved naturligvis 
godt, at vi fremsætter et forslag, der vil dele vandene ude i befolk
ningen og her i folketinget. Det forekommer os imidlertid, at der nu 
må træffes en afgørelse vedrørende statens forpligtelser, selv om det 
da formentlig bliver tredje gang, det afgøres, og at denne afgørelse 
må træffes af folketinget.
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Da marinen i 1908 ikke længere kunne bruge skibet til kaserne
skib, blev fregatten solgt til ophugning. Det var beslutning nr. 1. 
Private købte imidlertid skibet tilbage fra det tyske ophugningsfirma, 
og forskellige foreninger dannedes i tidens løb for at søge skibet 
bevaret for eftertiden. De mange private anstrengelser var nok til 
at holde skibet flydende, men har aldrig slået til over for en virkelig 
restaurering og konservering af skibet. Men nu kunne både marinen, 
staten og de politikere, som man tid efter anden appellerede til, med 
rimelig grund vaske hænder over for en sag, der nu i det mindste 
formelt var det offentlige uvedkommende. I 1925 formåede man 
imidlertid marineministeriet til igen at overtage skibet, og ved en 
ministeriel skrivelse af 13. juni 1934 påtog staten sig at vedligeholde 
fregatten i 50 år fra 1930 at regne. Det var beslutning nr. 2. Pengene 
skulle tages af marinens vedligeholdelseskonto, og det blev derfor 
igen til for lidt. Den senere historie er formentlig kendt og mindre 
væsentlig.

Det mere væsentlige er, om folketinget efter det, jeg lige har 
anført, må anse staten for stadig at have en vis forpligtelse til at 
deltage i en virkelig restaurering, såfremt vi efter et grundigt udvalgs
arbejde finder, at skibet endnu er det værd. Da private indsamlinger 
alene ikke kan klare sagen, må en afgørelse træffes for om muligt at 
bringe en gammel sag til afslutning, inden skibet i en nærmere eller 
fjernere fremtid går til bunds i Ebeltoft havn.

Folketingets behandling af sagen behøver ikke nødvendigvis at 
ske ved en længere debat her i salen, men snarere ved et grundigt 
udvalgsarbejde, hvor vi får kendsgerningerne om skibet på bordet 
ved at høre de sagkyndiges uforbeholdne vurdering af fregattens 
værdi og tilstand.

Viser det sig da, at skibet er en restaurering værd, vil det ikke 
være rimeligt, at hverken de private kræfter, der har udfoldet sig 
for at bevare fregatten, eller Ebeltoft by, i hvis havn fregatten nu 
ligger, lades i stikken af det øvrige samfund.

Erfaringerne fra udlandet, hvor man i lignende tilfælde har 
bragt de nødvendige økonomiske ofre, viser, at der kan være turist
mæssige værdier knyttet til et sådant skib, hvilket muligvis dækker 
den udgiftsmæssige side af sagen.

Turisme er jo imidlertid ikke tilstrækkelig begrundelse for at 
bevare skibet. Det væsentlige er de kulturhistoriske værdier. Vi er 
netop i disse år ved at bryde med de gamle håndværksmæssige 
traditioner og arbejdsmetoder, og store træskibe er snart en saga 
blot. Kun et sådant skib kan give os syn for sagn i spørgsmålet om 
ældre tiders hårde slid på værfterne og søfolkenes levevilkår om bord. 
Det må derfor være rimeligt at søge skibet bevaret, inden det er for sent, 
hvis et folketingsudvalg i øvrigt finder det forsvarligt. Der kan også 
komme andre tider, hvor man ville beklage vores påholdenhed på 
dette punkt.
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Det er ikke muligt under de givne forhold at skaffe midler til 
den helt store restaurering på én gang, fordi en sådan vil koste op mod 
10 mill. kr. Der må dog også være den udvej at gå gradvis frem, og 
det er denne udvej, forslaget tager sigte på at undersøge. Ifølge 
forslaget bemyndiges ministeren for kulturelle anliggender til at 
overdrage skibet til en selvejende institution, hvis vedtægter han god
kender, og som er villig til at påtage sig restaurering og konservering 
under rigsantikvarens tilsyn. Når garantier for restaureringens gen
nemførlighed foreligger fra den selvejende institutions side, er mini
steren ifølge forslaget bemyndiget til at stille indtil 1 % mill. kr. til 
rådighed for restaureringen. Det er dog ifølge forslaget en betingelse, 
at statens tilskud på intet tidspunkt overstiger det beløb, der efter 
lovens ikrafttræden er skaffet til veje fra anden side.

Skulle det vise sig, at interessen svigter for det gamle skib, må 
man efter forslagsstillernes mening lade sagen falde og destruere 
fregatten. Idet jeg i øvrigt henviser til de mere udførlige bemærknin
ger, der er knyttet til forslaget, tillader jeg mig at anbefale lovfor
slaget til det høje tings velvillige behandling.“

Ved lovforslagets 1. behandling gav ministeren for kulturelle 
anliggender tilsagn om medvirken til en velvillig overvejelse af sagen, 
idet han fandt, at en række vægtige argumenter talte til fordel 
for, hvad der var foreslået. „Det er“, udtalte ministeren, „klart, at 
alt dette må drøftes i det kommende folketingsudvalg. Jeg vil også 
finde det meget ønskeligt, om udvalget i forbindelse med sit arbejde 
besluttede sig til selv at bese forholdene i Ebeltoft — og meget gerne 
med benyttelse af den bistand, som professoren i plantepatologi ved 
landbohøjskolen og andre eksperter vil kunne yde til sagens klaring. 
Det er mit håb, at drøftelserne i tinget og i udvalget på sagligt grund
lag må føre frem til et resultat, der har befolkningens flertal bag sig.

Til slut nævner jeg blot som en selvfølgelig ting, at ministeriet 
står til rådighed med alle de oplysninger, det måtte være i besid
delse af.“

Ud over ordføreren for forslagsstillerne havde i øvrigt kun 2 med
lemmer ordet: Aksel Larsen (SF), som tvivlede om, at resultatet af 
den påtænkte restaurering ville være de mange penge værd, men 
dog kunne tiltræde, at spørgsmålet blev nærmere undersøgt, samt 
Birthe Wetlesen (Uafh). Sidstnævnte gjorde gældende, at sagen endnu 
ikke var tilstrækkelig oplyst til, at man kunne tage stilling til den. 
Inden for hendes parti var der i øvrigt delte meninger om formålet 
med lovforslaget.

Det udvalg, hvortil sagen henvistes, nåede ikke til ende med sit 
arbejde inden folketingsårets slutning, men udtalte i en beretning:

„Udvalget har holdt 6 møder og har tillige besigtiget fregatten 
i Ebeltoft havn.

En række sagkyndige har haft foretræde for udvalget, nemlig 
ingeniør Crumlin-Pedersen, professor Fabritius-Buchwald, ingeniør
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Thorvang, direktør Lichtenberg samt ingeniør Bertelsen fra firmaet 
Knud E. Hansen, der udfører arbejdet på fregatten Jylland. End
videre har udvalget gennemgået det materiale, der foreligger ved
rørende det hidtil gennemførte vedligeholdelses- og rekonstruktions- 
arbejde, samt det materiale, der omhandler de undersøgelser og 
analyser, der ligger til grund for de foreliggende planer for en istand
sættelse og bevarelse af fregatten.

Da såvel de sagkyndiges udtalelser som de skriftlige beretninger 
vedrørende fregattens tilstand og bevaringsmuligheder samt de 
økonomiske konsekvenser, der vil være forbundet hermed, har været 
modstridende, er udvalget ikke nået frem til en endelig stillingtagen 
og vil derfor ikke i indeværende folketingsår kunne nå at tilendebringe 
behandling af lovforslaget, der af adskillige udvalgsmedlemmer 
anskues med en positiv løsning for øje.“

19. Forslag til lov om ændring af lov om påligningen 
af indkomst- og formueskat til staten. (Af Aksel Larsen, 
Morten Lange, Herluf Rasmussen og Skræppenborg-Nielsen). 
[A. sp. 1307].

Skriftlig fremsættelse 3/3 (F. sp. 3410). 1. beh. 17/3 (F. sp. 
4018, jfr. 4053). Partiernes ordførere: Peter Nielsen, Foged, 
Haunstrup Clemmensen, Axel Sørensen, Aksel Larsen og Mose 
Hansen. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Peter Nielsen, 
Holger Eriksen [formand], Lis Groes, Ove Hansen, Egon Jensen, 
Chr. Rasmussen, P. A. Rasmussen, Retoft, Axel Sørensen [næst
formand], Foged, Alfred Bøgh, Jens Chr. Christensen, Finn 
Poulsen, Haunstrup Clemmensen, Hagen Hagensen, Poul Møller 
og Aksel Larsen (fra 8/4 Herluf Rasmussen)).

Lovforslaget tilsigtede at afskaffe skattefradragsreglen med 
virkning fra skatteåret 1965-66. Forslaget omhandlede alene 
de herfor nødvendige ændringer i ligningsloven, nemlig op
hævelsen af hovedbestemmelsen om fradrag af skatter i lovens 
§ 14 og af reglen om beregning af et kunstigt skattefradrag for 
tilflyttere i lovens § 2. Det havde følgende ordlyd:

.§L
I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten, 

jfr. lovbekendtgørelse nr. 388 af 4. december 1963, foretages 
følgende ændringer:
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1. § 2, stk. 5, udgår.
2. I § 14, stk. 1, udgår 2. punktum:

„Endvidere kan fradrages de i indkomståret erlagte per
sonlige skatter, der er pålignet til stat, kommune og kirke.“

§2.
Bestemmelserne i § 1 finder anvendelse fra og med skatte

året 1965-66.
I bemærkningerne til lovforslaget peges der på, at reformen 

nødvendiggør ændringer i en lang række love og først og fremmest 
en ændret udformning af udskrivningslovens skalaer.

Af hensyn til skatteydernes dispositioner må forslaget om selve 
fradragsinstitutionens afskaffelse forelægges på et tidligt tidspunkt 
af indkomståret 1964. Derimod kan forslag til lov om udskrivning 
af statsskatterne for skatteåret 1965-66 ikke behandles allerede nu, 
og hvad øvrige nødvendige lovændringer angår, kan disse som umid
delbare følger af reformen henskydes til senere korrektioner. Der 
bliver således tale om at afskaffe forskellige besværlige bestemmelser 
i sømandsskatteloven, ændre fradragsregel og udskrivningssatser i 
selskabsskatteloven samt ajourføre en række skattelove og sociale 
love, der benytter den skattepligtige indkomst som kriterium. Det 
er endvidere en direkte følge af reformen, at reglerne om merindkomst- 
fradrag ved skatternes beregning kan ophæves.

Endelig nødvendiggør reformen en ændring af udskrivningsreg
lerne for kommuneskatten, hvilken ændring må tage sit udgangs
punkt i den endelige udformning af udskrivningsregleme for stats
skatterne.

Som begrundelse for lovforslaget anføres i bemærkningerne bl. a. : 
„Forslaget motiveres med de gennemgribende skadelige virk

ninger, som fradragsreglen har for hele indkomstskattesystemet, og 
for hvilke der allerede er redegjort i den store skattelovskommissions 
betænkning af 1948 (I. del, siderne 19-29). Den dengang rejste kritik, 
der med de voksende skatter har fået stedse større gyldighed, skal 
kort omtales og suppleres.

De gældende skatteprocenter er baseret på en mindre indkomst 
end den virkelige, nemlig på indkomsten efter fradrag af betalte 
skatter. Følgelig må procenterne ansættes højere, end det ellers ville 
være fornødent for at opnå et givet provenu.

Disse kunstigt frembragte høje procenter har en række uheldige 
og utilsigtede følger.

Når skattebyrden bedømmes af den enkelte skatteyder, sættes 
den med skattefradraget reducerede indkomst i forhold til den umid
delbart pålignede skat, og der opstår derved urigtige forestillinger 
om beskatningens højde. Disse forestillinger præger den offentlige
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debat, hvor man som regel alene omtaler førsteårsskatten, og de må 
tillige antages at udgøre et vigtigt incitament til skattesnyderi.

De høje procenter er i almindelighed ubehagelige såvel for 
administrationen som for skatteyderne. Der fremkommer spring i 
beskatningen, og en rimelig progression i skalaerne udelukkes.

Endnu væsentligere er det imidlertid, at de høje marginalskatter 
skaber reel ulighed i beskatningen. Indkomststigninger beskattes 
således hårdere end anden indkomst, idet de høje marginalskatter 
rammer den fulde stigning, der jo ikke er reduceret med et dertil 
svarende skattefradrag. Dette forhold er med de voksende skatter 
blevet så grelt, at man har måttet afbøde de værste virkninger med 
en regel om fradrag for merindkomst. Denne regel har kompliceret 
beskatningen uden at afskaffe den voldsomme førsteårsskat. . . .“

Som ordfører for forslagsstillerne gav Aksel Larsen (SF) ved 
fremsættelsen en udførlig redegørelse for lovforslagets formål. Han 
udtalte ved slutningen af denne redegørelse:

„Jeg er meget vel klar over, at der med disse ændringer kun er 
taget de indledende, men mest nødvendige skridt til skattereformen. 
Det er jo netop karakteristisk for skattefradragsreglen, at den øver 
sine ødelæggende virkninger overalt i skattesystemet. Den har først 
og fremmest præget udskrivningslovens skalaer, der må laves helt 
om. Reglens fjernelse vil afdække skavanker ved de kommunale 
udskrivningsregler, som derfor må revideres. En række forenklinger 
følger umiddelbart af reformen. F. eks. kan de efterhånden noget ind
viklede regler om merindkomstskattefradrag helt undværes. Det 
samme gælder en række besværlige bestemmelser i sømandsskatte
loven, ligesom der må foretages ændringer i loven om selskabsskat. 
Endelig bliver der tale om ændringer og ajourføringer af en række 
andre skattelove samt sociale love, heriblandt dem, der opererer 
med begrebet „skattepligtig indkomst“.

Sådan som skatteudskrivningen nu engang foregår, er det ikke 
muligt at foretage disse ændringer under ét. Det har f. eks. ikke noget 
formål allerede nu at drøfte skalaerne for udskrivning af skatterne 
for skatteåret 1965-66, dels fordi vi ikke kender statens skattebehov, 
dels og navnlig fordi man må afgøre, om man vil afskaffe skatte
fradragsreglen, før man kan udarbejde skalaer, der svarer til denne 
reform. Falder denne afgørelse positivt ud — og det håber jeg — 
må tinget sammen med finansministeriet og socialministeriet tage 
fat på udarbejdelsen af forslag til de nødvendige ændringer af de 
øvrige love, jeg her har nævnt.

Som det ses af lovforslaget, tænker vi ikke på, at det skal træde 
i kraft allerede fra begyndelsen af det kommende skatteår. Det vil 
være umuligt med så kort frist at få udarbejdet og vedtaget alle de 
ændringer i andre love, som vil følge af eller som må ledsage skatte
fradragsreglens afskaffelse. Men det er nødvendigt på et så tidligt 
tidspunkt som muligt at fortælle skatteyderne, at ændringen kommer,
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så de bliver i stand til at disponere derefter. Må jeg i den forbindelse 
bemærke, at det bliver langt lettere for skatteyderne at disponere 
og at beregne, hvad de kommer til at betale i skat, når den reform 
vi foreslår, gennemføres.

Jeg anbefaler lovforslaget til velvillig, til grundig, men gerne til 
hurtig behandling i det høje ting. Jeg beder de ærede medlemmer 
betænke, at 95 pct. at de skatteansatte har indkomster under 25.000 
kr., og på dette niveau og langt højere op har fradragsreglen aldeles 
ingen bremsende virkning, hvad angår beskatningens højde. Man 
behøver blot at kaste et blik på skalaen i intervallet mellem 22.000 
og 30.000 kr. for at konstatere, at her er stigningen ganske skrap. 
Hvis man — som det desværre synes at være tilfældet — må 
regne med, at skattefradragsreglens bibeholdelse hidtil har haft 
flertal her i folketinget, vil det sige, at der er beklageligt mange 
ærede medlemmer, der har påtaget sig den opgave at repræsentere 
de ganske få procent af befolkningen, der har indtægter på et så 
højt niveau, at man med nogen som helst rimelighed kan tale om, 
at den nævnte bremsende virkning indtræder.“

Finansministeren gav ved 1. behandling af lovforslaget udtryk 
for, at han var enig med forslagsstillerne i, at fradragsreglen medførte 
en række uheldige forhold i den gældende skattelovgivning, men 
tilføjede:

„Når jeg alligevel ikke kan anbefale det foreliggende lovforslag 
til vedtagelse og oven i købet må have mine tvivl om, hvorvidt det 
er alvorligt ment, så skyldes det, at vi som bekendt for tiden i skatte
departementet er ved at forberede en vidererækkende skattereform, 
der bl. a. går ud på, at der skal betales skat af den løbende indtægt, 
det vil sige, at indkomstår og skatteår skal falde sammen, og at der 
af lønindkomster m. v. skal betales kildeskat. Det er også kendt, 
at det lovforslag, som er under forberedelse, forudsætter oprethol
delse af skattefradragsreglen. De hidtidige undersøgelser viser, at 
det synes muligt, uden at fradragsreglen derved vil få alle de 
uheldige virkninger, den har under det nuværende system. Selv om 
vi ikke i øjeblikket kan vide, om et sådant lovforslag kan vinde for
nøden tilslutning, forekommer det dog temmelig urimeligt på nu
værende tidspunkt at gennemføre en afgørende omlægning af det 
gældende skattesystem med alt det lovtekniske og administrative 
merarbejde, som en sådan omlægning vil medføre. Det kan meget 
let føre til, at vi inden for relativt kort tid skal gennemføre meget 
væsentlige omlægninger, og det kan i hvert fald ikke være rationelt.

Jeg må derfor som nævnt komme til den konklusion, at det ikke 
vil være rigtigt at gennemføre det foreliggende lovforslag, men jeg 
medvirker naturligvis gerne med oplysninger, såfremt der skulle 
være ønske om en nærmere undersøgelse gennem et udvalgsarbejde.“

Peter Nielsen (S) fandt heller ikke forslaget egnet til gennem
førelse, hvilket han begrundede i en ordførertale, der mundede ud
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i følgende: „Når tiden er moden til at afskaffe dette ejendommelige 
rudiment i vor skattelovgivning, skal vi nok selv stille forslag derom.“

I overensstemmelse med deres ønske om skattefradragsrettens 
bevarelse gik såvel venstre som det konservative folkeparti og de 
uafhængige imod lovforslaget.

Som ordfører for det radikale venstre kunne Axel Sørensen heller 
ikke anbefale lovforslaget til vedtagelse. Han henledte opmærksom
heden på, at det radikale landsmøde i 1963 fastslog, at partiet stod 
på skattefradragsrettens grund. „Kun under den forudsætning, at 
der kunne skabes andre og stærke garantier imod de former for 
skatteudskrivning, som skattefradragsretten skulle værne os imod, 
ønsker det radikale venstre en ændring gennemført, dog først efter 
at spørgsmålet har været gjort til genstand for en vejledende folke
afstemning, som tilråder en sådan nyordning.“

Efter forhandlingens afslutning begæredes der afstemning om 
sagens overgang til 2. behandling.

Denne afstemning, der blev udskudt til den følgende dag, gav 
til resultat, at det med 86 stemmer mod 68 (V, KF og Uafh) vedtoges 
at lade lovforslaget overgå til 2. behandling. 2 medlemmer (Axel 
Sørensen (RV) og Rosing (Grl.)) tilkendegav, at de hverken ønskede 
at stemme for eller imod.

Lovforslaget henvistes derefter uden afstemning til udvalgs
behandling.

Udvalget afgav ikke betænkning.

20 Forslag til lov om ændringer i lov om påligningen 
af indkomst- og formueskat til staten. (Om skattelempelser 
til fremme af uddannelsen). (Af Ninn-Hansen, Foged, Haun
strup Clemmensen, Erik Eriksen, Axel Kristensen og Poul Sø
rensen). [A. sp. 1661].

Skriftlig fremsættelse 12/3 (F. sp. 3766). 1. beh. 7/4 (F. sp. 
4590). Partiernes ordførere: Peter Nielsen, Foged, Ninn-Hansen, 
Helge Larsen, Morten Lange og Mose Hansen. Henvist til ud
valg på 17 medlemmer (Peter Nielsen, Holger Eriksen, Lis 
Groes, Ove Hansen, Egon Jensen, Chr. Rasmussen, P. A. Ras
mussen, Retoft, Helge Larsen, Foged [formand], Henry Chri
stensen, Jens Chr. Christensen, Finn Poulsen, Ninn-Hansen 
[næstformand], Hanne Budtz, Haunstrup Clemmensen og Her
luf Rasmussen). Beretning (B. sp. 1135) afgivet 3/6.
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Lovforslaget gik ud på at give § 14 i lov om påligningen 
af indkomst- og formueskat til staten, jfr. lovbekendtgørelse 
nr. 388 af 4. december 1963, følgende tilføjelse som stk. 8-11:

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst indrømmes 
der fradrag for bidrag, der i indkomståret er udredet til såvel 
hjemmeværende som ikke-hjemmeværende børn (det er ægte
børn, børn uden for ægteskab for moderens vedkommende, 
stedbørn, adoptivbørn og plejebørn), som ved begyndelsen af 
det kalenderår, i hvilket skatten ansættes, ikke er fyldt 28 år, 
som i hele eller en del af indkomståret har opfyldt de i stk. 9 
anførte betingelser for at kunne anses for studerende, og som 
for det pågældende skatteår skal ansættes selvstændigt til skat. 
For hjemmeværende barn, der vederlagsfrit modtager fuld kost 
og logi i hjemmet, anses værdien af fuld kost og logi som sva
rende til et bidrag på 2.000 kr. Yder barnet delvis vederlag for 
kost og logi i hjemmet, reduceres nævnte bidragsbeløb med et 
til det ydede vederlag svarende beløb. Fradrag efter nær
værende bestemmelse kan høfst gives med et beløb af 3.000 kr. 
årlig for hvert barn.

Som studerende anses enhver, der følger en uddannelse af 
mindst 2 års normal varighed ved en af de i henhold til loven 
om Ungdommens Uddannelsesfond anerkendte læreanstalter 
m. v., og som ved erklæring fra vedkommende læreanstalt godt
gør, at han forbereder sig til en afsluttende eksamen i overens
stemmelse med de for den pågældende uddannelse gældende 
regler og i øvrigt fremmer uddannelsen på behørig måde.

Såfremt en skatteyder foretager fradrag for bidrag i hen
hold til stk. 8, vil et tilsvarende beløb være at medregne ved 
opgørelsen af barnets skattepligtige indkomst. Hvis modtageren 
ikke er fyldt 18 år, skal ved afgørelsen af, om selvstændig 
ansættelse til indkomstskat skal finde sted, det modtagne lige
stilles med indtægt af den i § 26, stk. 2 b), nr. 1-3, nævnte, art.

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fra
drages beløb, som i det pågældende år er anvendt til afdrag på 
lån, som skatteyderen eller dennes ægtefælle har modtaget fra 
Ungdommens Uddannelsesfond og Dansk Studiefond.

Lovforslaget var ledsaget af udførlige bemærkninger.
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Ved fremsættelsen påpegede Ninn-Hansen (KF) som ordfører 
for forslagsstillerne, at lovforslaget tilsigtede 1) gennem skattelettelser 
for forældrene at fremme den private støtte til studerende og 2) gen
nem afskrivning af lån at fremme interessen for anvendelsen af lån 
til studerende.

„Det er“, udtalte han, „forslagsstillernes opfattelse, at samfundet 
har pligt til at forbedre vilkårene for de familier, som med egne 
midler finansierer børnenes uddannelse. Jeg skal i den forbindelse 
henlede opmærksomheden på, at medens man her i landet skærper 
skattebestemmelserne for forældrene på det tidspunkt, hvor børn 
under videre uddannelse kræver de største ofre af forældrene, gør 
man i andre lande det modsatte. Det er i samfundets interesse at lette 
vilkårene for de forældre, der søger at give deres børn den bedst 
mulige uddannelse med henblik på fremtiden. Ud fra en retfærdig
hedsbetragtning må det også være rimeligt, at de mennesker, der 
ikke belaster statskassen, får andre muligheder for at støtte deres 
børn. Hvis der ikke gennemføres bestemmelser som de her foreslåede, 
vil der også være en risiko for, at den private støtte ophører, og at 
uddannelsesfonden udsættes for et øget pres.

Forslagsstillerne betragter uddannelsen som en værdifuld investe
ring og mener derfor, at det vil være ganske rimeligt at give mulig
hed for skattefri afskrivning på studielån. Afskrivningen er i forslaget 
begrænset til tilbagebetaling af lån, der er ydet af Ungdommens 
Uddannelsesfond og Dansk Studiefond, hvilket dels skyldes, at en 
sådan ordning rent faktisk har vist sig mulig at praktisere i Norge, 
og dels skyldes, at man i den danske betænkning om de studerendes 
økonomiske vilkår ikke mente at kunne strække sig videre. Hvis man 
på anden måde både kan sikre sig, at det er de dertil kvalificerede, 
som har modtaget lånene, og at tilbagebetaling har fundet sted, 
ser forslagsstillerne meget gerne, at man undgår denne begrænsning. 
I lighed med, hvad der er tilfældet med den norske ordning, har man 
af praktiske grunde foreslået at knytte fradragsretten til de faktiske 
afdrag. Dette kan også bidrage til en hurtigere tilbagebetaling af 
lånene, hvilket også må betragtes som en fordel både for den enkelte 
og for samfundet.“

Ved 1. behandling kritiserede finansministeren på flere punkter 
lovforslaget, som efter hans opfattelse havde social slagside i den 
udformning, forslagsstillerne havde givet det. Regeringen var „ikke 
uenig i det synspunkt, at man bør overveje en udvidelse af rammerne 
for statens støtte til ungdom under uddannelse, og i denne forbin
delse melder naturligvis det spørgsmål sig, efter hvilke principper 
denne støtte i fremtiden bør ydes. Hele dette spørgsmål må dog 
underkastes en nærmere undersøgelse, og jeg skal ikke ved denne 
lejlighed gå nærmere ind herpå. En udvidelse af støtten efter de ret
ningslinjer, som er nedlagt i det foreliggende forslag, finder regeringen 
imidlertid ikke hensigtsmæssig, i hvert fald ikke som en isoleret
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foranstaltning. Det samme standpunkt blev allerede tilkendegivet 
af den daværende finansminister, den nuværende økonomiminister, 
med hensyn til et tilsvarende forslag, som blev fremsat her i tinget 
i februar 1961. Jeg skal ikke gentage hele den argumentation, som 
den daværende finansminister dengang anvendte, men kun gøre 
opmærksom på, at det foreliggende forslag indeholder en tendens 
til at gøre støtten større, jo mindre behov der foreligger, altså det 
modsatte af det princip, som hidtil er fulgt. Det er muligt, at vi med 
tiden skal arbejde os bort fra det princip, at forældrenes indkomst 
skal være lige så afgørende som nu for den støtte, der ydes til ungdom 
under uddannelse. Med forslaget her havner vi imidlertid i den mod
satte grøft, nemlig den grøft, vi på et andet område møjsommeligt 
har arbejdet os op af, da vi ændrede den tidligere ordning med 
børnefradrag i den skattepligtige indtægt til en børnetilskudsordning. 
Som følge af progressionen i indkomstskatten betyder nemlig fra
draget en større skattebesparelse for skatteydere med store indkom
ster end for skatteydere med mindre indkomster.“

Ordførerne for socialdemokratiet, det radikale venstre og socia
listisk folkeparti havde ligeledes adskillige indvendinger at rette 
mod lovforslaget, som de i hvert fald ikke kunne tiltræde i den 
foreliggende form. De uafhængige mente, at sagen kunne overvejes, 
omend Mose Hansen gav udtryk for, at hans parti ikke var særlig 
begejstret for den foreslåede ændring i ligningsloven. Fra venstres 
og det konservative folkepartis side imødegik man den kritik, lov
forslaget havde mødt, og erklærede sig i øvrigt tilfreds med, at der 
var villighed til forhandling om sagen.

Efter forhandlingens slutning henvistes lovforslaget til behand
ling i et udvalg. Dette afgav ikke betænkning, men udtaler i en 
beretning:

„Udvalget har holdt 6 møder og herunder haft samråd med 
såvel finansministeren som undervisningsministeren. Udvalget har 
ikke haft mulighed for at afslutte arbejdet i indeværende folketingsår.

I. For så vidt angår forslaget om skattelempelse for forældre 
i anledning af afholdte udgifter til deres børns uddannelse, jfr. den 
i lovforslagets § 1 foreslåede nye § 14, stk. 8, har forskellige ændringer 
været drøftet, herunder at man i stedet for et fradrag ved opgørelsen 
af den skattepligtige indkomst gav et nedslag i de pålignede skatter.

Socialdemokratiets og det radikale venstres medlemmer af 
udvalget har givet udtryk for sympati for i forbindelse med en 
skattereform at gennemføre visse lempelser i det omfang, dette 
kan ske uden at ødelægge den progressive virkning af beskatningen.

Socialistisk folkepartis medlem af udvalget fastholder sin ved 
1. behandling af lovforslaget indtagne afvisning af enhver form for 
medvirken til forslagets gennemførelse på dette punkt.

Forslagsstillerne har i håb om et resultat erklæret sig villige til 
at stille ændringsforslag til den af dem foreslåede bestemmelse, men
31
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må med beklagelse konstatere, at heller ikke tilbuddet herom har 
kunnet føre til et resultat i indeværende folketingsår.

II. Med hensyn til spørgsmålet om skattelettelse for afdrag 
på studielån bemærkes, at der efter den nyordning vedrørende stats
garanti for studerendes studielån hos banker og sparekasser, der 
indførtes ved den af folketinget den 28. maj 1964 vedtagne ændring 
i loven om Ungdommens Uddannelsesfond, er enighed i udvalget 
om, at en lettelse med hensyn til tilbagebetaling af lån bør omfatte 
såvel lån ydet af Ungdommens Uddannelsesfond og Dansk Studiefond 
soro de lån, der ydes af banker og sparekasser i henhold til den ved
tagne ændring i loven om Ungdommens Uddannelsesfond.

I udvalget har der været almindelig sympati for, at der bør 
gennemføres lettelser i anledning af afdrag på de ovenfor nævnte 
lån, når det drejer sig om afvikling af lånene inden for et kortere 
åremål og under forudsætning af, at der ved afgørelsen af, om og i 
hvilket omfang lettelse skal kunne indrømmes, tages hensyn til 
låntagerens økonomiske forhold.“



c.
Andre sager.

I. Forslag til folketingsbeslutning.

1. Folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af 
traktaten om forbud mod kemevåbenforsøg i atmosfæren, det 
ydre rum og under vandet, undertegnet den 5. august 1963 
af regeringerne for De Socialistiske Sovjetrepublikkers Union, 
Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og 
Amerikas Forenede Stater. (Udenrigsminister Per Hækkerup). 
[A. sp. 417. C. sp. 31].

Skriftlig fremsættelse 12/n (F. sp. 934). 1. beh. 28/n (F. sp. 
1323). Partiernes ordførere: K. B. Andersen, Per Federspiel, 
Erik Kragh, Helge Larsen, Aksel Larsen og Iver Poulsen.
2. (sidste) beh. 3/12 (F. sp. 1433).

Ved folketingsbeslutningen meddeler folketir get samtykke 
til, at Danmark ratificerer ovennævnte traktat, om hvis for
historie, afsluttelse og indhold anføres:

Spørgsmålet om indgåelse af en aftale om indstilling af 
kernevåbenforsøg har i de senere år spillet en fremtrædende 
rolle i forbindelse med de internationale forhandlinger om til
vejebringelse af almindelig og fuldstændig nedrustning. For
handlingerne har været ført inden for De forenede Nationers 
rammer dels på de årlige samlinger, dels i skiftende inter
nationale forhandlingsorganer oprettet af eller godkendt af De 
forenede Nationer. Siden marts måned 1962 har forhandlingerne 
været ført i den såkaldte 18-magtsnedrustningskomité i Genève 
bestående af fem NATO-lande (Canada, De forenede Stater, 
Frankrig, Italien og Storbritannien), fem østblokstater (Bul
garien, Czekoslovakiet, Polen, Rumænien og Sovjetunionen) 
samt otte uforpligtede lande (Brasilien, Burma, Den forenede 
arabiske Republik, Indien, Mexico, Nigeria, Sverige og Æthio- 
31*
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pien); Frankrig deltager ikke i komiteens arbejde. En af komi
teen nedsat underkomité bestående af repræsentanter for de 
tre store atommagter, Sovjetunionen, Storbritannien og De 
forenede Stater, har særligt drøftet spørgsmålet om afsluttelse 
af en traktat om indstilling af kernevåbenforsøg.

Den nu foreliggende traktat er resultatet af en række for
handlinger mellem de tre atommagter, som førtes i Moskva i 
juli måned 1963. Undertegnelsen af traktaten, som forbyder 
kernevåbenforsøg i atmosfæren, det ydre rum og under vandet, 
fandt sted den 5. august 1963 ligeledes i Moskva og foretoges 
af de tre landes udenrigsministre i overværelse af De forenede 
Nationers generalsekretær.

Det fremgår af traktatens indhold, at der gives andre 
lande mulighed for tilslutning, og der blev fra regeringerne for 
de tre oprindelige deltagerlande ytret ønske om, at så mange 
lande som muligt ville tilslutte sig traktaten.

Traktaten er herefter blevet underskrevet af et overvejende 
flertal af alle stater. De danske missionschefer i London, 
Moskva og Washington undertegnede den 9. august 1963 med 
forbehold om senere ratifikation på Danmarks vegne de hos de 
respektive regeringer beroende originaleksemplarer af traktaten.

Traktatens artikel I forpligter deltagerstaterne til at for
byde, forebygge og afholde sig fra at gennemføre enhver for
søgseksplosion med kernevåben eller enhver anden nuklear 
eksplosion a) i atmosfæren, det ydre rum eller under vandet 
eller b) i en hvilken som helst anden omgivelse, hvis en sådan 
eksplosion bevirker tilstedeværelsen af radioaktivt affald uden 
for vedkommende stats grænser. Deltagerstaterne forpligter sig 
videre til at undlade at forårsage, tilskynde til eller på nogen 
måde deltage i nukleare eksplosioner som nævnt.

Artikel II omhandler ændringer i traktaten. Sådanne æn
dringer skal godkendes af et flertal af samtlige deltagende lande, 
herunder de oprindelige deltagerlande, og forudsætter afhol
delsen af en konference indkaldt af mindst en tredjedel af 
deltagerstaterne.

Artikel III indeholder bestemmelser for tiltrædelse af 
traktaten. Den er således åben for underskrift af alle stater og
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skal ratificeres. De tre oprindelige deltagerlande udpeges som 
depositarmagter med pligt til at registrere traktaten i henhold 
til De forenede Nationers pagt.

Artikel IV fastsætter traktatens gyldighed som tidsmæssig 
ubegrænset. Hver deltagerstat skal dog ved udøvelse af sin 
nationale suverænitet have ret til at udtræde af traktaten, hvis 
den pågældende deltager fastslår, at usædvanlige begivenheder 
i forbindelse med traktatens genstand truer vedkommende lands 
mest afgørende interesser. Til en sådan udtræden fordres tre 
måneders varsel.

Artikel V indeholder bestemmelser om traktatens depo
nering.

Ved fremsættelsen af forslaget til folketingsbeslutning påpegede 
'udenrigsministeren, at hovedemnet under de internationale forhand
linger, som traktaten var et resultat af, „har været spørgsmålet om 
den til en overenskomst knyttede internationale kontrolinstans, her
under sammensætningen, beføjelserne og organisationen. I traktaten 
af 5. august 1963 har der helt kunnet bortses fra en inspektions- og 
kontrolordning i erkendelsen af, at det umiddelbart med det nuvæ
rende nationale måleapparatur vil være muligt at konstatere, hvorvidt 
kernevåbensprængninger finder sted i atmosfæren, det ydre rum og 
under vandet. Derimod omhandler traktaten som nævnt ikke under
jordiske forsøg, dog at sådanne, hvis de bevirker tilstedeværelse af 
radioaktivt affald uden for vedkommende stats grænser, omfattes af 
forbuddet. Det må nok påregnes, at både De forenede Stater og 
Sovjetunionen vil ønske at supplere deres nuværende våbentekniske 
viden ved at gennemføre underjordiske forsøgssprængninger, for
mentlig i første række med henblik på yderligere udvikling af mindre 
nukleare våben. I denne forbindelse vil jeg dog gerne erindre om, at 
de tre regeringer i traktatens præambel erklærer, at de søger at opnå 
en standsning af alle forsøgseksplosioner med kernevåben for be
standig, og at de er besluttede på at videreføre forhandlinger i dette 
øjemed.

De tre atommagters indbydelse til at tilslutte sig traktaten 
mødte modstand i visse lande, i første række i Frankrig og Kina.

Den franske regering har gjort det klart, at den ikke ønsker at 
tilslutte sig traktaten. Den fremhæver, at Frankrig vel anerkender 
betydningen af den trufne aftale, men mener, at så længe ingen af 
traktatens oprindelige deltagere har givet afkald på besiddelse af 
kernevåben eller har taget skridt til afskaffelse af de for kerne
våbnenes anvendelse fornødne fremføringsmidler, vil rådigheden over 
disse afgørende våben fortsat være nødvendig for stater, der ønsker
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at bevare stormagtsrang. Det er derfor Frankrigs erklærede hensigt 
at fortsætte med opbygningen af en selvstændig kernevåbenstyrke.

Den kinesiske regerings beslutning om ikke at tiltroede traktaten 
må opfattes som resultat af militærpolitiske overvejelser og indgår 
sikkert også som et led i den løbende konflikt mellem Kina og Sovjet
unionen. Kina har således over for Sovjetunionen tilkendegivet, at 
traktaten efter kinesisk opfattelse indebærer en svigten af de kom
munistiske ideer og fremtræder som en kapitulation over for vest
magterne.

Uanset de indvendinger, der således er gjort mod traktaten, er 
det den danske regerings oprigtige håb, at udviklingen hurtigt vil 
muliggøre, at alle stater vil se sig i stand til at tilslutte sig traktaten. 
Dens værdi vil på længere sigt ikke mindst bero på universel tilslut
ning. Det er derfor med glæde, at det kan konstateres, at langt den 
overvejende del af verdens lande allerede på indeværende tidspunkt 
har underskrevet traktaten.

Når den danske regering har valgt at tilslutte sig traktaten, er det 
sket bl. a. i erkendelse af, at traktaten, er et realistisk forsøg på at 
tilvejebringe en afspænding mellem Øst og Vest, at traktaten med øje
blikkelig virkning yder en garanti for, at de store atommagter ikke 
forårsager en yderligere radioaktiv forurening af atmosfæren, at 
traktaten — skønt den ikke omfatter underjordiske forsøg — dog er 
en tilfredsstillende efterkommen af de på FNs senere samlinger stadigt 
stærkere gentagne krav om forsøgssprængningemes indstilling, at 
traktaten i betydelig grad vil medvirke til at vanskeliggøre, at atom
magternes tal udvides, at der er grundet håb om, at traktaten vil 
kunne blive indledningen til yderligere afspændings- og nedrustnings
foranstaltninger, herunder en udvidelse af traktaten til også at om
fatte underjordiske forsøg, at traktaten derved vil kunne få væsentlig 
betydning for tilvejebringelse af almindelig og fuldstændig nedrust
ning, samt endelig at traktatens bestemmelser er i fuld overens
stemmelse med regeringens politik, idet Danmark ikke fremstiller 
eller har til hensigt at fremstille kernevåben.“

På denne baggrund anså regeringen det for ønskeligt, at Dan
mark ratificerede traktaten.

Forslaget til folketingsbeslutning mødte i folketinget tilslutning 
fra samtlige partier og blev uden forudgående udvalgsbehandling 
vedtaget enstemmigt.

2. Folketingsbeslutning vedrørende Danmarks ratifika
tion af nordisk overenskomst om gensidig bistand i nøds
tilfælde i forbindelse med strålingsulykker. (Undervisnings
minister Hélveg Petersen). [A. sp. 967. C. sp. 213].
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Skriftlig fremsættelse 14/2 (F. sp. 3145). 1. beh. 26/2 (F. sp. 
3213). Partiernes ordførere: Waldemar Laursen, Helga Pedersen, 
Knud Thomsen, Kirkegaard, Morten Lange og Rimstad.
2. (sidste) beh. 4/3 (F. sp. 3486).

Ved folketingsbeslutningen giver folketinget tilslutning til, 
at den i Wien den 17. oktober 1963 mellem Den internationale 
Atomenergi-Organisation og regeringerne i Danmark, Finland, 
Norge og Sverige afsluttede nordiske overenskomst om gensidig 
bistand i nødstilfælde i forbindelse med strålingsulykker rati
ficeres.

I Den internationale Atomenergi-Organisations hoved
kvarter i Wien undertegnedes den 17. oktober 1963 af organisa
tionens generaldirektør og af Danmarks, Finlands, Norges og 
Sveriges ambassadører på de pågældende regeringers vegne en 
nordisk overenskomst om gensidig bistand i nødstilfælde i for
bindelse med strålingsulykker. Teksten til denne overenskomst 
tillige med en dansk oversættelse var optaget som bilag til 
det af undervisningsministeren fremsatte forslag. For Danmarks, 
Finlands og Norges vedkommende fandt undertegnelsen af 
overenskomsten sted under forbehold af ratifikation.

Overenskomsten tager sigte på at fastlægge de betingelser, 
under hvilke et af de kontraherende nordiske lande eller atom
energi-organisationen kan yde bistand i tilfælde, hvor der i et 
andet af de kontraherende nordiske lande indtræffer et ulykkes
tilfælde, der indebærer fare for ioniserende stråling, for så vidt 
det land, hvori ulykkestilfældet er sket, begærer en sådan 
bistand.

Ved ulykkestilfælde af den omhandlede art vil det ifølge 
bemærkningerne til forslaget være af afgørende betydning, at 
hjælpen ydes hurtigt. Såfremt det land, i hvilket ulykken har 
fundet sted, først efter ulykkens indtræden skulle optage for
handling med andre lande om de nærmere betingelser for disses 
eventuelle ydelse af hjælp, herunder om fordeling af udgifterne 
mellem landene, om erstatningsansvaret for eventuel skade 
under hjælpeindsatsen o. s. v., ville der let forløbe så lang tid, 
at hjælpen udefra ville miste sin værdi, inden den kunne iværk-
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sættes. Den foreliggende overenskomst tilsigter på forhånd at 
fastlægge regler vedrørende en del af de i denne forbindelse op
stående spørgsmål. Det skal ligeledes tjene til at muliggøre en 
hurtig og effektiv ydelse af hjælp, at de kontraherende parter 
ifølge overenskomsten på forhånd skal udpege myndigheder, 
som på deres vegne har fuldmagt til at begære eller tilbyde 
bistand.

I tilfælde af nukleare ulykker her i landet er det sundheds
styrelsen, der i medfør af indenrigsministeriets bekendtgørelse 
af 27. juni 1963 om beskyttelsesforanstaltninger mod uheld i 
nukleare anlæg (atomanlæg) træffer beslutning om iværksættelse 
af de nødvendige foranstaltninger efter forhandling med det af 
indenrigsministeren i medfør af nævnte bekendtgørelse nedsatte 
udvalg af sagkyndige fra atomenergikommissionen og sund
hedsstyrelsen og med de udøvende myndigheder. Da det i til
fælde af, at Danmark skal yde bistand, først og fremmest vil 
være atomenergikommissionens hjælpemidler, der står til rådig
hed, og da der, som ovenfor nævnt, ved uheld her i landet 
etableres løbende kontakt mellem atomenergikommissionen og 
sundhedsstyrelsen, har regeringen udpeget atomenergikommis
sionen som den i overenskomsten nævnte kompetente myndighed.

Overenskomsten er blevet til på foranledning af Den inter
nationale Atomenergi-Organisation som led i denne organisa
tions hele virksomhed til fremme af atomenergiens fredelige 
udnyttelse. Det må forventes, at organisationen senere vil søge 
at få gennemført Egnende overenskomster om gensidig bistand 
mellem andre grupper af lande, der ligger hinanden geografisk 
nær, og at den her foreliggende nordiske overenskomst — der 
er den første i sin art — da i nogen grad kan tjene som forbillede.

Overenskomsten medfører ingen egentlig forpligtelse for et 
kontraherende land til at yde hjælp, men det overlades til 
landets egne myndigheder i hvert enkelt tilfælde at afgøre, om 
en begæring fra et af de andre lande om bistand skal imøde
kommes og da i hvilken udstrækning. Danmarks ratifikation 
af overenskomsten nødvendiggør ikke ændring i gældende dansk 
lovgivning.

Med hensyn til tidspunktet for overenskomstens ikraft-
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træden følger det af bestemmelsen i artikel XI, at overenskom
sten træder i kraft, så snart den er ratificeret af ét af de lande, 
hvis regering har undertegnet den under forbehold af ratifika
tion, d. v. s. enten Danmark, Finland eller Norge.

Ved fremsættelsen af forslaget til folketingsbeslutning påpegede 
undervisningsministeren, at overenskomsten betyder en yderligere ud
bygning af det nordiske samarbejde inden for den fredelige udnyttelse 
af atomenergien. „På dette felt foregår der allerede et udstrakt sam
arbejde i form af udveksling af teknikere og forskere mellem de nor
diske lande og udførelse af bestrålingsforsøg for ét nordisk land ved 
reaktoranlæg i et andet nordisk land. Repræsentanter for de nordiske 
landes atomenergistyrelser holder regelmæssigt møde i det på Nordisk 
Råds foranledning nedsatte nordiske kontaktudvalg vedrørende 
atomenergispørgsmål for at orientere hverandre om udviklingen og 
søge at samordne de nordiske landes stillingtagen til spørgsmål, der 
opstår inden for internationale og europæiske organisationer, der 
beskæftiger sig med fredelig udnyttelse af atomenergien. I betragt
ning af dette udstrakte nordiske samarbejde har det været naturligt, 
at man ved en overenskomst har søgt at tilvejebringe en hensigts
mæssig ordning af den gensidige bistand, de nordiske lande måtte 
kunne yde hverandre i tilfælde af strålingsulykker.“

Forslaget til folketingsbeslutning vedtoges uændret og enstem
migt uden forudgående udvalgsbehandling.

3. Folketingsbeslutning om aftalememorandum ved
rørende tilførslerne af bacon til markedet i Det forenede 
Kongerige Storbritannien og Nordirland. (Udenrigsminister 
Per Hækkerup). [A. sp. 1601. C. sp. 227].

Skriftlig fremsættelse lx/3 (F. sp. 3644). 1. beh. 13/3 (F. sp. 
3929). Partiernes ordførere: Carl Petersen, Niels Eriksen, 
H. C. Toft, Kirkegaard, Aksel Larsen og Bækgaard. 2. (sidste) 
beh. 18/3 (F. sp. 4090).

Ved folketingsbeslutningen meddeler folketinget samtykke 
til, at Danmark med Det forenede Kongerige Storbritannien og 
Nordirland samt de lande, der i øvrigt traditionelt leverer bacon 
til det britiske marked, afslutter en aftale om tilførslerne af 
bacon til dette marked, affattet i overensstemmelse med det 
mellem de pågældende lande aftalte udkast til „Aftalememo
randum“.
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I. Aftalens forhistorie.
Under de dansk-britiske landbrugsforhandlinger under 

EFTA i foråret 1963 var der enighed om, at en stabilisering af 
det britiske baconmarked var ønskelig, og om, at der skulle gen
nemføres yderligere undersøgelser og drøftelser med henblik på 
at nå til enighed om herpå sigtende foranstaltninger. Denne 
enighed bekræftedes i en særlig artikel i den aftale af 11. maj 
1963, som blev resultatet af forhandlingerne.

Fra britisk side fremsatte man herefter i slutningen af maj 
1963 forslag om optagelse af forhandlinger med henblik på 
indgåelse af en aftale om deling af det britiske baconmarked.

Fra dansk side så man i det britiske initiativ indledningen 
til en omlægning af den britiske landbrugspolitik, som — ud
over at kunne bibringe Danmark umiddelbare eksportmæssige 
fordele gennem en prisstabilisering for bacon — ville kunne 
lette eventuelle senere forhandlinger mellem Storbritannien og 
fællesmarkedet} desuden fandt man fra dansk side at måtte til
lægge indgåelse af en baconaftale betydning i relation til told- 
og handelskonferencen under GATT (Kennnedy-runden),der 
indledes den 4. maj 1964, hvor muligheden for at tilgodese 
Danmarks interesser på landbrugsområdet bl. a. vil bero på 
muligheden for at nå til enighed om tilfredsstillende internatio
nale vareaftaler, og hvor et baconarrangement formentlig i givet 
fald vil kunne indgå som led i en international vareaftale for kød.

Den 24. juni meddelte regeringen med tilslutning fra land
brugets organisationer den britiske regering, at Danmark var 
rede til at optage forhandlinger med Storbritannien på det 
foreslåede grundlag.

Efter at have modtaget principielt positive tilkendegivelser 
fra Danmark og de vigtigste af de andre baconle ver andørlande 
fremlagde man fra britisk side i slutningen af august måned et 
udkast til en aftale omfattende samtlige traditionelle leveran
dører af bacon til det britiske marked (d. v. s. Storbritannien 
selv, Danmark, Holland, Irland, Jugoslavien, Sverige, Polen 
og Ungarn).

Efter en række tosidede drøftelser indkaldtes til en kon
ference i London i dagene 16.-19. oktober 1963. Drøftelserne
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førte ikke i første omgang til noget resultat, men efter fornyede 
drøftelser i dagene 31. oktober og 1. november opnåedes enig
hed om en flersidet aftale om tilførslerne af bacon til det britiske 
marked.

Blandt de hovedsynspunkter, som man fra dansk side 
gjorde gældende under forhandlingerne, og som er tilgodeset i 
den foreliggende aftale, var, at Danmark måtte tildeles en rime
lig markedsandel, og at aftalen skulle sikre parallelitet mellem 
deltagerlandene, herunder Storbritannien, med hensyn til ret
tigheder og forpligtelser, navnlig således, at de øvrige leverandør
lande, i tilfælde af at Storbritannien overskred sin minimums
tildeling, havde ret til at foretage tilsvarende overskridelser 
med henblik på at opretholde de respektive markedsandele. 
De øvrige danske hovedsynspunkter — at den danske markeds
andel ikke skulle kunne reduceres uden Danmarks samtykke, og 
at Danmarks traditionelle stilling som hovedleverandør og 
særlig interesseret i det britiske baconmarked skulle fastslås — 
er på tilsvarende måde tilgodeset i en til aftalen knyttet dansk
britisk brevveksling.

II. Aftalens indhold.

I indledningen tager deltagerlandene til efterretning den 
britiske regerings erklærede politik, som tager sigte på at til
vejebringe øget stabilitet på baconmarkedet og dens villighed til 
at ændre den støtte, som ydes den indenlandske svineproduk
tion; deltagerlandene erkender, at denne politik kun kan blive 
fuldt ud effektiv, såfremt de øvrige leverandørlande medvirker 
hertil, og ønsker i fælles interesse at opretholde stabile priser 
på et for såvel producenter som forbrugere rimeligt niveau.

I § 1 bestemmes, at der senest den 1. januar 1964 skal op
rettes et baconmarkedsråd (Rådet), som vil få overdraget en 
række opgaver, herunder at overvåge aftalens virkemåde og 
at drøfte alle spørgsmål af betydning for opnåelsen af dens mål.

I § 2 (a) defineres udtrykket „bacon“ og i § 2 (b) forpligter 
deltagerlandene sig til efter bedste evne at tilstræbe, at andre 
former for saltet eller konserveret svinekød ikke tilføres det
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britiske marked på en måde, der kan bringe aftalens formål i 
fare.

§§ 3 og 4 indeholder de centrale bestemmelser om fast
sættelsen af de årlige tilførsler til det britiske marked.

Ifølge § 3 skal Storbritannien hvert år inden den 31. de- 
dember fastlægge dels det minimumstotalkvantum, der er behov 
for i den 12 måneders periode, som begynder den 1. april det 
følgende år, samt et reservekvantum.

I § 4 (a) fastslås det, at minimumstotalkvantummet og 
reservekvantummet for perioden 1. april 1964—31. marts 1965 
skal være 615.000 resp. 25.000 tons, og at kvanta for efter
følgende perioder skal fastlægges efter rådslagninger med Rådet ; 
én gang fastlagte kvanta vil kun blive ændret, såfremt der ind
træffer usædvanlige omstændigheder, og da kun efter yder
ligere rådslagninger med Rådet.

Af § 4 (b) fremgår, at Rådet i sine overvejelser vedrørende 
de omhandlede kvanta skal tilstræbe at anbefale mængder, der 
så nøjagtigt som muligt angiver det område, inden for hvilket 
efterspørgslen ved rimelige priser må forventes at ligge.

Ifølge § 5 har hvert af de deltagende eksportlande (ekspor
tører) ret til i en given 12 måneders periode som minimum at 
tilføre det britiske marked en mængde, der svarer til det på
gældende lands andel af minimumstotalkvantummet. De en
kelte eksportørers andele („minimumstildélinger^) er fastlagt i 
det til aftalen knyttede Tillæg II, men kan efter nærmere regler, 
jfr. § 12 (b), ændres af Storbritannien efter rådslagninger med 
eksportørerne.

§ 6 fastlægger de nærmere regler for tildelinger fra reserve
kvantummet. Tildelinger, der foretages af Storbritannien efter 
rådslagninger med Rådet, kan ifølge § 6 (a) finde sted med det 
formål enten at øge minimumstildelingerne i det omfang, det 
er nødvendigt for at tilfredsstille efterspørgslen til stabile og 
rimelige priser, eller for at imødegå unormale forhold, f. eks. et 
deltagerlands manglende evne til i fuldt omfang at levere for
ventede leverancer; i et sådant tilfælde kan under visse om
stændigheder det pågældende lands eventuelle supplerende til
delinger inddrages, og forventes landets faktiske tilførsler at
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blive mindre end dets minimumstildeling, vil det manglende 
kvantum blive behandlet som en forøgelse af reservekvantum
met.

Det er i § 6 (b) fastsat, at supplerende tildelinger vil blive 
foretaget under videst mulig hensyntagen til leveringsmulig
hederne på en sådan måde, at deltagerlandene bevarer deres 
respektive markedsandele.

§ 7 indeholder bestemmelser om fradrag i reservekvantum
met i tilfælde, hvor Rådet forventer, at tilførslerne fra uden
forstående lande vil overstige en vis mængde.

Ifølge § 8 skal Rådet overveje, i hvilken rytme tilførslerne 
bør finde sted. Rådet skal, såfremt der er tale om leverandører, 
hvis produktion viser sæsonprægede udsving, tage hensyn hertil; 
det kan fremsætte henstillinger med hensyn til de grænser, inden 
for hvilke afskibningerne vil kunne variere, og det fastslås, at 
disse grænser ikke bør være unødigt snævre for relativt små 
leverandører.

Ifølge § 9 skal de enkelte eksportører sikre, at deres leve
rancer ikke overstiger tildelingerne; de skal endvidere tage 
hensyn til Rådets synspunkter med hensyn til afskibningsrytmen 
samt tilstræbe at afskibe deres respektive minimumstildelinger.

Modsvarende § 9 forpligter Storbritannien sig i § 10 til efter 
bedste evne at tilstræbe at holde baconproduktionen på et 
niveau, der svarer til dets tildelinger, og til at bringe Rådets 
synspunkter med hensyn til den britiske baconproduktion til 
rette vedkommendes kendskab. § 10 fastslår endvidere, at 
eksportørerne, såfremt de britiske tilførsler til hjemmemarkedet 
i et tidsrum af 8 uger eller derover overstiger de forventede til
førsler, kan øge deres tilførsler tilsvarende; en sådan forøgelse 
af tilførslerne må dog ikke finde sted, før markedssituationen 
har været genstand for rådslagninger, og såvel overskydende 
britiske tilførsler som eventuelle forøgelser af eksportørernes til
førsler skal betragtes som supplerende tildelinger.

§ 11 indeholder bestemmelser om udenforstående landes 
deltagelse i aftalen, herunder om de omstændigheder, under 
hvilke man fra britisk side skal tilstræbe at sikre sådanne landes 
deltagelse.
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§ 12 indeholder de nærmere bestemmelser om ændringer i 
anvendelsen af aftalen og om dens ophør.

Det fastslås i § 12 (a), at aftalen, bortset fra hvad der er 
hjemlet i § 12 (b), kun kan ændres med samtlige deltagerlandes 
indforståelse.

Ifølge § 12 (b) kan de i Tillæg II fastsatte markedsandele 
ændres af Storbritannien efter rådslagninger med eksportørerne; 
disse andele vil — dog under overholdelse af visse tidsfrister — 
blive ændret, enten såfremt et udenforstående land bliver del
tagerland, eller der indtræffer en væsentlig ændring i markeds
vilkårene, eller såfremt det bliver nødvendigt at ændre Stor
britanniens andel og minimumstotalkvantummet for at opveje 
en ændring af britiske producenters produktion af bacon til 
eget forbrug.

§ 12 (c) indeholder bestemmelser om udtrædelse.
I § 12 (d) fastslås, at deltagerlandene, selv om visse har 

trukket sig ud af aftalen, fortsat vil handle i overensstemmelse 
med denne, medmindre lande, der svarer for mere end 1fz af 
minimumstotalkvantum-met, eller Storbritannien selv er ud
trådt.

§ 12 (e) bestemmer, at sådanne ændringer af markeds
andele og af minimumstotalkvantummet, som måtte være blevet 
nødvendige på grund af udtrædelser, ikke skal være underkastet 
de i aftalen fastsatte tidsfrister.

Aftalen skal, medmindre den forinden er opgivet, ifølge 
§ 12 (f) tages op til fornyet overvejelse, enten såfremt der 
gennemføres internationale vareaftaler vedrørende svinekød 
eller — hvis dette tidspunkt falder først — efter 5 års forløb.

§ 13 indeholder bestemmelser, hvorefter et deltagerland 
kan anmode de øvrige deltagerlande om drøftelser, såfremt det 
finder, at aftalen ikke virker efter sit formål; skulle en under
søgelse bekræfte denne opfattelse, skal deltagerlandene herefter 
overveje, hvilke af hjælpende foranstaltninger hvert af dem kan 
træffe.

Tillæg I indeholder bestemmelser om Rådets sammensæt
ning og forretningsorden.

Rådet består af en officiel repræsentant for hvert deltager-
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land samt en formand, udpeget af Storbritannien. Officielle 
repræsentanter kan være ledsaget af rådgivere for deres respek
tive regeringer og som hovedregel også af erhvervsrådgivere fra 
organisationer, der har tilknytning til produktionen eller afsæt
ningen af bacon.

Tillæg II fastlægger grundlaget for beregningen aj deltager
landenes andele.

Danmarks andel af minimumstotalkvantummet på 615.000 
tons er 286.000 tons, d. v. s. ca. 46,5 pct.; ved en første udlod
ning af reservekvantummet på 5.600 tons vil Danmark få 
2.700 tons eller ca. 48 pct., og ved udlodninger derudover an
drager Danmarks andel 47 pct.

I den dansk-britiske brevveksling, der agtes foretaget sam
tidig med undertegnelsen af den flersidede aftale, fastslås, at 
deltagelse i aftalen ikke ophæver de rettigheder, de to parter 
har i medfør af visse nærmere angivne tidligere indgåede 
aftaler.

Det fastslås endvidere, at den danske og den britiske 
regering har til hensigt at opretholde et snævert samarbejde 
med henblik på at give den flersidede aftale fuld virkning, og 
at de to regeringer vil indlede rådslagninger om ethvert spørgs
mål i forbindelse med aftalen, herunder især de spørgsmål, der 
vedrører fastsættelsen af minimumstotalkvanta, reservekvanta 
og markedsandele.

Det fastslås endelig i brevvekslingen, at den danske mar
kedsandel ikke — bortset fra i visse nærmere angivne tilfælde 
— vil kunne nedsættes uden dansk samtykke.

I tiden siden 1. november 1963 er der foretaget en række 
sproglige ændringer, der er indarbejdet i det som bilag aftrykte 
udkast, og aftalen er herefter endeligt undertegnet af samtlige 
deltagerlande. For Danmarks vedkommende undertegnedes af
talen med forbehold af folketingets efterfølgende samtykke.

Ved fremsættelsen af forslaget til folketingsbeslutning anførte 
udenrigsministeren bl. a.:

„En stabilisering som den, der tilstræbes med aftalen, må efter 
regeringens opfattelse være i samtlige leverandørlandes interesse. 
Dette gælder naturligvis i første række for Danmark, som med en
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baconeksport til Storbritannien på ca. 1,3 milliarder kr. dækker 
næsten halvdelen af det samlede britiske baconforbrug. Også for 
Storbritannien, hvis hjemmeproduktion af bacon udgør over en 
tredjedel af det samlede forbrug, knytter der sig en særlig interesse 
til en stabilisering af markedet. Denne fælles dansk-britiske interesse 
er da også kommet til udtryk i den under EFTA den 11. maj 1963 
undertegnede dansk-britiske landbrugsaftale, i hvilken det fastsloges, 
at de to lande var enige om det ønskelige i en stabilisering af det 
britiske baconmarked samt om, at der burde foretages yderligere 
undersøgelser og drøftelser med henblik på at nå til enighed om 
herpå sigtende foranstaltninger.

Udspillet til de forhandlinger, der førte til undertegnelsen af den 
foreliggende aftale, kom fra britisk side, men den omstændighed, at 
Danmark indtager en dominerende stilling blandt de lande, der ekspor
terer bacon til Storbritannien, kom selvsagt til at spille en stor rolle 
for forhandlingernes forløb, idet de danske synspunkter måtte til
lægges særlig vægt.

Et af de danske hovedkrav var, at der skulle tildeles Danmark en 
rimelig andel af de samlede tilførsler. I betragtning af at Danmark, hvis 
man betragter udviklingen over en årrække, har dækket en stigende 
andel af det britiske forbrug, var man fra dansk side interesseret i en 
så sen basisperiode for beregningen af deltagerlandes andele af mar
kedet som muligt. Der opnåedes enighed om som basisperiode for 
beregningen af andelene at anvende perioden juli 1962-juli 1963, i 
hvilken Danmarks og Storbritanniens andel af de samlede tilførsler 
på i alt 615.000 tons var 47 respektive 36,5 pct. For at sikre alle de 
mindre leverandørlandes tilslutning viste det sig imidlertid nød
vendigt at tildele dem lidt højere minimumskvanta, end deres til
førsler i basisperioden ville berettige dem til. Dette dækkedes dels ved 
en forhøjelse af minimumstotalkvantummet fra de oprindeligt til
sigtede 610.000 t til 615.000 t, dels ved en reduktion af i første række 
Danmarks og Storbritanniens, men også af Polens og Sveriges faktiske 
tildelinger inden for minimumstotalkvantummet. Indrømmelserne 
var dog af beskeden størrelse. Danmarks og Storbritanniens mini
mumstildeling blev på 286.500 respektive 222.400 t, svarende til 
46,58 respektive 36,16 pct. af det samlede minimumstotalkvantum. 
Hertil kommer imidlertid, at der ved udlodninger inden for de første 
5.600 t af reservekvantummet tilsikres de fire lande en fortrinsstilling, 
samt at udlodninger herudover skal foretages efter en fordelingsnøgle, 
der giver Danmark og Storbritannien en andel på 47 respektive 
36,5 pct.

Et andet dansk hovedkrav var, at der måtte bestå parallelitet 
mellem deltagerlandene med hensyn til rettigheder og forpligtelser, 
herunder især, at der i tilfælde af ét deltagerlands overskridelse af sin 
tildeling måtte være adgang for de øvrige deltagerlande til at fore
tage tilsvarende overskridelser. Det lykkedes at nå til enighed herom,
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hvilket er ensbetydende med, at de enkelte leverandørlande i tilfælde 
af, at den britiske hjemmeproduktion overskrider den britiske kvota, får 
ret til tilsvarende overskridelser af deres kvota.

Fra dansk side stillede man endelig krav om, at markedsandelene 
ikke skulle kunne nedsættes uden dansk samtykke, og at Danmarks 
traditionelle stilling som hovedleverandør og som særlig interesseret 
i det britiske baconmarked skulle fastslås. Disse krav er imøde
kommet i den dansk-britiske brevveksling, der, ligeledes med for
behold af folketingets efterfølgende godkendelse, har fundet sted 
samtidig med undertegnelsen af den multilaterale aftale.

Ved en sammenfattende vurdering må man efter min opfattelse 
nå til, at der ved aftalens endelige udformning er taget vidtgående 
hensyn til de synspunkter, der fra dansk side blev fremsat under for
handlingerne. Aftalen vil tilsikre Danmark en andel af det britiske 
marked, der stort set svarer til Danmarks faktiske andel i de senere 
år, og som et modstykke hertil må vi så forpligte os til at holde de 
danske tilførsler inden for visse fastlagte rammer. Såfremt aftalen 
virker efter sit formål, vil den i meget væsentlig grad kunne komme 
til at bidrage til opretholdelsen af stabile priser på det britiske bacon
marked.""

Forslaget mødte i folketinget tilslutning fra alle sider. Det ved
toges — uden at have været undergivet udvalgsbehandling — uæn
dret og enstemmigt.

4. Folketingsbeslutning om at stille en permanent dansk 
militær beredskabsstyrke til rådighed for De Forenede 
Nationer. (Forsvarsminister Victor Gram). [A. sp. 1821. C. 
sp. 403].

Skriftlig fremsættelse 13/3 (F. sp. 3918). 1. beh. 1/4 (F. sp. 
4428). Partiernes ordførere: Søgaard, Østergaard, Ole Bjørn 
Kraft, Else-Merete Boss, Aksel Larsen og Iver Poulsen. Henvist 
til udvalg på 17 medlemmer (Søgaard, K. B. Andersen, Lysholt 
Hansen, Frode Jakobsen [formand], Bjørn Krogh, Niels Matthi- 
asen, Orla Pedersen, Wingsøe, Else-Merete Boss [næstformand], 
Østergaard, From, Holger Hansen, Viggo Hauch, Ole Bjørn 
Kraft, Erik Kragh, Marie Antoinette von Lowzow og Aksel 
Larsen (fra ®/4 Morten Lange)). Betænkning (B. sp. 733) afgivet 
28/4. 2. (sidste) beh. 30/4 (F. sp. 4964).

Ved folketingsbeslutningen giver folketinget samtykke til 
opstilling af en permanent dansk militær beredskabsstyrke og

.32
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til, at denne styrke efter anmodning fra De Forenede Nationer
— °g på grundlag af en vurdering af den almindelige situation
— af regeringen kan stilles til rådighed for denne organisation 
med henbb'k på at bistå ved gennemførelsen af de af De Forenede 
Nationer vedtagne fredsbevarende forholdsregler.

Som begrundelse herfor anføres i de bemærkninger, der ledsagede 
forslaget ved dets fremsættelse:

„I juni 1959 henvendte FNs generalsekretær sig bl. a. til de 
medlemslande, som havde bidraget til FN-styrken i Gaza, og an
modede om, at disse lande i deres militære planlægning tog hensyn 
til muligheden for fremtidige bidrag til FN.

På et møde mellem forsvarsministrene fra Norge, Sverige og 
Danmark i september 1960 drøftede man for første gang spørgsmålet 
om, hvilke foranstaltninger der kunne forberedes, således at even
tuelle fremtidige anmodninger om at stille militære enheder til rådig
hed for FN til løsning af fredsbevarende opgaver hurtigt kunne 
imødekommes.

Siden har det nævnte spørgsmål været forhandlet på skandina
viske forsvarsministermøder, og forhandlingerne er resulteret i en plan 
om opstilling af en skandinavisk styrke på i alt ca. 4.000 mand.

Det er tilstræbt at organisere styrkerne på en sådan måde, at 
hvert lands styrker enten kan indsættes for sig eller kan indgå i en 
samlet skandinavisk enhed.

Fra norsk side vil der ifølge en i januar 1964 i stortinget frem
sat proposition blive tale om en samlet styrke på ca. 1.250 mand 
omfattende bl. a. en infanteribataljon, visse fly-enheder og en fregat.

Planerne vedrørende det svenske bidrag vil efter det foreliggende 
i den nærmeste fremtid blive forelagt den svenske rigsdag.

Finland, der i løbet af 1963 blev inddraget i forhandlingerne, 
har efter det oplyste besluttet at stille en infanteribataljon til rådig
hed.

Det danske bidrag er forudsat at skulle omfatte en infanteri
bataljon, et signalkompagni, et sanitetskompagni, en militærpoliti
deling samt personel til stabstjeneste m. v., i alt ca. 950 mand.

Personellet påregnes tilvejebragt på frivillig basis og vil for hoved
partens vedkommende efter planerne bestå af frivilligt, hjemsendt 
personel, som efter en særlig uddannelse af nogle ugers varighed 
hjemsendes med rådighedspligt for en nærmere fastsat periode med 
henblik på tjeneste i den nævnte styrke.

Det er forudsat, at der i beredskabsperioden ydes et særligt 
vederlag for den omhandlede rådighedspligt.

Udgifterne til materielanskaffeiser er anslået til en størrelsesorden 
af 20 mill, kr., medens de årlige driftsudgifter omfattende udgifter 
til lønning og forplejning, mundering, indkvartering og uddannelse
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m. v. samt udgifter til vedligeholdelse m. v. af materiel og mundering 
er anslået til en størrelsesorden af 10 mill. kr.

Udgifterne til styrkens materiel og drift påregnes stillet til 
rådighed ud over det rammebestemte militære driftsbudget og vil 
blive søgt på de årlige bevillingslove.

I de hidtidige planer er principielt forudsat, at en FN-bered- 
skabsstyrke først skal opstilles, når de nuværende afgivelser til FN 
er ophørt.

De afgivne danske styrker omfatter i øjeblikket — foruden 
observatører og stabspersonel — ca. 560 mand i Gaza, der i april
d. å. vil blive reduceret til 410 mand, samt ca. 100 mand i Congo, 
der forventes hjemsendt i løbet af indeværende år.

Således som den planlagte styrke påtænkes organiseret, er det 
ikke en forudsætning for dens opstilling, at de nuværende FN-for- 
pligtelser er afviklet. Man vil eventuelt kunne tænke sig en opstilling 
i takt med de danske styrkers afvikling. Dette spørgsmål vil dog af
hænge af de videre forhandlinger mellem de respektive lande, idet 
man også på dette punkt finder det rigtigst at tilstræbe en fælles 
nordisk linie.

Da det må antages at være af afgørende betydning for de af 
De Forenede Nationer vedtagne fredsbevarende forholdsregler, at der 
med øjeblikkelig virkning kan stilles beredskabsstyrker til organisa
tionens rådighed, søges der om bemyndigelse til, at regeringen efter 
anmodning fra FN umiddelbart kan afgive den opstillede styrke — 
eller en del heraf — til denne organisation.

Det er imidlertid en forudsætning, at en anmodning fra FN kun 
kan imødekommes efter en selvstændig vurdering af den almindelige 
situation, herunder at afgivelsen af styrken under de foreliggende 
forhold skønnes forsvarlig af hensyn til det danske forsvarsberedskab.

Afgivelsen af den danske beredskabsstyrke vil i givet fald kunne 
ske uafhængigt af de øvrige skandinaviske landes deltagelse i den 
omhandlede FN-foranstaltning.“

Ved fremsættelsen af forslaget understregede forsvarsministeren, 
at det er en forudsætning for at imødekomme en anmodning fra De 
Forenede Nationer om afgivelse af dansk styrke, at det „efter en 
almindelig vurdering af de internationale forhold på det pågældende 
tidspunkt og den særlige baggrund for anmodningen findes forsvar
ligt og ønskeligt at afgive styrken til FN. I den konkrete situation 
vil naturligvis også hensynet til det danske forsvarsberedskab være 
af betydning.“

Forslaget henvistes efter 1. behandling til et udvalg, der i sin 
enstemmige betænkning indstillede det til vedtagelse i uændret form. 
Forholdene havde under sagens behandling i udvalget udviklet sig 
således på Cypern, at afsendelsen af en dansk styrke til denne ø var 
blevet aktuel.
32*
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Ved 2. (sidste) behandling gjorde udenrigsministeren nærmere 
rede for Cypern-situationen og regeringens stilling til den anmodning, 
man havde modtaget om på linje med andre lande at stille mandskab 
til rådighed for FN her.

..Vi underkender på ingen måde alvoren i det. På den anden 
side: når sikkerhedsrådet i en så alvorlig situation med risiko for, 
at det, der er begyndt som indre stridigheder, kan brede sig som en 
brand ud over ikke blot øen, det drejer sig om, men også ud over 
andre områder med konsekvenser, som ingen af os vil være i stand 
til at overskue i dag, enstemmigt — det vil sige med tilslutning fra 
alle de forskellige grupperinger i verdenspolitikken — vedtager op
rettelsen af en sådan styrke, og når derefter FNs generalsekretær 
henvender sig til Danmark og anmoder om vor assistance, synes jeg, 
at det ville være meget betænkeligt at sige nej. Det må tilsvarende 
så være vor forpligtelse, når vi siger ja, at gøre hvad vi kan over for 
generalsekretæren, dels støtte ham i hans bestræbelser, dels under
strege over for ham, hvilke synspunkter vi mener bør lægges til 
grund, og hvilke hensyn vi mener bør tages til dem, der har meldt 
sig til styrken.41

Forsvarsministeren omtalte ligeledes de planer, regeringen havde 
angående styrkens afsendelse.

Disse planer havde indgående været drøftet i det udenrigs
politiske nævn og mødte i folketinget almindelig tilslutning, idet kun 
et enkelt medlem af SF (O. Mathiasen) gav udtryk for, at han ud fra 
såvel principielle som praktiske synspunkter nærede stor betænke
lighed ved at imødekomme anmodningen fra FN. Det foreliggende 
forslag kunne han ikke stemme for.

Efter forhandlingens slutning vedtoges forslaget til folketings
beslutning enstemmigt med 124 stemmer, idet O. Mathiasen tilkende
gav, at han hverken stemte for eller imod.

5. Folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af 
den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv 
på Søen, 1960. (Handelsminister Baunsgaard). [A. sp. 1005. 
C. sp. 445].

Mundtlig fremsættelse 25/2 (F. sp. 3166). 1. beh. 5/3 (F. sp. 
3526). Partiernes ordførere: Peter Nielsen, Viggo Hauch, Wei
kop, Aage Fogh, Vivike og Rimstad. Henvist til samme udvalg 
som forslag til lov om ændring i lov om skibes bemanding m. fl. 
lovforslag. Betænkning (B. sp. 841) afgivet 12/5. 2. (sidste) beh. 
15/5 (F. sp. 5160).
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Ved folketingsbeslutningen giver folketinget tilslutning til, 
at ovennævnte konvention ratificeres.

På en i London i dagene 17. maj-17. juni 1960 mellem 
repræsentanter for 45 søfartslande afholdt konference vedtoges 
en international konvention om sikkerhed for menneskeliv på 
søen, dateret den 17. juni 1960. Konventionen, som skal er
statte den hidtil gældende, også af Danmark ratificerede inter
nationale konvention af 10. juni 1948 om sikkerhed for menne
skeliv på- søen, tilsigter på basis af de siden 1948 indvundne 
erfaringer en ajourføring og videreudvikling af de gældende 
sikkerhedsbestemmelser for skibe.

Af de vigtigste ændringer i forhold til den nugældende 
konvention kan nævnes: Bestemmelserne om skibskonstruktion, 
der tidligere kun var gældende for passagerskibe, er udvidet til 
også at omfatte lastskibe, idet der for disse skibe indføres et nyt 
sikkerhedscertifikat, kaldet konstruktions-sikkerhedscertifikat 
for lastskibe; oppustelige eller faste redningsflåder indføres som 
obligatorisk supplement til de eksisterende redningsmidler og i 
visse passagerskibe som delvis erstatning for redningsbåde; der 
gennemføres regler for atomskibe, herunder om udfærdigelse af 
sikkerhedscertifikater for sådanne skibe. Yderligere kan nævnes, 
at pligten for lastskibe til at være udstyret med radioanlæg udvides, 
og at der gennemføres visse lempelser i reglerne for transport af 
løst korn.

Som begrundelse for fremsættelsen af forslaget til folketings
beslutning anføres i bemærkningerne til dette forslag:

„Under hensyn til Danmarks hidtidige stilling til og deltagelse 
i såvel forhandlingerne på den ovennævnte konference som i det 
internationale arbejde på disse områder i almindelighed og under 
hensyn til dansk skibsfarts internationale karakter må det findes 
naturligt, at den danske regering tiltræder denne for sikkerheden til 
søs og for skibsbygningsindustrien vigtige konvention. Spørgsmålet 
har været behandlet i en af handelsministeriet nedsat kommission 
med repræsentanter for såvel redernes som de søfarendes organisa
tioner. Der er inden for kommissionen enighed om, at Danmark bør 
tiltræde konventionen. En sådan ratifikation vil ikke nødvendiggøre 
ændringer i de gældende love om tilsyn med skibe og om forholds
regler til skibsfartens betryggelse, begge af 28. marts 1951, men 
konventionen er af en sådan betydning for sikkerheden til søs, at 
folketingets tilslutning til dens ratifikation er anset for ønskelig.
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Konventionen træder i kraft 12 måneder efter den dato, på 
hvilken mindst 15 tiltrædelsesdokumenter, herunder 7 fra lande, der 
hver har en tonnage på mindst 1 million bruttotons, er blevet depo
neret hos Den mellemstatlige rådgivende Søfartsorganisation 
(IMCO). Det bemærkes herved, at konventionen indtil nu er blevet 
ratificeret af 15 stater, nemlig Norge, Frankrig, De Forenede Stater, 
Spanien, Grækenland, Japan, Haiti, Viet Nam, Ghana, Peru, Ma
dagascar, Marokko, Tunesien, Cuba og Paraguay, hvoraf de 6 først
nævnte har en tonnage på mindst 1 million bruttotons. Danmarks 
ratifikation kan således bevirke konventionens ikrafttræden.“

Særtryk af den internationale konvention om sikkerhed for 
menneskeliv på søen, 1960, med en dertil knyttet, af handelsmini
steriet foranstaltet oversættelse til dansk medfulgte forslaget som 
særskilt bilag.

Forslaget til folketingsbeslutning mødte i folketinget tilslutning 
fra alle sider. Det vedtoges uændret og enstemmigt.

6. Folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af 
fiskerikonventionen af 9. marts 1964. (Udenrigsminister Per 
Hækkerup). [A. sp. 2013. C. sp. 729].

Skriftlig fremsættelse 20/5 (F. sp. 5188). 1. beh. 28/5 (F. sp. 
5514). Partiernes ordførere: K. Axel Nielsen, Østergaard, H. C. 
Toft, Kirkegaard, Vivike og Birthe Wetlesen. 2. (sidste) beh. 
2®/5 (F. sp. 5774).

Folketingsbeslutningen går ud på, at folketinget meddeler 
sit samtykke til Danmarks ratifikation af fiskerikonventionen 
af 9. marts 1964.

Om konventionens baggrund udtalte udenrigsministeren ved for
slagets fremsættelse:

„Konventionen er et af de resultater, som opnåedes på den i 
London i perioden december 1963-marts 1964 afholdte fiskerikon
ference, hvori deltog 16 vesteuropæiske lande samt en repræsentant 
for Det europæiske økonomiske Fællesskabs kommission.

Konventionen tilsigter en ordning af spørgsmålet om størrelsen 
af de kontraherende parters fiskeriterritorier for derved at undgå en 
række ensidige ukoordinerede udvidelser af de hidtil gældende fiskeri
territorier. Behovet for en sådan ordning var blevet større, efter at 
det på to FN-konferencer i Genève i 1958 og 1960 ikke var lykkedes 
at nå til enighed på verdensomspændende basis om fiskeriterritori
ernes retmæssige størrelse.
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Medens lande, hvis beboere i usædvanlig grad er afhængige af 
fiskeri, har anset sig for berettigede til at fastsætte en 12 mils fiskeri
grænse — sådanne grænser er som. bekendt gennemført bl. a. for 
Færøerne og Grønland — har der hersket større usikkerhed med 
hensyn til fiskeriterritoriernes størrelse, hvor befolkningerne ikke på 
samme måde kan siges på afgørende måde at være afhængige af havet.

I april 1963 tog den britiske regering initiativet til indkaldelse 
af en europæisk fiskerikonference i London med henblik på at drøfte 
dette spørgsmål samt problemer i forbindelse med samhandelen med 
fisk, fiskeriinspektion samt fredningsbestemmelser. I konferencen 
deltog de 7 EFTA-lande, de 6 EEC-lande, Island, Spanien og Irland 
samt fællesmarkedskommissionen.

Det lykkedes på konferencen at nå til enighed om beslutninger 
om samhandelen med fisk, om fiskeriinspektion samt om frednings
bestemmelser m. v., medens 13 lande samt kommissionen kunne til
træde forslaget til fiskerikonvention, idet dog Østrig senere har und
ladt at undertegne inden underskriftsfristens udløb den 10. april 1964. 
De tre lande, der ikke kunne tiltræde forslaget, var Schweiz, Norge 
og Island. For Norges og Islands vedkommende skyldtes dette, at 
konventionen ville medføre, at de to lande, der begge har gennemført 
12 mils fiskeriterritorier, i et vist omfang måtte tillade fiskeri på 
ubestemt tid imellem 6 og 12 sømil. En tilsvarende virkning ville 
konventionen have for Færøernes og Grønlands 12 mils grænser, og 
en opgave for Danmark på Londonkonferencen måtte derfor være 
at holde Færøerne og Grønland uden for konventionen. Dette lykke
des, og konventionen omfatter for Danmarks vedkommende kun 
kysterne til Kattegat, Skagerrak og Nordsøen.“

Konventionen går i hovedtræk ud på følgende:
De kontraherende parter kan udstrække deres fiskerigrænse 

til 12 sømil. Af disse 12 sømil forbeholdes de inderste 6 sømil 
for kyststatens fiskeri, idet dog fiskere fra kontraherende stater, 
der traditionelt har fisket mellem 3 og 6 sømil fra kysten, efter 
nærmere aftale vil kunne fortsætte hermed i en kort overgangs
periode. I området mellem 6 og 12 sømil vil foruden kyststatens 
fiskere fiskere fra andre kontraherende stater, som traditionelt har 
fisket i dette område, kunne fortsætte hermed på ubestemt tid, idet 
de dog skal begrænse deres fiskeri til sådanne fiskearter og så
danne fiskepladser, som de hidtil har udnyttet.

Konventionen indeholder en almindelig mestbegunstigelses
klausul, men Kattegat og Skagerrak er undtaget herfra, så at 
det f. eks. vil være muligt for Danmark, Norge og Sverige at
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opretholde eller gennemføre særlige fiskerigrænseregimer i disse 
områder uden at være forpligtet til at udstrække disse til andre 
kontraherende parter.

På Danmarks vegne undertegnedes konventionen, der kræ
ver ratifikation, den 31. marts 1964. I princippet står konven
tionen åben for alle stater, men betingelserne i forbindelse med 
ny tilkommende staters tiltrædelse må aftales nærmere med de 
kontraherende parter. For at konventionen kan træde i kraft, 
udkræves, at mindst 8 lande har ratificeret, men såfremt dette 
ikke er tilfældet den 1. januar 1966, kan de lande, der har 
ratificeret, blive enige om datoen for dens ikrafttræden.

En særlig protokol åbner mulighed for, at et land, der har 
ratificeret konventionen, kan anvende dennes bestemmelser 
foreløbigt, indtil den træder i kraft. Det forventes, at Stor
britannien og sandsynligvis også Irland vil benytte sig af denne 
mulighed, der også kan blive aktuel for Danmarks vedkom
mende. Protokollen, der ikke kræver ratifikation, undertegnedes 
på Danmarks vegne ligeledes den 31. marts 1964.

Ved 1. behandling fik forslaget, der behandledes sammen med 
forslag til lov om Danmarks fiskeriterritorium, se side 192, almindelig 
tilslutning.

Uden at have været henvist til udvalgsbehandling vedtoges det 
enstemmigt ved 2. (sidste) behandling.

7. Folketingsbeslutning om forberedelse af en social
reform. (Af P. E. Eriksen, Erik Eriksen, Axel Kristensen, 
Poul Møller, Poul Sørensen og Thestrup). [A. sp. 1673. C. sp. 727].

Mundtlig fremsættelse 12/3 (F. sp. 3767). 1. beh. 9/4 (F. sp. 
4690). Partiernes ordførere: Niels Mørk, P. E. Eriksen, Poul 
Sørensen, Grethe Philip, Chr. Madsen og Iver Poulsen. Henvist 
til udvalg på 17 medlemmer (Niels Mørk Albertsen, Kaj An
dresen, Bladt, Egon Jensen, Evald Kristensen, Helge Nielsen, 
Elna Syvertsen, Grethe Philip, P. E. Eriksen [næstformand], 
Søren Andersen, Henry Christensen, Peter Larsen, Poul Sø
rensen [formand], Asger Jensen, Clara Munck, Chr. Madsen).
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Betænkning (B. sp. 1121) afgivet 27/5. 2. (sidste) beh. 29/5 (F. 
sp. 5762).

Folketingsbeslutningen har følgende ordlyd:
Folketinget opfordrer socialministeren til at nedsætte en 

kommission med den opgave at forberede og afgive betænkning 
om en samlet reform af vort tryghedssystems organisatoriske, 
administrative og finansielle struktur og at udarbejde fornødne 
forslag til lovændringer i overensstemmelse hermed.

Med henblik herpå skal i kommissoriet for en sådan kom
mission bl. a. indgå:

1. En undersøgelse af, om det — uden at forringe de sociale 
hjælpemuligheder og den sociale sikring i øvrigt — er muligt at 
forenkle og effektivisere den sociale administration, herunder 
såvel den del af administrationen, der er henlagt til offentlige 
organer, som den, der udøves på områder, som er lovbundne, 
og hvortil det offentlige yder tilskud.

Kommissionen skal herved have for øje, at den sociale 
administration — til gavn for dem, der modtager ydelserne — 
må være egnet til at sikre og udbygge effektiviteten af den fore
byggende, behandlende og revaliderende virksomhed og må 
være egnet til at fremme den bedst mulige koordinering af de 
forskellige foranstaltninger.

Kommissionen bør ligeledes undersøge mulighederne for at 
forenkle finansieringen af de sociale sikringer, herunder opkræv
ningen af bidrag.

2. En undersøgelse af, hvorvidt det er ønskeligt og muligt 
at ændre reglerne om de almindelige sociale sikringer for i højere 
grad at tilpasse dem til nutidens målsætning om forebyggelse, 
revalidering, tryghed og trivsel.

Herunder skal kommissionen ikke alene undersøge, hvorvidt 
disse regler kan og bør koordineres mere end hidtil, men den 
skal også overveje, om der i vore dages samfund er behov for 
at forbedre eksisterende ordninger for at nå frem til en virkelig 
sikring af den enkelte i enhver trangssituation.

Endvidere bør kommissionen overveje, om det er på
krævet at ændre reglerne med særlig hensyntagen til de af 
borgerne — f. eks. gennem privat opsparing, forsikring eller
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arbejdsaftaler — tilvejebragte suppleringer af de lovmæssigt 
sikrede ydelser.

3. For det sociale sikringssystem som helhed bør kommis
sionen overveje, om der bør foretages en revision af den samlede 
finansiering.

4. Kommissionen skal i sine overvejelser kunne inddrage 
andre spørgsmål, som skønnes at være af væsentlig betydning 
for den bedst mulige opbygning af det sociale sikringssystems 
struktur m. m.

5. Kommissionen skal være bemyndiget til at lade iværk
sætte de for dens arbejde nødvendige undersøgelser.

Kommissionen nedsættes med det forbehold, at dens ar
bejde ikke må standse eller forsinke den ajourføring, som måtte 
blive nødvendig, f. eks. af størrelsen af understøttelses- og 
pensionssatser m. m., og at arbejdet heller ikke må hindre, at 
der gennemføres de nydannelser, som måtte vise sig påkrævet.

Det oprindelige af forslagsstillerne fremsatte forslag svarede, 
hvad angår den indledende opfordring til socialministeren om at 
nedsætte en kommission med de i indledningen nævnte opgaver, 
ganske til den vedtagne beslutning.

De for kommissoriet angivne retningslinjer fik derimod deres 
endelige form efter vedtagelse af et af socialministeren i udvalgs
betænkningen stillet ændringsforslag, som gik ud på en ny affattelse 
af forslaget. Ved ændringsforslaget indsattes tillige det i slutningen 
angivne forbehold om, at kommissionens arbejde ikke må standse 
eller forsinke nødvendig ajourføring eller hindre gennemførelse af på
krævede nydannelser.

Baggrunden for forslaget var, at der i de godt 30 år, som var 
forløbet siden socialreformens gennemførelse, på næsten alle sociale 
områder var sket en gradvis og meget betydelig udbygning. Denne 
årrækkes stadige og kraftige udvikling af den sociale sikrings indhold 
var imidlertid ikke fulgt op af reformer inden for den administrative 
og organisatoriske struktur. Vidtgående indholdsmæssige reformer 
var således gennemført inden for rammerne af de enkelte love og 
ofte uden tilstrækkelig udnyttelse af mulighederne for koordinering 
og forenklinger på tværs af traditionelle lovmæssige og organisatoriske 
rammer.

Forslagsstillerne anså det derfor for påkrævet, at arbejdet med 
en gennemgribende socialreform snarest kom i gang, og betonede 
ved fremsættelsen det ønskelige i, at der kunne opnås politisk enighed 
om dette arbejde. Kun et dybtgående og omfattende kommissions-
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arbejde kunne efter forslagsstillernes mening tilvejebringe det sag
ligt nødvendige grundlag for stillingtagen til en sådan reform.

Ved 1. behandling udtalte socialministeren bl. a., at han var 
enig i forslagets hovedhensigt, at der skal arbejdes henimod en 
koordinering og en forenkling af sociallovgivningen, og at dette ar
bejde måtte forberedes i en kommission. Det var afgørende for mini
steren at undgå, at en sådan kommission skulle standse den rige ud
vikling, den sociale lovgivning var inde i, og han måtte derfor tage 
forbehold om, at det nødvendige arbejde blev ført videre.

Ministeren måtte advare imod, at kommissoriet kom til at 
binde kommissionen på en uheldig måde, og frygtede, at det fremsatte 
forslag ville medføre en sådan uheldig virkning.

Enhver ændring måtte efter ministerens opfattelse sigte på at 
give en virkelig sikring af det enkelte menneske i enhver trangs
situation. Forslaget arbejdede med begrebet en offentlig social grund
sikring, tilpasset den enkeltes forpligtelse og trangssituation. Denne 
grundsikring skulle ifølge forslaget udformes sådan, at den var egnet 
som grundlag for et supplement gennem den enkeltes egen opsparing, 
forsikring m. v. Ministeren frygtede, at samfundets fundamentale 
pligt til at hjælpe kunne tilsløres af en tale om sådanne principper, og 
fandt, at forslaget også på dette punkt kunne befrygtes at binde 
kommissionen for stærkt.

Ministeren gik ud fra, at det kunne lykkes at finde frem til et 
mere åbent kommissorium, så at sagen kunne ende med bred enighed 
om at tage de forskellige spørgsmål op til saglig løsning.

Forslaget gav anledning til en vis politisk meningsudveksling 
ved 1. behandling, hvorom der i det hele henvises til tidenden. Der 
blev imidlertid fra alle ordføreres side vist interesse for sagen og til
sagt en velvillig drøftelse i udvalget.

Ved den afsluttende behandling i tinget kunne alle partiers ord
førere give tilslutning til den af socialministeren foreslåede affattelse 
af forslaget.

I betænkningen var som bilag optrykt et forslag til kommissio
nens sammensætning, som ligeledes fik almindelig tilslutning.

Viggo Hauch (V) var af principielle grunde ikke tilfreds med den 
foreslåede sammensætning af kommissionen og kunne derfor ikke 
medvirke til forslagets gennemførelse. Da han imidlertid ønskede en 
kommission nedsat, ville han undlade at stemme.

Herefter vedtoges forslaget i den ændrede affattelse enstemmigt 
med 126 stemmer; 1 medlem tilkendegav, at han hverken stemte for 
eller imod.
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8. Folketingsbeslutning om ændringer i folketingets 
forretningsorden. [C. sp. 731].

Betænkning og indstilling om ændringer i folketingets for
retningsorden (B. sp. 973) afgivet af udvalget for forretnings
ordenen 21/5. Anmeldt i folketinget 21/5 (F. sp. 5338). 1. beh. 
27/5 (F. sp. 5633). 2. (sidste) beh. 29/5 (F. sp. 5774).

Om baggrunden for og indholdet af de af udvalget for 
forretningsordenen foreslåede ændringer i forretningsordenen, 
der drejer sig om godkendelse af grønlandske folketingsmandater, 
anføres i udvalgets betænkning:

„I den af folketingets udvalg angående forslag til lov om 
ændring af lov om folketingsvalg i Grønland afgivne betænk
ning af 14. maj 1964 henstilles det, at udvalget for forretnings
ordenen tager initiativ til, at der foretages en ændring i folke
tingets forretningsorden vedrørende godkendelsen af de grøn
landske mandater.

Da den endelige opgørelse af valgresultaterne på grund af 
de grønlandske naturforhold sædvanligvis foreligger langt senere 
i Grønland end hernede, foreslås det nu — jfr. ændringsforslag 
nr. 2 til forannævnte lovforslag, hvilket ændringsforslag er stillet 
af ministeren for Grønland og tiltrådt af udvalget — at lands
høvdingen skal være bemyndiget til på grundlag af telegrafiske 
eller telefoniske indberetninger fra valgbestyrelserne at foretage 
en foreløbig opgørelse af valgresultaterne og på grundlag heraf 
at udstede valgbreve. Landshøvdingen meddeler derefter snarest 
muligt telegrafisk resultatet af den foreløbige opgørelse, det 
samlede antal stemmeberettigede samt oplysning om forhold, 
der kan have betydning for valgets gyldighed og bedømmelse af 
den foreløbige opgørelse, til ministeren for Grønland, der straks 
oversender materialet til folketinget. Senere foretager lands
høvdingen som hidtil den endelige opgørelse af valgresul
taterne, der gennem ministeriet for Grønland tilstilles folketinget.

En forudsætning for nyordningens praktiske betydning er 
det imidlertid, at folketinget sættes i stand til at foretage en 
foreløbig godkendelse af de grønlandske mandater. Dette nød
vendiggør en ændring i folketingets forretningsorden, hvortil
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udkast findes i bilag til den nævnte udvalgsbetænkning. Spørgs
målet om grundlovsmæssigheden heraf har været overvejet, og 
der er fra sagkyndig side sagt god for den foreslåede ændring, 
som det ligeledes fremgår af udvalgsbetænkningens bilag.

I udvalget for forretningsordenen har tanken om at mulig
gøre en foreløbig godkendelse af de grønlandske mandater 
vundet tilslutning, idet man finder det uheldigt, at der skal 
kunne forløbe op til flere måneder, før de i Grønland valgte 
kandidater opnår medlemsrettigheder i folketinget. Udvalget 
finder dog anledning til at understrege, at ordningen kun bør 
tages i anvendelse, hvor det må anses for overvejende sandsyn
ligt, at den foreløbige godkendelse af et mandat vil kunne op
retholdes, når den endelige opgørelse foreligger.

Ordningen vil kunne gennemføres ved, at der indføjes et 
nyt stk. 6 i forretningsordenens § 1.

Samtidig har man fundet det ønskeligt at benytte lejlig
heden til i § 1, stk. 3, at få foretaget en redaktionel ændring.“

Udvalgets indstilling, der var enstemmig og vedtoges en
stemmigt i folketinget, gik ud på gennemførelse af følgende 
folketingsbeslutning :

I forretningsordenen for folketinget som vedtaget den
17. december 1953, med ændringer af 23. november 1954 og 
29. april 1959, foretages følgende ændringer:

1) I § 1, stk. 3, indføjes efter „valglovens § 53“: „og fra 
ministeren for Grønland“.

2) Efter § 1, stk. 5, indføjes som nyt stykke:
„6. Vedrørende medlemmer valgt i Grønland kan udvalget, 

dersom det endeligt opgjorte valgmateriale for disse valg endnu 
ikke er modtaget, gøre indstilling til tinget om godkendelse på 
grundlag af en i henhold til lov om folketingsvalg i Grønland 
foretaget foreløbig opgørelse af valget. Finder godkendelse sted 
på dette grundlag, træffer tinget, når det endeligt opgjorte valg
materiale foreligger, afgørelse om, hvorvidt godkendelsen kan 
opretholdes. Denne afgørelse træfles efter indstilling fra det 
stående udvalg til valgs prøvelse.“

Ændringerne trådte i kraft straks og kunne derfor tages i an
vendelse efter folketingsvalget i september 1964.
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9. Folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § 47 
med hensyn til statsregnskabet for finansåret 1961-62. [C. sp. 
235].

Statsrevisorernes betænkning over statsregnskabet for fi
nansåret 1961-62 anmeldt i folketinget 1/3 1963 (F. 1962-63, 
sp. 3531). Tillægsbetænkning anmeldt 31/5 1963 (F. 1962-63, 
sp. 6211). I samlingen 1962-63 henvist til samme udvalg som 
statsrevisorernes betænkning over statsregnskabet for 1960-61 
(se årbog 1962-63, side 459), hvilket udvalg ikke afgav be
tænkning om sagen. I samlingen 1963-64 henvist til et nyt 
udvalg på 17 medlemmer (H. Larsen (Bjerre) [formand], Gorr- 
sen, Ove Hansen, Egon Jensen, Bjørn Krogh, Th. Mikkelsen, 
Poul Nilsson, Astrid Skjoldbo, Axel Sørensen [næstformand], 
Finn Poulsen, P. E. Eriksen, Ejner Kristensen, Johan Poulsen, 
Gottschalck-Hansen, Haunstrup Clemmensen, Marie Antoinette 
von Lowzow og Chr. Madsen), som afgav betænkning 4/3 (B. sp. 
379). 1. beh. af det i betænkningen indeholdte forslag til folke
tingsbeslutning 12/3 (F. sp. 3877). 2. (sidste) beh. 19/3 (F. sp. 
4191).

Ved folketingsbeslutningen godkendes statsregnskabet for
1961- 62.

I folketingsudvalgets enstemmige betænkning, der var ledsaget 
af 15 bilag, udtales:

„Udvalget har holdt 9 møder og har fortsat den i folketingsåret
1962- 63 påbegyndte gennemgang af hovedbetænkning og tillægs
betænkning over statsregnskabet for finansåret 1961-62. Udvalget 
har fra forskellige ministerier modtaget besvarelser af en række 
spørgsmål om sager, som er ønsket nærmere belyst. Besvarelserne er 
tillige med de i forrige folketingsår modtagne besvarelser (jfr. bilag 1) 
optrykt som bilag.

Der er således optrykt svar fra udenrigsministeren (bilag 1 og 8), 
landbrugsministeren (bilag 1, 4 og 11), ministeren for offentlige arbejder 
(bilag 1 og 5), socialministeren (bilag 1 og 10), undervisningsministeren 
(bilag 6, 12 og 13), ministeren for Grønland (bilag 7), finansministeren 
(bilag 9), handelsministeren (bilag 14) og ministeren for kulturelle 
anliggender (bilag 15).

Udvalget har haft samråd med socialministeren, undervisnings
ministeren samt med departementschef Dybdal.

Ved en drøftelse med de af folketinget valgte revisorer er der 
foretaget en nærmere vurdering af de i tillægsbetænkningen side 50 ff.
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til statsregnskabets § 20 anførte bemærkninger vedrørende revisionen 
af regnskaber fra selvejende institutioner, der modtager tilskud fra 
staten. I denne forbindelse henvises til den som bilag 2 optrykte 
skrivelse fra undervisningsministeriet angående kontrollen med til
skuddene til private skoler m. v. og 4. revisionsdepartements som 
bilag 3 optrykte skrivelse. Under den nævnte drøftelse med stats
revisorerne konstateredes fuld enighed i den hovedopfattelse, at 
revisionen må have et omfang, der altid sikrer fornøden kontrol med 
midlernes anvendelse til det formål, hvortil de af statslige myndig
heder er blevet bevilget.

I et samråd har undervisningsministeren tilsluttet sig denne 
principielle opfattelse og har over for udvalget oplyst, at ministeriet 
altid er rede til at fremsende det fornødne regnskabsmæssige mate
riale for enkelte skoler til revisionsdepartementet, hvor en sådan 
enkeltvis revision er ønsket fra revisionsdepartementets side.

Under samråd med departementschefen for 4. revisionsdeparte
ment har udvalget modtaget en udførlig begrundelse for de i betænk
ningen anførte betragtninger vedrørende revisionsomfanget over for 
institutioner, der er selvejende, og som modtager tilskud af statslige 
midler.

Udvalget ønsker at henlede opmærksomheden på den konsta
terede sammenfaldende opfattelse hos undervisningsministeren og 
departementschefen om ønskeligheden i at afvente resultatet af ar
bejdet i det udvalg, der nedsattes i juni 1962 af undervisningsmini
steriet til overvejelse af en nyordning af tilskudsforvaltningen efter 
forslag af revisionsdepartementet, forinden videre foretages.

Udvalget kan tiltræde ønsket om at afvente resultatet af over
vejelserne i det af undervisningsministeriet nedsatte udvalg af juni 
1962 — men under hensyn til fastholdelse af det ufravigelige princip, 
at folketinget til enhver tid må forbeholde sig ret til at undersøge, om 
bevilgede midler over finansloven er blevet anvendt til de formål, hvortil 
bevilling er givet, finder udvalget det rimeligt at understrege, at even
tuelle nyordninger på området må støtte sig til dette princip.

I et samråd med socialministeren har udvalget drøftet det i 
betænkningen side XVIII vedrørende § 15 om åndssvageforsorgens 
revisionsmæssige forhold anførte.

Udvalget har fra socialministeren modtaget underretning om, at 
de pågældende spørgsmål er taget op til nærmere forhandling og 
foretagelse mellem forsorgen og revisionsdepartementet med det for
mål at tilvejebringe en ordning, der imødekommer de i revisions
betænkningen anførte anskuelser.

Udvalget har drøftet det som bilag 15 optrykte svar fra mini
steriet for kulturelle anliggender angående det i tillægsbetænkningen 
på side 69 anførte vedrørende det kgl. teaters økonomi og har be
mærket sig initiativet til nedsættelse af et specielt udvalg med re
præsentanter for tilsynsrådet, ministeriet for kulturelle anliggender
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og det kgl. teaters ledelse samt for 4. revisionsdepartement og for
valtningsnævnet med den opgave „at undersøge og tage stilling til 
spørgsmålene omkring det kgl. teaters driftsøkonomi“ og kan indtil 
videre tage de givne oplysninger til efterretning.

Udvalget ønsker at fremhæve værdien af den i folketinget i 
samlingen 1961-62 trufne beslutning om at fremskynde betænknin
gerne over statsregnskabet og påskønner det initiativ hertil, som blev 
taget af de valgte statsrevisorer.“

Ved sagens 1. behandling i folketinget udtalte H. Larsen (Bjerre) 
bl. a.:

„Når det høje tings finansudvalg på den omhyggeligste måde 
overvejer det formålsnyttige i forbindelse med de bevillinger, det 
godkender, sker det, fordi man handler ud fra et naturligt ansvar 
over for de meget anselige beløb, der i dag er påkrævet for at kunne 
inddække samfundets udgiftsbudget. Man kan derfor ikke svigte 
selve den revisionsmæssige kontrol, der sikrer, at bevillingerne også 
kommer til anvendelse på den tilsigtede måde. Det er vel i det hele 
taget et spørgsmål, om ikke folketinget dels for at knæsætte prin
cippet om fuldt indseende med bevillingsområdet, dels for at skaffe 
tilstrækkelig smidighed i administrationen, burde overveje — jeg vil 
gerne understrege udtrykket overveje — selv at overtage ansvaret for 
revisionsdepartementerne, hvorved man yderligere ville styrke den 
af parlamentet instituerede revisionskontrol.

Det høje ting vil om kort tid vedtage et lovforslag, der under
streger ministres ansvar, og ingen kan have noget at indvende her
imod, selv om den gældende lovgivning indeholder bestemmelser, der 
klart fastlægger det ansvar, som følger med ministres høje embeder. 
Men jeg ville med viden om de erfaringer, der kan indhentes gen
nem udvalgsarbejdet vedrørende statsrevisorernes betænkning, finde 
det urigtigt ikke at henlede det høje tings opmærksomhed på, at 
det ikke med rimeligheden i behold den ene dag kan pålægge noget 
ministerium skærpede ansvarsregler og den næste dag indklage det 
for bevillingsoverskridelser, hvis ikke der er vilje til at forsyne 
ministre, som har særlig omfattende bevillingsområder under sig, 
med fornøden intern revision. Selv det mindste pengeinstitut i vort 
land har en sådan intern revision, og jeg kan ikke tilbageholde et håb 
om, at kommende beslutninger vedrørende den samlede bevillings
kontrol vil afspejle erfaringer fra det praktiske erhvervsliv angående 
revisionsfeltet.“

Forslaget til folketingsbeslutning vedtoges enstemmigt.

10. Folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § 47 
med hensyn til statsregnskabet for finansåret 1962-63. [C. sp. 
735].



1963/ 
/1964 Folketingsbeslutninger. 513

Statsrevisorernes betænkning over statsregnskabet for 
finansåret 1962-63 anmeldt i folketinget 28/2 (F. sp. 3299). 
Tillægsbetænkning anmeldt 21/5 (F. sp. 5338). Henvist til 
samme udvalg som statsrevisorernes betænkning over stats
regnskabet for finansåret 1961-62 (se nærmest foregående sag). 
Betænkning (B. sp. 1057) afgivet 26/5. ]. behandling af det i 
betænkningen indeholdte forslag til folketingsbeslutning 29/5 
(F. sp. 5775). Partiernes ordførere: H. Larsen(Bjerre), P. E. 
Eriksen, Gottschalck-Hansen og Grøndahl. 2. (sidste) beh. 
3/6 (F. sp. 5967).

Ved folketingsbeslutningen godkendes statsregnskabet for 
1962-63.

I udvalgets enstemmige betænkning, der var ledsaget af 10 til 
dels ret omfattende bilag, hedder det:

„Udvalget har i 6 møder gennemgået hovedbetænkning og til
lægsbetænkning over statsregnskabet for finansåret 1962-63. Fra 
forskellige ministerier er der modtaget besvarelser af en række spørgs
mål. Besvarelserne er optrykt som bilag.

Der er således optrykt svar fra handelsministeren til supplering 
af et tidligere afgivet svar angående betænkning over statsregnskabet 
for 1961-62 (bilag 1), meddelelse fra statsministeren angående det den
18. maj 1963 nedsatte udvalg vedrørende ubevilgede statsudgifter 
(bilag 2), svar fra justitsministeren (bilag 3), landbrugsministeren 
(bilag 4 og 7), ministeren for Grønland (bilag 5 og 11), udenrigsmini
steren (bilag 6), ministeren for kulturelle anliggender (bilag 8) og finans
ministeren (bilag 9 og 10).

I forbindelse med gennemgang af tillægsbetænkningen har ud
valget haft samråd med ministeren for kulturelle anliggender ved
rørende § 21, konto 3.21. Det kgl. teater og kapel. Udvalget har be
mærket sig revisionsdepartementets tilkendegivelse side 88 i betænk
ningen, hvori det hedder: „I forbindelse med udpegningen af revi
sionsdepartementets repræsentant i udvalget har man i en skrivelse 
af 5. marts 1964 over for ministeriet af praktiske grunde givet ud
tryk for, at departementet går ud fra, at grundlaget for udvalgets 
arbejde ikke vil være begrænset til de foreliggende redegørelser for 
revisionsdepartementets undersøgelser, men at der vil blive foretaget 
en tilbundsgående undersøgelse og vurdering af alle problemer i for
bindelse med teatrets økonomi.“ Under samrådet bekræftede mini
steren for kulturelle anliggender over for udvalget, at ministeriet 
bifaldt revisionsdepartementets opfattelse af grundlaget for udvalgets 
arbejde. Nærværende udvalg lægger for sit vedkommende vægt herpå
33
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og ønsker tillige at understrege det af ministeren givne tilsagn om 
sagens fremskyndelse.

I samme samråd med ministeren for kulturelle anliggender be
handledes det i bilag 8 omhandlede spørgsmål vedrørende § 21, 
konto 2.22. Nationalmuseet. I denne forbindelse drøftedes både de i 
hovedbetænkningen rejste spørgsmål og det i tillægsbetænkningen 
under samme konto anførte vedrørende museets forlagsvirksomhed.

Under samrådet bekræftede ministeren for kulturelle anliggender, 
at der lægges overordentlig vægt på at fremme denne sag, således 
som det også fremgår af den skriftlige besvarelse i det nævnte bilag.

Udvalget fæstede sig endvidere ved ministerens tilkendegivelse 
af, at nyordningen skulle sikre den fornødne kontrol med forlagets 
publikationer og give fornøden regnskabsmæssig oversigt.

Udvalget har i et samråd med udenrigsministeren modtaget 
udførlige begrundelser for omkostningerne ved forflyttelser inden for 
udenrigstjenesten og har bemærket sig den kendsgerning, at den til
stræbte rationalisering giver sig udtryk i færre omkostninger pr. 
flytning, således som det fremgår af bilag 6.

Vedrørende de bemærkninger, som statsrevisorerne i tillægs
betænkningen, side 10, har anført til § 2.A. Statsbanerne, angående 
aktieselskabsformen for Dampskibsselskabet „Øresund“, ønsker ud
valget at understrege, at man fuldt ud tilslutter sig statsrevisorernes 
opfattelse og forudsætter, at spørgsmålet nu aktualiseres med hen
blik på en snarlig løsning.

Udvalget ønsker at henlede opmærksomheden på de bemærk
ninger, der i tillægsbetænkningen er anført af revisionsdepartementet 
vedrørende § 10, konto 2.02. Økonomisk udvikling af underudviklede 
områder, og tilslutter sig de af statsrevisorerne gjorte bemærkninger, 
idet man også fremhæver ønskeligheden af at have fuldt indseende 
med administrationen af midler, hvori indgår beløb fra private og 
fra samarbejdende nationer.

Udvalget har bemærket sig de revisionsmæssige betragtninger i 
betænkningen vedrørende § 15, konto 6. Særforsorgen, og tilslutter sig 
statsrevisorernes antegninger. Udvalget ønsker i denne forbindelse 
at understrege det i udvalgets betænkning over den af statsrevisorerne 
afgivne betænkning over statsregnskabet for 1961-62 af socialmini
steren givne tilsagn, hvorefter „de pågældende spørgsmål er taget op 
til nærmere forhandling og foretagelse mellem forsorgen og revisions
departementet med det formål at tilvejebringe en ordning, der imøde
kommer de i revisionsbetænkningen anførte anskuelser.“

Udvalget ønsker at understrege den af statsrevisorerne i tillægs
betænkningen, side 99 til § 25, konto 6. Bidragsfonden, anførte be
mærkning, idet man må skønne, at administrationsudgifterne fore
kommer at være af en betænkelig størrelse i forhold til fondens penge
mæssige bevægelser.

I anledning af det i tillægsbetænkningen, side 90, anførte ved-
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rørende § 22, konto 17.24. Rådgivende ingeniører m. v., har udvalget 
fæstet sig ved de af revisionsdepartementet givne oplysninger tillige 
med det fra forsvarsministeren oplyste og vil være opmærksom på 
sagens videre forløb i kommende revisionsbetænkninger.

Udvalget har haft samråd med ministeren for Grønland i anled
ning af de i bilag 11 omhandlede forhold vedrørende vareforsendelser 
og har herunder over for ministeren fremhævet det ønskelige i, at 
kammeradvokaten får adgang til det foreliggende materiale for at 
danne sig et skøn over, hvorvidt der i forbindelse med sagen måtte 
være foretaget handlinger eller sådanne undladelser heraf, at en rets
lig prøvelse er påkrævet. Ministeren har tilsluttet sig udvalgets op
fattelse.

Efter gennemgang af både hoved- og tillægsbetænkning er det 
på ny udvalget magtpåliggende over for folketinget at fremhæve, at 
bestræbelserne for at udvikle fuldt betryggende kontrol med givne 
bevillinger må fortsættes.

Udvalget har taget den som bilag 2 optrykte meddelelse af 28. 
april fra statsministeren om ændringer i det i betænkningen over den 
af statsrevisorerne afgivne betænkning over statsregnskabet for finans
året 1960-61 nævnte udvalg til efterretning og forventer, at det om
handlede udvalg inden for rimelig tid afslutter arbejdet med henblik 
på at lette folketinget i dets anstrengelser for at sikre sig, at den 
almindelige bevillingspraksis bliver nøje fulgt.

Udvalget anerkender værdien af bestræbelserne for at fremskynde 
revisionsbetænkningeme, men ønsker at henlede opmærksomheden 
på det ønskelige i, at denne fremskyndelse også kommer til at omfatte 
tillægsbetænkningerne.“

Ved sagens 1. behandling fremsatte H. Larsen (Bjerre) nogle 
principielle betragtninger angående statsrevisionens betydning i en 
redegørelse, der sluttede således:

„Når det næste statsregnskab, altså regnskabet for 1963-64, 
foreligger, står vi i det høje ting med det første regnskab hvilende på 
budgetter udformet efter den dag, da folketinget i fuld enighed stod 
fast i beslutningen om bevillingernes overholdelse, og derfor må det 
være rimeligt allerede nu at sige: der vil næppe være nogen lyn
afleder på Christiansborg slot, hvis alvorlige overskridelser findes på 
kommende statsregnskaber; lynet vil uhindret søge direkte mod den 
pågældende paragraf.

Med fremlæggelse af denne betænkning og forslag til folketings
beslutning angående statsregnskabet for 1962-63 er et betydnings
fuldt mål blevet nået, idet tinget, jeg tror for første gang, har kunnet 
tage stilling til et statsregnskab for en periode, der ikke ligger mere 
end et år tilbage. Det er mig særdeles kært ved denne lejlighed, hvor 
det er sidste gang, den højtærede formand bivåner begivenheden, at 
give udtryk for taknemlighed over for den højtærede formand, hr.
33*
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Gustav Pedersen, fordi han i sin egenskab af statsrevisor har presset 
på for at få disse anliggender ind i det rette leje. Nu er det meget 
betydningsfulde mål nået, at folketinget kan godkende statsregn
skabet på en af sine sidste mødedage, før sommeren giver pause i 
lovgivningsarbejdet. Det er særdeles rimeligt at lade statsregnskabets 
godkendelse danne punktum.

I vore bestræbelser for at overholde grundlovens § 46, stk. 2, 
om bevillingspraksis er det af stor værdi at kunne virke ud fra en 
enig opfattelse i det høje ting, og derfor er det mig en ære på et enigt 
udvalgs vegne at indstille statsregnskabet til godkendelse, således 
som det er forelagt os af de valgte statsrevisorer.“

Forslaget til folketingsbeslutning vedtoges enstemmigt.

11. Folketingsbeslutning om godkendelse af „Konge
riget Danmarks Hypotekbankes regnskab for regnskabsåret 
1962-63. [C. sp. 733].

Beretning fra revisorerne vedr. „Kongeriget Danmarks 
Hypotekbank“ anmeldt i folketinget 15/± (F. sp. 1911). Henvist 
til et udvalg på 17 medlemmer (Lis Groes [formand], Albertsen, 
Gorrsen, Ove Hansen, Erhard Jakobsen, Niels Mørk, Axel Ivan 
Pedersen, Chr. Rasmussen, Axel Sørensen [næstformand], Jacob 
Sørensen, Ejnar Hansen, Holger Hansen, Søren Jensen, Foss, 
Clausen (Olufskjær), Adolph Sørensen og Chr. Madsen), som 
afgav betænkning 21/5 (B. sp. 947). 1. beh. af det i betænkningen 
indeholdte forslag til folketingsbeslutning 27/5 (F. sp. 5632).
2. (sidste) beh. 29/5 (F. sp. 5773).

Ved folketingsbeslutningen godkendes hypotekbankens 
regnskab for 1962-63.

Forslaget herom vedtoges enstemmigt, idet 1 grønlandsk med
lem afholdt sig fra at stemme.

12. Folketingsbeslutning angående folketingets ombuds
mands beretning for året 1962. [C. sp. 143].

Betænkning over folketingets ombudsmands beretning for 
året 1962 afgivet af ombudsmandsudvalget 5/2 (B. sp. 211).
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1. beh. af det i betænkningen indeholdte forslag til folketings
beslutning 12/2 (F. sp. 3062). 2. (sidste) beh. 14/2 (F. sp. 3157).

Ved folketingsbeslutningen tager folketinget ombudsman
dens beretning til efterretning.

Forslaget herom vedtoges enstemmigt.

13. Folketingsbeslutning om beretning angående Nordisk 
Råds 11. session 1963. [C. sp. 35].

Beretning fra Nordisk Råds danske delegation angående 
rådets 11. session anmeldt i folketinget 15/10 (F. sp. 102). Hen
vist til et udvalg på 17 medlemmer (K. B. Andersen, Albertsen, 
Kaj Andresen, Holger Eriksen, Lis Groes, Boye Hansen [for
mand], Lysholt Hansen, Lund Jensen, Axel Sørensen [næst
formand], Erik Eriksen, N. Chr. Christensen, Harald Nielsen, 
Johan Poulsen, Marie Antoinette von Lowzow, Knud Thomsen, 
Poul Thomsen og Chr. Madsen), der afgav betænkning 13/u 
(B. sp. 33). 1. beh. af det i betænkningen indeholdte forslag til 
folketingsbeslutning 26/ii (F. sp. 1323). 2. (sidste) beh. 4/12 
(F. sp. 1514).

Ved beslutningen, der vedtoges enstemmigt, tog folketinget 
den nævnte beretning til efterretning.

I folketingsudvalgets beretning udtales:
„Udvalget har i 2 møder behandlet den danske delegations be

retning om Nordisk Råds 11. session, afholdt i Oslo 16.-22. februar
1963.

Sessionen fulgte kort efter sammenbruddet af forhandlingerne 
mellem Storbritannien og Det europæiske økonomiske Fællesskab og 
foregik delvis samtidig med EFTA-rådsmødet i Genève om udform
ningen af frihandelssammenslutningens kommende politik. Derved 
kom markedsproblemerne og de økonomiske spørgsmål til at indtage 
en fremskudt plads også ved 11. session. Udvalget ønsker i denne for
bindelse at understrege værdien af, at en så stor og alsidig kreds af 
repræsentanter for de nordiske landes rigsdage og regeringer inden for 
rammerne af Nordisk Råd fik adgang til på dette tidspunkt og i 
fællesskab at drøfte disse for hele Norden så betydningsfulde proble
mer.
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Såvel regerings- som tingvalgte medlemmer af rådets danske 
delegation betonede under forhandlingerne den vægt, Danmark må 
lægge på landbrugsvarernes og fiskeriprodukternes inddragelse under 
markedsordningerne.

Heroverfor påpegede repræsentanter for Norge og Sverige, at 
det er begrænset, i hvilket omfang deres lande kan udvide importen 
af danske landbrugsvarer. Derimod vedtog rådet enstemmigt re
kommandation nr. 17, som bl. a. opfordrer regeringerne til at sam
arbejde i videst mulig udstrækning inden for rammerne af EFTA 
for at opretholde og udvide handelen ikke blot med industrivarer, 
men også med landbrugsvarer og industriprodukter og til under 
disse forhandlinger til stadighed at holde sig de øvrige nordiske landes 
konkrete interesser for øje.

Udvalget understreger denne henstilling og ligeledes rekomman
dationens opfordring til regeringerne om — når de internationale 
markedsproblemer behandles — så vidt muligt at optræde på fælles 
grundlag for at bevare forudsætningerne for økonomisk samarbejde i 
Norden. Dette synspunkt, som flere gange tidligere er blevet gjort 
gældende i rådet, er først ved denne session blevet udtrykkeligt fast
slået i en formel og enstemmig vedtagelse. Udvalget giver det sin 
tilslutning og anser det for vigtigt, at de nordiske regeringer i stadig 
højere grad skaber forudsætningerne for, at rådets enige henstilling 
om denne sag kan virkeliggøres.

Udvalget vil i tilslutning til det her nævnte pege på de ønsker, 
som fra alle sider i rådet fremførtes om styrkelse af det økonomiske 
samarbejde i Norden. Af oplysninger, regeringerne forelagde sessio
nen, fremgår, at de nordiske landes næringsliv allerede har udnyttet 
toldsatsernes halvering som følge af EFTA til en kraftig forøgelse af 
samhandelen og den industrielle arbejdsdeling. Under debatterne på 
sessionen tilrådedes dog, at statsmagterne i højere grad end hidtil 
fremmer denne udvikling, bl. a. ved at gennemføre en række af de 
forslag, som indeholdes i ekspertbetænkningerne fra 1957 og 1958 
om det nordiske fællesmarked.

Selv om de økonomiske problemer samlede hovedinteressen på 
sessionen, beskæftigede rådet sig med en række andre spørgsmål af 
betydning for det nordiske samarbejde.

Kultursagerne indtog som altid en fremskudt plads og blandt 
disse særligt samarbejdet om forskning og højere undervisning. Under 
generaldebatten henledtes opmærksomheden bl. a. på de vanskelig
heder, landenes forskellige budgetterminer volder. Derimod bebudede 
regeringerne, at den forestående reorganisering af Nordisk Kultur
kommission, herunder en nærmere forbindelse mellem kommissionen 
og de pågældende fagministerier, vil gøre planlægningen af samarbej
det om forskning og højere undervisning mere effektiv end hidtil.

Udvalget udtaler i øvrigt sin tilfredshed med den raske udarbej
delse af planerne til et Nordens Hus i Reykjavik, understreger re-
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kommandation nr. 13 med dens opfordring til regeringerne om hurtig 
gennemførelse af det planlagte samarbejde mellem de tekniske høj
skoler og henleder opmærksomheden på, at rådets kulturudvalg an
befaler et mere organiseret samarbejde mellem landbrugets forsk
ningsinstitutioner.

Blandt de socialpolitiske sager konstaterer udvalget, at rådet 
med 25 stemmer mod 19 og 5 blanke stemmer anbefaler regeringerne 
i Danmark, Norge og Sverige forsøgsvis at indføre sommertid. Alle i 
afstemningen deltagende danske stemte imod tillige med enkelte 
norske, svenske og finske medlemmer.

Udvalget bemærker med tilfredshed, at man under sessionen fra 
dansk side over for rådet har erklæret sig rede til at acceptere den 
allerede i 1960 udarbejdede overenskomst om fælles nordisk arbejds
marked for læger under forbehold af, at overenskomsten kan reguleres 
ved eventuel tilslutning af et eller flere nordiske lande til Det euro
pæiske Fællesmarked.

Fra en af regeringerne nedsat ekspertkomité foreligger betænk
ning, som tilråder oprettelse af en fælles og fritstående nordisk 
institution til prøvning af dentalmaterialer og forskning i forbindelse 
dermed. Endelig fremhæver udvalget betydningen, især for det nor
diske akademiske arbejdsmarked, af, at der findes frem til en praktisk 
løsning på spørgsmålet om tilgoderegning af tjenestetid i andet 
nordisk land ved fastsættelse af pension for offentlig tjeneste.

Blandt trafiksagerne noterer udvalget rådets kritik af, at de 
nordiske turistorganisationer ikke i fuld udstrækning har kunnet 
bevare deres hidtidige samarbejde om fælleskontorer i Europa og 
har vanskeligheder med samarbejdet om det fælles turistkontor i 
New York.

Med udgangspunkt i de dansk-svenske regeringsudvalgs betænk
ning af december 1962 om en bro mellem Helsingør og Hälsingborg 
henstiller rådet, at der bygges en fast forbindelse mellem Danmark 
og Sverige, idet det dog understreges, at anlægget af en Øresunds
forbindelse må samordnes med bygningen af en bro over Store-Bælt.

Blandt de juridiske rekommandationer bør nævnes en henstil
ling til regeringerne om at undersøge mulighederne for en ensartet 
nordisk lovgivning om radioens juridiske ansvar. I motiverne henvises 
til de nordiske radiofoniers stigende antal fællesudsendelser og til 
den forventede udvidelse af dette samarbejde.

Det folketingsudvalg, som i samlingen 1960-61 var nedsat for 
at behandle beretningerne angående Nordisk Råds 8. og 9. session, 
støttede i sin betænkning af 2. juni 1961 rådspræsidiets ønske om, at 
regeringerne i større omfang end hidtil måtte fremlægge forslag for 
rådet. Da der til den 11. session kun var indbragt ét enkelt regerings
forslag for rådet, nemlig Finlands regerings forslag om samarbejde 
vedrørende højere uddannelse af socialfunktionærer, minder udvalget 
om udtalelsen af 2. juni 1961 og tillige om paragraf 36 i den nordiske
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samarbejdsoverenskomst af 1962, ifølge hvilken der bør gives rådet 
adgang til, hvor ikke tidsforhold gør det umuligt, at udtale sig om 
nordiske samarbejdsspørgsmål af principiel karakter.“

14. Forslag til folketingsbeslutning om statsinstitutioners 
undladelse af at indkøbe varer fra Den sydafrikanske Union. 
(Af Vivike, Erik A. Jensen, Morten Lange, Aksel Larsen og 
Kai Moltke). [A. sp. 227].

Skriftlig fremsættelse 26/10 (F. sp. 626). 1. beh. 8/n (F. sp. 
917). Henvist til udvalg på 17 medlemmer (K. B. Andersen, 
Erhardt Andersen, Nina Andersen [formand], Lykke Jørgensen 
(fra 21/i Jørgen Peder Hansen), Niels Matthiasen, Th. Mikkelsen, 
Kaj Rasmussen, Wingsøe, Helge Larsen [næstformand], Sinn
beck, Per Federspiel, Viggo Hauch, Anker Lau, Jørgen Jensen, 
Marie Antoinette von Lowzow, Poul Sørensen og Vivike).

Forslaget til folketingsbeslutning havde følgende ordlyd: 
Folketinget opfordrer statsministeren til at drage omsorg 

for, at samtlige statsinstitutioners ledelser undlader at indkøbe 
varer fra Den sydafrikanske Union.

Som ordfører for forslagsstillerne begrundede Vivike (SF) ved 
fremsættelsen forslaget således:

„Der er en betydelig risiko for, at en fortsættelse af racepolitikken 
i Den sydafrikanske Union vil ende med krig. Verwoerdregimet lader 
fortsat hånt om henstillinger fra FN om ophør af apartheidpolitikken. 
Alle kræfter bør forenes om at bringe dette umenneskelige barbari 
til ophør. Boykot af sydafrikanske varer kan medvirke hertil, og 
store dele af den danske befolkning deltager da også i en sådan 
boykot, medens det desværre hidtil har været sådan, at statens 
organer benytter sydafrikanske produkter, hvilket praktisk og mo
ralsk er en svækkelse af boykotpolitikken. Derfor bør folketinget be
slutte, at regeringen skal gøre sit til, at statsinstitutioner ikke støtter 
den sydafrikanske regering ved at købe varer fra Sydafrika, så længe 
den umenneskelige racediskrimination opretholdes.“

Ved 1. behandling gjorde statsministeren i korthed rede for 
regeringens stilling til sagen. Han udtalte:

„Ingen, der har fulgt den offentlige debat herhjemme eller debat
ten i FN, kan være i tvivl om regeringens syn på den apartheid
politik, som den sydafrikanske regering fører. Der er på så klar og
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stærk en måde fra dansk side taget afstand fra denne politik, at det 
ikke er nødvendigt, at jeg føjer yderligere hertil.

Desuden har Danmark sammen med de øvrige nordiske lande 
forsøgt at føre nye tanker ind i debatten i FN. Man har gjort det med 
det formål at forhindre — eller bidrage til en udvikling, hvorved det 
muligvis kunne forhindres — at Sydafrikaudviklingen bar frem til 
en katastrofe, en katastrofe, som ville betyde grusomheder og tab 
af menneskeliv, og som også ville kunne medføre en skærpelse af den 
internationale situation, hvis farlighed ikke på forhånd kan overskues.

Denne sag er stadig til behandling i De Forenede Nationer, og 
de danske synspunkter, som er fremført i samarbejde med de øvrige 
nordiske lande, indgår i FNs behandling af sagen.

Det forslag til beslutning, der her er fremsat, er i sit indhold 
ikke forskelligt fra indholdet af et spørgsmål, det ærede medlem 
hr. Aksel Larsen stillede mig her i tinget den 22. maj i år, og jeg kan 
henvise til det svar, jeg dengang afgav. Svaret mundede ud i, at 
cheferne for de institutioner, der køber varer ind, som kan være 
relevante i denne forbindelse, må se på deres indkøb fra tilfælde til 
tilfælde og bære sig fornuftigt ad, men at et regeringsdirektiv ikke 
vil kunne gives.

Det er det samme svar, jeg må give i dag. Danmark er medlem 
af den internationale told- og handelsorganisation GATT, og som 
det vil være tinget bekendt, er medlemmerne af denne organisation 
forpligtet til, at indkøb til statsforetagender skal finde sted i overens
stemmelse med de almindeligt gældende principper om ikke-diskri- 
minatorisk behandling. En fravigelse fra dette princip vil kun kunne 
ske i en situation, hvor sikkerhedsrådet måtte have besluttet at 
iværksætte boykot over for sydafrikanske varer. En sådan beslutning 
fra sikkerhedsrådet er til dato ikke truffet.

I øvrigt kan jeg oplyse, at det af en undersøgelse, jeg har ladet 
foretage, er fremgået, at sagen ikke har større praktisk betydning, 
da indkøb af sydafrikanske varer til statsinstitutioner kun har fundet 
sted i yderst begrænset omfang. Institutionerne, i hvert fald ad
skillige af dem, har ved deres afgørelse af, hvilke varer der skulle 
indkøbes, taget hensyn til den offentlige debat, der har været ført.“

Efter at ordføreren for forslagsstillerne havde fremsat nogle re
plicerende bemærkninger, henvistes forslaget på forslag af K. B. An
dersen (S) til behandling i et udvalg. Dette afgav ikke betænkning.

15. Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af 
en afrustningskommission. (Af Aksel Larsen, Morten Lange,
0. Mathiasen og Skræppenborg-Nielsen). [A. sp. 411].
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Skriftlig fremsættelse 12/n (F. sp. 960). 1. beh. 27/n (F. sp. 
1372). Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Søgaard, Holger 
Eriksen [formand], Gerholm, Lykke Jørgensen (fra 21/i Robert 
Sørensen), H. Larsen (Bjerre), Niels Matthiasen, Helge Nielsen, 
Orla Pedersen, Helge Larsen [næstformand], From, Holger 
Hansen, Viggo Hauch, Østergaard, Erik Kragh, Marie Antoi
nette von Lowzow, Reedtz-Thott og Aksel Larsen (fra 8/4 
O. Mathiasen).

Forslaget til folketingsbeslutning var enslydende med et — 
ligeledes af medlemmer af socialistisk folkeparti — i februar 
1963 fremsat forslag, der henvistes til behandling i et folketings
udvalg, som ikke afgav betænkning. Angående dets tekst og 
begrundelse henvises til, hvad der er anført i årbog 1962-63, 
side 473-475.

Ved genfremsættelsen af forslaget angående den foreslåede af
rustningskommission anførte Aksel Larsen (SF) som ordfører for 
forslagsstillerne bl. a.:

„Vi foreslår at kommissionen skal undersøge afrustningens 
konsekvenser for Danmarks økonomi i almindelighed og i forbindelse 
hermed udtale sig om de økonomiske foranstaltninger, der bør træffes 
i forbindelse med dansk afrustning. Kommissionen skal desuden over
veje spørgsmålet om, hvad soldater og befalingsmænd skal beskæf
tiges med, når hær, flåde og luftvåben afskaffes, og fremkomme med 
forslag eller ideer om, hvad militære bygninger, anlæg og arealer kan 
anvendes til.

Nu har de militære værn jo fået tildelt en række civile opgaver 
såsom fiskeriinspektion og anden kontrol med farvandene, forskellige 
andre bevogtningsopgaver, redningstjeneste, fyr- og vagervæsen o.s.v. 
Sådanne opgaver skal også løses, når Danmark er afrustet, og derfor 
får kommissionen til opgave at fremkomme med forslag til disse op
gavers løsning.

Der hersker jo i folketinget enighed om, at Danmark har for
pligtelser over for De Forenede Nationer, også når det gælder opret
holdelse af freden eller afværgelse af konflikter, hvor sådanne truer. 
Formelt foreligger der ganske vist ikke sådanne forpligtelser, men 
ingen tænker sig, at vi skulle unddrage os vore moralske forpligtelser. 
Derfor har Danmark også bidraget med visse styrker eller mandskab 
til støtte for De Forenede Nationers indsats ved Suez og i Congo. Vi 
godkender fuldt ud de overvejelser, der er i gang mellem de nordiske 
landes regeringer om at sikre, at vore lande permanent kan stille 
sådanne styrker til rådighed.
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Det mener vi også et afrustet Danmark bør gøre i en tid, hvor 
den internationale nedrustning ikke har gjort sådanne fremskridt, 
at opstilling og udsendelse af FN-styrker er blevet unødvendig. Der
for foreslår vi, at kommissionen skal undersøge, hvorledes sådanne 
danske styrker kan opstilles — antagelig på frivillighedens grundlag 
— når dansk afrustning er gennemført.

Endelig foreslår vi, at kommissionen skal udarbejde forslag til 
ophævelse af de forskellige love vedrørende det militære forsvar og 
til ændring af andre love. Det er meget vel tænkeligt, at andre op
gaver vil melde sig under kommissionens arbejde med problemerne, 
og vi vil være yderst tilfredse, hvis man allerede under folketingets 
behandling af vort forslag til beslutning kan påpege sådanne.“

Ved sagens 1. behandling havde foruden ordføreren for forslags
stillerne kun udenrigsministeren ordet. Han udtalte:

„I sin fremsættelsestale sagde det ærede medlem hr. Aksel 
Larsen, at han ikke fandt anledning til at gentage den fremsættelses
tale, hans partis ordfører holdt, da det tilsvarende forslag blev frem
sat i sidste samling. Jeg kan for mit vedkommende også henholde 
mig til de bemærkninger, jeg gjorde vedrørende forslaget, da vi havde 
det til behandling i den foregående samling. Der er hverken i det, 
det ærede medlem sagde i sin fremsættelsestale dengang, eller i den 
udvikling, der er foregået, siden vi sidst havde forslaget til folketings
beslutning til behandling, sket noget, som giver mig anledning til at 
fremsætte yderligere bemærkninger.

Jeg skal derfor nøjes hermed, idet jeg samtidig vil gentage, at 
for så vidt der er interesse for, at forslaget behandles i et udvalg, 
vil jeg naturligvis gerne bidrage i den udstrækning, hvori udvalget 
måtte ønske det, til en sådan behandling.“

Efter forhandlingens slutning henvistes forslaget til folketings
beslutning på forslag af Søgaard (S) til behandling i et udvalg. Dette 
afgav ikke betænkning.

16. Forslag til folketingsbeslutning om en undersøgelse 
af pudder- og sprøjtegiftes samt teknisk anvendte hormon
præparaters skadelige virkninger. (Af Morten Lange, Aksel 
Larsen, Skræppenborg-Nielsen og Vivike). [A. sp. 439].

Skriftlig fremsættelse 21/n (F. sp. 1280). 1. beh. 15h (F. sp. 
1951). Partiernes ordførere: Chr. Thomsen, Søren Jensen, Knud 
Thomsen, Kirkegaard, Morten Lange og Mose Hansen. Hen
vist til udvalg på 17 medlemmer (Chr. Thomsen [næstformand], 
Erhardt Andersen, Bladt, Hjortnæs, Carl Nielsen, Viola Nørløv,
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Chr. Rasmussen, Teichert, Kirkegaard, Søren Jensen, Johs. 
Hansen, Heilesen, Raunkjær, Knud Thomsen, Peder Jakobsen, 
Niels Ravn og Morten Lange [formand]). Beretning (B. sp. 
1629) afgivet ’/s-

Forslaget til folketingsbeslutning havde følgende ordlyd:
Folketinget opfordrer regeringen til at foranstalte en kritisk 

undersøgelse af de skader, som kan forvoldes af pudder- og 
sprøjtegifte og af teknisk anvendte hormonpræparater.

Ved undersøgelsen skal der lægges særlig vægt på mulig
heder for skader, som de pågældende stoffers restkvanta kan 
forvolde, samt de skader, der opstår ved stoffernes bivirkninger.

Undersøgelsens resultater forelægges folketinget sammen 
med en redegørelse for de foranstaltninger, resultaterne måtte 
begrunde.

Som begrundelse for forslaget anførte Morten Lange (SF) ved 
fremsættelsen :

„De seneste års meget omsiggribende anvendelse af giftstoffer og 
hormonpræparater, især i agerbrug og havebrug, synes at rumme 
meget alvorlige faremomenter. Der tænkes her ikke så meget på den 
direkte forgiftningsfare, der i sig selv er alvorlig nok, og som kunne 
gøre en stramning af giftloven ønskelig. Den folketingsbeslutning, 
som her fremsættes, sigter på, at regeringen gennem organer under 
landbrugsministeren og under indenrigsministeren skal undersøge de 
anvendte stoffers mindre direkte skadevirkninger.

Hvad giftstofferne angår, tænkes der især på den fare, det kan 
frembyde, at mennesker og dyr indtager små restkvanta af giftstofferne, 
ofte i form af tungt opløselige metalforbindelser, der opsamles i 
organismen, men naturligvis også på de bivirkninger, der opstår ved, 
at ikke-skadedyr dræbes eller resistente racer af skadedyr fremkom
mer. Her er forholdene af lignende art som for hormonpræparaterne, 
der ud over at udrydde ukrudt må formodes på længere sigt at ændre 
jordbundens flora og fauna.

Der er således tale om to muligheder for skader: dels direkte ved 
en langsom forgiftningsproces, dels indirekte ved ændringer i balancen 
i näheren.

De pågældende stoffer er sædvanligvis kun undersøgt for direkte 
giftvirkninger. Det må anses for tvingende nødvendigt, at også de 
ovenfor nævnte virkninger nu bliver omhyggeligt undersøgt, og at 
der til grund for kommende love og bekendtgørelser om stoffernes 
anvendelse også tages hensyn til bivirkninger og langsomme skade
virkninger.
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Det må understreges, at der blandt mange sagkyndige er en 
stigende forståelse af, at de farer, der er peget på her, meget snart 
kan vokse, hvis der ikke i tide tages de fornødne forholdsregler og 
gøres begrænsninger i stoffernes anvendelse.

Samtidig er det klart, at betydelige interesser er forbundet både 
med fremstilling og brug af stofferne. Det må derfor allerede nu under
streges, at undersøgelsen må omfatte alle de nævnte stoffer uden 
hensyn til, hvilke interesser der kan være i at undtage et eller flere 
områder under påberåbelse af den økonomiske betydning.“

Ved sagens 1. behandling gav indenrigsministeren nogle oplys
ninger om de foranstaltninger, der her i landet i de senere år er truffet 
med henblik på imødegåelse af den direkte og indirekte fare ved 
anvendelsen af de præparater, forslaget drejede sig om. Disse oplys
ninger mundede ud i, at der allerede eksisterer en betryggende ord
ning vedrørende selve tilladelsen til at anvende et bekæmpelses
middel.

Derimod var det ministerens opfattelse, at den eksisterende 
kontrol med overholdelsen af giftnævnets almindelige og konkrete 
bestemmelser for bekæmpelsesmidlernes anvendelse var utilstrække
lig, og han erklærede sig enig med forslagsstillerne i, at der herved 
på lang sigt kunne være en fare for menneskers sundhed. „Denne fare 
er imidlertid allerede for længst af regeringen søgt imødegået ved 
planen om oprettelse af et levnedsmiddelinstitut. Dette instituts op
rettelse vil nemlig medføre mulighed for gennemførelsen af en kontrol, 
der ikke alene — i udvidet omfang — omfatter varer, som fremstilles 
her i landet, men også indførte varer. Det kontrolarbejde, der skal 
udføres på instituttet, vil være det eneste sikre grundlag for at be
dømme, om anvendelsen af de forskellige bekæmpelsesmidler på 
længere sigt kan anses for forsvarlig.

Som det fremgår af det, jeg her har anført, berører forslaget til 
folketingsbeslutning en række vigtige forhold, som sundhedsmyndig
hederne er opmærksom på. Men jeg vil gerne som en konklusion af 
det, jeg har sagt, sige, at jeg er ikke uenig i forslagets princip, og jeg 
vil da også gå ud fra, at der her ved folketingets første behandling 
vil blive foreslået nedsat et udvalg, og jeg ser meget gerne, at for
slaget går i et sådant folketingsudvalg, så vi dér kan foretage de 
fornødne undersøgelser af, om denne undersøgelse skal foretages, 
hvad jeg tror er rigtigt, og om vi har midler, derunder både institutter 
og mennesker, til at foretage den. Jeg vil også føle det rigtigt, om 
folketingsudvalget vil besøge de institutioner, der har med denne 
lovgivning at gøre. Jeg ville også finde det rigtigt, at vi i folketings
udvalget tager stilling til, om denne undersøgelse skal foretages, og 
hvordan den skal foregå.

Jeg vil altså konkludere i, at jeg er positivt indstillet over for 
forslaget og gerne vil medvirke til et positivt resultat af udvalgs
arbejdet.“
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I den efterfølgende debat, hvori ordførere for samtlige partier 
deltog, omtalte flere talere den amerikanske forfatterinde Rachel 
Carsons bog „Det tavse forår“, som for en stor del drejer sig om 
samme problem. Synspunkterne var ikke helt sammenfaldende, men 
der var almindelig vilje til at behandle sagen i et folketingsudvalg.

Et sådant blev også nedsat, men det nåede ikke at få afgivet 
betænkning inden folketingsårets slutning.

I en af udvalget afgivet beretning udtales :
„Udvalget har holdt 3 møder og aflagt besøg på statens pesti

cidlaboratorium. Udvalget har endvidere fra indenrigsministeren 
modtaget svar på en række spørgsmål; flere af disse svar er omfat
tende og indeholder oplysninger, meddelt fra andre ministerier.

Da besvarelserne er omfattende og først er fremkommet på et 
ret sent tidspunkt, har udvalget ikke kunnet færdiggøre behandlin
gen af forslaget til folketingsbeslutning.

Udvalget henstiller imidlertid til regeringen at følge de behand
lede spørgsmål med opmærksomhed.“

17. Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af 
grundstigningsskylden. (Af Gottschalck-Hansen, Axel Kri
stensen, Erik Eriksen, Foged, Poul Møller, Poul Sørensen, 
Thestrup og Ib Thyregod). [A. sp. 613].

Skriftlig fremsættelse 12/12 (F. sp. 1878). 1. beh. 23/1 (F. sp. 
2239). Partiernes ordførere: Ove Hansen, Axel Kristensen, Gott
schalck-Hansen, Helge Larsen, Herluf Rasmussen og Mose 
Hansen. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Ove Hansen, 
K. B. Andersen, Holger Eriksen, Erhard Jakobsen, Kai Jensen 
(fra x/4 P. A. Rasmussen), Peter Nielsen, Carl Petersen, Retoft, 
Helge Larsen, Axel Kristensen, Jens Chr. Christensen, Foged 
[formand], Viggo Hauch, Gottschalck-Hansen, Poul Møller, 
Thestrup [næstformand], Herluf Rasmussen). Betænkning 
(B. sp. 633) afgivet 16/4. 2. (sidste) beh. 23/4 (F. sp. 4830). For
kastet.

Forslaget til folketingsbeslutning havde efter ved 2. (sidste) 
behandling at være underkastet et par redaktionelle ændringer 
følgende ordlyd:

Folketinget opfordrer finansministeren til at fremsætte for-
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slag til ændringer i loven om vurdering og beskatning til staten 
af faste ejendomme, hvorved:

1) grundstigningsskylden helt bortfalder efter 13. almindelige 
vurdering og

2) stigning i grundstigningsskylden som følge af årsomvurde
ringerne pr. 1. september 1963 og 1964 undgås.
Af den i bemærkningerne til forslaget indeholdte motivering for 

dette anføres:
„Grundstigningsskyldens angivne hovedformål er at inddrage de 

såkaldte samfundsskabte værdier. Det er imidlertid ikke muligt at 
definere begrebet „samfundsskabt“, og f. eks. er den værdistigning, 
som skyldes forringelse i pengeværdien, genstand for beskatning gen
nem grundværdistigning, uden at en sådan stigning er fremkaldt af 
offentlige foranstaltninger af positiv karakter.

Men hertil kommer, at vurderingen ikke mindst i de udbyggede 
kvarterer i byerne er behæftet med meget stor usikkerhed. Dette er 
da også anerkendt af myndighederne.

Men generelt kan det siges, at det er umuligt med blot nogen
lunde sikkerhed for vurderingsmyndighederne at fastsætte grund
laget for den afgiftspligtige grundstigning, idet grundstigningsskylden 
pålignes af forskellen mellem 2 meget usikre vurderinger, nemlig 
den aktuelle grundværdi minus grundværdien i 1950. Det er forholdet 
mellem disse vurderinger, som er afgørende for, hvilken grundstig
ningsskyld der pålignes den enkelte ejendom, og hver af disse vur
deringer kan være påvirket af rene tilfældigheder.

Lovens ovenfor anførte hovedformål: at det er sælgeren af 
grunde, som skal bære værdistigningen i form af en afgift til det 
offentlige, er det i øvrigt trods mange forsøg ikke lykkedes lovgiv
ningsmagten at få udformet tilfredsstillende. Det er og har været 
køberen, der i alt væsentligt har måttet overtage byrden ved grund
stigningsskylden, idet parterne først har fastsat købesummen og 
derefter vedtaget, at køberen skulle bære grundstigningsskylden.

Det andet angivne formål for grundstigningslovgivningen er at 
fremme den mest hensigtsmæssige anvendelse af jorden ved f. eks. at 
belægge jorden i byperiferierne, der anvendes til gartner jord, med 
en afgift, der tvinger ejerne til at afhænde jorden f. eks. til bolig
byggeri. Hvilke indvendinger man i øvrigt kan have mod hele det 
ræsonnement, som ligger bag denne tanke, må det i hvert fald siges, 
at noget sådant ikke kan praktiseres i vore dage, hvor jorden er be
lagt med bindende bestemmelser om dens anvendelse til boliger, 
industri og andre formål, med fredningsbestemmelser etc. etc.
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Yderligere skal fremhæves de uovervindelige tekniske mangler, 
der klæber ved systemet. Dette gælder f. eks. bestemmelsen i lovens 
§ 55 om grundbeløbsfordeling, hvor man ved udstykninger må opgive 
at tage hensyn til værdiforskydninger inden for samme ejendoms 
areal siden nulpunkts vurderingen i 1950, og endvidere værditabs
reglen i § 60, der skulle modvirke den urimelighed, det er at pålægge 
en ejendom grundstigningsskyld alene på grundlag af grundens værdi
forøgelse, når udviklingen samtidig medfører, at ejendommens byg
ninger har tabt i værdi, en bestemmelse, som i praksis har vist sig at 
være næsten uden værdi.

Trykket af de vanskeligheder, som loven har forvoldt, har da 
også tvunget lovgivningsmagten til at gøre undtagelser fra loven, 
idet en overvejende del af landbrugsjorden for tiden er fritaget for 
grundstigningsskyld, og parcel- og sommerhuse til dels har en dispen
sationsordning, og hvis lovgivningen ikke ophæves, kan det forudses, 
at det bliver nødvendigt at give endnu flere undtagelser, idet det må 
være uforståeligt, at lejere i etageejendomme i det lange løb skulle 
være dårligere stillet end parcelhusejere, og idet det må synes uhold
bart at belaste industrien og gartneriet med afgifter, som man har 
set sig nødsaget til at fritage landbruget for.

Afgifter som grundstigningsskylden virker direkte hæmmende for 
konkurrenceevnen hos de erhverv, som skal udrede dem, idet Dan
mark formentlig er det eneste europæiske land, hvori sådanne afgifter 
findes; specielt bør det anføres, at de er ganske ukendte i de andre 
nordiske lande.

Om den særlige lempelsesregel for en- og tofamiliesejendomme, 
der fastlåser den afgiftspligtige grundstigning på et niveau, der nås 
ved 1. vurdering efter erhvervelse, skal det bemærkes, at den har 
den uheldige følgevirkning, at den hindrer ejeren i at sælge sin nu
værende ejendom for at købe en efter det aktuelle behov mere 
passende. Herved hindres den naturlige omsætningsfrihed med pris
stigning som resultat.

Under hensyn til konsekvenserne for ejendomsretten, herunder 
store befolkningsgruppers mulighed for at erhverve selvstændig 
ejendom, af hensyn til lejerne samt under hensyn til de store ulem
per, som den gældende indviklede og for lægmand uforståelige lov
givning medfører for det danske samfund, opfordrer forslagsstillerne 
finansministeren til omgående at tage skridt til en ophævelse af 
bestemmelserne om afgiftspligtig grundstigning.“

Ved fremsættelsen nævnte ordføreren for forslagsstillerne, Gott
schalck-Hansen (KF), at når forslagsstillerne havde foretrukket et 
forslag til beslutning af folketinget fremfor et lovforslag om op
hævelse af de paragraffer i loven om vurdering og beskatning til 
staten af fast ejendom (§§ 51-73), der omhandler grundstignings-
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skylden, var årsagen dels de virkninger, grundstigningsskylden har 
for andre lovområder, dels det behov for visse overgangsbestemmel
ser, bl. a. for endnu ikke afsluttede ejendomshandler, der muligvis 
kan opstå ved en ophævelse af grundstigningsskylden.

Forslagsstillerne fandt det rigtigst, at disse forhold nærmere 
drøftedes i et udvalg med eventuel sagkyndig bistand fra finans
ministeriet, inden endeligt lovforslag udformedes og fremsattes i 
tinget.

Ved 1. behandling af forslaget erklærede finansministeren, at 
regeringen delte den opfattelse, at der knytter sig urimelige virk
ninger og virkninger, der opfattes som urimelige, til den nuværende 
lovgivning om grundstigningsskyld. Regeringen kunne dog ikke af 
den grund anbefale forslaget om fuldstændig ophævelse af grund
stigningsskylden. Dette ville kunne give anledning til nye urimelig
heder, idet man i stigende omfang var kommet ind på at tage hensyn 
til grundstigningsskylden ved ejendomshandler. Man måtte endvidere 
tage hensyn til det provenutab, en ophævelse ville medføre. Det var 
regeringens opfattelse, at det var nødvendigt at tage hensyn til den 
blandt mange ejendomsbesiddere eksisterende utryghedsfølelse over 
for fremtidige virkninger af grundstigningsskylden i forbindelse med 
kommende vurderinger, men på den anden side mente regeringen også, 
at det ikke før efter en nærmere undersøgelse var muligt at tage 
endelig stilling til sagen. Ministeren henviste her til de igangværende 
undersøgelser i forskellige ministerielle udvalg, som mere eller mindre 
har relation til grundstigningsskylden: et udvalg om boligudgifterne 
for lejere og for ejere, et om byrdefordelingen mellem stat og kom
mune og et om forenkling af ejendomsbeskatningen.

For at give tid til undersøgelserne var det regeringens hensigt 
at foreslå den kommende 13. aim. vurdering udsat et år (jfr. lov om 
udskydelse af 13. aim. vurdering, side 142). I konsekvens heraf ville 
regeringen foreslå, at årsomvurderinger og andre vurderinger i 1963 og 
1964 ikke skulle have skattemæssige virkninger undtagen ved salg 
af hele ejendomme eller ved egentlige udstykninger. Endelig var 
regeringen indstillet på at give udvalget om forenkling af ejendoms
beskatningen det direktiv for det videre arbejde m. h. t. grundstig
ningsskylden, at den skal fikseres på det nuværende grundlag og 
således, at skævheder og urimeligheder, der er opstået siden 12. aim. 
vurdering, rettes.

Under den følgende forhandling anbefaledes forslaget af Gott
schalck-Hansen (KF), Axel Kristensen (V) og Mose Hansen (Uafh), 
mens Ove Hansen (S), Helge Larsen (RV) og Herluf Rasmussen (SF) 
ikke kunne støtte forslaget om fuldstændig ophævelse af grundstig
ningsskylden, men medvirke til ændringer, hvor der var tale om 
urimelige virkninger.

Forslaget henvistes til behandling i et udvalg, der i sin betænk-
34
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ning stillede 2 ændringsforslag, der indeholdt redaktionelle ændringer, 
som var en følge af forventet vedtagelse af det af finansministeren i 
mellemtiden fremsatte lovforslag om udskydelse af 13. aim, vurdering. 
I betænkningen anførte et flertal (S og RV), at det var af den opfat
telse, at det ikke var forsvarligt at tage endeligt standpunkt til for
slaget om at ophæve grundstigningsskylden, før det af regeringen 
nedsatte udvalg om forenkling af ejendomsbeskatningen havde til
endebragt sine undersøgelser. Da en vedtagelse af forslaget end
videre ville medføre forskellige nærmere angivne urimeligheder, ind
stillede flertallet forslaget til forkastelse.

Et mindretal (V og KF) indstillede forslaget til vedtagelse med de 
foreslåede ændringer, idet mindretallet af de i bemærkningerne til 
forslaget anførte grunde fandt det nødvendigt, at folketinget alle
rede nu principielt fastslog, at grundstigningsskylden skal ophæves. 
Ved regeringspartiernes standpunkt — at man skulle fiksere den 
afgiftspligtige grundstigningsskyld på 1960-niveauet — ville man 
varigt opretholde de urimeligheder, der var indtrådt pr. 1. september 
1960, og samtidig ville man opretholde al hvilende grundstignings
skyld pr. 1. september 1960, og denne ville efterhånden ved ejerskifte 
blive gjort effektiv. De forslagsstillende partier opretholdt derfor 
deres standpunkt.

Et andet mindretal (SF) erklærede at ville stemme imod forslaget. 
Mindretallet erkendte, at grundstigningsskylden er behæftet med ikke 
uvæsentlige fejl, men under hensyn til de igangværende ekspert
undersøgelser og af hensyn til dem, der måtte bære den forøgede 
skattebyrde ved grundstigningsskyldens fuldstændige ophævelse, 
kunne man ikke stemme for forslaget herom.

Ved 2. (sidste) behandling, hver Mose Hansen (Uafh) erklærede, 
at hans parti ville stemme for forslaget til folketingsbeslutning, ved
toges de stillede ændringsforslag, hvorefter forslaget forkastedes med 
82 stemmer (S, RV og SF) imod 65 (V, KF og Uafh).

18. Forslag til folketingsbeslutning om en undersøgelse 
af politiets efterretningstjenestes virksomhed. (Af Skræppen
borg-Nielsen, Morten Lange, Aksel Larsen og Herluf Rasmussen). 
[A. sp. 945].

Mundtlig fremsættelse 5/2 (F. sp. 2578). 1. beh. 27/2 (F. sp. 
3271). Partiernes ordførere: K. Axel Nielsen, Vagn Bro, The
strup, Else-Merete Ross, Skræppenborg-Nielsen og Iver Poulsen. 
Henvist til udvalg på 17 medlemmer (K. Axel Nielsen, K. B. 
Andersen, Arup (fra 6/5 Thomas Have), Egon Jensen, Niels
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Mørk [formand], Viola Nørløv, Kaj Rasmussen, Wingsøe, Else- 
Merete Ross [næstformand], Vagn Bro, Holmberg, Thisted 
Knudsen, Helga Pedersen, Thestrup, Ole Bjørn Kraft, Erik 
Kragh og Skræppenborg-Nielsen. Betænkning (B. sp. 831) af
givet 6/5. 2. (sidste) beh. 21 /5 (F. sp. 5273). Forkastet.

Forslaget til folketingsbeslutning havde følgende ordlyd: 
Under henvisning til de i den senere tid i store dele af 

pressen offentliggjorte oplysninger om politiets efterretnings
tjenestes hemmelige kartoteker og politiets arbejdsmetoder i 
forbindelse med registreringen af borgere i kartotekerne m. v. 
nedsætter folketinget et udvalg på 17 medlemmer med den op
gave kritisk at undersøge efterretningstjenestens virksomhed, 
herunder særlig karakteren af og omfanget af dens kartoteker.

Udvalget afgiver beretning til folketinget, indeholdende en 
redegørelse for undersøgelsen samt forslag til sådanne ændringer 
i efterretningstjenestens virksomhed, som måtte findes hen
sigtsmæssige, herunder en vurdering af betimeligheden af kar
totekernes fortsatte førelse.

Ved fremsættelsen i folketinget begrundede Skræppenborg-Nielsen 
(SF) som ordfører for forslagsstillerne forslaget således:

„Ikke mindst den sidste tid har været mere end rig på eksempler 
på registrering af danske borgere i politiets efterretningstjenestes 
hemmelige kartoteker — ofte på et meget løst grundlag. Det har vist 
sig, at disse registreringer som oftest finder sted alene af politiske 
grunde, hvilket i sig selv er meget betænkeligt for ikke at sige direkte 
forkasteligt og uanstændigt. Det har også vist sig, at registreringerne 
kan få ubehagelige følger for de registrerede personer — hvilket ad
skillige eksempler til fulde viser — uden at de pågældende har haft 
ringeste lejlighed til at forsvare sig mod de anklager eller påstande, 
som de ikke engang selv kender.

Det materiale vedrørende registreringen og dens følger, der indtil 
i dag er offentliggjort i store dele af pressen, har med rette foruroliget 
betydelige kredse her i landet, og det har foruroliget os i den grad, 
at vi har ment det nødvendigt ikke alene at rejse hele sagen cm de 
hemmelige kartoteker til åben debat her i folketinget, men også at 
stille forslag om en kritisk undersøgelse af politiets efterretnings
tjenestes hele virksomhed. Efter vor opfattelse haster det meget med 
en sådan undersøgelse, og det bør være folketinget som sådant, der 
foretager den, ihukommende ordene: ingen over og ingen ved siden 
af folketinget.

I overensstemmelse hermed går vort forslag til folketingsbeslut-
34*
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ning ud på, at folketinget nedsætter et udvalg på 17 medlemmer med 
den opgave at gå politiets efterretningstjenestes hele virksomhed efter 
i sømmene. Vi tænker her først og fremmest på, at udvalget kritisk, 
meget kritisk, skal beskæftige sig med alle spørgsmål kartotekerne 
vedrørende, herunder ikke mindst karakteren af dem, deres omfang 
og kategorien af de personer, der allerede er opført i dem. Efter endt 
arbejde pålægges det udvalget at afgive beretning til folketinget 
indeholdende en redegørelse for undersøgelsen samt forslag til sådanne 
ændringer i efterretningstjenestens virksomhed, som måtte findes 
hensigtsmæssige, herunder en virkelig og objektiv vurdering af betime
ligheden af, at kartotekerne fortsat skal føres.

Ifølge Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1953 er der sikret 
alle borgere her i landet ytringsfrihed. Alligevel er det sådan, at 
meget af det, der i dag gives udtryk for både i skrift og i tale, regi
streres af politiet til brug ved senere lejligheder, til brug ved ansøg
ninger om stillinger og meget, meget andet. Det er vist på tide, at 
alt dette hører op. Jeg tror, jeg kender den danske befolkning så 
godt, at jeg med sindsro tør gå ud fra, at den aldrig nogen sinde vil 
billige og langt mindre godkende politistatsmetoder i Danmark. Poli
tiets efterretningstjenestes arbejdsmetoder og virksomhed, som de er 
afsløret i den sidste tid, viser med al ønskelig tydelighed, at eksempler 
på politistatsmetoder kan findes også i Danmark.

Danmarks befolkning skal altid have ret til at kritisere den til 
enhver tid siddende regering, herunder også den af en regering førte 
udenrigspolitik, uden at ængstes for at blive noteret i et eller andet 
kartotek. Det frie ord skal altid kunne tales virkeligt frit her i Dan
mark. Det kan det desværre ikke i dag.“

Ved sagens 1. behandling gav justitsministeren en oversigt over 
den historiske udvikling på dette område. Denne oversigt mundede 
ud i, at der var fuld parlamentarisk dækning for det af politiet ud
førte arbejde. Ministeren så derfor ingen grund til nu at nedsætte et 
udvalg med så vidtgående opgaver som foreslået. Han udtalte i fort
sættelse heraf:

„Den historiske udvikling viser imidlertid, at efterretnings
tjenestens virksomhed, som naturligt er i et demokratisk land, ofte 
har givet anledning til drøftelse og en vis uro. Nu står udviklingen jo 
heller ikke stille på dette område, og jeg finder det derfor forståeligt, 
at problemet omkring efterretningstjenestens virksomhed på ny er 
taget op til debat. Jeg tror imidlertid ikke, nogen ansvarlig vil hævde, 
at udviklingen har skabt en sådan ny situation, at vi i modsætning 
til andre demokratiske lande skulle kunne undlade at have en efter
retningstjeneste, der arbejder efter de hovedretningslinjer, jeg har 
nævnt. Det må vist være tilstrækkeligt her at erindre om de affærer, 
der netop i de sidste år har gjort et så dybt indtryk i Sverige og Eng
land, og hvor det spørgsmål, der har rejst sig i disse lande, netop har 
været om efterretningstjenestens effektivitet.
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Det er imidlertid regeringens ønske at bidrage til at ophæve den 
uro, der i befolkningen har været i anledning af efterretningstjenestens 
arbejde. Det vidste forslagsstillerne, allerede inden de fremsatte deres 
forslag, idet jeg i spørgetiden den 29. januar i år ved besvarelsen af 
det ærede medlem hr. Holmbergs spørgsmål meddelte, at hele dette 
problem var genstand for overvejelse i regeringen.

Særlig for Grønlands vedkommende kan jeg oplyse, at regeringen 
mener, at den sikkerhedsmæssige situation nu ikke længere er ander
ledes dér end i det øvrige land, og herefter vil der alene blive ind
hentet personoplysninger fra efterretningstjenesten, hvor dette i det 
konkrete tilfælde skønnes at være nødvendigt af sikkerhedsmæssige 
grunde.

Regeringen overvejer, således som det er sket i Norge og Sverige, 
at oprette et kontrolorgan, der kan følge politiets efterretnings
tjenestes arbejde med hensyn til registrering af oplysninger og navnlig 
videregivelse af disse. Det er imidlertid et vanskeligt spørgsmål, 
hvorledes et sådant organ skal virke. På den ene side må det være 
klart, at justitsministeren stadig vil have ansvaret for de afgørelser, 
der træffes. På den anden side er det naturligvis nødvendigt, at kon
trolorganet følger så nøje med i behandlingen, at de enkelte med
lemmer har tilstrækkeligt grundlag for at bedømme ministerens af
gørelse. Også sammensætningen af et sådant kontrolorgan volder 
tvivl, men det vil vel være naturligt i første række at overveje mulig
hederne for et udvalg bestående af f. eks. 4 medlemmer af det høje 
ting. Disse spørgsmål er regeringen villig til at drøfte i det udvalg, 
som jeg går ud fra bliver nedsat til behandling af det foreliggende 
forslag til folketingsbeslutning.“

Da der også fra anden side var villighed til at forhandle nærmere 
om sagen, vedtoges det at nedsætte et folketingsudvalg til over
vejelse af de rejste spørgsmål.

Resultatet af dette udvalgs arbejde blev en betænkning, i hvilken 
det hedder:

„Udvalget har afholdt 8 møder og har herunder haft flere samråd 
med justitsministeren. Samråd har endvidere været afholdt med 
udenrigsministeren og forsvarsministeren.

Justitsministeren har over for udvalget redegjort for den virk
somhed, der udøves af politiets efterretningstjeneste, herunder for 
efterretningstjenestens registrering og videregivelse af oplysninger til 
andre statsmyndigheder. Ministeren har endvidere orienteret ud
valget om en række sager vedrørende enkeltpersoner, som har været 
fremdraget under den offentlige debat om politiets efterretnings
tjenestes forhold, eller om hvilke der har været rettet henvendelse til 
udvalget eller enkelte af udvalgets medlemmer.

Justitsministeren har meddelt udvalget, at oplysninger fra efter
retningstjenesten til andre myndigheder kun gives i det omfang, dette 
findes påkrævet af sikkerhedshensyn, og at der i så henseende vil
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blive fulgt samme praksis for Grønlands vedkommende som med 
hensyn til det øvrige land. Ministeren har endvidere oplyst, at der vil 
blive draget omsorg for, at det i efterretningstjenesten beroende 
materiale om nødvendigt omgående vil kunne tilintetgøres.

Udvalgets flertal (udvalget undtagen Holmberg og Skræppen
borg-Nielsen) erkender nødvendigheden af, at en efterretnings
tjeneste opretholdes under hensyn til landets sikkerhed i lighed med, 
hvad der er tilfældet i andre demokratiske lande.

Justitsministeren har i tilslutning til de i udvalget herom sted
fundne drøftelser meddelt, at regeringen har til hensigt at nedsætte 
et udvalg bestående af personer, som ikke er medlemmer af folke
tinget, som skal føre tilsyn med politiets efterretningstjenestes regi
strering og videregivelse af oplysninger. Om dette udvalgs sammen
sætning og beføjelser agtes efter de af justitsministeren givne oplys
ninger fastsat følgende regler:

1. Udvalget nedsættes af regeringen. Det består af en formand og 
3 andre medlemmer. I udvalgets forhandlinger deltager en repræ
sentant for politiets efterretningstjeneste samt direktøren for uden
rigsministeriet og departementscheferne i justitsministeriet og for
svarsministeriet. Det er alene udvalgets medlemmer, der afgør de 
udvalget forelagte sager.

2. Udvalget har til opgave at føre tilsyn med politiets efterret
ningstjenestes registrering og videregivelse af oplysninger.

3. Udvalget holdes underrettet om de til enhver tid fulgte ret
ningslinjer for registrering.

4. I tilfælde, hvor efterretningstjenesten påtænker i anledning 
af forespørgsel fra en styrelse at videregive foreliggende oplysninger 
vedrørende enkeltpersoner, forelægges sagen forinden for udvalget 
til godkendelse af, at oplysningerne videregives.

Tilsvarende forelæggelse sker, såfremt efterretningstjenesten på
tænker til vedkommende styrelse at videregive modtagne oplysninger 
vedrørende personer, der allerede er godkendt til behandling af klas
sificerede sager.

5. I tilfælde af stemmelighed inden for udvalget er formandens 
stemme afgørende.

6. Ethvert spørgsmål vedrørende punkterne 3 og 4 kan af ud
valget eller et medlem af dette forelægges for justitsministeren.

Udvalgets flertal ønsker herved at understrege, at efterretnings
tjenestens virksomhed fortsat sker på justitsministerens ansvar.

Udvalgets flertal er endvidere af den opfattelse, at eventuel 
klage til ombudsmanden først kan ske, efter at sagen har været fore
lagt justitsministeren til afgørelse.

Herefter indstiller det nævnte flertal forslaget til folketings
beslutning til forkastelse.

Et mindretal (Holmberg) forbeholder sig sin stilling og vil nær
mere motivere denne ved forslagets anden behandling.
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Et andet mindretal (Skræppenborg-Nielsen) kan ikke tiltræde det 
forslag om oprettelse af et kontrolorgan med politiets efterretnings
tjeneste, hvorom justitsministeren og flertallet er enedes. Mindre
tallet mener, at man hermed legaliserer de hemmelige kartoteker, som 
efter mindretallets opfattelse ikke har eksistensberettigelse i et de
mokratisk samfund. Selv efter oprettelsen af det foreslåede kontrol
organ kan borgerne risikere at blive optaget i de hemmelige kartoteker 
udelukkende fordi de har demonstreret en bestemt politisk over
bevisning. De vil fortsat være retsløse over for myndighedernes brug 
af disse hemmelige kartotekers måske ganske misvisende oplysninger.

Mindretallet har i udvalget stillet en række spørgsmål til justits
ministeren, som imidlertid pure har nægtet at besvare en del af dem. 
Mindretallet må bestemt protestere imod justitsministerens nægtelse 
af at give et folketingsudvalg de oplysninger, som er fornødne til 
belysning af den sag, som udvalget behandler.

Mindretallet skal hermed indstille det foreliggende forslag til 
folketingsbeslutning om undersøgelse af politiets efterretningstjene
stes virksomhed til vedtagelse uændret. “

Ved 2. (sidste) behandling gik samtlige ordførere med undtagelse 
af Skræppenborg-Nielsen (SF) imod forslaget til folketingsbeslutning, 
mens sidstnævnte anbefalede det til vedtagelse. Holmberg (V) gjorde 
gældende, at han ikke håbede, „at vi fortsat i Danmark skal have en 
efterretningstjeneste delvis uden kontrol“. Han ønskede at under
strege dette ved hverken at stemme for eller imod.

Resultatet blev, at forslaget til folketingsbeslutning forkastedes 
med 122 stemmer mod 9 (SF), idet 1 medlem (Holmberg) undlod at 
stemme.

Forslaget til folketingsbeslutning var dermed bortfaldet.

19. Forslag til folketingsbeslutning om ændring i forret
ningsorden for folketinget. (Af Iver Poulsen, Bækgaard, Grøn
dahl, Mose Hansen, Rimstad og Birthe Wetlesen). [A. sp. 1631].

Skriftlig fremsættelse 11/3 (F. sp. 3752). 1. beh. (F. sp. 
4616). Partiernes ordførere: Gustav Pedersen, Harald Nielsen, 
Poul Møller, Aage Fogh, Morten Lange og Iver Poulsen. Hen
vist til udvalget for forretningsordenen.

Forslaget til folketingsbeslutning, der året før var fremsat 
i samme affattelse (årbog 1962-63, side 475), havde følgende 
ordlyd:
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I forretningsorden for folketinget, som vedtaget den 17. 
december 1953, med ændringer af 23. november 1954 og 29. 
april 1959, foretages følgende ændring:

I § 7 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:
„Når lovforslag eller forslag til folketingsbeslutning, frem

sat af et eller flere medlemmer af tinget, er henvist til be
handling i udvalg, har forslagsstilleren — henholdsvis ord
føreren for forslagsstillerne — såfremt han ikke er indvalgt i 
udvalget, adgang til at deltage i udvalgets møder om den på
gældende sag, dog uden stemmeret og uden ret til at fremsætte 
nogen udtalelse i betænkningen. I øvrigt kan ethvert folketings
udvalg give folketingsmedlemmer, som ikke er indvalgt i ud
valget, adgang til at deltage i udvalgets møder uden stemmeret 
og uden ret til at fremsætte nogen udtalelse i betænkningen.“

Som ordfører for forslagsstillerne anbefalede Iver Poulsen (Uafh) 
ved genfremsættelsen ganske kort forslaget til vedtagelse under hen
visning til den begrundelse, han tidligere havde givet for forslaget 
(årbog 1962-63, side 475).

Ved 1. behandling anførte Gustav Pedersen (S), at man i udvalget 
for forretningsordenen havde arbejdet med sagen og ville fortsætte 
hermed. „Spørgsmålet har jo relation til adskillige andre ting, der 
har det formål at forbedre arbejdsgangen og herunder også at skaffe 
bedst muligt materiale til veje uanset partiernes størrelse. Den lille 
ændring, der er kommet derved, at det materiale, der tilgår udvalgene, 
også tilgår partier, som ikke er repræsenteret i udvalgene, er et af 
resultaterne. Det er vel usandsynligt, at det skulle være det sidste, 
men der er ingen grund til at lægge skjul på, at der er nogen ængstelse 
for at bryde de rammer, der stadig har været om udvalgsarbejdet. 
Der ligger jo allerede i selve forslaget et advis om, at hvis man tager 
den ene ændring, så fremkalder det den næste ændring. Altså, hvis 
forslagsstilleren skal have adgang til et udvalg, kommer det næste 
spørgsmål, som jo er med i forslaget, gående ud på, at udvalgene 
skal kunne udvide udvalgets deltagere med andre end de valgte med
lemmer af udvalget. Og så er der nogen ængstelse for, at det næste 
skridt må blive offentlige udvalgsmøder.

Dertil kunne man så sige: ja men var det så farligt? Det ville 
det ikke være af hensyn til det, der bliver sagt eller foreslået i ud
valgene, men jeg gør opmærksom på, at folketinget ud over de faste 
udvalg nedsætter ca. 100 udvalg om året. Hvis det skal være offent
lige møder, så må der være sikkerhed for, at man kan få dokumen
teret, hvad der virkelig er sagt eller foreslået, og det vil sige, det vil 
kræve en helt anden teknik end den, man har på dette tidspunkt,
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og det vil jeg nu alligevel tvivle om at folketinget vil gennemføre 
nogle få måneder, før et nyt folketing får fuld ret til at sige: vi kan 
ikke være forpligtet af det forrige folketing.

Derfor tør jeg ikke love de ærede forslagsstillere mere, end at vi 
fortsat arbejder med de spørgsmål, der ligger her, fortsat arbejder 
med spørgsmålet om at finde de hjælpemidler og den støtte, som selv
følgelig må være til rådighed også for de partier, der ikke er udvalgs
berettigede.“

I nogle replicerende bemærkninger gjorde ordføreren for forslags
stillerne gældende, at gennemførelsen af de foreslåede bestemmelser 
ville tjene de øvrige partier til ære og folkestyret til gavn. Hans parti 
ønskede ikke at vende sig imod, at udvalgsmøderne har en vis form 
for lukkethed, men de blev efter hans opfattelse heller ikke mere 
åbne, fordi man imødekom de ønsker, som de uafhængige havde 
givet udtryk for.

Harald Nielsen (V) så med velvilje på, om man fandt en løsning 
på det problem, som måtte erkendes at foreligge her. Poul Møller 
(KF) håbede ligeledes, at man kunne finde en løsning med hensyn til 
forslagets første del, mens han var mere skeptisk med hensyn til dets 
anden del. Aage Fogh (RV) anbefalede forslaget på det bedste; han 
mente dog, man var så langt henne på sæsonen, at en afgørelse næppe 
ville kunne træffes inden samlingens slutning. Morten Lange (SF) 
var enig i, at der på dette som på flere andre områder tiltrængtes 
reformer inden for arbejdsgangen i folketinget. Han havde over for 
forslaget en velvillig indstilling, som dog var betinget af, at man ikke 
risikerede at få en sådan form for udvalgsarbejde, at de afgørende 
forhandlinger blev forlagt til andre steder i folketingsbygningen.

Efter forhandlingens afslutning henvistes forslaget til folketings
beslutning til udvalget for forretningsordenen, der ikke nåede at få 
afgivet betænkning om sagen.

II. Forespørgsler.

1. Den 29. januar 1964 anmeldtes i folketinget (F. sp. 
2459) følgende forespørgsel til udenrigsministeren af K. B. An
dersen, Per Federspiel, Poul Møller, Helge Larsen, Aksel Larsen 
og Iver Poulsen:

„Hvilke oplysninger kan udenrigsministeren give om den 
udenrigspolitiske situation med særligt henblik på det økono
miske samarbejde i Europa?“



538 Forespørgsler 1963/ 
/1964

Fremme af forespørgslen vedtoges 30/x (F. sp. 2462). 
Forespørgslen foretoges 6/2 (F. sp. 2669 og 2691).
Efter at K. B. Andersen (S) som ordfører for forespørgerne kort 

havde begrundet forespørgslen, besvarede udenrigsministeren denne 
med en udførlig redegørelse.

I den efterfølgende debat, der indledtes et par timer efter, at 
udenrigsministeren havde afsluttet sin tale, deltog foruden de to 
nævnte følgende medlemmer: Per Federspiel (V), Poul Møller (KF), 
Helge Larsen (RV), Aksel Larsen (SF), Rimstad (Uafh), Hans Schmidt 
(SI), Anders Andersen (V), Erik Kragh (KF), Axel Kristensen (V) og 
Ole Bjørn Krajt (KF). Desuden havde statsministeren ordet.

2. Den 13. maj 1964 anmeldtes i folketinget (F. sp. 5099) 
følgende forespørgsel til statsministeren af Axel Kristensen, Poul 
Sørensen, Henry Christensen, Damsgaard, Erik Eriksen, Asger 
Jensen, Poul Møller og Ninn-Hansen:

„Vil statsministeren formidle, at arbejdsmarkedets parter, 
Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen De sam
virkende Fagforbund, inden den ordinære forhandling påbegyn
des, optager forhandlinger for at sikre, at der i fremtidige over
enskomster ikke findes bestemmelser, der hindrer nogen i at 
udføre et arbejde, vedkommende evner, eller som begrænser og 
vanskeliggør adgangen til at udføre noget arbejde, samt for at 
sikre, at organisationsstrukturen heller ikke bevirker en sådan 
begrænsning? “

Fremme af forespørgslen vedtoges 14/5 (F. sp. 5101).
Forespørgslen foretoges 28/5 (F. sp. 5666).
Ordfører for forespørgerne var Axel Kristensen (V), der indledte 

sin udførlige begrundelse af forespørgslen således:
„Som følge af det hastige tempo, hvormed vor tekniske viden 

vokser, sker der så hastige og store ændringer i produktionsmetoder 
og teknik, at det for udviklingen og den produktionsfremgang, der 
skal give en langt højere levefod, er overordentlig forsinkende, hvis 
produktionens størrelse på vigtige områder fortsat skal bindes til det 
antal arbejdere, der gennem de sidste 30 år har fået en uddannelse 
inden for et fag. Den uddannelse, der dengang blev givet, er kun 
nødvendig i forholdsvis færre tilfælde end tidligere. Hvis de faglærte 
kun anvendtes til den del af et arbejde, hvor deres særlige kunnen
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er nødvendig, og de i øvrigt suppleredes med ufaglærte, ville man 
inden for det pågældende område med det antal faglærte, der nu er, 
ved samarbejde med ufaglærte kunne præstere en produktion, der 
var langt større end nu. Den faglærte vil der altid være brug for, 
fordi hans alsidighed gør, at han foretrækkes for den tillærte.“

Det var forespørgernes opfattelse, at det offentlige „i videst 
muligt omfang skal overlade parterne gennem fri forhandlinger at 
fastsætte lønninger og arbejdsretlige vilkår på arbejdsmarkedet, men 
forudsætningen må være, at parterne erkender, at de ikke hermed 
har nogen ret til at give nogle mennesker forrettigheder på andres 
bekostning, og at løn og arbejdsretlige bestemmelser må øve ret 
over for den enkelte.

Dette må medføre, at de arbejdsretlige bestemmelser skal være 
almene, og at man vel kan bestemme, hvorledes et arbejde skal 
aflønnes, men ikke, hvem der må udføre det, og derved give monopol 
på arbejdet for nogle. Det må være den fornemste ret, mennesker har, 
at få lov til at udføre et arbejde, de evner at udføre.“

Der forelå, efter hvad ordføreren udtalte i nogle slutningsbemærk
ninger, intet oplæg fra regeringen til at klare bolig- og byggeproble
merne. „Det overlades til en kommende regering, men en sådan 
kommer først til samtidig med overenskomstforhandlingernes på
begyndelse, og den får derfor ingen rimelig mulighed for at rejse 
spørgsmålet over for arbejdsmarkedets parter. Denne mulighed fore
ligger så først om to år igen, hvis man da ikke vil øve vold på de af
sluttede overenskomster, og det vil de fleste betænke sig på. Når så 
hertil kommer, at man ikke pludselig kan ændre mentaliteten, hver
ken hos arbejdere eller arbejdsgivere — og det er helt åbenbart, at 
mentaliteten er imod dette — så vil ændrede juridiske overenskomst
bestemmelser kræve tid for at give resultater. Hvis derfor regeringen 
ikke på forhånd vil vanskeliggøre det for en ny regering at gå i gang 
med bygge- og boligproblemerne, bør den tage et initiativ nu.“

Heroverfor gjorde statsministeren i sin svartale gældende, at den 
smidiggørelse af forholdene på arbejdsmarkedet og den bedring af 
de lavtlønnedes vilkår, der lå både organisationerne og regeringen 
stærkt på sinde, ikke ville kunne fremmes gennem indblanding i 
arbejdsmarkedets organisations- og overenskomstforhold.

„Der er for mig“ — udtalte statsministeren i sin indgående rede
gørelse — „ingen tvivl om, at en vigtig vej til løsning af disse pro
blemer går gennem en stadig udbygning af rammerne for uddannelses
arbejdet for de ikke-faglærte i takt med det behov, der er konstateret. 
Jeg vil her gerne benytte lejligheden til at slå fast, at regeringen med 
den største opmærksomhed følger forholdene på dette felt cg er ind
stillet på at følge udviklingen op med de foranstaltninger, som situa
tionen til enhver tid måtte kræve.

Der kan måske yderligere være grund til at nævne, at regeringen, 
forinden de ærede medlemmer fra venstre og det konservative folke-
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parti havde fremsat deres forespørgsel, havde truffet beslutning om 
nedsættelse af et sagkyndigt udvalg, der skal have til opgave at fore
tage en overvejelse af byggeproblemer — herunder byggeriets arbejds
kraftsproblem. Dette udvalg er nedsat, og det er tanken, at udvalget 
i de nærmest kommende måneder skal undersøge mulighederne for 
gennemførelse af umiddelbart virkende foranstaltninger, der vil kunne 
fremskynde den igangværende rationalisering og effektivisering af 
boligbyggeriet og derigennem sikre en billiggørelse af byggeriet. Det 
er samtidig pålagt udvalget at foretage en undersøgelse af den inden 
for byggeriet beskæftigede arbejdsstyrke og dennes fordeling på 
faglærte og ikke-faglærte, af udviklingen i beskæftigelsen og ledig
heden samt af arbejdskraftens produktivitet. Når resultatet af ud
valgets arbejde foreligger, vil regeringen selvsagt være rede til at 
sætte ind med foranstaltninger på de områder, hvor der måtte vise 
sig behov herfor.“

I den efterfølgende debat deltog foruden de to nævnte: Hans 
Rasmussen (S), Ninn-Hansen (KF), Aage Fogh (RV), Aksel Larsen 
(SF) og Rimstad (Uafh).

III. Redegørelser fra ministre.

1. På folketingets første mødedag i folketingsåret 1963-64 
afgav statsministeren i overensstemmelse med grundlovens § 38 
en redegørelse for rigets almindelige stilling og de af regeringen 
påtænkte foranstaltninger (F. sp. 1).

Denne redegørelse, som i uddrag findes gengivet side 25 ff, 
efterfulgtes af den i samme grundlovsparagraf omhandlede 
almindelige forhandling, åbningsdebatten, som fandt sted i dagene 
15/io (F. sp. 117), i6/10 (F. sp. 211) og 17/10 (F. sp. 282).

Som ordførere talte: K. B. Andersen (S), Erik Eriksen (V), Poul 
Moller (KF), Helge Larsen (RV), Aksel Larsen (SF), Iver Poulsen 
(Uafh) og Rosing (Grønl). Herudover havde Johan Nielsen (Færøerne), 
Hans Rasmussen (S), A age Fogh (RV), Johan Poulsen (Færøerne), 
Axel Kristensen (V) og Anders Andersen (V) samt følgende ministre 
ordet i debatten: statsministeren, udenrigsministeren, finansministe
ren, ministeren for kulturelle anliggender, ministeren for offentlige 
arbejder, socialministeren, boligministeren, indenrigsministeren, han
delsministeren, ministeren for Grønland og forsvarsministeren.

Af Erik Eriksen og Poul Møller stilledes under forhandlingen 
følgende forslag om overgang til næste sag på dagsordenen:
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„Idet folketinget understreger nødvendigheden af straks at tage 
fat på løsningen af en række påtrængende opgaver såsom bolig
lovgivning, skattereform, arbejdsmarkedets forhold, landsplanlæg
ning, landbrugets strukturproblemer m. m., udtaler tinget, at det på 
grundlag af de hidtil indhøstede erfaringer ikke nærer tillid til rege
ringens evne til at formidle det nødvendige samarbejde herom, 
og går hermed over til næste punkt på dagsordenen.“

Dette forslag blev efter forhandlingens slutning forkastet med 
99 stemmer (S, RV, SF og ministeren for Grønland) mod 75 (V, KF og 
Uafh), idet 1 medlem (Rosing) afholdt sig fra at stemme.

2. Den 7. november 1963 anmeldtes i folketinget (F. sp. 
817) en redegørelse af ministeren for Grønland for erhvervs
systemet i Grønland, særlig i belysning af den i året 1963 frem
komne nedgang i torskefiskeriet.

Redegørelsen fandt sted 8/n (F. sp. 907). Den efterfulgtes 
ikke af nogen særskilt forhandling.

3. Den 26. februar 1964 anmeldtes i folketinget (F. sp. 
3186) en redegørelse af økonomiministeren for den af det økono
miske sekretariat udarbejdede „Økonomiske Årsoversigt, marts
1964.“

Redegørelsen fandt sted 28/2 (F. sp. 3303). Den efterfulgtes 
ikke af nogen særskilt forhandling.

IV. Spørgsmål til ministrene.
Spørgsmålene er for hver ministers vedkommende opført efter 

spørgernes bogstavfølge. De med * mærkede spørgsmål er besvaret
skriftligt.

Til statsministeren:
1. Af O. Mathiasen om rækkevidden af regeringens 

beslutning om ikke at modtage atomladninger på
dansk jord.............................................................. 23/10 509

2. Af samme om en udtalelse af statsministeren, 
hvorefter der ikke må placeres atom ladninger
på dansk territorium............................................. 8/4 4633
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3. Af Ninn-Hansen om, hvilken vejledning det øko
nomiske råd har givet regeringen under en for
handling den 15. juni 1964 angående den økono
miske udvikling *.................................................. 3/7 6093

4. Af Poul Sørensen om nedsættelse af et uvildigt
nævn, der efter folketingets beslutning kan træde 
til, hvis arbejdsmarkedets overenskomstforhand
linger ender uden resultat..................................... 13/5 5075

5. Af H. C. Toft om de af statsministeren i Moskva
opnåede tilsagn angående en dansk ægeksport til 
Sovjetunionen........................................................ 11/3 3668

6. Af samme om tidspunktet for fremkomsten af en
redegørelse fra det i 1961 nedsatte udvalg om 
udflytning af statsinstitutioner til provinsen .... 27/5 5528

7. Af samme om ønsket om en repræsentation fra
provinsen i udvalget vedrørende statsinstitutio
ners og virksomheders udflytning til provinsen * 17/6 6083

Til økonomiministeren:
8. Af Aksel Larsen. „Billiger regeringen den af Dan

marks nationalbank førte pengepolitik?“............. 27/5 5526
9. Af Chr. Madsen om udarbejdelse af en statistik til

belysning af, hvordan indtægts- og formuebevæ
gelserne fordeler sig i samfundet.......................... 29/4 4 8 83

Til ministeren for Grønland:
10. Af Baagø om opførelse af et sømandshjem i Hol-

steinsborg............................................................... 4/3 3475
11. Af Ninn-Hansen om, hvorvidt ministeren vil give

tinget en redegørelse for regeringens overvejelser 
vedrørende erhvervssystemet i Grønland............ 23/10 498

12. Af Rosing om etablering af en forbedret dansk
undervisning på bopladser og udsteder i Grønland 12/2 3013

13. Af H. C. Toft om supplering af udvalget vedrø
rende udflytning af den kgl. grønlandske handel
med repræsentanter for provinsen........................ 22/x 2164

14. Af Vivike. „Hvad agter ministeren at foretage sig
med udvalget for samfundsforskning i Grøn
land?“ ..................................................................... 23/10 495

15. Af samme om en biologassistent, der forgæves
havde søgt ansættelse i Grønland......................... 29/x 2414

16. Af samme om sikring af nødforsyninger til steder
i Kangatsiak kommune, hvor der er behov for så
danne *................................................................... 31 /8 6120
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Til udenrigsministeren:
Af Aksel Larsen om reglerne for tildeling eller
ikke-tildeling af visa til statsborgere i Den tyske 
demokratiske Republik, der ønsker at besøge 
Danmark. Besvaret af statsministeren på uden
rigsministerens vegne............................................ 2/10 85
Af samme om vanskeligheder for bl.a. kunstnere 
og videnskabsmænd fra Østtyskland, der ønsker 
at aflægge besøg i Danmark.................................. 16/10 208
Af samme om rigtigheden af referatet af en tale, 
som ministeren holdt på et pressemøde i Århus
den 9. februar 1964............................................... 12/2 3036
Af Anker Lau om, hvorvidt det er i overenstem- 
melse med Danmarks handelstraktat med USA, 
at der gives amerikansk tonnage en præference
stilling ved transporten af amerikansk hvede til 
Sovjetunionen........................................................ 30/xo 712
Af Herluf Rasmussen vedrørende de seneste oplys
ninger om årsagen til episoderne i Tonkin-bugten * 21 /8 6120

Til finansministeren:
Af Henry Christensen om omfanget af og udgif
terne ved arbejde med et forslag til indførelse af
kildeskat................................................................. 13/5 5079
Af N. Chr. Christensen om indholdet af en aftale, 
som skulle være indgået imellem regeringen og 
folketingsmand Aage Fogh................................... 26/2 3190
Af Niels Eriksen om revision af loven om særlig 
indkomstskat, så erstatninger ved ekspropriation 
af fast ejendom ikke omfattes af loven................ 27/n 1346
Af Foged om fremsættelse af lovforslag om til
bagebetaling af for meget erlagt grundstignings
skyld for landbrugsejendomme............................. 22/x 2137
Af samme. „Vil ministeren bringe klarhed over, 
hvornår det er sidste frist for aflevering af selv
angivelsen i år?“ Anmeldt 28/x (F. sp. 2367)........ Taget tilbage
Af Gottschalck-Hansen. „Hvornår og på hvilken 
måde agter ministeren at meddele offentligheden, 
at urimelig pålagt grundstigningsskyld kan blive
efterreguleret og tilbagebetaling kan finde sted?“ * 24/6 6 0 90
Af Grøndahl om fremme af udstedelsen af indeks-
regulerede obligationer.......................................... 1/4 4397
Af Hagen Hagensen om ændring af lovgivningen
således, at børnetilskud udbetales til den af for
ældrene, der i tilfælde af ægteskabsopløsning har 
den faktiske forsørgelse af barnet......................... 20/xx 1126
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30. Af samme om den ikke rettidige udsendelse af selv
angivelsesblanketter i København........................ 22/i 2143

31. Af samme om lempelser for skatteydere, der på
grund af alder afstår deres virksomhed............... 12/2 3032

32. Af samme om foranstaltninger imod, at samle
vende ugifte forældre i henseende til forsørger
status og børnetilskud stilles bedre end samgifte
og sambeskattede forældre.................................... 26/2 3192

33. Af samme. „Vil ministeren skabe fornøden hjem
mel til, at lejenedsættelser i ejendomme, der ejes 
af aktieselskaber, hvori samtlige aktier ejes af 
lejlighedernes indehavere — eller på anden måde 
er knyttet til lejlighederne i ejendommen —
ikke beskattes?“.................................................... 13/5 5085

34. Af Kai Moltke om, hvorvidt der påtænkes væsent
lige ændringer i hypotekbankens status og i 
administrationen af boligstøtteloven m.v. *........ 18/8 6112

35. Af Poul Møller om, hvad ministeren kan oplyse
angående ingeniørblokaden................................... 22/x 2140

36. Af samme om meddelelse af et skøn over stats
finansernes stilling i det kommende finansår * . . . 9/9 6126

37. Af Adolph Sørensen om ændring af ejendomsbe
skatningen således, at årsomvurderinger som følge 
af bygningsforbedringer ikke kan føre til forhøjelse 
af grundværdien. Besvaret af indenrigsministeren
på finansministerens vegne................................... 30/10 705

38. Af Ib Thyregod om, hvornår der kan ventes en
betænkning fra udvalget angående selvpensioni
sternes skattemæssige problemer.......................... 3/6 5936

39. Af Weikop om beregningen af omsætningsafgif
ten.......................................................................... 2Q/1 2401

40. Af Birthe Wetlesen om, hvorvidt ministeren for 
at sikre et folketingsmedlems støtte til gennem
førelse af afgiftsforhøjelser har afgivet løfte om 
undersøgelser vedrørende lovgivning af anden
art........................................................................... 26/2 3188

41. Af Vivike om Danmarks indtægter i forbindelse
med de militære baser i Grønland....................... 11/i2 1743

Til landbrugsministeren:
42. Af Bækgaard om ophævelse af hartkornsansæt-

telsen, så at jordværdiberegningen udelukkende 
får sin nuværende bonitetsberegning til grund
lag........................................................................... 6/n 812
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43. Af Dalsgaard om decentralisering af matrikeldi
rektoratet ............................................................... 11/3 3664

44. Af Niels Eriksen om, hvor langt man er kommet
med etableringen af en veterinær- og landbohøj
skole ved Odense................................................... 3/6 5942

45. Af Grøndahl om, hvorvidt jordlovsudvalget trods
nedgang i arbejdsområdet stadig har brug for et 
uforandret personale............................................. 4/3 3481

46. Af Morten Lange om undersøgelse af hjemmemar
kedets ægforsyning med henblik på at fremskaffe
friske æg................................................................. 15/4 4785

47. Af Raunkjær om administrationen af grundfor
bedringsloven ......................................................... 29 /j 2430

48. Af Skov Thulesen om ministerens overvejelser efter
offentliggørelsen af det økonomiske råds redegø
relse for landbrugets strukturproblemer *........... 16/6 6085

49. Af Ib Thyregod om, hvornår der kan ventes en be
tænkning fra kommissionen angående forurenin
gen af havvandet ved kysterne............................ 3/6 5938

Til fiskeriministeren:
50. Af Heilesen om gennemførelse af vandløbslovens 

bestemmelser mod forurening af åer og vandløb,
for at en fiskebestand kan trives i disse............. 30/10 702

51. Af H. Larsen (Bjerre) om støtte til bestræbelserne
for at sikre Østersøfiskerne betryggende arbejds
vilkår på fangstpladserne...................................... 26/2 3206

Til indenrigsministeren:
52. Af Kaj Andresen om påstande, der er fremsat i 

dagspressen om, at hvedemel behandles med
giftige eller skadelige stoffer................................ 23/10 500

53. Af Horn om udsendelse af dagsordener i rimelig
tid før afholdelse af sognerådsmøder................... 30/10 709

54. Af Kirkegaard om fjernelse af bunkers, der skæm-
mer området ved Oddesundbroen......................... 8/4 4630

55. Af O. Mathiasen om udsendelse af atomoplysnings
udvalgets redegørelse for atomvåbenproblemer i 
populariseret form til samtlige husstande........... 2/10 81

56. Af samme om værdien af beskyttelsesrum........... 29/1 2434
57. Af Clara Munck om sygeplejerskernes løn- og ar

bejdsvilkår ............................................................. 12/2 3028
58. Af Lis Mølbjerg om udvidelse af den såkaldte

Frederiksbergundersøgelse af kvinder for liv
moderkræft til at omfatte hele landet................. 26/n 1342

35



546 Spørgsmål til ministrene. 1963/ 
/1964

59. Af Poul Møller om pligt for kommunerne til at 
gennemføre en effektiv rensning af spildevand, så
søer, vandløb og friluftsbadesteder ikke forurenes 20/5 5194

60. Af Kaj Rasmussen om ændring af lovene om 
kommunernes styrelse således, at der kan gives 
adgang til under orlov og langvarig sygdom at
indkalde stedfortræderen...................................... 20/11 1122

61. Af Skræppenborg-Nielsen om de ulemper, som 
brugen af syntetiske vaskemidler medfører i søer,
vandløb og farvande............................................. 23/10 503

62. Af samme om forbedring af opvarmningsforhol
dene på statshospitalet i Middelfart..................... 6/n 806

Til boligministeren:
63. Af Haunstrup Clemmensen om årsagen til, at der 

pr. 15. januar 1964 var 1.312 ledige murersvende
i landet.................................................................. % 2580

64. Af Hagen Hagensen om, i hvilket omfang der er
meddelt tilladelse til forhøjelse af lejen i socialt 
boligbyggeri som følge af stigning i driftsudgif
terne ...................................................................... 27/n 1349

65. Af Mose Hansen om ophævelse af forbuddet mod
garagebyggeri........................................................ 2/io 88

66. Af Thisted Knudsen om antallet af nyopførte bo
liger, der står ledige eller usolgte på grund af de
høje byggepriser................................................... 3/6 5954

67. Af Axel Kristensen om besvarelse af spørgsmål, 
der blev stillet i folketingets udvalg angående
forslag til lov om ændringer i lov om leje........... 13/5 5088

68. Af Arne Larsen om forholdsregler mod overtrædel
se af gældende byggerestriktioner......................... 11/i2 1730

69. Af Kai Moltke om offentlig kontrol med udlejning
af klublejligheder................................................... 22/t 2155

70. Af samme om ydelsen af tillægslån i den ældre 
boligmasse og om begrænsning af långivningen 
ved konsortiers og enkeltpersoners køb af større
grunde til byggeri................................................. 3/6 5957

71. Af Helge Nielsen om godkendelse af huslejefor
højelser som følge af udskiftning af udslidte byg
ningsdele ................................................................ 11/i2 1735

72. Af Axel Ivan Pedersen om kontrollen med, at 
tilladte byggearbejder igangsættes inden udløbet
af den i hvert enkelt tilfælde fastsatte frist........ 4/3 3467

73. Af Finn Poulsen om det hidtidige resultat af ar
bejdet i regeringens udvalg angående husleje
problemerne .......................................................... 2% 5190
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74. Af Thestrup om de bebudede opsparingsordninger,
navnlig sigtende på organiseret ungdomsopspa
ring til boligformål............................................... 29/4 4890

75. Af samme om tilvejebringelse af større sikkerhed
for medlemmer af selvbyggerforeninger............... 3/6 5950

76. Af samme om, hvornår betænkningen fra udvalget
om boligopsparing ventes offentliggjort *........... 10/8 6109

Til socialministeren:
77. Af Peter Larsen om tilfælde, hvor enkelte firmaer

favoriseres af sygekasser eller andre sociale orga
nisationer .............................................................. 27/u 1352

78. Af samme om de gældende indtægtsgrænser for 
forskudsvis udbetaling af underholdsbidrag for
børn........................................................................ 15/1 1924

79. Af Chr. Madsen om forhøjelse af de hædersgaver,
der ydes som følge af krigen og besættelsen........ 22/4 4810

80. Af Clara Munck om, hvorfor den i revaliderings
loven omtalte fortrinsadgang for invaliderede til
visse stillinger ikke er gennemført *..................... 17/7 6099

81. Af Poul Møller om, hvorfor folketinget ikke er
repræsenteret i udvalget angående en tillægspen
sionsordning for hele befolkningen....................... 29/x 2417

Til arbejdsministeren:
82. Af Henry Christensen om foranstaltninger mod, 

at en række lønmodtagere kommer til at betale 
bidrag til tillægspensionen flere gange, uanset at
de kun har ret til at få én pension udbetalt *.... 19/6 6091

83. Af Chr. Madsen om den forestående kontingent
forhøjelse inden for Arbejdsmændenes og Special
arbejdernes Arbejdsløshedskasse........................... 4/3 3479

84. Af Kai Moltke om, hvorvidt det vil være foreneligt
med helhedsløsningen, om jernindustriens arbejds
givere etablerer en omfattende lockout............... 13/11 966

Til ministeren for offentlige arbejder:
85. Af Holmberg om nægtelse af tilladelse for et

benzinselskab til at anlægge egen havn............... 18/3 4046
86. Af samme om omfanget af de bemyndigelser, som

luftfartsloven af 1946 hjemler ministeren........... 3/6 5922
87. Af samme om statsbanernes udstedelse af billig

billetter på bestemte ugedage fra en række pro
vinsbyer til København........................................ 3/6 5926

35*
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88. Af Conrad Kofoed om, hvorvidt ministeren vil
afstå fra den påtænkte forhøjelse af arealleje og 
takster ved havnene............................................. x/4 4395

89. Af Axel Kristensen om undersøgelse af mulig
hederne for at flytte Københavns lufthavn til
Saltholm................................................................ 4/12 1510

90. Af Morten Lange om åbning af militære flyve
pladser for civil luftfart........................................ 3/6 5928

91. Af Anker Lau om fastsættelsen af havnenes skibs-
og vareafgifter....................................................... 29/4 4 8 85

92. Af Juul Madsen om en ansøgning om statens 
medvirken ved retablering og udvidelse af Mosede
fiskerihavn............................................................ 2% 5203

93. Af Kai Moltke om Dansk Undergrunds Consor
tiums koncessionsrettigheder og finansiering .... 29/1 2439

94. Af Poul Møller. „Agter ministeren at give vogn
mand Søren Jensen tilladelse til at udføre kørsel 
med gods til det sydlige udland, efter at begrun
delsen for ministeriets afslag af 19. f. m. er bort
faldet ved det vesttyske trafikministeriums skri
velse af 2. oktober d. å.?“ Anmeldt 22/10 (F. sp. 468) Taget tilbage

95. Af Harald Nielsen om, hvornår linjeføringen af
den nye motorvej op gennem Jylland forelægges 
folketinget............................................................ 22/r 2160

96. Af Ninn-Hansen om indkaldelse af tilbud på en
privat finansiering af Store-Bæltsbroen ............. 2% 5199

97. Af Ellen Poulsen om bedre lyntogsforbindelser for
Odense.................................................................... 15/4 4783

98. Af Iver Poulsen om en henvendelse fra Læsøboere
angående den af „Elsam“ begærede ekspropria
tion *...................................................................... 21/8 6115

99. Af Herluf Rasmussen om linjeføringen af vest
motorvejens sydlige del gennem Hvidovre......... xl/3 3655

100. Af Niels Ravn om fastlæggelse af linjeføringen for
den kommende motorvejsstrækning Kolding-Vejle 3/6 5931

101. Af Rimstad om gennemførelsen af en lejeforhøjelse
på havnearealer *................................................. x/9 6123

102. Af Sinnbeck om muligheden for at bevare civil
flyvningen på Tirstrup lufthavn.......................... 4/12 1506

103. Af H. C. Toft om ministeriets planer med henblik
på at forbinde Hanstholm med det jyske jern
banenet *.............................................................. 27/7 6101

104. Af Vivike. „Kan ministeren begrunde, hvorfor 
DSB bestiller lokomotiver i Tyskland i stedet 
for hos A/S Frichs i Århus“ Anmeldt 15/x (F. sp.
1914)........................................................................Taget tilbage
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Til handelsministeren:
105. Af Albertsen om ændring af lukkelovens bestem

melser for kiosker ved nedlagte jernbanestationer
samt ved færgelejer og havne *............................ 2/io 80

106. Af samme om begrænsning af nyetableringen af 
bank- og sparekassefilialer, eventuelt ved ændring
af bankloven *....................................................... ®/8 6105

107. Af Qvist Hansen om, hvilke foranstaltninger der er
foretaget mod olieforurening af havet................. 3/6 5946

108. Af Heie om forbud mod såvel bindende som vej
ledende bruttopriser i detailhandelen................... 12/2 3024

109. Af samme om indgreb i den frie konkurrence ved
licitationer på offentligt byggeri eller byggeri med 
offentligt tilskud................................................... 1113 3672

110. Af Horn om forhøjelse af forpagtningsafgiften for
de af olieselskaberne ejede benzinstationer * ... 18/9 6130

111. Af samme om forbud mod, at skibe udlosser tom
me flasker og anden fast emballage i havet *... 18/9 6130

112. Af Iver Poulsen om, hvorvidt en anordning om
ophævelse af loven om pris- og avancestop har 
været underskrevet af kongen *........................... 9/10 113

113. Af Knud Thomsen om frigivelse til udbetaling af 
overskydende vederlags- og tantiemebeløb, der i 
henhold til udbyttebegrænsningsloven er hensat
på særkonto........................................................... 12/2 3022

114. Af Vivike om rimeligheden af, at direktøren for
statens skibstilsyn giver dispensation fra beman
dingsloven, før bemandingsnævnet er nedsat *.. 19/6 6087

Til justitsministeren:
115. Af Vagn Bro om foranstaltninger til sikring af

færdslen på fodgængerovergange......................... 29/1 2411
116. Af samme om fortsat adgang til at anordne hastig

hedsbegrænsning for motorkøretøjer i ferie
perioder .................................................................. n/3 3658

117. Af Grøndahl om indførelse af et forbud mod nytårs
skyderi .........................................  n/3 3661

118. Af samme. „Vil ministeren være villig til at foreslå 
strafferammen skærpet for biltyveri?“ Anmeldt
30/4 (F. sp. 4957) .....................................................Taget tilbage

119. Af Hagen Hagensen om tiltalerejsning efter politi
vedtægter, som ikke kan erhverves i handelen eller
på anden måde..................................................... 26/2 3 2 02

120. Af samme om tilvej ebringelse af muligheder for regi
strering af rettigheder over motorkøretøjer m. v. 3/6 5962
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121. Af Holmberg om retningslinjerne for udarbejdelse
af efterretningstjenestens hemmelige kartoteker. 29/x 24 05

122. Af Thisted Knudsen om, hvorvidt politiet har ret
til at ransage biler under trafikkontrol............... 151926

123. Af Aksel Larsen om agitationen mod stænklapper 15/1 1941
124. Af samme om hjemmelen til oprettelse af efter

retningstjenesten ................................................... 29/1 2408
125. Af Peter Larsen om uheldige virkninger af de på

budte stænklapper på motorkøretøjer................. 15/1 1936
126. Af Juul Madsen om de krævede stænklapper på

motorkøretøjer....................................................... 15/1 1931
127. Af Helga Pedersen om praksis vedrørende straffe

lovens § 225, stk. 4 ............................................... 12/2 3019
128. Af samme om reglerne for stemmeafgivning ved

rørende aktier, som er henlagt til særskilt besty
relse under overformynderiet.............................. x/4 4401

129. Af Else-Merete Ross om det omfang, hvori der er
sket påtale for overtrædelse af straffelovens § 225,
stk. 4...................................................................... 26/2 3197

130. Af Skræppenborg-Nielsen om, hvorvidt politiets
efterretningstjeneste disponerer over hemmelige 
kontorer*.............................................................. 20/8 6110

131. Af Axel Sørensen om lempelse af reglerne for nat
lægers parkering af deres motorkøretøj under 
sygebesøg.............................................................. 18/3 4050

132. Af Birthe Wetlesen om ændring af praksis, så at
klip af film, der er forbudt for børn, ikke vises ved 
forestillinger, som børn har adgang til................. 23/10 507

133. Af Vivike om en bødesag vedrørende en folke
tingsmand.............................................................. 12/2 3017

Til kirkeministeren:
134. Af Thisted Knudsen om planerne angående flyt

ning af store bededag........................................... 29/4 4 8 92
135. Af Ellen Strange Petersen om den dansk-tyske

regeringsoverenskomst om tyske centralkirke
gårde i Danmark................................................... 23/10 511

136. Af Skov Thulesen om den på Menighedsråds
foreningens årsmøde vedtagne resolution ved
rørende kirkebyggeri, særlig i de nye byområder*. 12/6 6084

Til undervisningsministeren:
137. Af Albertsen om det stærkt stigende behov for kol

legier til studerende og lærlinge.......................... 13/5 5093
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138. Af Dupont om ændring af undervisningsministe
riets cirkulære af 1938 vedrørende skolernes 
disciplinærmidler således, at bestemmelsen om
legemlig revselse bortfalder.................................. 6/n 802

139. Af P. E. Eriksen om, hvorvidt Fyn og Vejle amt
har fået en fortrinsstilling ved tildeling af bevil
linger til skolebyggeri *........................................ 17/9 6127

140. Af Holmberg om skolepatruljerådets indstilling
angående nye direktiver for skolepatruljerne .... 22/i 2150

141. Af Ingrid Jensen om lovligheden af at kræve
stipendier fra ungdommens uddannelsesfond til
bagebetalt ved afbrydelse af studiet................... ®/5 5026

142. Af Morten Lange om gennemførelse af en effektiv
seksualundervisning i skolerne............................ 22/1 2147

143. Af samme om tilvejebringelse af TV-udstyr til
skolerne.................................................................. 29/i 2424

144. Af samme om resultaterne af undersøgelserne ved
rørende kontorchef Vagn Jensens forhold........... 22/4 4 8 08

145. Af samme om forbedring af undervisningen i sek-
sualpædagogik på seminarier og universiteter 
samt etablering af efteruddannelseskursus i fag
området * .............................................................. n/6 6082

146. Af Ninn-Hansen om, hvorvidt ministeren kan
godkende, at studerende på grund af forældrenes 
indkomster udelukkes fra at få andel i ungdom
mens uddannelsesfonds midler............................ 11/i2

147. Af samme om gennemførelse af dagskoleundervis
ning for lærlinge inden den fastsatte frist........... x/4 4404

148. Af Ellen Strange Petersen om foranstaltninger i
anledning af, at mange gymnasieskoler ikke kan 
foretage den forudsatte deling mellem en mate- 
matisk-fysisk og en naturfaglig linje................... 4/3 3471

149. Af Else-Merete Ross om kollegiebyggeriet...........  29/x 2422

Til ministeren for kulturelle anliggender:
150. Af Hanne Budtz om sikring af den københavnske

cirkusbygnings bevarelse *.................................... 12/8 6102
151. Af Bækgaard om overvejelserne angående moder

nisering af det kgl. teater og rationalisering af
driften.................................................................... 29/4 4896

152. Af Haunstrup Clemmensen. „Hvornår kan dansk
fjernsynsmodtagning ventes forbedret syd for 
grænsen ved opstilling af en kanalomsætter ved 
Flensborg Fjord?“................................................. 15/1 1943

153. Af samme om ophævelse af afgiften på bilradioer 15/1 1945
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154. Af Viggo Hauch om opfyldelse af statens vedlige
holdelsespligt ifølge fredningskendelser. Besvaret 
af justitsministeren på ministeren for kulturelle 
anliggenders vegne................................................ 11/i2 1727

155. Af Heilesen om øget udnyttelse af mulighederne
for udsendelse af teaterkunst i TV til afløsning af 
dårlige kriminalfilm............................................... 3/6 5934

156. Af Peter Kristensen (Ålborg) om udsendelse af
fodboldlandskampe i TV samtidig med, at kam
pene finder sted..................................................... 16/10 206

157. Af Ninn-Hansen om ytringsfriheden for medar
bejdere ved Danmarks radio................................ 12/2 3008

158. Af H. C. Toft om forbedring af aflytningsforhol
dene for det nordjyske regionalprogram.............. 28/2 3194

159. Af Vivike om bevarelse af Skåde Bakker som
rekreativt område. Besvaret af undervisnings
ministeren på ministeren for kulturelle anliggen
ders vegne.............................................................. 22/1 2153

Til forsvarsministeren:
160. Af From. „Vil forsvarsministeren i anledning af

den fra forskellig side rejste kritik om utilstrække
lige pengemidler til rådighed for de nylig afholdte 
efterårsøvelser give folketinget en nærmere rede
gørelse for berettigelsen af denne kritik?“ An
meldt 16/10 (F. sp. 278)............................................Taget tilbage

161. Af H. Larsen (Bjerre) om flytning af den militære 
skydebane fra strandområdet ved Galløkken i
Rønne..................................................................... ®/6 5028

162. Af O. Mathiasen om, hvilke foranstaltninger mini
steren agter at foretage for at forhindre lignende 
episoder, som har fundet sted ved Prinsens Liv
regiment i Viborg *............................................... 17/7 6096

163. Af Else-Merete Ross om etablering af den plan
lagte skandinaviske rådighedsstyrke for FN........ 29/i 2428

164. Af Skræppenborg-Nielsen om beskæftigelse af
militærlæger ved sygehuse og andre institutioner 27/n 1356

165. Af samme om fritagelse af to soldater på Nr.
Uttrup kaserne for tjeneste som telefonvagter * x/9 6122
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V. Valgs prøvelse.
Efter at folketingsmand Jørgen Jørgensen (TJllerup) 

(Svendborg amtskreds) den 5. juli 1963 var afgået ved døden, 
indtrådte hans stedfortræder, gårdejer Peder Jakobsen, som 
medlem af tinget for nævnte amtskreds fra den 6. juli 1963, 
men hans valg nåede ikke at blive godkendt inden slutningen 
af folketingsåret 1962-63.

Indstilling om godkendelse af Peder Jakobsen som med
lem vedtoges 15/i0 (F. sp. 116).

Efter at folketingsmand Viggo Kampmann (Københavns 
amtskreds) fra den 1. oktober 1963 at regne havde nedlagt sit 
mandat som medlem af folketinget, indtrådte stedfortræderen, 
faktor Kaj Rasmussen, som medlem af tinget for Odense amts
kreds, hvortil mandatet overførtes, da der ikke var stedfortræ
dere for socialdemokratiet i Københavns amtskreds.

Indstilling om godkendelse af Kaj Rasmussen som med
lem vedtoges 16/io (F. sp. 116).

Efter at der den 2. oktober 1963 var meddelt orlov til 
folketingsmand Frode Jakobsen (hovedstadsområdets østre stor
kreds) fra samme dato at regne, indtrådte stedfortræderen, 
forretningsfører Henrik Heie, som midlertidigt medlem af tinget 
for hovedstadsområdets vestre storkreds, hvortil mandatet 
overførtes, da der ikke var stedfortrædere for socialdemokratiet 
i østre storkreds.

Indstilling om godkendelse af Henrik Heie som midler
tidigt medlem vedtoges 15/10 (F. sp. 116).

Den 16. marts 1964 overtoges mandatet på ny af Frode 
Jakobsen (F. sp. 3644).

Efter at der den 2. oktober 1963 var meddelt orlov til folke
tingsmand Hougaard (Københavns amtskreds) fra samme dato 
at regne, indtrådte stedfortræderen, overbetjent Richardt Lykke 
Jørgensen, som midlertidigt medlem af tinget for Sorø amts
kreds, hvortil mandatet overførtes, da der ikke var stedfortræ
dere for socialdemokratiet i Københavns amtskreds.
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Indstilling om godkendelse af Richardt Lykke Jørgensen 
som midlertidigt medlem vedtoges 15/10 (F. sp. 116).

Den 15. januar 1964 overtoges mandatet på ny af Hou- 
gaard (F. sp. 1912).

Efter at der den 15. oktober 1963 var meddelt orlov til 
folketingsmand Hagen Hagensen (hovedstadsområdets vestre 
storkreds) fra samme dato at regne, indtrådte hans stedfortræ
der, fuldmægtig Axel Clausen, som midlertidigt medlem af 
tinget for nævnte kreds.

Indstilling om godkendelse af Axel Clausen som midler
tidigt medlem vedtoges 18/10 (F. sp. 205).

Den 5. november 1963 overtoges mandatet på ny af Hagen 
Hagensen (F. sp. 736).

Efter at der den 15. oktober 1963 var meddelt orlov til 
folketingsmand Ole Bjørn Kraft (Ålborg amtskreds) fra samme 
dato at regne, indtrådte hans stedfortræder, direktør lb Stetter, 
som midlertidigt medlem af tinget for nævnte amtskreds.

Indstilling om godkendelse af Ib Stetter som midlertidigt 
medlem vedtoges 16/10 (F. sp. 206).

Den 14. december 1963 overtoges mandatet på ny af Ole 
Bjørn Kraft (F. sp. 1726).

Efter at der den 16. oktober 1963 var meddelt orlov til 
folketingsmand Herluf Rasmussen (Københavns amtskreds) fra 
samme dato at regne, indtrådte hans stedfortræder, kontor
assistent Lis Mølbjerg, som midlertidigt medlem af tinget for 
nævnte amtskreds.

Indstilling om godkendelse af Lis Mølbjerg som midler
tidigt medlem vedtoges 17/10 (F. sp. 281).

Den 5. december 1963 overtoges mandatet på ny af Herluf 
Rasmussen (F. sp. 1433).

Efter at der den 12. november 1963 var meddelt orlov til 
medlem af folketinget Bodil Koch (Ringkøbing amtskreds) fra 
den 19. november s. å. at regne, indtrådte hendes stedfortræder,
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skoleinspektør K. Foged Pedersen, som midlertidigt medlem af 
tinget for nævnte amtskreds.

Indstilling om godkendelse af K. Foged Pedersen som 
midlertidigt medlem vedtoges 15/n (F. sp. 1056).

Den 21. december 1963 overtoges mandatet på ny af Bodil 
Koch (F. sp. 1912).

Efter at der den 13. november 1963 var meddelt orlov til 
folketingsmand Lysholt Hansen (Maribo amtskreds) fra samme 
dato at regne, indtrådte stedfortræderen, redaktør Knud Dam- 
gaard, som midlertidigt medlem af tinget for Præstø amtskreds, 
hvortil mandatet overførtes, da stedfortræderen i Maribo amts
kreds tidligere havde afslået at overtage et ledigt mandat, da 
der allerede var overført et mandat fra Københavns amtskreds 
til Odense amtskreds, og da der yderligere var overført et 
mandat fra Københavns amtskreds til Sorø amtskreds.

Indstilling om godkendelse af Knud Damgaard som midler
tidigt medlem vedtoges 15/u (F. sp. 1056).

Den 20. januar 1964 overtoges mandatet på ny af Lysholt 
Hansen (F. sp. 1911).

Efter at der den 27. november 1963 var meddelt orlov til 
folketingsmand Johan Nielsen (Færøerne) fra samme dato at 
regne, indtrådte hans stedfortræder, bogtrykker Poul Karbech 
Mouritsen, som midlertidigt medlem af tinget for nævnte kreds.

Indstilling om godkendelse af Poul Karbech Mouritsen 
som midlertidigt medlem vedtoges 29/n (F. sp. 1427).

Den 1. februar 1964 overtoges mandatet på ny af Johan 
Nielsen (F. sp. 2505).

Efter at der den 8. februar 1964 var meddelt orlov til folke
tingsmand Kolbjørn (hovedstadsområdets søndre storkreds) fra 
samme dato at regne, indtrådte hans stedfortræder, advokat 
Niels Arup, som midlertidigt medlem af tinget for nævnte 
kreds.

Indstilling om godkendelse af Niels Arup som midlertidigt 
medlem vedtoges lx/2 (F. sp. 2949).
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Den 21. april 1964 overtoges mandatet på ny af Kolbjørn 
(F. sp. 4792).

Efter at folketingsmand Kai Jensen (Frederiksborg amts
kreds) den 17. marts 1964 var afgået ved døden, indtrådte hans 
stedfortræder, sekretær Johs. Herløv Larsen, som medlem af 
tinget for nævnte amtskreds.

Indstilling om godkendelse af Johs. Herløv Larsen som 
medlem vedtoges 20/3 (F. sp. 4305).

Efter at der den 7. april 1964 var meddelt orlov til folke
tingsmand Aksel Larsen (hovedstadsområdets østre storkreds) 
fra samme dato at regne, indtrådte hans stedfortræder, over
lærer fru Ingrid Jensen, som midlertidigt medlem af tinget for 
nævnte kreds.

Indstilling om godkendelse af Ingrid Jensen som midler
tidigt medlem vedtoges 8/4 (F. sp. 4630).

Den 20. maj 1964 overtoges mandatet på ny af Aksel Larsen 
(F. sp. 5183).

Efter at folketingsmand Peter Kristensen (Ålborg) (Ålborg 
amtskreds) den 4. april 1964 var afgået ved døden, indtrådte 
hans stedfortræder, sognepræst Orla Møller, som medlem af 
tinget for nævnte amtskreds.

Indstilling om godkendelse af Orla Møller som medlem 
vedtoges 15/4 (F. sp. 4783).

VI. Valg til kommissioner og hverv.

1. Valg af 17 medlemmer til et udvalg vedrørende 
atomenergikommissionens beretning m. v. (nedsat i hen
hold til folketingsbeslutning af 2. marts 1956, jfr. lov nr. 312 
af 21. december 1955).

Valgt blev (2/10): Carl Petersen, Gerholm, Erhard Jakobsen, 
Waldemar Laursen, Th. Mikkelsen, Poul Nilsson, Chr. Rasmus-
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sen, Hans Rasmussen, Aage Fogh, Per Federspiel, Foged, Axel 
Kristensen, Helga Pedersen, Knud Thomsen, Fanger, Reedtz- 
Thott og Morten Lange (F. sp. 94).

2. Valg af 17 medlemmer og 17 stedfortrædere til et 
udvalg til at følge regeringens forhandlinger om Danmarks 
optagelse i Det europæiske økonomiske Fællesskab (nedsat i 
henhold til motiveret dagsorden, vedtaget 4. august 1961).

Valgt blev (2/io): FL. B. Andersen med stedfortræder Lysholt 
Hansen, Holger Eriksen med stedfortræder Niels Matthiasen, 
Jørgen Peder Hansen med stedfortræder Søgaard, Frode Ja
kobsen med stedfortræder Andreas Hansen, Carl Petersen med 
stedfortræder Nina Andersen, Hans Rasmussen med stedfor
træder Lis Groes, Henning Rasmussen med stedfortræder 
Chr. Thomsen, Kirkegaard med stedfortræder Axel Sørensen, 
Helge Larsen med stedfortræder Rimstad, Anders Andersen 
med stedfortræder Niels Eriksen, Erik Eriksen med sted
fortræder From, Per Federspiel med stedfortræder Viggo Hauch, 
Axel Kristensen med stedfortræder N. Chr. Christensen, Poul 
Møller med stedfortræder Weikop, Jørgen Jensen med sted
fortræder Ole Bjørn Kraft, Poul Sørensen med stedfortræder 
H. C. Toft og Aksel Larsen med stedfortræder Skræppenborg- 
Nielsen (F. sp. 94).

3. Valg af 17 medlemmer til et udvalg i henhold til 
folketingsbeslutning af 15. maj 1963 om undersøgelse af 
landbrugets erhvervsøkonomiske forhold.

Valgt blev (2/10): Carl Petersen, K. B. Andersen, Holger 
Eriksen, H. Larsen (Bjerre), Chr. Rasmussen, Henning Ras
mussen, Teichert, Chr. Thomsen, Aage Fogh, Jens Chr. Chri
stensen, Anders Andersen, Niels Eriksen, Per Federspiel, H. C. 
Toft, Juul Madsen, Niels Ravn og Morten Lange (F. sp. 95).
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4. Valg af 17 medlemmer og 17 stedfortrædere til det 
udenrigspolitiske nævn (jfr. lov nr. 54 af 5. marts 1954).

Valgt blev (2/io): K. B. Andersen med stedfortræder Hans 
Rasmussen, Holger Eriksen med stedfortræder Kaj Andresen, 
Andreas Hansen med stedfortræder Gorrsen, Poul Hansen 
(Grenå) med stedfortræder Kolbjørn, Horn med stedfortræder 
Lysholt Hansen, Frode Jakobsen med stedfortræder Nina An
dersen, Gustav Pedersen med stedfortræder Niels Matthiasen, 
Carl Petersen med stedfortræder Chr. Thomsen, Helge Larsen 
med stedfortræder Else-Merete Ross, Erik Eriksen med sted
fortræder From, Anders Andersen med stedfortræder Niels 
Eriksen, Per Federspiel med stedfortræder Helga Pedersen, 
Axel Kristensen med stedfortræder Søren Andersen, Poul Sø
rensen med stedfortræder Thestrup, Poul Møller med sted
fortræder Erik Kragh, Ole Bjørn Kraft med stedfortræder Marie 
Antoinette von Lowzow og Aksel Larsen med stedfortræder 
Morten Lange (F. sp. 95).

5. Valg af 16 medlemmer og 16 stedfortrædere til 
Nordisk Råd (jfr. lov nr. 292 af 21. december 1957).

Valgt blev (2/10): Carl Petersen med stedfortræder Lis Groes, 
K. B. Andersen med stedfortræder Niels Mørk, Nina Andersen 
med stedfortræder Lysholt Hansen, Kaj Andresen med sted
fortræder Teichert, Holger Eriksen med stedfortræder Axel 
Ivan Pedersen, Horn med stedfortræder H. Larsen (Bjerre), 
Gustav Pedersen med stedfortræder Hans Rasmussen, Helge 
Larsen med stedfortræder Kirkegaard, Erik Eriksen med 
stedfortræder Damsgaard, N. Chr. Christensen med stedfor
træder Thisted Knudsen, Harald Nielsen med stedfortræder 
Niels Eriksen, Johan Poulsen med stedfortræder Vagn 
Bro, Poul Sørensen med stedfortræder Marie Antoinette von 
Lowzow, Poul Møller med stedfortræder H. C. Toft, Thestrup 
med stedfortræder Knud Thomsen og Aksel Larsen med sted
fortræder Chr. Madsen (F. sp. 96).
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6. Valg af 17 medlemmer til folketingets valutaudvalg 
(jfr. lovbekg. nr. 54 af 29. februar 1960 og lov nr. 407 af 18. de
cember 1963).

Valgt blev (2/10): K. B. Andersen, Dose, Lis Groes, Jørgen 
Peder Hansen, Peter Nielsen, Axel Ivan Pedersen, Hans Ras
mussen, Henning Rasmussen, Helge Larsen, Erik Eriksen, 
Holmberg, Axel Kristensen, Anker Lau, Weikop, Haunstrup 
Clemmensen, Fanger og Skræppenborg-Nielsen (F. sp. 96).

7. Valg af 15 medlemmer til folketingets sukkerudvalg 
(jfr. lov nr. 135 af 29. marts 1950).

Valgt blev (2/10): Lis Groes, Lysholt Hansen, Lund Jensen, 
Viola Nørløv, Carl Petersen, Chr. Rasmussen, Chr. Thomsen, 
Axel Sørensen, Niels Eriksen, From, Johs. Hansen, Hanne 
Budtz, Niels Ravn, Poul Thomsen og Arne Larsen (F. sp. 97).

8. Valg af 9 medlemmer til det i lov nr. 235 af 27. maj 
1950 om anvendelse af modværdien af de i henhold til Det 
europæiske Genopbygningsprogram modtagne gaveydelser 
omhandlede udvalg.

Valgt blev (2/10): Dose, Peter Nielsen, Hans Rasmussen, 
Robert Sørensen, Jens P. Jensen, Niels Eriksen, Foged, Weikop 
og Adolph Sørensen (F. sp. 97).

9. Valg af 1 medlem til det i lov nr. 235 af 27. maj 
1950 om anvendelse af modværdien af de i henhold til Det 
europæiske Genopbygningsprogram modtagne gaveydelser 
omhandlede udvalg (i stedet for Dose).

Valgt blev (31/10): Jørgen Peder Hansen (F. sp. 737).
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10. Valg af 17 medlemmer til folketingets udvalg ved
rørende bymæssige bebyggelser (jfr. lovbekg. nr. 129 af 13. 
april 1954 og lov nr. 91 af 21. marts 1959).

Valgt blev (2/10): Ditlevsen, Ove Hansen, Erhard Jakobsen, 
Kai Jensen, Aage Knudsen, Th. Mikkelsen, Peter Nielsen,
P. A. Rasmussen, Helge Larsen, Jens Chr. Christensen, Axel 
Kristensen, Peter Larsen, Finn Poulsen, Fanger, Gottschalck- 
Hansen, Adolph Sørensen og Arne Larsen (F. sp. 97).

11. Valg af 1 medlem til folketingets udvalg vedrørende 
regulering af bymæssige bebyggelser (i stedet for Kai Jensen).

Valgt blev (8/4): Kaj Rasmussen (F. sp. 4636).

12. Valg af 11 medlemmer til udvalget angående det 
civile beredskab (jfr. lov nr. 342 af 23. december 1959).

Valgt blev (2/10): K. B. Andersen, Ove Hansen, Horn, Frode 
Jakobsen, Axel Ivan Pedersen, Helge Larsen, Erik Eriksen, 
Vagn Bro, Ellen Poulsen, Erik Kragh og Thestrup (F. sp. 97).

13. Valg af 17 medlemmer til folketingets toldudvalg 
(jfr. lov nr. 181 af 8. juni 1961 om ændringer i toldloven, jfr. 
lovbekg. nr. 156 af 12. april 1960).

Valgt blev (2/10): Jørgen Peder Hansen, Albertsen, K. B. 
Andersen, Lis Groes, Helge Nielsen, Peter Nielsen, Hans Ras
mussen, Henning Rasmussen, Helge Larsen, Harald Nielsen, 
Holmberg, Axel Kristensen, Anker Lau, Poul Møller, Jørgen 
Jensen, Weikop og Aksel Larsen (F. sp. 98).

14. Valg af 1 medlem til ligningsrådet (jfr. lov nr. 108 
af 31. marts 1938, § 2, stk. 2) (i stedet for Jørgen Jørgensen 
(Ullerup)).

Valgt blev (15/io): Medlem af folketinget Asger Jensen 
(F. sp. 117).
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15. Valg af 1 medlem til ligningsrådet (i stedet for Kai 
Jensen).

Valgt blev (10/4): P. A. Rasmussen (F. sp. 4738).

16. Valg af 1 medlem til landsnævnet vedrørende 
omnibus- og fragtmandskørsel (jfr. lov nr. 257 af 27. maj 
1950) (i stedet for Jørgen Jørgensen (Ullerup)).

Valgt blev (15/10): Direktør Erik Thorn, Ålborg (F. sp. 117).

17. Valg af 8 medlemmer til Bask-Ørsted Fondets 
bestyrelse (jfr. lovbekg. nr. 472 af 2. december 1948).

Valgt blev (22/io): folketingsmand Frode Jakobsen, folke
tingsmand K. B. Andersen, medlem af folketinget Else-Merete 
Ross, fhv. medlem af folketinget Else Zeuthen, medlem af folke
tinget Helga Pedersen, fhv. folketingsmand Gideon, folketings
mand Gottschalck-Hansen og fhv. folketingsmand Bøgholm 
(F. sp. 468). _____

18. Valg af 1 medlem af landskatteretten (jfr. lov nr.
108 af 31. marts 1938, som ændret ved lov nr. 311 af 21. de
cember 1955) (i stedet for Asger Jensen).

Valgt blev (31/io): Jørgen Jensen (F. sp. 737).

19. Valg af 1 medlem til statens jordlovsudvalg (jfr. 
lovbekg. nr. 224 af 25. maj 1960) (i stedet for husmand Richard 
Bech).

Valgt blev (31/10): Parcellist Ejler Jensen, Våbensted pr. 
Sakskøbing (F. sp. 737).

3G
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20. Valg aî 1 medlem til jernbanerådet (jfr. lov nr. 140 
af 25. februar 1925) (i stedet for C. M. Julin).

Valgt blev (17/i)- seminarierektor Poul Härtling (F. sp. 
2069).

21. Valg af 1 medlem til jernbanerådet (i stedet for 
Erik Appel).

Valgt blev (26/5): Kedelpasser Carl August Hansen, Nyborg 
(F. sp. 5406).

22. Valg af 2 medlemmer til jernbanerådet (i stedet for 
for sekretær Frank Christiansen og folketingsmand Qvist 
Hansen).

Valgt blev (3/6): Sekretær Per Møller og sekretær Børge 
Jensen (F. sp. 5966).

23. Valg af 1 medlem til folketingets Grønlandsudvalg 
(jfr. lovbekg. nr. 107 af 21. marts 1959) (i stedet for Oluf Steen).

Valgt blev (21/i): Kirkegaard med stedfortræder Helge 
Larsen (F. sp. 2109).

24. Valg af 1 stedfortræder til folketingets Grønlands
udvalg (i stedet for Peter Kristensen (Ålborg)).

Valgt blev (22/4): Peter Jørgensen (F. sp. 4812).

25. Valg af 16 medlemmer til det i sygeforsikrings
lovens § 9, stk. 3, omhandlede udvalg (jfr. lovbekg. nr. 160 
af 4. april 1963).

Valgt blev (24/1): Bladt, Andreas Hansen, Boye Hansen, 
Aage Knudsen, Waldemar Laursen, Niels Mørk, Budy Schrøder,



1963/ /1964 Valg til kommissioner og hverv. 563

Grethe Philip, Thisted Knudsen, Conrad Kof oed, Peter Larsen, 
Jacob Sørensen, Ninn-Hansen, Clara Munck, Ellen Strange 
Petersen og Skræppenborg-Nielsen (F. sp. 2331).

26. Valg af 2 medlemmer til Færøernes Realkredit
instituts rådgivende repræsentantskab (jfr. lov nr. 60 af 12. 
marts 1955).

Valgt blev Dupont og P. E. Eriksen (F. sp. 2950).

27. Valg af 5 medlemmer og 5 stedfortrædere til Europa
rådets rådgivende forsamling (jfr. bekg. nr. 40 af 13. sep
tember 1949).

Valgt blev (14/2) • fhv. minister, folketingsmand Frode Ja
kobsen med stedfortræder folketingsmand K. B. Andersen, 
folketingsmand Holger Eriksen med stedfortræder folketings
mand Chr. Thomsen, fhv. minister, folketingsmand Per Feder- 
spiel med stedfortræder folketingsmand From, fhv. minister, 
folketingsmand Ole Bjørn Kraft med stedfortræder medlem af 
folketinget Marie Antoinette von Lowzow og fhv. folketings
mand Hermod Lannung med stedfortræder folketingsmand 
Helge Larsen (F. sp. 3150).

28. Valg af 1 medlem til »Kongeriget Danmarks Hypo
tekbanks bestyrelse (jfr. lov nr. 126 af 13. april 1954) 
(i stedet for Einer-Jensen).

Valgt blev (3/3): Kaj Andresen (F. sp. 3417).

29. Valg af 1 medlem til Danmarks nationalbanks 
repræsentantskab (jfr. lov nr. 116 af 7. april 1936) (i stedet 
for Gustav Pedersen).

Valgt blev (2/4): Poul Hansen (Grenå) (F. sp. 4451).

36*
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30. Valg af 5 medlemmer til det i lov om Statens Kunst
fond § 5 omhandlede repræsentantskab (jfr. lov nr. 170 af 
27. maj 1964).

Valgt blev (3/6): H. Larsen (Bjerre), Lis Groes, Helga 
Pedersen, Ellen Strange Petersen og Else-Merete Ross (F. sp. 
5965).
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Forsvarsministeren vedrørende:

129. Lov om ændring i lov om lodsvæsenet.................................. 419

II. Fremsat af medlemmer af folketinget.
130. Lov om ændring i lov om valg til folketinget. (Vederlag for

folketingets medlemmer)...................................................... 422
131. Lov om ændringer i lov om valg til folketinget. (Vederlag

og pension m. v. for folketingets formand)......................... 423

B.

Ikke vedtagne lovforslag.

I. Fremsat af regeringen.
Fiskeriministeren vedrørende:

1. Forslag til lov om saltvandsfiskeri....................................... 428
2. Forslag til lov om ændring i lov om afløsning og statens

overtagelse af retten til fiskeri med ålegårde og andre 
særlige rettigheder til fiskeri på søterritoriet....................... 432
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Side

3. Forslag til lov om ferskvandsfiskeri....................................  434
4. Forslag til lov om fiskeri i Randers Fjord og Gudenå m. m. 437

n. Fremsat af medlemmer af folketinget.
5. Forslag til lov om ministres strafansvar. (Taget tilbage)... 438
6. Forslag til lov om ændring af lov om retsforholdet mellem

arbejdsgivere og funktionærer. (Taget tilbage).................  439
7. Forslag til lov om ændring i lov om indkomstbeskatning

af aktieselskaber m. v. [Fanger m. fl.]................................. 440
8. Forslag til lov om ændring i lov om særlig indkomstskat

m. v. [Fanger m. fl.].............................................................  447
9. Forslag til lov om ændring i lov om investeringsfonds.

[Fanger m. fl.].......................................................................  447
10. Forslag til lov om ændring i lov om indkomstbeskatning

af aktieselskaber m. v. [Ib Thyregod m. fl.]........................ 448
11. Forslag til lov om ændring i lov om særlig indkomstskat

m. v. [Ib Thyregod m. fl.].................................................... 451
12. Forslag til lov om ændring i lov om investeringsfonds.

[Ib Thyregod m. fl.].............................................................. 452
13. Forslag til lov om ændring i lov om arbejdsanvisning og

arbejdsløshedsforsikring m. v. (Vedrørende forhøjelse af 
ydelser m. v.)........................................................................  453

14. Forslag til lov om ministres ansvarlighed. (Taget tilbage). 456
15. Forslag til lov om oprettelse af en boligfond...................... 457
16. Forslag til lov om ændring i lov om den offentlige sygefor

sikring. (Vedrørende forhøjelse af dagpenge til lønarbej
dere under sygdom m. m.)..................................................  464

17. Forslag til lov om ændring i lov om valg til folketinget.. 466
18. Forslag til lov om fregatten Jylland................................... 471
19. Forslag til lov om ændring af lov om påligningen af ind

komst- og formueskat til staten........................................... 474
20. Forslag til lov om ændringer i lov om påligningen af ind

komst- og formueskat til staten. (Om skattelempelser til 
fremme af uddannelsen)....................................................... 478

C.

Andre sager.
I. Forslag til folketingsbeslutning.

a. Vedtagne.
1. Folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af trakta

ten om forbud mod kernevåbenforsøg i atmosfæren, det
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Side 

ydre rum og under vandet, undertegnet den 5. august 1963 
af regeringerne for De socialistiske Sovjetrepublikkers 
Union, Det forenede Kongerige Storbritannien og Nord
irland og Amerikas Forenede Stater.................................... 483

2. Folketingsbeslutning vedrørende Danmarks ratifikation af 
nordisk overenskomst om gensidig bistand i nødstilfælde
i forbindelse med strålingsulykker....................................... 486

3. Folketingsbeslutning om aftalememorandum vedrørende
tilførslerne af bacon til markedet i Det forenede Kongerige 
Storbritannien og Nordirland..............................................  489

4. Folketingsbeslutning om at stille en permanent dansk
militær beredskabsstyrke til rådighed for De Forenede 
Nationer................................................................................  497

5. Folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den 
internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv
på søen, 1960 ........................................................................ 500

6. Folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af fiskeri
konventionen af 9. marts 1964............................................  502

7. Folketingsbeslutning om forberedelse af en socialreform.. 504
8. Folketingsbeslutning om ændringer i folketingets forret

ningsorden............................................................................. 508
9. Folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § 47 med

hensyn til statsregnskabet for finansåret 1961-62.............. 510
10. Folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § 47 med

hensyn til statsregnskabet for finansåret 1962-63.............  512
11. Folketingsbeslutning om godkendelse af „Kongeriget Dan

marks Hypotekbank“s regnskab for regnskabsåret 1962-63 516
12. Folketingsbeslutning angående folketingets ombudsmands

beretning for året 1962......................................................... 516
13. Folketingsbeslutning om beretning angående Nordisk Råds

11. session 1963..................................................................... 517

b. Ikke vedtagne.
14. Forslag til folketingsbeslutning om statsinstitutioners und

ladelse af at indkøbe varer fra Den sydafrikanske Union. 520
15. Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en

afrustningskommission......................................................... 521
16. Forslag til folketingsbeslutning om en undersøgelse af

pudder- og sprøjtegiftes samt teknisk anvendte hormon
præparaters skadelige virkninger......................................... 523

17. Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af grund
stigningsskylden. (Forkastet)............................................... 526

18. Forslag til folketingsbeslutning om en undersøgelse af 
politiets efterretningstjenestes virksomhed. (Forkastet). .. 530



1963/
71964 Fortegnelse over love m.v. 573

Side

19. Forslag til folketingsbeslutning om ændring i forretnings
orden for folketinget............................................................. 535

II. Forespørgsler.
1. Forespørgsel til udenrigsministeren af K. B. Andersen, Per 

Federspiel, Poul Møller, Helge Larsen, Aksel Larsen og 
Iver Poulsen angående den udenrigspolitiske situation med 
særligt henblik på det økonomiske samarbejde i Europa.. 537

2. Forespørgsel til statsministeren af Axel Kristensen og
Poul Sørensen m. fl. om gennem forhandling med arbejds
markedets parter at søge sikret, at der ikke findes begræns
ninger i adgangen til arbejde...............................................  538

HI. Redegørelser fra ministre.
1. Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens

§ 38 for rigets almindelige stilling og de af regeringen 
påtænkte foranstaltninger.................................................... 540

2. Redegørelse af ministeren for Grønland for erhvervssyste
met i Grønland...................................................................... 541

3. Redegørelse af økonomiministeren for Økonomisk Årsover
sigt, marts 1964..................................................................... 542

37
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Side

Afgifter, se Arveafgiftsloven, Auktionssalg, Benzin, For
brugsafgifter, Forlystelsesafgift, Omsætningsafgift, Spiritus, 

Tobaksafgifter, Toldloven og Velfærdsforanstaltninger.
Afrustningskommission, nedsættelse af en, privat forslag.. 521 
Aftalememorandum vedrørende bacontilførsler, se Bacon

tilførsler.
Aktieselskabsbeskatning, ændring i, private forslag .. 440, 448 
Alderdomsforsikring og -opsparing, pristalsreguleret, lov

ændring........................................................................................... 101
Alderdomshjem og plejehjem, se Omsorg.
Amtskommunal grundskyld, se Grundskyld.
Arbejderboliger på landet, udlån til, lov.................................. 184
Arbejdsanvisning og arbejdsløshedsforsikring (ændret pris

talsregule
ring), lovæn
dring ............... 291

— - — (forhøjelse af
ydelser), æn
dring i, pri
vat forslag.. 453 

Arbejdsmarkedets forhold, smidiggørelse af, forespørgsel.. 538
— Tillægspension, lov........................................ 277

Arbejdsretten, se Voldgiftsret.
Arbejdstageres opfindelser, lovændring.................................... 322
Arveafgiftsloven, lovændring....................................................... 127
Arvelov, se Grønland.
Atomenergi, se Kernevåbenforsøg og Strålingsulykker.
Auktionssalg af skind og huder, lov.......................................... 186

Bacontilførsler, aftalememorandum vedrørende, beslutning 489 
Bemandingsregler, se Skibes bemanding.
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Side 
Benzin, forhøjelse af tillægsafgift, lov....................................... 163
Beredskabsstyrke til rådighed for De Forenede Nationer, 

beslutning...................................................................................... 497
Biblioteker, se Folkebiblioteker. 
Biografer, se Film.
Boligbyggeriloven, lovændring.................................................... 222
Boligfond, privat forslag................................................................ 457
Boligforhold, se Arbejderboliger, Boligbyggeriloven, Bolig

fond, Hypotekforeninger, Lejeloven og Tilskudsbestem
melser.

Brejning, se Forsorgscentret.
Budget- og regnskabsoversigter.................................................. 48
Bunden opsparing, se Opsparing.
Bybefolkningens mælkeforsyning, se Mælk og fløde. 
Byggeri, se Boligforhold.
Børnebidrag, se Forsorgsloven.
Børne- og ungdomsforsorg, lov................................................... 259
Børnetilskud, se Grønland.

Dagpenge til lønarbejdere, se Sygeforsikringsloven.
Dagsordener, forslag til motiverede, vedtagne....................... 285

— , — - — , ikke-vedtagne ... 99, 159,
227, 285, 378, 540 

Dybfrosne levnedsmidler, se Levnedsmidler.
Dyrlægegerning, se Veterinær væsenet.

Efterretningstjeneste, se Politiets efterretningstjeneste.
Efteruddannelsesinstitut for præster, lov................................ 368
Ejendomsbeskatning til kommunerne, lovændring.............. 199

— , se Grundskyld, Grundstigningsskyld
og Vurdering.

Ekspropriation vedrørende fast ejendom, fremgangsmåden 
ved, lov........................................................................................... 297

Ekspropriationer, foretagelse af, lov.........................................  296
Enkepensionsloven (forhøjelse af grundbeløb), lovændring. 247 

— (pensionstillæg m. v.), lovændring .... 248
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Side

Erhvervsskattens afløsning, lovændring................................... 195
Erhvervsskat, se Personlig skat.
Erhvervssystemet i Grønland, se Redegørelser.
Erstatning til tilskadekomne værnepligtige, se Værneplig

tige.

Faste voldgiftsret, se Voldgiftsret.
Ferieloven (forhøjelse af feriegodtgørelsen m. v.), lovændring 292
Ferskvandsfiskeri, regeringsforslag............................................. 434
Film og biografer, lov.................................................................... 414
Finansieringsinstitut for landbrug, lovændring.................... 185
Finansloven for 1964-65................................................................ 88
Fiskeri i Randers Fjord og Gudenå m. m., regeringsforslag 437

— , se Ferskvandsfiskeri, Fiskerikonvention, Fiskeri
territorium, Saltvandsfiskeri og Ålegårdsfiskeri.

Fiskerikonvention, ratifikation af, beslutning........................ 502
Fiskeriterritorium, Danmarks, lov............................................. 192
Folkebiblioteker, lov........... ........................................................... 393
Folkekirkens lønningslov, lovændring....................................... 370
Folkepension, se Invalide- og folkepensionsloven.
Folkepensionister, se Nedslag og Omsorg.
Folketinget, se Folketingets forretningsorden, Folketingets 

medlemmer, Folketingets ombudsmand, Folketings
valget, Folketingsåret, Grønland, Interparlamentarisk 
gruppes bestyrelse, Partiernes bestyrelser, Partigruppe
ringen, Udvalg, Valgloven og Åbningsmøde. 

Folketingets formand, se Valgloven.
— forretningsorden, ændringer i, beslutning.... 508
— — , ændring i, privat forslag. .. 535
— medlemmer............................................................... 9
— medlemmer, se Valgloven.
— ombudsmand............................................................ 40
— — , beretning for 1962, beslutning. 516

Folketingsvalget............................................................................... 37
Folketingsåret 1963-64................................................................... 1
Forbrugsafgifter, forskellige, lovændring................................. 151
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Side
Forenede Nationer, se Beredskabsstyrke.
Forlystelsesafgift, lovændring...................................................... 167
Forretningsorden, se Folketingets forretningsorden.
Forsikring, se Alderdomsforsikring og Sygeforsikringsloven.
Forsorgscentret (Brejning), udvidelse og ombygning, lov . 276
Forsorgsloven (forhøjelse af børnebidrag), lovændring... . 266

— (ophævelse af bestemmelser om alderdoms
hjem og plejehjem), lovændring....................... 275

— , se Børne- og ungdomsforsorg og Social
reform.

Forsøgscenter for 8.-10. skoleår, se Statsskole.
Forsørgelse af militære invalider i de sønderjyske landsdele

(ændret pristalsregulering), lovændring................................ 256
Forvaltningen, se Partsoffentlighed.
Fregatten Jylland, privat forslag................................................. 471
Funktionærloven, lovændring...................................................... 287

— , ændring af, privat forslag.............................439
Færdselsloven, lovændring...............................................................360
Færøerne, investeringsfond, lov. . .t........................................... 57

— , statsgaranti for obligationslån, lov.......................... 172

Gaveafgift, se Arveafgiftsloven.
Gifte og hormonpræparater, skadelige virkninger af, privat

forslag.............................................................................................. 523
Gladsakse, se Kirke
Grundskyld af landbrugsejendomme, regulering af amts

kommunal, lov.......................................................... 196
— og grundstigningsskyld, fritagelse for, lov.. . 140

Grundstigningsskylden af landbrugsejendomme, fritagelse 
for, lov.................................................. 138

— , ophævelse af, privat forslag........... 526
Grønland, arvelov, lov................................................................... 71

— , børnetilskud, lov.......................................................... 68
— , folketingsvalg, lovændring........................................ 66
— , landsråd og kommunalbestyrelser, lovændring . 61
— , læreruddannelsen, lov................................................. 83
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Grønland, retsplejeloven, lovændring................................... 69
— , statens tjenestemænd, lov.................................... 72
— , se Folketingets forretningsorden, Mål og vægt,

Normeringslov og Redegørelser.
Gudenå, se Fiskeri.

Handelsskoler, tekniske skoler m. v., godkendelse og til
skud, lov............................................................................... 379

Hastighedsgrænser, se Færdselsloven. 
Havets olieforurening, se Olieforurening. 
Hormonpræparater, se Gifte.
Hoved! ånde vejsanlæg i og ved København, lov.................. 313
Hypotekbankens regnskab for 1962-63, beslutning............... 516
Hypotekforeninger, lov........................................................... 237

Indekskontrakter, se Alderdomsforsikring.
Indfødsret, love..............................................................  205, 206
Indkomst- og formueskat, se Aktieselskabsbeskatning, 

Erhvervsskattens afløsning, Investeringsfond, Lignings
loven, Nedslag, Personlig skat, Selvangivelsen, Særlig 
indkomstskat, Sømandsskat og Udskrivningsloven.

Indkvarteringsloven, lovændring........................................... 222
Internationalprivatretlige regler for løsørekøb, lov............ 354
Interparlamentarisk gruppes bestyrelse.................................. 21
Invalideforsørgelse, se Ulykkesforsikringslovgivningen.
Invalide- og folkepensionsloven (folkepension uden ind

tægtsregulering m. v.), 
lovændring...................... 241

— - — (forhøjelse af grundbeløb
m. v.), lovændring...........245

— - — (ophævelse af forskellige
bestemmelser), lovæn
dring.................................  275

— - — , se Omsorg.
Investeringsfond, ændring i, private forslag................ 447, 452

— , se Færøerne.
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Side 

Jylland, fregatten, se Fregatten.

Kartoteker, hemmelige, se Politiets efterretningstjeneste.
Kernevåbenforsøg, traktat om forbud mod, beslutning... 483
Kirke i Gladsakse, lån til opførelse, lov................................... 366
Kommissioner og hverv, valg til................................................ 556
Kommunalbestyrelser, se Grønland.
Kommunale skatter, se Ejendomsbeskatning, Erhvervs

skattens afløsning, Grundskyld og Personlig skat.
Konservatorier, se Musikkonservatorier.
Kontrol med selvangivelsen, se Selvangivelsen.
Korea, skandinavisk undervisningshospital, lov.................... 86
Kornordning for høståret 1964-65, lov...................................... 179
Kulturhistoriske lokalmuseer, se Lokalmuseer.
Kunstfond, Statens, lov................................................................. 398
Kunstmuseer, statstilskud til, lov.............................................. 402

Landbrug, se Finansieringsinstitut, Grundskyld, Grund
stigningsskyld, Kornordning, Statshusmandsbrug og
V eterinær væsenet.

Landsdelsorkester for Sjælland, statstilskud til, lov..........412
Landsråd, se Grønland.
Lejeloven, lovændring.................................................................... 228
Levnedsmidler, lovændring........................................................... 221

— , dybfrosne, lov.................................................... 212
Ligningsloven, lovændringer.............................................. 102, 106

— , ændring af, privat forslag....................................474
— (skattelempelser til fremme af uddannelsen),

ændring i, privat forslag................................... 478
— , ændring i, se Selvangivelsen. 

Limfjordstunnel, se Tunnelforbindelse.
Lodsloven, lovændring......................................................................419
Lokalmuseer, kulturhistoriske, lovændring................................ 405
Læreruddannelse, se Grønland.
Lønarbejderdagpenge, se Sygeforsikringsloven.
Lønningslov, se Folkekirkens lønningslov og Tjenestemænd. 
Løsørekøb, se Internationalprivatretlige regler.
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Side

Maskinmester- og maskinistskoler, se Handelsskoler.
Medhjælperloven, lovændring...................................................... 294
Menighedsrådsloven, lovændring................................................. 365
Menneskeliv, sikkerhed på søen for, se Sikkerhed.
Militær beredskabsstyrke til rådighed for De Forenede 

Nationer, se Beredskabsstyrke.
Militære invalider, se Forsørgelse.

— værnepligtige, tilskadekomne, se Ulykkesforsik
ringslovgivningen.

Ministeriet............................................................................... 7, 8, 35
Ministres ansvarlighed, lov........................................................... 340

— — , privat forslag..........................................456
— strafansvar, privat forslag.......................................... 438

Motorvejen vest om København, udbygning af, lov............311
Motorvejsanlæg, se Tunnelforbindelse.
Museer, se Fregatten Jylland, Kunstmuseer og Lokalmuseer.
Musikkonservatorier, statsstøtte til, lov................................... 409
Mælk og fløde, bybefolkningens forsyning, lovændring... 318 
Mønt, se Skillemønt.
Mål og vægt, lovændring..................................................................321

Navneopråb.......................................................... 99, 159, 160, 164
Nedslag i skatteansættelsen for folkepensionister m. fl., lov 123
Nordisk Råd...................................................................................... 43

— . — , beretning om 11. session, beslutning.................517
Normeringslov for 1964-65............................................................ 174

— - — , tillæg til, lov................................ 177
Nukleare ulykker, se Strålingsulykker.

Obligationslån, statsgaranti for, se Færøerne.
Odense, se Universitet.
Offentlig forsorg, se Børne- og ungdomsforsorg, Forsorgs 

loven og Socialreform.
Offentlige sygeforsikring, se Sygeforsikringsloven.

— veje, se Veje.
Offentlighed, se Partsoffentlighed.
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Side

Olieforurening af havet, foranstaltninger mod, lovændring 336 
Ombudsmand, se Folketingets ombudsmand.
Omfartsvej vest om Randers, anlæg af, lov...............................310
Omsorg for invalidepensionister og folkepensionister, lov. 269 
Omsætningsafgift, almindelig, lovændring............................... 149
Opfindelser, se Arbejdstageres opfindelser.
Opsparing, bunden, for skatteåret 1963-64, lovændring. . . 96

— , se Alderdomsforsikring.
Overenskomstmæssige bestemmelser om begrænsning i ad

gang til arbejde, se Arbejdsmarkedets forhold.

Partiernes bestyrelser.................................................................... 22
Partigrupperingen i folketinget........................................... 21, 39
Partsoffentlighed i forvaltningen, lov........................................ 344
Pelsdyrauktion, se Auktionssalg.
Personlig skat til kommunen (om erhvervsskattens ophæ- t 

velse), lovændring........................................................................ 193
Plejehjem, se Omsorg.
Politiets efterretningstjeneste, privat forslag............................ 530
Pristalsregulering, se Alderdomsforsikring, Arbejdsanvis

ning, Forsørgelse, Ulykkesforsikringsloven, Ulykkesfor
sikringslovgivningen og Værnepligtige.

Præsidium og tingsekretærer........................................................ 23
Præster, se Efteruddannelsesinstitut.
Pudder- og sprøjtegifte, se Gifte.

Randers, se Fiskeri og Omfartsvej.
Rask-Ørsted Fondet, lovændring.................................................. 407
Realkreditinstitut, Færøernes, se Færøerne.
Redegørelser fra ministre.............................................................. 540
Rederansvaret, se Søloven.
Retspleje, se Grønland og Rigsretten.
Retsregler for internationalt løsørekøb, se International

privatretlige regler.
Rigsretten, lovændring................................................................. 338
Rumforskningssamarbejde, Danmarks deltagelse i det 

europæiske, lov............................................................................ 390
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Saltvandsfiskeri, regeringsforslag............................................... 428
Selvangivelsen af indkomst og formue m. m., lovændringer 130, 

135 
Seruminstitut, udbygning af statens, lov................................ 207
Sikkerhed for menneskeliv på søen, konvention om, be

slutning........................................................................................... 500
Sjællandsk landsdelsorkester, se Landsdelsorkester. 
Skandinavisk undervisningshospital, se Korea. 
Skattesvig, se Selvangivelsen.
Skibe, tilsyn med, lovændring..................................................... 335
Skibes bemanding, lovændring.................................................... 325
Skibskonstruktion, krav til, se Sikkerhed.
Skifteloven, lovændring................................................................. 349
Skillemønt, tillæg til lov om indenlandsk, lov........................ 173
Skind og huder, se Auktionssalg.
Socialreform, forberedelse af en, beslutning............................ 504
Spiritus, vin og øl, afgift af, lovændringer.............................. 160
Spørgsmål til ministrene................................................................ 541
Statens Kunstfond, se Kunstfond.
Statsgaranti for obligationslån, se Færøerne.
Statshusmandsbrug, udlån til, lov............................................. 182
Statsregnskabet for 1961-62, beslutning................................... 510

— - 1962-63, beslutning................................... 512
Statsskole som forsøgscenter for 8.-10. skoleår, lov.............. 372
Strafansvar, se Ministres strafansvar.
Strålingsulykker, overenskomst om gensidig bistand i nøds

tilfælde, beslutning..................................................................... 486
Sundhedsvæsen, se Levnedsmidler, Gifte.
Sydafrikanske Union, undladelse af indkøb af varer fra, 

privat forslag................................................................................ 520
Sygeforsikringsloven (forhøjelse af lønarbejderdagpenge), 

ændring i, privat forslag............................................................ 464
Særlig indkomstskat, lovændring................................................ 116

— — , ændring i, private forslag......... 447, 451
Søfarende, se Velfærdsforanstaltninger.
Søloven (begrænsning af rederansvaret), lovændring.........323
Sømandsloven, lovændring...........................................................  332
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Side

Sømandsskat, lovændring.............................................................. 124
Sønderjyske landsdele, militære invalider i, se Forsørgelse.

Tekniske skoler, se Handelsskoler.
Tillægsbevillingsloven for 1963-64.............................................. 92
Tillægspension, se Arbejdsmarkedets Tillægspension.
Tilskadekomne værnepligtige, se Værnepligtige.
Tilskudsbestemmelser, frigørelse for visse, lov....................... 233
Tilsyn med skibe, se Skibe.
Tipning, lovændring........................................................................ 171
Tjenestemænd, lønningslov, lovændring.................................. 178

— , se Folkekirken, Grønland og Normeringslov.
Tobaksafgifter, lovændring........................................................... 153
Toldloven, lovændringer..................................................... 164, 166
Traktorer, se Færdselsloven.
Tunnelforbindelse under Limfjorden ved Ålborg, lov......... 305

Uddannelsesfond, se Ungdommens uddannelsesfond. 
Udenrigspolitisk situation, især europæisk økonomisk sam

arbejde, forespørgsel................................................................... 537
Udskrivningsloven for 1964-65.................................................... 113
Udskydelse af 13. aim. vurdering, se Vurdering.
Udvalg, stående............................................................................... 23
Ufaglærtes adgang til arbejde, se Arbejdsmarkedets for

hold.
Ulykkesforsikringsloven (ændret pristalsregulering), lov

ændring........................................................................................... 249
— , lovændring......................................... 251

Ulykkesforsikringslovgivningen, visse ydelser i henhold til
(pristalsregulering), lovændring............................................. 257

Undervisning, se Efteruddannelsesinstitut, Grønland, Han
delsskoler, Korea, Ligningsloven, Musikkonservatorier,
Statsskole, Ungdommens uddannelsesfond og Universitet.

Ungdommens uddannelsesfonds forvaltning og virksom
hed, lovændringer.............................................................. 384, 385
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Ungdomsforsorg, se Børne- og ungdomsforsorg.
Universitet i Odense, oprettelse af, lov.................................... 374

Valg, se Folketingets forretningsorden, Folketingsvalget og 
Valgloven.

Valgloven, lovændring................................................................... 202
— (vederlag for folketingets medlemmer), lovæn

dring............................................................................... 422
— (vederlag for folketingets formand), lovændring 423
— , ændring i, privat forslag............................................ 466

Valgs prøvelse................................................................................... 553
Valutaloven, forlængelse af, lov.................................................. 316
Vareindkøb fra Den sydafrikanske Union, se Sydafrikanske 

Union.
Vederlag til folketingets medlemmer og formand, se Valg

loven.
Veje, bestyrelsen af de offentlige, lovændring........................ 304
— , se Hovedlande vejsanlæg, Motorvejen, Omfartsvej og 

Tunnelforbindelse.
Velfærdsforanstaltninger for søfarende, lovændring............. 334
Veterinær væsenet og dyrlægegerning, lov................................ 188
Videnskabsfond, se Rask-Ørsted Fondet.
Voldgiftsret, den faste, lovændring............................................ 286
Vurdering, udskydelse af 13. aim., lov..................................... 142
Vægt, se Mål og vægt.
Værnepligtige, erstatning til tilskadekomne (ændret pris

talsregulering), 
lovændring. .. 255

— , — - — , lovændring.. 258
— , — - — , se Ulykkesfor

sikringslovgiv
ningen.

Våbenloven, lovændringer................................................... 356, 358

Økonomisk samarbejde i Europa, se Udenrigspolitisk situa
tion.

— årsoversigt, se Redegørelser.
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Åbningsdebat, se Redegørelser.
Åbningsmøde, folketingets..................................................... 25
Ålegårdsfiskeri, retten til, regeringsforslag............................. 432
Åndssvage, se Forsorgscentret.


