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Den 31. marts 1954 døde folketingsmand Otto Himmel
strup. I folketingets møde den 31. marts udtalte formanden
(Gustav Pedersen):
Under mødet i formiddags kom der meddelelse om, at
medlem af folketinget Otto Him
melstrup er afgået ved døden.
Selvom Himmelstrup tidli
gere har været hjemsøgt af
hård sygdom, kom dette bud
skab som en smertelig over
raskelse. Så sent som i mandags
færdedes han endnu i folketin
get og deltog i arbejdet her —
levende og interesseret som altid.
Himmelstrup har på nogle
få dage nær været medlem af
folketinget i 30 år. Vi giver dog
ikke det helt rigtige billede af
hans indsats i dansk lovgiv
ningsarbejde blot ved at pege på hans mangeårige medlems
skab i tinget, og heller ikke når vi samtidig nævner hans
omfattende udvalgsarbejde såvel i finansudvalget som i en
række andre betydningsfulde udvalg — først og fremmest
på den økonomiske lovgivnings område — og dertil yder
ligere føjer omtalen af de mange vigtige ordførerskaber,
hans parti betroede ham gennem de mange år.
Så stilfærdig som Himmelstrup var, skulle man kende
ham i hans arbejde for at nå til en fyldestgørende vurdering
af hans gerning.
Få eller ingen andre medlemmer i tinget kendte dansk
toldlovgivning som Himmelstrup, og sært vil det blive i den
kommende tid at forhandle toldspørgsmål uden hans kyn-
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dige medvirken. Også i finansudvalget bliver det svært for
hans parti at erstatte hans tilsyneladende uudtømmelige
arbejdskraft.
Himmelstrups indsigt i finanslovsproblemerne var nem
lig ikke bygget på en overfladisk gennemlæsning af finans
lov og tillægsbevillingslov.
Han havde arbejdet så intenst med stoffet, at han levede
sig sammen med det og kunne vurdere posternes betydning
i relation til det levende liv. Også gennem valget af ham til
en af folketingets repræsentanter i nationalbankens ledelse
blev der lagt beslag på hans omfattende økonomiske viden.
Det var måske ikke så unaturligt, at Himmelstrup til
sin interesse for og deltagelse i videnskabeligt arbejde føjede
en varm interesse for kunsten, sådan som den bl. a. fik ud
tryk i hans kærlighed til Det kgl. Teater, hvis teaterråd han
var formand for.
Det samlede billede af Himmelstrups gerning fortæller
da om et rigt begavet menneske, der på mange felter øvede
en betydelig indsats, og i folketinget vil vi bevare mindet
om en dygtig, elskværdig og loyal kollega, der gennem en
menneskealder øvede megen indflydelse på en afgørende del
af tingets arbejde. (F. sp. 4713).

Den 15. maj 1954 døde folketingsmand Edvard Søren
sen. I folketingets møde den 18. maj udtalte formanden
(Gustav Pedersen) :
Siden tingets sidste møde er medlem af folketinget
Edvard Sørensen afgået ved døden.
Vi var mange, som var klar over, at Edvard Sørensen
kun havde et meget svagt håb om at overvinde den sygdom,
der undergravede hans konstitution og tog hans tidligere
tilsyneladende uudtømmelige fond af kræfter. Endda er det
svært at gøre sig fortrolig med, at han skulle gå bort på et
tidspunkt, der ellers måtte være blevet kulminationen af
hans arbejdsindsats i det offentlige livs tjeneste.
Han havde jo 30 års intensivt administrations- og lov
givningsarbejde bag sig og var endda ung og energisk nok
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til, at han — om sygdommen ikke havde knækket ham —
kunne have levendegjort denne koncentrerede sum af erfa
ringer i arbejdet for at løse de mangé krævende opgaver
forude. Gennem alle de mindeord, der er sagt og skrevet om
Edvard Sørensen, går respekten for hans enestående flid som
den røde tråd, og ikke mindst
her i tinget vil han blive husket
som manden, der aldrig veg
tilbage for selv de hårdeste
arbejdskrav, hvis en sag skulle
undersøges til bunds eller for
handles gennem mange led; men
det forklarer ikke alene hans be
tydning og indsats i det offent
lige liv.
Edvard Sørensen havde fra
sin første dag i folketinget og
gennem alle årene derefter en
stærkt udviklet sans for at
samle kræfterne om de opga
ver, hvor han kunne gøre mest nytte. Det var ikke tilfæl
digt, at det blev den del af lovgivningsarbejdet, som ved
rørte de love, der gav kommunerne deres vanskeligste
administrationsproblemer — med skattelovene i spidsen.
Så grundigt havde han nemlig arbejdet kommunalt i
de år, der gik forud for hans indtræden i folketinget, at han,
da han blev medlem i 1929, også selv fandt naturligt, hvad
hans partifæller anså for givet, at hans domæne måtte blive
skattelovene og andre love, som korresponderede med kom
munernes arbejde.
Det betød ikke, at Edvard Sørensen blev en ensidig
specialist, eller at han satte skyklapper for øjnene.
Den almene politiske interesse, han havde med fra del
tagelsen i arbejdet i ungdomsorganisationerne, førte ham
også ind i tillidshverv, der lå ved siden af hans faglige hoved
gerning. Jeg kan eksempelvis nævne hans flerårige gruppefor
mandsarbejde og hans indsats i det udenrigspolitiske nævn;
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men han lærte sig hurtigt at tilrettelægge sit arbejde på en
sådan måde, at han altid var 100 pct. hjemme i de sager,
hvor hans kolleger eller medarbejdere byggede på hans ud
redninger.
Edvard Sørensen forstod så godt som de bedste at for
midle kontakten mellem det offentlige livs mange organer
og de mange vælgere, hvis gerning ude i det arbejdende
samfund blev præget af lovene og administrationen, og netop
derfor blev folkestyret for ham ikke talemåder, men selve
indholdet i hans offentlige tilværelse.
Det er derfor ingen overdrivelse, når det er sagt, at
Edvard Sørensens altfor tidlige død er et smerteligt tab for
tinget og for det parti, han tilhørte.
For os betyder hans død endvidere tabet af en venlig,
forstående og beskeden kollega, der viede sine kræfter til
arbejdet for at fremme det, som han anså for at være det
rigtige; men som aldrig glemte, at der er mennesker bag
sagerne.
Vi vil bevare mindet om ham, og iøvrigt bevares hans
minde gennem det præg, han satte på en række af de sager,
han arbejdede med gennem de 25 år, hans medlemsskab i
folketinget varede. (F. sp. 5254).
Den 16. juni 1954 døde folketingsmand Frede Nielsen.
I folketingets møde den 9. september udtalte formanden
(Gustav Pedersen) :
Den 16. juni afgik medlem af folketinget Frede Nielsen
ved døden, og tinget har atter mistet et af de medlemmer,
der gennem en vidtrækkende virksomhed satte sit præg på
lovgivningsarbej det.
Det blev ikke forundt Frede Nielsen at deltage i tingets
arbejde i så mange år.
Først i 1943 — 52 år gammel — blev han indvalgt i
folketinget; men han var på forhånd placeret i et arbejde,
som sikrede ham en række betydelige opgaver.
Han var nemlig som I. P. Nielsens efterfølger — ikke
blot i Sønderborgkredsen, men i en stor del af det sønder-
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jyske arbejde — selvskreven til at deltage i de fleste af de
forhandlinger, som forholdene ved vor sydgrænse giver
anledning til, og disse forhandlinger blev hverken færre eller
lettere i perioden efter, at I. P. Nielsen begyndte at afvikle
sin omfattende gerning i Sønderjylland.
Det var jo endda sådan,
at krav og problemer i Sønder
jylland voksede stærkt i perio
den efter befrielsen, selvom
presset og ansvaret tyngede hår
dest under besættelsen.
Lige så lidt som I. P. Niel
sen havde Frede Nielsen haft
de sønderjyske spørgsmål som
sin gerning fra de alleryngste
år ; men det var heller ikke for
Frede Nielsens vedkommende
tilfældigt, at han kom ind i
denne gerning. Ved sin overta
gelse af redaktørposten i Søn
derborg, hvor hans livs hovedindsats fik sin begyndelse,
var han netop blevet valgt, fordi hans personlige egenska
ber gjorde ham egnet til den vanskelige gerning, som arbej
det i Sønderjylland er.
Ganske særlig var det hans store indlevnings- og ind
følingsevne, som sammen med hans takt og hans besindig
hed gav dem, der valgte ham, troen på, at han var manden,
der måtte have betingelser for at løfte den tunge arv efter
I. P. Nielsen.
Frede Nielsen kom da også hurtigt til at føle sig i den
grad knyttet til arbejdet for danskheden i grænseområdet,
at han normalt af sønderjyderne blev betragtet som en af
deres egne, og det må vel være det højeste, man kan nå på
dette område.
løvrigt fulgte han den linie, der faldt sammen med hans
livssyn, og som gik ud på, at størst mulig social tryghed og
de bedst mulige arbejds- og levevilkår for den sønderjyske

befolkning giver de bedste betingelser for det nationale ar
bejde i Sønderjylland.
Frede Nielsen havde den egenskab, der lykkeligvis er
den normale her i tinget, at han, selvom hans omfattende
sønderjyske arbejde kunne friste til det, aldrig blev så
ensidig, at han ikke kunne tage en tørn med i det øvrige
arbejde.
Hans virksomhed som kirkeminister og hans deltagelse
i en række vigtige udvalgsarbejde fortæller tilstrækkeligt til
at understrege det.
Folketinget havde haft god grund til at vente endnu et
stort arbejde af Frede Nielsen; men en håbløs sygdom tog
hans sidste kræfter og berøvede tinget en dygtig og sam
vittighedsfuld medarbejder, der i sit stilfærdige væsen havde
evnen til at skabe respekt om sin gerning og finde mange
venner i sit arbejde. I tinget vil vi bevare mindet om en
mands gerning, og vi vil ære dette minde. (F. sp. 6200).

Folketingsåret 1953—54.
Det 105. folketingsår begyndte i henhold til grundlovens
§ 36 tirsdag den 6. oktober 1953 og sluttede mandag den 4.
oktober 1954.
Folketingsåret omfattede kun een samling (jfr. forret
ningsordenens § 2, stk. 2). Om åbningen af denne og den efter
følgende åbningsdebat se side 16 og 621.
Der afholdtes 134 møder i folketinget.
Folketingsårets mødeperioder strakte sig — bortset fra
kortere afbrydelser — over tidsrummene fra 6. oktober til 17.
december 1953, fra 13. januar til 3. juni 1954 og fra 9. septem
ber til 1. oktober 1954.

Ministeriet Hans Hedtoft.
Udnævnelsesdatum: 30. september 1953.
Statsminister: Hans Hedtoft, f. 03.1)
Udenrigsminister: H. C. Hansen, f. 06.2)
Finansminister: Viggo Kampmann, f. 10.3)
Indenrigs- og boligminister: Johannes Kjærbøl, f. 85.4)
Minister for offentlige arbejder: Carl Petersen, f. 94.5)
Arbejds- og socialminister, fra 1. november 1953: socialminister Johan
Strøm, f. 98®)
Fiskeriminister: Christian Christiansen, f. 95.7)
Forsvarsminister: Rasmus Hansen, f. 96.8)
Landbrugsminister: J. S. Smørum, f. 91.9)
Minister uden portefeuille, fra 1. november 1953: økonomi- og arbejds
minister: J. O. Krag, f. 14.10)
Undervisningsminister: Jul. Bornholt, f. 96.1X)
Kirkeminister: Bodil Koch, f. 03.12)
Minister for handel, industri og søfart: Lis Groes, f. 10.
Justitsminister: Hans Hækkerup, f. 07.

x) Arbejds- og socialminister 5/s 7/n 1945. Statsminister 13/n 1947
-37io 1950.
2) Finansminister 5/5—7/n 1945 og 13/n 1947—18/9 1950. Minister
for handel, industri og søfart 18/9—30/10 1950.
3) Finansminister 16/9—30/10 1950.
4) Minister for handel, industri og søfart 4/n 1935—8/71940. Arbejdsog socialminister 8/7 1940— ’/h 1942. Arbejdsminister 9/n 1942—
5/5 1945. Minister for byggeri og sundhedsvæsen 13/n—23/n 1947.
Minister for byggeri og boligvæsen 23/n 1947—23/n 1949. Ar
bejds- og boligminister 23/n 1949—30/10 1950.
5) Minister for offentlige arbejder 5/5—7/n 1945 og 13/n 1947—
16/9 50. Landbrugsminister 16/9—30/10 1950.
®) Socialminister 13/u 1947—30/10 1950.
7) Fiskeriminister 13/11 1947—30/10 1950.
8) Forsvarsminister 13/n 1947—30/10 1950.
9) Indenrigsminister 23/n 1947—30/10 1950.
10) Minister for handel, industri og søfart 13/n 1947—16/9 1950.
1X) Undervisningsminister 22/2—30/10 1950.
12) Kirkeminister 16/9—30/10 50.
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Folketingets medlemmer.
Efter folketingsvalget den 22. september 1953 (på Færøerne den
8. oktober, i Grønland den 25. august).
(Partibetegnelser: S = socialdemokratiet (75 medlemmer). V =
venstre (43 medlemmer). KF = det konservative folkeparti (30 med
lemmer). RV = det radikale venstre (14 medlemmer). DK = Dan
marks kommunistiske parti (8 medlemmer). DR = Danmarks rets
forbund (6 medlemmer). UP = udenfor partierne, valgt i Grønland
(2 medlemmer). SI. = slesvigsk parti (1 medlem)).1)

Født

Medlem2)

Â. Hovedstadens område.
I. Søndre storkreds;

Edel Saunte, frue, landsretssagfører (S)
Johs. Kj ærbøl, indenrigs- og boligmini
ster (S)................................................
Rasmus Hansen, forsvarsminister (S)..
Ib Kolbjørn, rådmand (S).....................
Erna Sørensen, frue, landsretssagfører
(KF)....................................................
K. Bøgholm, redaktør (KF)..................

Ragnhild Andersen, frue, metalarbej
derske (DK).......................................

13/3 04

28/i»47

23/i2 85
ls/8 96
29/4 05

22/io 35
16/4 36
37iø45

“/o 96
98

37io45
7i 43-10A 46;
Vio 46-27/10 47;
*/, 50-20/4 53;
22/9 533)

18/s 07

371o<5

1) Medlemmernes rækkefølge indenfor hver amtskreds (storkreds)
er bestemt efter partiernes bogstavbetegnelser ved valgene og
indenfor partierne efter den orden, hvori kandidaterne er erklæ
ret for valgt.
2) Herunder medlemsskab før 22/9 1953 af den tidligere rigsdags
folketing og landsting. Medlemsskab af det tidligere landsting
betegnes med „L“.
3) Orlov 11/1—3% 46.
r
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Medlem

Født

n. Østre storkreds.

Hans Hedtoft, statsminister (S)...........
Nina Andersen, frue, sekretær, (S)....
Frode Jakobsen, fhv. minister, kommit
teret for hjemmeværnet (S)............

Villy Heising, civilingeniør, borgerre
præsentant (S)....................................
Lars M. Olsen, forlagsboghandler (S) . .
Ingvard Dahl, forbundsformand (S) ...

2V1 03
27h 00

22/W35

Vs 36-7,43;
7»-27io45;

7» 50
2V12 06

27i<>45-27453;

279 53
27i 05

7?
iah

7»

50

05
94

Edwin Boye Hansen, bankfunktionær
“/s 08

27i 53

V12 89

37io45

2V«

97

27m>47

2V,

15

2V« 53

Kirsten Gloerfelt-Tarp, frue, kontorchef
(RV)....................................................
Ove Weikop, fhv. minister, borgmester
(KF)....................................................
Hanne Budtz, landsretssagfører, frue
(KF)....................................................
Poul Claussen, apoteker (KF).............
Anker Lau, grosserer (V).....................

13lw 01

Knud Tholstrup, direktør (DR)...........

12/7

04

Aksel Larsen, fhv. minister (DK)........
Efter Ingvard Dahis mandatnedlæggelse
28/4 indtrådte:
viceforretningsfører Robert Sørensen (S)

7s

97

27io 47-27< 53;
27, 53
71246-i7548;
27e 487
w/n 322)

27,

05

27« 54

13/2 oo
7s 93

274 29

W/4 89

27i-27io45;
13/2 47

IH. Vestre storkreds.

Viola Nørløv, frue, gymnastiklærerinde
(S).............................. ........................
Alsing Andersen, fhv. minister (S) ....

Vil «

1) Orlov 18/s—28/s 48.
2) Ved præsidiebeslutning tillagt anciennitet også for perioden 74
43—x7s 45 og for perioden la/5—27io 45 (orlov).
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Født
Wiggo Larsen, fagforeningsformand (S)
0. E. Einer-Jensen, forbundsformand
(S).......................................................

3O/io 90

Carl P. Jensen, sekretær (S)..................
K. E. S. Rager, direktør (RV)..............

3/i 06
15/9 84

Aksel Møller, fhv. minister, borgmester
(KF) ..................................................
Marie Antoinette von Lowzow, frue,
borgerrepræsentant (KF)..................
Kristen Amby, fhv. fængselspræst (KF)

R. C. Paabøl, landsretssagfører (V)....
Ingmar Wagner, forbundsformand (DK)
Under Kr. Ambys orlov fra 15/0 54
(off. hverv) indtrådte midlertidigt:
Knud Nielsen, købmand (KF )..........

5/7 89

Vi 06

Medlem
28/io 47

33/1 24-29/1045;
28/io 47
22/9 53
2V1 29-2’/io45;
V. 50
3/4 39

3% 99
V» 94
22/9 05
18/5 21

53
53

w/2 91

«/, 54

B. Øernes område.
I. Københavns amtskreds.

H. C. Hansen, udenrigsminister (S)....
Erhard Jakobsen, cand. polit. (S)........
Urban Hansen, sekretær (S).................

3/1106
33/2 17
28/io 08

Per Hækkerup, sekretær (S).................
Ove Hansen, borgmester (S).................
Chr. Hougaard, overlærer (S)...............
Jørgen Jørgensen (Lejre), fhv. minister
(RV)...................................................
Halfdan Hendriksen, fhv. minister, di
rektør (KF)........................................

25/12 15
21/S 09
n/3 97

N. Gottschalck-Hansen, sognepræst
(KF)................................................

19/s 88
12/u81

21/n09

ll/4 24-22/9 32;
33/,32-3/4 43(L);
3/4 43-13/4 47;
14/447-20/453(L);
3i/4 53

V» 50
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Carsten Raft, journalist (KF)..............
Gertie Wandel, frue (KF).....................
Poul Givskov Christensen, redaktør (V)
Viggo Starcke, overlæge (DR)..............
Villy Fuglsang, landarbejder (DK) ....

H.

Født

Medlem

28/4 95
71194
26/2 18
13/3 95
i’/4 09

22/io 351)
26/3 52
22/9 53
37i»45
3710 45-27io 47;
7. 50

23/9 09
15/3 09
lo/io 97

28/io47

Frederiksborg amtskreds.

Niels Mørk, maskinarbejder (S)............
Kai Jensen, fhv. sognerådsformand (S).
Else Zeuthen, frue, mag. art. (RV)....
Adolph Sørensen, murermester (KF) . .
C. F. Ladefoged, økonomiinspektør (V)

Henry Christensen,

25/2 io
24/5 90

landsretssagfører

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

7i 22

74 43
22/9 53
2V4 53
23/io 47-4/9 50;
7i 51
22/9 53

in. Holbæk amtskreds.

Poul Hansen (Kalundborg), sekretær (S)
Chr. Rasmussen, statshusmand (S). . ..
Karl Skytte, gårdejer (RV)..................
Einar Foss, civilingeniør (KF)..............
P. B. Thisted Knudsen, landsretssag
fører (V).............................................

27a
7.
31/3
2e/1

13
98
08
93

71 04

37i»45
22/9 53
23/io 47
14/443-21/953(L);
22/9 53
14/4 39-2»/1045
(L);37i»45

IV. Sorø amtskreds.

Viggo Kampmann, finansminister (S). .
Kaj Bundvad, sekretær (S)...................
Erik Ninn-Hansen, sagfører, cand. jur.
(KF)....................................................
Helga Pedersen, fhv. minister, byrets
dommer (V)........................................
Arnth Jensen, fhv. minister (V)...........
4) Orlov 24/3—20/4 53 (sygdom).

2v, 10
7, 04

27i 53
7< 43

12/4 22

27i 53

27« 11
27e 83

22/o 53
7s 27

1953/
/1954

Folketingets medlemmer.

7

Født

Medlem

Carl Petersen, minister for off. arbejder
(S).......................................................
Hans Hækkerup, justitsminister (S) ...

Vs 94
27i207

27iø35
37io 45-27/10 47;

Johs. Christiansen, partisekretær (RV).

7, 88

37io45-27/1o47;

Axel Reedtz-Thott, baron (KF)............
Otto Himmelstrup, docent (V).............
Henry Hansen, gårdejer (V).................

7. 20
V1283
7, 12

Efter Otto Himmelstrups død 31/3 54
indtrådte:
Frode Carstensen, proprietær (V)........

7. 50
27o 53
n/4 24-«/3 54
27io 47-7,50;
22/, 53

7. 00

V. Præstø amtskreds.

7, 48

74 54

VI. Bornholms amtskreds.

Johs. E. Larsen, skatterådsformand (S)

712 92

Conrad Kofoed, gårdejer (V)................

17/5 06

“/342-27451
(L); 27i 51
27, 53

VH. Maribo amtskreds.

Holger Brodthagen, fhv. borgmester (S)

712 96

S. Lund Jensen, tapetserer (S).............
R. Lysholt Hansen, kommunelærer (S).

18/i298
27io 19

Svend Jørgensen, førstelærer (RV) ....
E. Tesdorpf, hofjægermester, godsejer
(KF)....................................................

27n 93

Henry Gideon, landsretssagfører (V)...

712 93

n/i 05

w/4 51-27/4 53
(L); 27, 53
7, 50
7, 50-274 53;
22/, 53
28/io 47

17i-27,46;
28/10 47i)
27i 53

VHL Odense amtskreds.

Holger Larsen, maskinarbejder (S). . . .
Hans Rasmussen, forbundsformand (S)
Sofie Pedersen, husmoder (S)................
x) Orlov 1/3—3% 50 (sygdom).

7i 06
14/i202
12/io 95

27u 40
7» 50
28/i047-7,50;
27i 53
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Født

Medlem

P. Ditlevsen, redaktør (S).....................

28/7 96

Oluf Steen, landmand (RV)..................
Poul Sørensen, fhv. minister (KF) ....

18/7 92
27e 04

Peter Larsen, forpagter (V)..................
Ellen Poulsen, frue (V).........................
J. M. Pedersen, fabrikant (DR)............
Petra Petersen, frue (DK)...................

27o
n/8
7s
7a

‘/12 38-2/4 39;
7» 50-2«/4 53;
22/9 53
“/4 24
28/9 41-27/10 47;
7» 50
274 53
22/9 53
17/n 52
8»/i045i)

24
02
03
01

IX. Svendborg amtskreds.

Poul Hansen (Svendborg), forretnings
fører (S)..............................................
Svend Horn, maskinarbejder (S)..........
Aage Fogh, sekretær (RV)....................

7A io
n/3 06
7s 96

74 39
74 39
27s 34-4/1o39;
37i»45

Jørgen Jørgensen (Ullerup), fhv. mini
ster (KF)............................................

7. 91

14/439-4/,50(L);
7» 50
23/19 47

Niels Eriksen, gårdejer (V)...................
J. Chr. Jensen-Broby, statsrevisor, gård
ejer (V)...............................................

7. 02

18/2 88

18/2 19

Chr. Christiansen, fiskeriminister (S)...

14/9 95

Niels Hjortnæs, forretningsfører (S) ...
Hans Baagø-Hansen, toldforvalter (KF)
Marius J. Heilesen, gårdejer (V)..........
Søren Andersen, gårdejer (V)...............

17/io 00
73 95
47s 90
14/a 12

7r17n 32;
22/io35
21/4 53
7. 50
74 43

C. Jyllands område.
X; Hjørring amtskreds.

Jens Chr. Christensen, gårdejer, sogne
rådsformand (V)................................

28/i047-2»/453;
28/4-21/d 53 (L);

22/9 53
12/n06

x) Orlov 22/4—4/9 50 og 5/i0 50—16/x 51 (sygdom).

37l945-27io47
21/4 53

1953/
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Født

Søren Olesen, viceskoleinspektør (DR).

91

Medlem

37io45-27io47;
17h50-«/351;

22/o 53
XI. Thisted amtskreds.

Hans Knudsen, redaktør (S).................
V. Fibiger, fhv. minister, proprietær
(KF)....................................................
Jørgen Krogh, skoleinspektør (V)........
K. Damsgaard, konsulent (V)...............

12/u03

7o 50

u/2 86
7i 93
7. 03

271 20
7. 50
7. 40-2/4 43;
30/10 45-20/4 53;
22/o 53

2Vi298

i»/n 32
27o 53
27i 53
7. 50-2»/453;
22/o 53
22/o 53
7i2 26
27, 51-21/9 53
(L); 22/„ 53
274 29-15/5 53

XII; Aalborg amtskreds.

J. N. A. Strøm, socialminister (S)........
Peter Kristensen, redaktør (S)..............
K. Axel Nielsen, landsretssagfører (S)..
Peter Nielsen, bogbindermester (S). ...

«/, 07
x72 04

Evald Kristensen, arbejdsmand (S) ...
Ole Bjørn Kraft, fhv. minister (KF)...
Alfred Bøgh, gårdejer (V).....................

x7s 13
*712 93
*7. oo

Edvard Sørensen, direktør (V).............
Oluf Pedersen, plantageejer (DR)........

27s 93
7» 91

Laurits Lynnerup Nielsen, kontrolbe
styrer (DK)........................................
Efter Edvard Sørensens død 15/5
indtrådte:
Peder Christensen (Rebild), gårdejer (V)

14/2

io

17ii32-271045;

7. 50

*7. 01

37io45

27s oo

27io47-7o5O;
x7s 54

71 09
710 87

2V4 53
274 29-ls/n 32;

Xm. Viborg amtskreds.

Chr. Thomsen, kommunegartner (S). ..
Th. Hauberg, fhv. førstelærer (S)........
Bertel Dahlgaard, fhv. minister (RV)..

71187

2Vio35-V95O;

2V4 53
274 20
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Født

Medlem

Carl Rasting, professor, dr. jur. (KF) ..

23/i„oo

K. M. Lorentzen, dommer (V)..............

23/, 92

Gustav Holmberg, gårdejer (V)............
Under Th. Haubergs orlov fra 9/9 54
indtrådte midlertidigt:
Th. Carlsen, centralbestyrer (S)........

7io H

7» 50-3%51;
71 521)
37io 45-27i0 47;
7» 50
27i»47

7s 96

7» 54

XIV. Randers amtskreds.

J. 0. Krag, økonomi- og arbejdsminister
(S).......................................................

14

Gustav Pedersen, statsrevisor (S)........

7i 93

Poul Hansen (Grenaa), forretningsfører
(S).......................................................

7. 97

27io 47-710 50;
27s 522)
n/4 24-2/1226;
27o 34
37io45-795O;
5/io 50-23/s 52;

2V4 53
27o 53

Jens Hansen, rådhusbetjent (S)...........
A. P. Stæhr Johansen, direktør, vice
borgmester (KF) ..............................

13/4 13

Simon From, gårdejer (V).....................
Anders Andersen, gårdejer (V).............

23/o 04
Vio 12

37io45-27io47;
7o 50
7i 43
27o 53

712 94

27io 35-27i„ 45;

74 07

XV. Aarhus amtskreds.

Holger Eriksen, redaktør (S)................

28/io47

Peter Jørgensen, maskinarbejder (S) . .
Leonhard Hansen, forretningsfører (S).

x74

Th. Mikkelsen, maskinarbejder (S) ....
Aage Knudsen, landpostbud (S)...........

“/o 08
“/o 98

Flemming Hvidberg, fhv. minister (KF)

n/i2 97

7 Orlov Vio-31/^ 51.
2) Orlov 5/10 50—23/5 52.
3) Orlov 26/10—31/i2 49 (sygdom)-

n
18/o 87

7. 50

17ii32-2’/w47;

710 49
7o 50
14/4 51-21/9 53
(L);27953
74 433)

1953/
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Født

Medlem

Sv. Aa. Fanger, direktør, civilingeniør
7» 97
17/s 87
’/, 03

21/< 53
7o 50
710 367

Kaj Andresen, overlærer (S).................
Lars P. Jensen, uddeler (S)...................
Peder Jensen, sognerådsformand (S)...
Poul Møller, landsretssagfører (KF) . . .

7< 07
23/4 09
”4 07
13lw 19

Marius Buhl, realskolebestyrer (V) ....
Kr. Juul, gårdejer (V)...........................

2% 90
10/e 92

Under Peder Jensens orlov fra 9/s 54
indtrådte midlertidigt:
Axel Conradsen, lærer (S)...................

27io47
37io45
22/o 53
V3-37« 50;
7o 50
27io<7
3/4 39-«/, 50;
27o 53

7< 05

(KF).............................................................

Jakob Martin, redaktør (V)..................
Alfred Jensen, fhv. minister (DK)........
XVI; Skanderborg amtskreds.

7. 54

XVII. Vejle amtskreds.

Kai Lindberg, sekretær (S)...................

x71299

Victor Gram, forretningsfører (S)........
M. Larsen, togfører (S)..........................

’»/i 10
23/, 93

Axel Ivan Pedersen, borgmester (S) ...

27o 05

Axel Sørensen, husmand (RV)..............
Karl Olsen, lektor (KF)........................
Thorkil Kristensen, fhv. minister (V) ..
Sv. Karlskov Jensen, konsulent (V) ...
Vagn Bro, politimester (V)...................

7s oo
l7ï 08
710 99
27a 10
i’/2 94

Alvilda Larsen, frue, kontorassistent,
sekretær (DK)....................................

7» 14

Karl Olsen nedlagde mandatet med det
nye folketingsårs begyndelse 5/10 54.

14/4-27/10 47 (L);
28/io47
7i 43
7o 39-27io 45;
23/io47
“/o 39-2710 45;
22/o 53
37io45
3A 43-4/10 54
37io45
2y4 53
27r7, 20;
712 26-21/10 35
3/4 39-29/10 45;
22/o 53
x75-27io 45;
27io47-7o5O;

22/o 53

x) Ved præsidiebeslutning tillagt anciennitet også for perioden 3/4
43—16/5 45 og for perioden 16/5—29/10 45 (orlov).
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Født

Medlem

Bodil Koch, frue, kirkeminister (S)....
Jens Smørum, landbrugsminister (S) ..

27io 03
7o 91

Jacob Kirkegaard, gårdejer (RV)........
K. Thestrup, dommer (KF)..................
Jens Sønderup, fhv. minister (V)..........
Jens E. Foged, konsulent (V)...............
Harald Nielsen, sekretær (V)................
Kr. Østergaard, gårdejer (V)................

278 01
27/s 00
2/„ 94
24/0 10
18/n 96
13/1215

37io 47
24/4 29-2/4 39;
27i 41-27io 45;
7. 50
7o 50
28/W47
27i»35
37W45
“/. 42
22/o 53

XVIII: Ringkøbing amtskreds.

XIX. Ribe amtskreds.

Jul. Bornholt, undervisningsminister (S)
Ove Kjældgaard, murermester (S)........
Peter Ravn, arbejdsmand (S)...............
A. C. Normann, direktør (RV).............
Erik Eriksen, fhv. statsminister (V) ...
N. Chr. Christensen, redaktør (V)........

u/o 96
8/4 16
Wio 12
27o 04
20/n02
19/3 96

0. Øllgaard, gårdejer (V)......................

12/n 90

24/4 29
28/i»47
22/9 53
7.. 50
22/io35
37io 45-4/„ 50;
22/9 53
3/4 39

XX. Haderslev m. fl. amters amtskreds.

Frede Nielsen, fhv. minister (S)...........
Jens D. Bladt, arbejdsmand (S)...........
Fr. W. Teichert, husmand (S)..............
Ingeborg Refslund Thomsen, frue (RV)

7s 91
27s 00
7n 02
i’/7 91

Lars Clausen (Olufskjær), gårdejer (KF)
Jørgen Gram, gårdejer (V)....................
F. Heick, forstander (V)........................
Hans Hansen (Rørby), redaktør (DR)..

27o 92
i’/n 87
12/i2 04
27o 78

Hans Schmidt, gårdejer (SI).................
Efter Frede Nielsens død 16/e 54
indtrådte:
Barbermester Andreas Hansen (S) ...

7« 99

22/o 53

72 98

•7. 50-20/4 53;
17/o 54

3/4 43-W/e 54
274 53
710 46
14/4 47-20/4 53
(L); 274 53
710 49
22/io35
37io45
24/4 29-2/4 39;
28/io47

1953/
11954
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Folketingets medlemmer.

Født

Medlem

Johan Poulsen, førstelærer (V. Valgt af
det færøske sambandsparti)..............

26/9 90

Peter Mohr Dam, overlærer (S. Valgt af
det færøske socialdemokrati).............

’/< 39-2/4 43;
7s 50

u/89S

28/io47

Vs 89
le/io 99

22/s 53
27, 53

D. Færøerne.

E. Grønland.
Fr. Lynge, fhv. kolonibestyrer (UP). ..
A. Lynge, seminarielærer (UP)............

Partigrupperingen i folketinget i folketingsåret
1953—54.
Antal
medl.

Socialdemokratiet1)....................................................................
Venstre2).......................................................................................
Det konservative folkeparti......................................................
Det radikale venstre...................................................................
Danmarks kommunistiske parti............... ’.............................
Danmarks retsforbund...............................................................
Valgt i Grønland.........................................................................
Slesvigsk parti.............................................................................

75
43
30
14
8
6
2
1
179

1) Herunder 1 medlem af det færøske socialdemokrati.
2)
—
1
— — sambandsparti.
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Partiernes bestyrelser i folketinget.
Socialdemokratiet.

Einer-Jensen [formand], Poul Hansen (Kalundborg) [næst
formand], Horn [sekretær], Alsing Andersen, Bornholt, Holger
Eriksen, H. C. Hansen, Hans Hedtoft, Kai Jensen, Kolbjørn,
Frede Nielsen (efter hans død 16/6 54 indtrådte Lindberg) og
Gustav Pedersen.
Venstre.
Erik Eriksen [formand], Sønderup [næstformand], Marius
Buhl [sekretær], From, Jørgen Gram, Thorkil Kristensen,
Edvard Sørensen (efter hans død 15/5 54 indtrådte Henry
Christensen) og Øllgaard.
Det konservative folkeparti.

Ole Bjørn Kraft [formand], Aksel Møller [næstformand],
Fibiger, Halfdan Hendriksen, Jørgen Jørgensen (Ullerup),
Karl Olsen, Erna Sørensen, Poul Sørensen og Tesdorpf.
Det radikale venstre.
Jørgen Jørgensen (Lejre) [formand], Steen [næstformand],
Bertel Dahlgaard, Aage Fogh og Skytte.

Danmarks kommunistiske parti.
Aksel Larsen [formand], Ragnhild Andersen og Alfred
Jensen.
Danmarks retsforbund.

Viggo Starcke [formand], Hans Hansen (Rørby) [næstfor
mand] og Søren Olesen [sekretær].
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Dansk interparlamentarisk gruppe«
Den 18. marts 1954 valgtes til gruppens

bestyrelse:
Statsminister Hans Hedtoft (formand), fhv. minister Alsing
Andersen, fhv. minister Bramsnæs, udenrigsminister H. C. Han
sen, ftm. Einer-Jensen, ftm. Poul Hansen (Kalundborg), ftm.
N. Chr. Christensen, fhv. statsminister Erik Eriksen, kontorchef
Viggo Hauch, fhv. minister Jens Sønderup, fhv. minister Ole
Bjørn Kraft, ftm. Kristen Amby, fhv. minister Jørgen Jørgen
sen (Lejre), fhv. minister Bertel Dahlgaard samt folketingets
formand, Gustav Pedersen.
Revisorer: ftm. Bundvad og ftm. N. Chr. Christensen.
Gruppens sekretær: Tyge Kappel.

Delegerede i Nordisk interparlamentarisk Råd:
Medlemmer: statsminister Hans Hedtoft, fhv. statsmini
ster Erik Eriksen, fhv. minister Ole Bjørn Kraft, fhv. minister
Bertel Dahlgaard.
Suppleanter: fhv. minister Alsing Andersen, ftm. N. Chr.
Christensen, ftm. Einar Foss, fhv. minister Jørgen Jørgensen
(Lejre).

Delegerede i Interparlamentarisk Unions råd:
Medlemmer: fhv. minister Alsing Andersen og fhv. mini
ster Ole Bjørn Kraft.
Suppleanter: folketingsmedlemmerne Kirsten GloerfeltTarp og Viggo Hauch.
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Folketingets åbningsmøde.
I henhold til grundlovens § 36 samledes folketingets med
lemmer tirsdag den 6. oktober kl. 12 i folketingssalen på
Christiansborg.

Efter at medlemmerne og ministrene havde indtaget deres
pladser i folketingssalen, ankom Deres Majestæter Kongen og
Dronningen med følge.
På forsamlingens vegne udbragte Gustav Pedersen et leve
for Deres Majestæter Kongen og Dronningen, hvilket besva
redes med et nifoldigt hurra.
Kongen udtalte derpå:
I dag indledes et nyt afsnit i den danske folkerepræsentations historie. Ved grundloven af 5. juni 1953 er den 100-årige
todeling af folkerepræsentationen ophævet, og de forhandlinger
og de beslutninger, der efter vor forfatning er henlagt til fo>ke
repræsentationen, skal fremtidig finde sted alene i dette folkets
ting.
Det er mit håb, at de forventninger, der er stillet til denne
ændring i folkerepræsentationens ydre form, må blive opfyldt,
og at den må vise sig at blive til gavn for det arbejde, der her
skal gøres. Men uafhængigt af den ydre form, som må være
præget af skiftende tiders udvikling, må det afgørende for ar
bejdet på tinge være, at de kvinder og mænd, som af folket er
valgt til at afstikke retningslinierne for dets samfundsmæssige
tilværelse, med ærlig vilje vil anvende al deres evne og al deres
indsigt på løsningen af de mangeartede opgaver, som udvik
lingen vil frembyde, og at de uanset forskel i opfattelsen af veje
og midler altid vil have det samme mål for øje: det danske
folks vel.
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Til det arbejde, som det nye folketing nu går ind til, byder
jeg Dem velkommen. Et særligt velkommen skal lyde til repræ
sentanterne for Grønland, der for første gang tager sæde i den
danske folkerepræsentation; måtte Deres arbejde her i folke
tinget blive til gavn for den grønlandske befolkning og til ære
for vort fædreland.
Jeg medgiver alle medlemmer af tinget mine varmeste ønsker
om lykke og velsignelse til den gerning, som De i dag går ind til.
Må kærligheden til vort land være det bærende grundlag for
Deres virke her i folketinget gennem kommende tider.
Et trefoldigt leve Danmark.
(Forsamlingen besvarede kongens opfordring med et tre
foldigt hurra).
Statsminister Hans Heåtoft fremsatte følgende udtalelse:
Deres Majestæter, ærede medlemmer af folketinget.
Vi bringer Kongen og Dronningen vor ærbødige tak, fordi
Deres Majestæter har villet overvære dette første møde i vor
nye lovgivende forsamling — folketinget.
I overensstemmelse med grundlovens § 38 skal jeg give
en redegørelse for rigets almindelige stilling og de af regeringen
påtænkte foranstaltninger.
Regeringen vil med opmærksomhed følge den storpolitiske
udvikling i verden og vil ikke forsømme nogen mulighed for
at støtte bestræbelserne for at fremme og befæste fred og
sikkerhed gennem internationale forhandlinger. Dette stand
punkt vil være ledende ved Danmarks deltagelse i det mellem
folkelige samarbejde som medlem af De Forenede Nationer,
Europarådet og andre internationale organisationer.
Regeringen hilser med glæde indgåelsen af en våbenstil
standsaftale i Korea og nærer det håb, at fjendtlighedernes ind
stilling vil bane vej for en fredelig udvikling i Det fjerne Østen.
Regeringen betragter Den nordatlantiske Traktats Orga
nisation som en afgørende fredsbevarende faktor. Den vil derfor
bestræbe sig for, at Danmark i samarbejde med de øvrige del
tagere i traktaten fortsat kan yde sit bidrag til fremme af al
mindelig sikkerhed indenfor det nordatlantiske område.
2
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I overensstemmelse med de i Atlantpagten nedlagte prin
cipper vil regeringen virke for et samarbejde indenfor Atlant
pagtorganisationen ikke blot til styrkelse af det militære for
svarsforbund mellem de allierede NATO-lande, men også til
fremme af landenes kulturelle samarbejde, deres økonomi og
velfærd.
Regeringen påskønner det foreliggende tilbud om et bidrag
til Danmarks forsvar i form af varig stationering af allierede
flyverstyrker her i landet. Regeringen anser det for ubestride
ligt, at Danmark har ret til at modtage en sådan bistand, men
er af den opfattelse, at det i den nuværende situation ikke vil
være hensigtsmæssigt at modtage det givne tilbud.
Regeringen vil fastholde den i sin tid trufne beslutning
om 18 måneders tjenestetid. Den nærer imidlertid tvivl om,
hvorvidt de fornødne praktiske forudsætninger for gennem
førelsen indenfor de fastsatte frister er tilstede. Man vil derfor
lade foretage en hurtig undersøgelse og overvejelse af dette
spørgsmål.
Regeringen vil tilstræbe en yderligere udvikling af det
nære samvirke mellem de nordiske lande. Den vil lægge vægt
på arbejdet indenfor Det nordiske Råd, der må tillægges megen
betydning og efter regeringens opfattelse allerede har vist sig
egnet til at fremme det praktiske samarbejde og samhørigheden
mellem de nordiske brødrefolk.
Regeringen beklager, at de dansksindede sydslesvigere ved
det sidste valg til den vesttyske forbundsdag ikke opnåede par
lamentarisk repræsentation. Regeringen følger med sympati
deres kulturelle arbejde, hvortil de fortsat kan regne med
Danmarks støtte.
Regeringen anser det for betydningsfuldt, at Danmark
indenfor de af De Forenede Nationer fastlagte rammer fortsat
yder økonomisk og teknisk bistand til de lande, der i særlig
grad har behov for støtte på disse områder.
Det er regeringens hensigt at fremsætte forslag til lov om
afgivelse til Island af håndskrifter fra danske samlinger.
Regeringen ser det som sin opgave fortsat at arbejde for
en styrkelse af venskabet mellem det færøske og det danske
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folk på det grundlag, der er skabt ved hjemmestyreloven, og
at fortsætte bestræbelserne for stabilisering af Færøernes øko
nomiske forhold. For at fremme og udbygge erhvervsmulig
hederne på Færøerne vil der blive fremsat forslag til oprettelse
af et realkreditinstitut for Færøerne.
I hele krigs- og efterkrigsperioden har det grønlandske
samfund været i støbeskeen. Med Grønlandskommissionens be
tænkning som grundlag er der indledet et storstilet arbejde
for at ophjælpe det grønlandske samfund og dets erhvervsliv og
føre Grønland fra kolonistatus til ligeberettiget del af det danske
rige. I dag er Grønland en del af Danmark, og vi er lykkelige
for at se repræsentanter for det grønlandske folk tage sæde i
rigets lovgivende forsamling.
Folketinget vil også i år komme til at beskæftige sig med
grønlandske problemer, og det grønlandske folk vil nu gennem
sine repræsentanter kunne gøre sin indflydelse gældende på lige
fod med repræsentanterne for de øvrige dele af riget. I over
ensstemmelse med det grønlandske landsråds ønske vil der blive
fremsat forslag til en kriminallov for Grønland, en ægteskabslov
og en lov, der skal muliggøre indførelse af den danske privatret
i Grønland.
Den nye grundlov nødvendiggør ny lovgivning på nogle
områder, samt at en række love tages op til revision, og det er
regeringens agt at fremsætte de fornødne forslag.
På de økonomiske områder vil regeringens bestræbelser i
første række sætte ind på en forøgelse af produktion og beskæf
tigelse.
Valutastillingen er i øjeblikket positiv, men væksten i
valutareserverne har i de senere måneder været aftagende.
Valutastillingen er endnu ikke betryggende, og beholdningens
størrelse er meget beskeden i forhold til landets udenrigsomsætning; den vil kun frembyde en meget begrænset reserve i til
fælde af tilbageslag i eksporten eller overfor en international
udvikling, der bevirker ugunstige forskydninger i bytte
forholdet.
Regeringen er opmærksom på, at de økonomiske udsigter
er usikre. En vis modgang har allerede vist sig for industri2*
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eksporten, ligesom skibsfartens valutaindtjening er gået noget
tilbage. Også for afsætningen af nogle af landbrugets produkter
er der begyndende vanskeligheder i form af vigende priser.
Beskæftigelsessituationen, der i løbet af sommeren 1952
og vinteren 1952—53 udviklede sig utilfredsstillende, er for
bedret i løbet af indeværende år. Fremgangen har imidlertid
særlig vist sig indenfor forbrugsvareindustrierne, hvorimod
situationen fortsat er utilfredsstillende indenfor produktions
middelindustrien. Arbejdsløshed gør sig stadig gældende for de
ufaglærte, især i visse lokale områder.
På statens regnskab har det reelle overskud været afta
gende i de senere år. For indeværende finansår er der dog fort
sat udsigt til et mindre overskud.
Til støtte for den økonomiske politiks tilrettelæggelse vil
man, som det også er sket tidligere, søge landets hele økono
miske stilling klarlagt i en årlig oversigt, der vil blive offent
liggjort. Regeringen vil tillige søge foretaget en bedømmelse af
udviklingen på noget længere sigt, navnlig med henblik på
arbejdsmarkedet, hvor en betydelig tilgang af ny arbejdskraft
kan forventes i de kommende år, når de store fødselsårgange
søger ind i produktionen.
Til imødegåelse af risikoen for arbejdsløshed som følge af
nedadgående konjunkturer vil man søge tilvejebragt et bered
skab af beskæftigelsesmuligheder ved samarbejde med det
private erhvervsliv og i form af offentlige arbejder. Regeringen
finder det endvidere påkrævet, at der gøres en indsats mod
sæsonarbejdsløsheden. Bygge- og anlægsvirksomheden bør søges
stimuleret i vintermånederne. Regeringen har opmærksom
heden henvendt på de finansieringsspørgsmål, der knytter sig
til kommunernes beskæftigelsesmæssige indsats.
De problemer, der opstår i forbindelse med nødvendig
heden af øget eksport, vil det være erhvervslivets naturlige
opgave at løse. Regeringen tilsiger erhvervslivet og arbejds
markedets organisationer støtte i de bestræbelser, der udfoldes
i denne retning. Danmark må ved siden af sine traditionelle
eksportmarkeder fortsætte udbygningen af afsætningsmar
keder såvel i Europa som i oversøiske lande. For vort land er
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der en betydelig interesse knyttet til, at der sker en udvidelse
af samhandelen mellem øst og vest.
Udenrigshandelens frigørelse må fortsætte i det omfang,
den økonomiske situation gør det muligt. Regeringen vil fort
sætte samarbejdet i Den europæiske Samarbejdsorganisation i
positiv ånd for at bidrage til den europæiske handels frigørelse
og vil arbejde for, at der tilvejebringes forudsætninger, der
giver et land med Danmarks særlige erhvervsstruktur og lave
toldsatser ligestilling og gensidighed i vilkårene.
I bestræbelserne for at sikre høj, stabil og produktiv be
skæftigelse indtager finans- og pengepolitikken en betydnings
fuld plads. Det har længe været åbenbart, at renteniveauet her
i landet var for højt, og nationalbankens diskontonedsættelse
den 22. september var velbegrundet. Det er regeringens opfat
telse, at der af hensyn til erhvervslivets produktion og inve
steringer og til sikring af et højt beskæftigelsesniveau bør til
stræbes en så lav rente, som er gennemførlig, uden at der frem
kaldes inflatoriske tendenser. Samme synspunkt må lægges til
grund for statens finanspolitik.
I den lovgivning, regeringen ønsker at gennemføre i for
bindelse med en revision af boligstøtteloven og lejeloven, der
begge udløber til foråret, vil man bevare og udbygge den social
politiske målsætning, der hidtil har præget denne lovgivning.
Gennem en samlet plan for nybyggeriet må forudsætninger for
en stabil byggerytme tilvejebringes.
Finansieringen af nybyggeriet må tilrettelægges på en
sådan måde, at boligstøtten fortrinsvis kommer de mindrebemidlede familier tilgode, og således at interessen i at anvende
billige byggemetoder stimuleres.
For at forøge boligproduktionen må der bl. a. ved sæson
udjævning sikres bedst mulig udnyttelse af den tilstedeværende
faglige arbejdskraft, og den ufaglærte arbejdskraft må i sti
gende grad drages ind gennem rationalisering og anvendelse
af nye byggemetoder. Dette arbejde må fremmes ved en øget
indsats på det forskningsmæssige område under medvirken af
alle kredse indenfor byggeriet.
Det er regeringens hensigt, såsnart saneringskommissionen
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har afsluttet sit arbejde, at fremkomme med forslag, der gør
det muligt at fremme saneringen af de dårlige boliger.
Der bør gøres en indsats for de familier og enligstillede,
der er særlig ramt af bolignøden, og man vil med dette formål
for øje søge opført et væsentligt antal boliger udover det
ordinære byggeprogram.
Bestræbelserne for at fremme erhvervenes produktivitet
og dermed styrke landets konkurrenceevne vil blive fortsat.
Det er regeringens ønske, at de resterende midler på den så
kaldte Marshallkonto skal bringes til anvendelse, og man vil
overveje mulighederne for at genudlåne tilbagebetalte beløb.
Regeringen vil nøje følge prisudviklingen og søge konkur
rencen fremmet, således at det prisfald, der i længere tid har
udviklet sig på verdensmarkedet og i de danske engrospriser,
men som ikke er slået igennem i leveomkostningerne, kan komme
forbrugerne tilgode.
Med udgangspunkt i trustkommissionens betænkning vil
der blive udarbejdet forslag til en varig lovgivning med sigte
på at fremme den frie konkurrence i erhvervslivet og sikre imod
misbrug på de områder, hvor konkurrencen som følge af pris
aftaler m. v. ikke kan udfolde sig.
Udviklingen siden den nuværende næringslovs vedtagelse
i 1931 gør det ønskeligt at overveje en tilpasning af loven efter
nutidens krav, og der vil blive nedsat en kommission ved
rørende dette spørgsmål.
Arbejdet for kvalitetsmærkning vil blive fremmet.
Det er regeringens hensigt at søge statens forkøbsret til
landbrugsejendomme udnyttet i videre omfang end hidtil til
fremskaffelse af jord til udstykning og særlig til supplering af
de for små husmandsbrug og at fremsætte lovforslag om en
udvidelse af statens adgang til at benytte forkøbsretten ved
familiesalg. Man vil også søge ændret det forhold, at der ikke
kan tinglyses forkøbsret for staten på de såkaldte frie land
brugsarealer.
De fornødne midler til videreførelse af landvindingsarbejder
må tilvejebringes, og man vil fremme byggeriet af arbejder
boliger på landet.
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Der vil blive fremsat forslag til revision af loven om kvali
tetskontrol med fisk og fiskevarer samt forlængelse af lov om
ind- og udførsel af fisk.
Regeringen finder, at en rimelig andel af den stigende na
tionalindkomst bør anvendes til påtrængende sociale og kul
turelle reformer. Gennem en samlet tilrettelæggelse af den
fremtidige udvikling på disse områder vil man lægge vægt på
sådanne reformer og investeringer, som kan medvirke til at
øge produktionen, forebygge behov for hjælp, støtte familie
livet og forbedre ungdommens vilkår.
Regeringen lægger afgørende vægt på, at det nuværende
aldersrentesystem afløses af en alle omfattende folkepensions
ordning, og den vil tilstræbe at samle bredest mulig parlamenta
risk tilslutning til en sådan vidtgående reform. Regeringen er
sig bevidst, at reformens gennemførelse kræver opfyldelse af
en række forudsætninger. Man vil derfor anmode folkeforsik
ringskommissionen om at fremskynde sine. overvejelser, så
ledes at det fornødne grundlag for et forslags udarbejdelse kan
tilvejebringes. I undersøgelsen bør indgå spørgsmålet om inva
lidernes forhold og om en betryggelse af enkernes og de enlig
stillede kvinders kår.
Der vil snarest blive fremsat forslag om en særlig ydelse til
alders- og in validerentemodtagerne.
Det tidligere forelagte forslag til lov om arbejderbeskyttelse
vil blive genfremsat.
Mødrehjælpsinstitutionerne vil man søge udbygget.
Regeringen ønsker, at der skal foretages væsentlige
begrænsninger i retsvirkningerne af ydet kommunehjælp, lige
som man agter at fremsætte forslag til ændringer i de regler,
der er gældende for ydelse af hjælp til værnepligtige og deres
familier.
Der tilstræbes en løsning af de problemer, som igennem en
årrække har vist sig for de vanskeligst stillede arbejdsløsheds
kasser. Den nedsatte kommission om disse spørgsmål bør have
mulighed for at tilendebringe sit arbejde og afgive indstilling.
Der nedsættes en kommission, der skal behandle de fore
liggende problemer indenfor sygeforsikringen.
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Vigtige ungdomsproblemer må nu tages op til realitets
behandling. Kommissionsarbejdet om lærlingeloven fremskyn
des. Forslag, der sigter på lige adgang til en videregående ud
dannelse, må forberedes, og ungdomskommissionens øvrige
forslag må tages op til positiv behandling.
De beløb, der fremkommer gennem erstatningsbetalinger
for tyske flygtninge, vil regeringen foreslå anvendt til formål,
der vedrører ungdommens uddannelse og boligforhold.
Der vil blive fremsat forslag til ny apotekerlov. Det om
fattende hospitalsbyggeri, hvortil rammerne foreløbig er lagt
ved loven af 31. marts 1953 om udbygning af statens sindssyge
væsen, vil jævnsides med stærkt påkrævede forbedringer og
moderniseringer af anden art blive fremmet så hurtigt, for
holdene gør det muligt.
Regeringen agter at fremsætte forslag til en ændring af
loven om kommunale valg, således at de gældende skatte
mæssige begrænsninger i valgretten ophæves. Endvidere agter
man at genfremsætte forslag til ny værnepligtslov, der bringer
den gældende lovgivning på dette område i overensstemmelse
med de nye forsvarslove.
Arbejdet med gennemførelsen af en skattereform må fort
sættes. Gennem en forenkling af udgiftsfordelingen mellem
staten og kommunerne og ved en rationalisering af de mange
skattelove og -skalaer må gennemføres administrative be
sparelser. Der må indrømmes et større skattefrit eksistensmini
mum ved indkomstbeskatning såvel til staten som til kom
munerne, og det må overvejes for det store flertal af alminde
lige indkomster at indføre en beskatning med samme procent
af den del af indkomsten, der ligger udover det skattefri eksi
stensminimum. Midlerne til disse lempelser i beskatningen bør
tilvejebringes ved en forhøjelse af indkomstskatten for de store
indtægter og ved en mere effektiv ligning. Der må gives adgang
til i større omfang at fradrage betalte pensionsbidrag i den
skattepligtige indkomst. Spørgsmålet om overgang fra børnefradrag til kontante børnetilskud bør optages til behandling i
forbindelse med skattereformen .
Når arbejdet i grundskyldskommissionen er tilendebragt,
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må resultatet gøres til genstand for overvejelse med henblik
på en reform af hele ejendomsbeskatningen.
Der vil blive fremsat lovforslag om en forhøjelse af beskat
ningen af større arveparter og af arv til fjernere slægtninge.
Regeringen vil optage forhandling med tjenestemændenes
organisationer om nedsættelse af en lønningskommission.
Forslaget om en ombudsmand vil blive fremsat påny, og
der vil i overensstemmelse med grundlovens § 59 blive fremsat
forslag indeholdende de nærmere regler om rigsretten.
Der vil blive fremsat forslag til ny arvelov med det formål
at begrænse antallet af arveklasser og til lov om ophævelse af
pengefideikommisserne.
Det er under overvejelse at fremsætte forslag om ændringer
i straffeloven specielt vedrørende reglerne om betingede domme,
ligesom det overvejes at fremsætte forslag om indførelse af en
nyordning af politiets øverste ledelse.
Der kan endvidere ventes lovforslag om den militære
straffelov og retspleje.
Regeringen vil fremme skolebyggeriet i det omfang, bygge
situationen giver mulighed for.
Forslag til lov om ændring af friskoleloven og forslag til
lov om ungdomsskoleundervisning vil blive fremsat.
Den af seminariekommissionen afgivne betænkning vil
blive taget op til overvejelse med henblik på fremsættelse af
lovforslag.
Spørgsmålet om oprettelse af et pædagogisk forsknings
institut vil regeringen søge løst på grundlag af den herom af
givne betænkning.
Man vil søge videnskabskommissionens arbejde afsluttet
og lade de forslag, der måtte fremkomme fra kommissionen,
få en hurtig afgørelse.
Som afslutning på denne første redegørelse i det nye
folketing vil jeg gerne udtale min glæde over den nye grundlov.
Den betegner en række fremskridt i vort politiske liv og er en
fortsættelse af den udviklingslinie af vort folkestyre, som har
præget hele første halvdel af dette århundrede.
Vor nye forfatning lægger et øget ansvar på os alle.
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Må jeg udtale håbet om, at folketinget i sit fremtidige
arbejde vil videreføre de bedste traditioner fra den gamle rigs
dag, og at det vil forme sig således, at det danner en værdig
indledning til den nye periode i vort demokrati, der begynder
med dette folketingsår.
Jeg foreslår, at vi indleder vort arbejde med et trefoldigt
leve for Danmarks Riges Grundlov.
Grundloven leve!

(Forsamlingen besvarede denne opfordring med et trefol
digt hurra).

Præsidium og tingsekretærer samt
stående udvalg.
På første mødedag i folketingsåret 1953—54, tirsdag den

6. oktober 1953, valgte folketinget i henhold til forretningsorde
nens § 1, stk. 1, under aldersformandens (Hans Hansen [Rørby])
forsæde en midlertidig formand. Efter forslag af tingets største
parti, socialdemokratiet, valgtes tingets hidtidige formand,
statsrevisor Gustav Pedersen, til dette hverv( F. sp. 13).
Derpå foretoges i henhold til forretningsordenens § 1, stk.
2, valg af et udvalg på 21 medlemmer til at prøve de den 22.
september 1953 (i Grønland: den 25. august 1953) stedfundne
valg, og den følgende dag godkendtes samtlige disse valg (her
under valgene af de 2 færøske kandidater, som, da der ikke var
anmeldt andre kandidater, blev valgt uden afstemning).
Folketinget sattes derefter ved, at der valgtes et præsidium, be
stående af 1 formand og 4 næstformænd samt 4 tingsekretærer.
Til formand valgtes: statsrevisor Gustav Pedersen (S), til
1. næstformand: fhv. minister Arnth Jensen (V), til 2. næst
formand: fhv. minister, direktør Halfdan Hendriksen (KF),
til 3. næstformand: fhv. minister, gårdejer Jørgen Jørgensen
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(Lejre) (RV) og til 4. næstformand: fhv. minister Alfred Jensen
(DK) (F. sp. 31).

Til tingsekretærer valgtes: maskinarbejder Horn (S), kon
sulent Foged (V), sognepræst Gottschalck-Hansen (KF) og første
lærer Svend Jørgensen (RV) (F. sp. 32).

Samme dag nedsatte tinget de i forretningsordenens § 7
foreskrevne stående udvalg, nemlig:
1) udvalget for forretningsordenen, bestående af tingets præ
sidium: Gustav Pedersen [formand], Arnth Jensen [sekre
tær], Halfdan Hendriksen, Jørgen Jørgensen (Lejre) og
Alfred Jensen, samt følgende valgte medlemmer: EinerJensen, Holger Eriksen, Poul Hansen (Kalundborg),
Horn, Edel Saunte, Thisted Knudsen, Øllgaard, BaagøHansen og Thestrup (fra 14/10 Aksel Møller). (F. sp. 32).
2) udvalget for andragender: Kaj Andresen, Kjældgaard [se
kretær], Holger Larsen, Wiggo Larsen [formand], Mørk,
From, Heick, Ninn-Hansen og Rasting. (F. sp. 32).
3) udvalget for prøvelse af valg: Edel Saunte [formand], Victor
Gram, Poul Hansen (Svendborg), Holger Larsen, Gideon,
Harald Nielsen, Hanne Budtz, Clausen (Olufskjær) og
Steen [sekretær]. (F. sp. 32).
4) finansudvalget: Kolbjørn, Bundvad, Leonhard Hansen,
Poul Hansen (Svendborg), Lars P. Jensen, Teichert,
Jensen-Broby [formand], Himmelstrup, Thorkil Kristen
sen, Øllgaard, Aksel Møller, Tesdorpf, Thestrup [sekretær],
Bertel Dahlgaard og Skytte. (F. sp. 32).
5) lønningsudvalget: Holger Eriksen, Kaj Andresen, Ingvard
Dahl, Carl P. Jensen, Kai Jensen, Peter Jørgensen, M.
Larsen, Henry Christensen, Heick, Arnth Jensen [sekre
tær], Thisted Knudsen, Baagø-Hansen, Karl Olsen [for
mand], Erna Sørensen og Svend Jørgensen. (F. sp. 33).
Til at føre tilsyn med folketingets bogsamling valgtes:
Kolbjørn.
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Efter at folketinget den 17. december 1953 havde ved
taget en ny forretningsorden, foretoges samme dag nyt valg af
præsidium bestående af 1 formand og 3 næstformænd.
Til formand valgtes: statsrevisor Gustav Pedersen (S), til
1. næstformand: fhv. minister Arnth Jensen (V), til 2. næst
formand: fhv. minister, direktør Halfdan Hendriksen og til
3. næstformand: fhv. minister, gårdejer Jørgen Jørgensen (Lejre),
(F. sp. 2141).

Samme dag foretog tinget endvidere nyvalg til de i for
retningsordenens § 7 foreskrevne stående udvalg, nemlig:
1) udvalget for forretningsordenen, bestående af tingets præ
sidium: Gustav Pedersen [formand], Arnth Jensen [næst
formand], Halfdan Hendriksen og Jørgen Jørgensen (Lejre),
samt følgende valgte medlemmer: Alsing Andersen, EinerJensen, Holger Eriksen, Poul Hansen (Kalundborg),
Hauberg, Horn, Evald Kristensen, Edel Saunte, Marius
Buhl, Erik Eriksen, Thisted Knudsen, Sønderup, Øllgaard,
Ole Bjørn Kraft, Aksel Møller, Poul Sørensen og Steen.
(F. sp. 2141).
2) udvalget til valgs prøvelse: Edel Saunte [formand], Victor
Gram, Poul Hansen (Svendborg), Erhard Jakobsen, Lund
Jensen, Holger Larsen, Th. Mikkelsen, Lars M. Olsen,
Gideon, Henry Hansen, Heick, Kr. Juul, Harald Nielsen,
Hanne Budtz, Clausen (Olufskjær), Reedtz-Thott og Steen
[næstformand]. (F. sp. 2141).
3) finansudvalget: Kolbjørn, Bundvad, Leonhard Hansen,
Poul Hansen (Svendborg), Lars P. Jensen, Peter Kri
stensen, Teichert, Damsgaard, Himmelstrup (fra 9/i Jør
gen Gram), Jensen-Broby [formand], Thorkil Kristensen,
Øllgaard, Aksel Møller, Tesdorpf, Thestrup [næstformand],
Bertel Dahlgaard og Skytte. (F. sp. 2141).
4) lønningsudvalget: Holger Eriksen, Kaj Andresen, Ingvard
Dahl (fra 12/5 Robert Sørensen), Carl P. Jensen, Kai Jen
sen, Peter Jørgensen, Aage Knudsen, M. Larsen, Henry
Christensen, Niels Eriksen, Heick, Arnth Jensen [næstfor
mand], Thisted Knudsen, Baagø-Hansen, Karl Olsen
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[formand], Erna Sørensen og Svend Jørgensen. (F. sp.
2142).
5) indfødsretsudvalget: Axel Ivan Pedersen (formand), Bladt,
Brodthagen, Lysholt Hansen, K. Axel Nielsen, Sofie
Pedersen, Edel Saunte, Chr. Thomsen, Vagn Bro, Jørgen
Gram, Heick, Peter Larsen, Helga Pedersen, Clausen
(Olufskjær), Marie Antoinette von Lowzow, Carsten Raft
og Ingeborg Refslund Thomsen [næstformand]. (F. sp.
2142).

Til at føre tilsyn med folketingets bibliotek valgtes: Kol
bjørn og Helga Pedersen (F. sp. 2142).
Til at føre det i grundlovens § 71 omhandlede tilsyn med
behandlingen af personer, som er underkastet frihedsberøvelse,
valgtes: Frode Jakobsen, Kaj Andresen [formand], Boye Han
sen, Edel Saunte (fra 20/i Peter Jørgensen), From, Helga Pe
dersen [næstformand], Kristen Amby, Hanne Budtz (fra 11/2
Erna Sørensen) og Ingeborg Refslund Thomsen. (F. sp. 2142).

Ministeriet.
I dagene efter folketingsvalget den 22. september 1953
førte daværende statsminister Erik Eriksen politiske forhand
linger med repræsentanter for flere af de udenfor regeringssam
arbejdet stående partier for at få klarlagt, om regeringen kunne
fortsætte — eventuelt efter en omdannelse — eller måtte træde
tilbage. Resultatet af disse forhandlinger forelå den 29. sep
tember, da regeringen besluttede sig til at demissionere og den
tidligere statsminister Hans Hedtoft derefter af kongen blev op
fordret til at danne regering.
Herom udsendtes samme dag af kabinetssekretariatet føl
gende meddelelse:
„Hans Majestæt Kongen modtog tirsdag eftermiddag stats
minister Erik Eriksen, der indgav ministeriets afskedsbegæring.
Hans Majestæt har derefter i løbet af eftermiddagen modtaget
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formændene for de politiske partier, som overfor kongen rede
gjorde for deres opfattelse af den foreliggende politiske situ
ation.
Efter den således stedfundne orientering og efter fornyet
samtale med statsministeren har Hans Majestæt opfordret for
henværende statsminister Hans Hedtoft til at danne nyt mini
sterium.“
Der gjordes derpå forsøg på at få tilvejebragt en socialdemokratisk-radikal regering. Da dette ikke lykkedes, dannedes i
stedet for en rent socialdemokratisk regering, der udnævntes
30. september 1953, og hvis sammensætning findes anført side 2.
Forhenværende minister Jens Otto Krag blev ved den nye
regerings tiltræden „minister uden portefeuille med særligt hen
blik på udenrigshandelen og samordning af den økonomiske
politik“, men udnævntes ved kgl. resolution af 26. oktober 1953
til økonomi- og arbejdsminister, idet det samtidig bestemtes, at
den hidtidige arbejds- og socialminister, Johan Strøm, fremtidig
skulle være socialminister. Under økonomi- og arbejdsministeren
henlagdes foruden opgaverne vedrørende udenrigshandel og
økonomisk samordning de af den hidtidige arbejds- og social
minister varetagne beskæftigelsesmæssige anliggender, herunder
arbejdsmarkedskommissionen og anlægsudvalget. (F. sp. 422).
Ved kgl. resolution af 27. maj 1954 overførtes tilsynet
med udgivelsen af lovtidende og ministerialtidende fra ju
stitsministeriets til statsministeriets forretningsområde (F. sp.
6202).

Folketingsvalget i september 1953.
Efter den nye grundlovs ikrafttræden skulle der afholdes
nyt almindeligt valg til folketinget. Dette skete i henhold til
kgl. åbent brev af 25. august 1953 den 22. september 1953,
bortset fra Færøerne og Grønland, hvor valget afholdtes hen
holdsvis 8. oktober 1953 og 25. august 1953. Ved valget kom
den nye valglov af 31. marts 1953, hvorefter folketinget skal
have 179 medlemmer, herunder 2 repræsentanter for Færøerne
og 2 for Grønland, for første gang til anvendelse.
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Ved valget den 22. september 1953 (valget af repræsentan
ter for Færøerne og Grønland omtales nedenfor) afgav 2 172 03f>
af ialt 2 695 554 valgberettigede personer deres stemme. Valg
deltagelsen var således 80,6 pct. mod 80,8 pct. ved folketings
valget i april 1953 og 81,9 pct. ved valget i 1950. Til sammenlig
ning skal iøvrigt anføres, at valgdeltagelsen var særlig stor i
1943 (89,5 pct.) og særlig lav i 1939 (79,2 pct.).
Af samtlige ved valget afgivne stemmer var 3 655 blanke
og 1 990 ugyldige af andre grunde, tilsammen 5 645, hvilket
svarer til rundt regnet % pct• af stemmerne, omtrent det samme
som ved de nærmest foregående valg.
I valget deltog 7 partier, nemlig foruden de forud i folke
tinget repræsenterede 6 partier et nyt parti, de uafhængige?
mens dansk samling, som deltog i det foregående valg i april
1953, ikke opstillede kandidater ved valget i september. End
videre opstilledes i den sønderjyske amtskreds en kandidat
udenfor partierne, Hans Schmidt, der efter at have opnået valg
anmeldte slesvigsk parti som politisk parti (F. sp. 37). Samtlige
7 i valget deltagende partier opstillede kandidater i alle landets
stor- og amtskredse med den undtagelse, at de uafhængige ikke
opstillede på Bornholm.
Følgende oversigt viser dels, hvordan de gyldige stemmer
ved valget i september 1953 fordelte sig på partierne, dels par
tiernes procentvise andel i stemmetallene ved valgene i sep
tember og april 1953.
Stemmetal
sept. 1953

Socialdemokratiet.....................
Venstre.......................................
Konservative folkeparti..........
Radikale venstre.......................
Kommunistiske parti...............
Retsforbundet...........................
De uafhængige...........................
Dansk samling...........................
Tyske mindretal.........................

Stemmernes pro
centvise fordeling
sept. 1953 april 1953-

894 913
499 656
364 960
169 295
93 824
75 449
58 573
—
9 721

41,3
23,1
16,8
7,8
4,3
3,5
2,7
—
0,5

40,4
22,1
17,3
8,6
4,8
5,6
—
0,8
0,4

2 166 391

100,0

100,0
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Mandatfordelingen ved valget i september 1953 fremgår af
nedenstående oversigt, der tillige angiver partiernes mandattal
ved valget i april 1953 med tilføjelse af, hvordan resultatet ville
være blevet, om den nye valglov havde haft gyldighed allerede
dengang.
September
1953

Socialdemokratiet................
Venstre...................................
Konservative folkeparti . .. .
Radikale venstre..................
Kommunistiske parti..........
Retsforbundet.......................
Tyske mindretal....................

April 1953
Efter gammel Beregn, efter
nye valglov
valglov

74
42
30
14
8
6
1

61
33
26
13
7
9
—

71
39
31
15
8
10
1

175

149

175

Af de valgte kandidater var 17 kvinder ved valget i sep
tember 1953 mod 14 ved valget i april 1953.
Ved folketingsvalget på Færøerne den 8. oktober 1953 gen
valgtes uden afstemning, idet der ikke var anmeldt flere kan
didater, de 2 hidtidige folketingsmænd, P. M. Dam (socialde
mokratiet) og Johan Poulsen (sambandspartiet).
Ved folketingsvalget i Grønland den 25. august 1953, der
afholdtes efter reglerne i den særlige valglov for Grønland af
5. juni 1953, var antallet af valgberettigede 9 356 og antallet
af afgivne stemmer 6 415, svarende til 68,6 pct. Af de afgivne
stemmer var 10 blanke, mens 222 blev erklæret ugyldige, ialt
svarende til 3,6 pct. af de afgivne stemmer.
11. opstillingskreds (Nordgrønland) valgtes Fr. Lynge med
1 957 stemmer eller over 64 pct. af alle gyldige stemmer i
kredsen. I 2. opstillingskreds valgtes Augo Lynge med 1 902
stemmer eller over 60 pct. af alle gyldige stemmer i kredsen.
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Nordisk Råd.
Den danske delegation, der valgtes af folketinget 22. oktober
1953, og hvis sammensætning findes anført side 634, konsti
tuerede sig efter valget med Erik Eriksen som formand og
Einer-Jensen, Jørgen Jørgensen (Lejre), Ole Bjørn Kraft og
Gustav Pedersen som medlemmer af arbejdskomiteen. Ved val
get til formand for den danske gruppe indtrådte Erik Eriksen
samtidig i stillingen som rådets præsident. Gruppens general
sekretær var cand. mag. Frantz Wendt.
Rådet holdt sin anden session i dagene 9.—18. august i
Oslo i stortingets hus. På rådets første mødedag åbnede fhv.
statsminister Erik Eriksen som præsident forhandlingerne. Der
efter valgtes formanden for den norske delegation, stortings
præsident Einar Gerhardsen, til præsident og Erik Eriksen,
Danmark, redaktør Sigur dur Bjarnason, Island, samt professor
Nils Herlitz, Sverige, til vicepræsidenter.
I sessionen i Oslo deltog alle de ordinære valgte medlemmer
samt som regeringsrepræsentanter statsministeren, udenrigs
ministeren, finansministeren, undervisningsministeren, justits
ministeren, handelsministeren samt økonomi- og arbejdsmini
steren.
Rådets forhandlinger foregik dels i plenarmøder, som var
åbne for offentligheden, dels i lukkede møder i fire komiteer
for henholdsvis kulturpolitiske spørgsmål, økonomiske og trafi
kale spørgsmål, socialpolitiske spørgsmål og almindelige lovgivningsspørgsmål. Bertel Dahlgaard valgtes til formand for den
økonomiske komité og Ole Bjørn Kraft til næstformand for den
kulturelle komité.
Rådet fik forelagt i alt 35 sager. Af disse var de 17 forslag til
rekommandationer, hvoraf regeringerne havde stillet 2. 12 sager
var meddelelser fra regeringerne om deres arbejde med rekom
mandationerne fra 1. session i 1953, 1 sag var en rapport fra
et udvalg, som rådet havde nedsat til at arbejde mellem
sessionerne, mens 4 sager udgjordes af beretningerne fra de
såkaldte permanente nordiske samarbejdsorganer (den social
politiske komité, nordisk udvalg for lovsamarbejde, nordisk
3
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kulturkommission og den parlamentariske komité for friere
samfærdsel) og endelig 1 sag af beretningen fra det fælles
nordiske udvalg for nordisk økonomisk samarbejde.
De fire komiteer, rådets plenarforsamling nedsatte, afgav
ialt 50 indstillinger, som plenarforsamlingen godkendte. De
30 indstillinger mundede ud i rekommandationer (henstillinger)
til regeringerne. Ved et møde mellem rådets præsidium og
repræsentanter for regeringerne aftaltes det, hvilke regeringer
der skulle påtage sig at koordinere og lede arbejdet med de
enkelte rekommandationer.
Den mest betydningsfulde af rekommandationerne var
nr. 22 angående økonomisk samarbejde og et fælles marked.
Den godkendtes med 43 stemmer (samtlige danske og svenske
medlemmer, halvdelen af de norske og 3 af de 5 islandske
medlemmer). Otte af de norske medlemmer og et af de islandske
afholdt sig fra at stemme. Resolutionen havde følgende ordlyd:
Det nordiske råd henstiller til regjeringene å fremme et
utvidet økonomisk samarbeid i Norden. Spesielt henstiller
Rådet
1. at regjeringene søker å legge vilkårene til rette for opp
rettelse av et felles nordisk marked på så store områder
som mulig,
2. at regjeringene på grunnlag av det materiale som er fram
lagt av det felles nordiske utvalg for økonomisk samarbeid
klarlegger mulighetene for å anvende ens tollsatser og
eventuelle restriksjoner overfor ikke-nordiske land, og tar
opp et arbeid for å avvikle tollavgiftene og handelsrestrik
sjonene ved de internordiske grenser i det omfang og i den
takt som anses forenlig med de enkelte lands særlige for
hold,
3. at regjeringene opptar forhandlinger om konkrete sam
arbeidsoppgaver, som er av betydning for de nordiske
lands produktivitet og levestandard, herunder samarbeid
om den teknisk-naturvitenskapelige, landbruksvitenskape
lige og annen forskning, om kraftspørsmålet og andre fore
liggende produktivitets- og investeringsoppgaver,
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4. at regjeringene gir ansvarlige organer til oppgave å fremme
og overvåke arbeidet i samsvar med de foran angitte
retningslinjer.

Alle dokumenter vedrørende rådets sessioner såvel som de
stenografiske referater af forhandlingerne i plenarforsamlingen
offentliggøres i „Nordisk Rådstidende“. De enkelte bind beteg
nes med sessionens nummer og år.

Folketingssalens udsmykning med
malerier.
Efter afslutningen af folketingets møde torsdag den 3.
juni 1954 anmodede tingets formand medlemmerne om at for
blive i salen, idet Ny Carlsbergfondets bestyrelse ville komme
tilstede for at overgive to af professor Olaf Rude til folketings
salen udførte malerier, der var skænket rigsdagen i anledning
af grundlovsjubilæet den 5. juni 1949.
Efter at Ny Carlsbergfondets bestyrelse derpå havde ind
fundet sig og var blevet budt velkommen af folketingets for
mand (Gustav Pedersen), overbragtes gaven af direktør for Ny
Carlsbergfondet Thorlacius-Ussing, der i en tale gjorde rede for,
hvordan tanken om disse malerier var opstået, og hvordan det
var lykkedes at få den virkeliggjort. Han sluttede med at ud
tale håbet om, „at medlemmerne må blive glade for malerierne,
og at billederne må bringe en hilsen fra det danske land, det
danske vejr og den danske kunst ind i denne sal, hvor et så
betydningsfuldt og for hele landet gavnligt arbejde øves. Må
vi dertil knytte håbet om, at materielle og åndelige fremskridt
stedse må gå hånd i hånd. I hårde tider er der en tilbøjelighed
til, at de kulturelle institutioner sakker agterud.“
De to malerier blev derpå afsløret, og folketingets formand
fremsatte en hjertelig og dybtfølt tak for den kostbare gave
3*
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i en tale, i hvilken han gav udtryk for beundring for den kunst
neriske indsats, som maleren, professor Rude, havde ydet ved
arbejdets udførelse. „Der er hermed givet et stort og værdifuldt
bidrag til at skabe den ramme om så vigtig en funktion, som
lovgivningsarbejdet er, der er dette arbejde værdigt.“

Fortegnelse over de i
folketingsåret 1953—54 behandlede
sager.
I folketingsåret 1953—54 blev der fremsat 194 lovforslag (177
regeringsforslag, 17 fremkommet ved privat initiativ). Af regerings
forslagene blev 1 under behandlingen delt i 3 selvstændige lovforslag.
Af de fremsatte lovforslag er 149 endeligt vedtaget (A.), 47 blev
ikke behandlet til ende eller bortfaldt (B.).
Desuden forelå en række forslag til beslutninger, forespørgsler,
redegørelser fra ministre (C.) m. m.

A.
Vedtagne lovforslag.
I. Fremsat af regeringen.
Statsministeren vedrørende:

1. Lov om ændringer i lovgivningen om folketingets valg af
medlemmer til visse kommissioner og nævn m. v...............
2. Lov om årpenge til medlemmer af det kongelige hus........
3. Kriminallov for Grønland.....................................................
4. Lov for Grønland om ægteskabs indgåelse og opløsning.
5. Lov om tilføjelser til lov om rettens pleje i Grønland.
(Ægteskabssager)...................................................................
6. Lov om tillæg til lov nr. 431 af 17. december 1952 om
„Nordisk Mineselskab A/S“.................................................

side

65
66
69
77
84

85

Udenrigsministeren vedrørende:

7. Lov om det udenrigspolitiske nævn.....................................

88

Finansministeren vedrørende:

8. Finanslov for finansåret fra 1. april 1954 til 31. marts 1955 49
9. Lov om tillægsbevilling for finansåret fra 1. april 1953 til
31. marts 1954....................................................................... 55
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10. Lov om statsgaranti ved betalingsaftaler med udlandet og
om udstedelse af statsforskrivninger i forbindelse med
sådanne aftaler...................................................................... 91
11. Lov om anvendelse af modværdien af de i henhold til Det
europæiske Genopbygningsprogram modtagne gaveydelser 93
12. Lov om midlertidige bestemmelser vedrørende påligningen
af indkomst- og formueskat til staten................................. 97
13. Lov om udskrivning af indkomst- og formueskatten til
staten for skatteåret 1954—55............................................. 104
14. Lov om begrænsning af adgangen til fradrag i den skatte
pligtige indkomst af udgifter til vedligeholdelse af visse
ejendomme............................................................................ 106
15. Lov om udskrivning af en værneskat for skatteåret
1954—55................................................................................ 107
16. Lov om en tillægsindkomstskat for skatteåret 1954—55. 109
17. Lov om børnetilskud............................................................. 109
18. Lov om præmiering af opsparing.......................................... 110
19. Lov om forlængelse af skattefritagelsen i henhold til lov
nr. 117 af 9. aprü 1933 om lempelse i beskatningen til staten
af nyopførte bygninger......................................................... 114
20. Lov om forlængelse af midlertidige ændringer i forbrugs
afgiftslove (I) ...................................................................... 115
21. Lov om forlængelse af midlertidige ændringer i forbrugs
afgiftslove (II)............................................................ 118
22. Lov om forskellige forbrugsafgifter........................... 120
23. Lov om forlængelse af lov om forskellige forbrugsafgifter 121
24. Lov om omsætningsafgift af forskellige varer........... 122
25. Lov om forlængelse af lov om omsætningsafgift af forskel
lige varer..................................................................... 124
26. Lov om kontrol med omsætningen af spiritus og vin.... 125
27. Lov om forhøjelse af afgiften på omsætningen af stærke
drikke..................................................................................... 128
28. Lov om nedsættelse af beskatningen af frugtvin................. 133
29. Lov om ændring i beskatningen aføl................................... 133
30. Lov om ændring i lov om tobaksafgifter............................. 134
31. Lov om ændringer i lov om toldafgifterne m. m............... 135
32. Lov om en tillægsafgift af visse motorkøretøjer m. v. for
finansåret 1954—55............................... '.............................. 137
33. Lov om ændring i lov om afgift af benzin......................... 138
34. Lov om Kongeriget Danmarks Hypotekbank.................... 143
35. Normeringslov for finansåret 1954—55............................... 147
36. Lov om ændringer i og tilføjelser til lov nr. 301 af 6. juni
1946 om statens tjenestemænd............................................ 151
37. Lov om midlertidigt løntillæg m. v. til statens tjenestemænd
m.fl......................................................................................... 153
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Landbrugsministeren vedrørende:

38. Lov om udførsel og indførsel af levende dyr m. v..............
39. Lov om forbrugerpriserne på mælk.....................................
40. Lov om tillæg til statshusmandsloven. (Vedrørende for
købsret, rentebetaling m. v.)................................................
41. Lov om udlån til statshusmandsbrug m.m......................
42. Lov om tillæg til lov om opførelse af arbejderboliger på
landet. (Vedr. maksimumsbeløb for byggelån m. m.)....
43. Lov om udlån til arbejderboliger på landet.*...................
44. Lov om ændring af lov om indkøbsforeninger for mindre
jordbrugere............................................................................
45. Lov om tillæg til lov nr. 145 af 28. april 1931 om jagten..
46. Lov om ændring af lov nr. 215 af 12. april 1949 om be
kæmpelse af smitsomme sygdomme hos bier og om for
anstaltninger til biavlens fremme........................................
47. Lov om beskyttelse af bier mod giftige plantebeskyttelses
midler ....................................................................................
48. Lov om tillæg til lov om midler til bekæmpelse af plante
sygdomme, ukrudt og visse skadedyr..................................

161
164
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175
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179
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185

Fiskeriministeren vedrørende:

49.
50.
51.
52.

Lov om kvalitetskontrol med fisk og fiskevarer...............
Lov om ind- og udførsel af fisk............................................
Lov om støtte til nybygning af fiskerfartøjer m. v...........
Lov om udlån til afsætningsvirksomheder m. v.indenfor
fiskerierhvervet.....................................................................
53. Lov om ophævelse af lov nr. 79 af 19. marts 1930, jfr. lov
nr. 91 af 31. marts 1936 og lov nr. 524 af 22. december
1947, om oprettelse af et fiskeriråd..................................

188
191
192
195
197

Indenrigs- og boligministeren vedrørende:

54. Lov om ændring i lov vedrørende personlig skat til kom
munen ....................................................................................
55. Lov om ændring af loven om indkomstskat til Køben
havns kommune m. m...........................................................
56. Lov om ændring i lov nr. 84 af 31. marts 1937 om økono
misk udligning m. v. mellem Københavns kommune og
Frederiksberg og Gentofte kommuner.................................
57. Lov om ændringer i loven om den fælleskommunale ud
ligningsfond. (Vedrørende tilskud til skoleudgifter m. v.).
58. Lov om midlertidig ændring i loven om den fælleskom
munale udligningsfond (vedrørende udskrivningen af fæl
leskommunal indkomstskat for skatteåret 1954—55).......
59. Lov om ændring i lov om kommunale valg og lov om valg
til folketinget.........................................................................
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Lov om forlængelse af midlertidig lov nr. 193 af 12. april
1949 om ændring i lov om apotekerafgift og tilskud fra
apotekerfonden........................................................................ 223
Lov om forlængelse af midlertidig lov nr. 119 af 23. marts
1948 om ændringer i kapitel VI i lov nr. 107 af 31. marts
1932 om apoteker væsenet. (Pensioner til apotekere og
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Lov om apotekervæsenet...................................................... 225
Lov om ændring af lov nr. 182 af 23. juni 1932 om sund
hedsvæsenets centralstyrelse................................................ 233
Lov om ændring i lov nr. 138 af 10. maj 1915 om for
anstaltninger mod smitsomme sygdommes udbredelse... 234
Lov om ændring i lov nr. 145 af 12. marts 1918 om for
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Socialministeren vedrørende:

80. Lov om en særlig ydelse til alders- og invaliderentemodtagere m. fl. samt om ændring af folkeforsikringsloven
(vedr. størrelsen af rentens grundbeløb)............................... 254
81. Lov om en særlig ydelse til alders- og invaliderentemod
tagere m. fl............................................................................... 258
82. Lov om ændringer i lov om offentlig forsorg (om adgang
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86. Lov om ændring i lov om offentlig forsorg (vedrørende den
offentlige skolebespisning).......................................... 271
87. Lov om ændringer i forsorgslovens § 257 vedrørende tale
lidende.......................................................................... 273
88. Lov om ændring af fabrikloven.................................. 275
89. Lov om almindelig arbejderbeskyttelse................... 278
90. Lov om arbejderbeskyttelse indenfor handels-og kontor
virksomhed
283
91. Lov om arbejderbeskyttelse indenfor landbrug,skovbrug
og gartneri................................................................... 285
Økonomi- og arbejdsministeren vedrørende:

92. Lov om ændring i lov nr. 138 af 29. marts 1947 om for
anstaltninger til imødegåelse af ungdomsarbejdsløshed... 286
93. Lov om afgørelse af den mellem Andels- og Privatslagte
riernes Arbejdsgiverforeninger og Dansk Slagteriarbejder
forbund bestående uoverensstemmelse.............................. 289
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Finanslov
for finansåret fra 1. april 1954 til 31. marts 1955. (Finansminister Kampmann). [D. sp. 1. — D. sp. 4425].
Fremsat mundtligt i folketinget 18/n (F. sp. 1018). 1. beh.
26/n (F. sp. 1235, 1288, 1319, 1387, 1459, 1632, 1760, 1873,
2018 og 2072). Partiernes ordførere: Kolbjørn, Thorkil Kristen
sen, Aksel Møller, Bertel Dahlgaard, Alfred Jensen og Oluf
Pedersen. Henvist til finansudvalget. Betænkning (D. sp.
2571) afgivet 9/3. (Ordfører: Thestrup). 2. beh. 19/3 (F. sp.
4374). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænk
ning (D. sp. 4021) afgivet 24/3. 3. beh. 31/3 (F. sp. 4678 og 4718).
Loven stadfæstet 31. marts 1954. (Lovt. B. nr. 9).
Finanslovforslaget udviste ved fremsættelsen driftsindtæg
ter til beløb 3 156,8 mill. kr. og driftsudgifter til beløb 3 151,6
mill, kr., så at der var budgetteret et overskud på 5,2 mill. kr.
Disse beløb forøgedes under sagens behandling i folketinget
med henholdsvis 66,2 mill, kr., 64,0 mill. kr. og 2,2 mill, kr.,
hvorved det anslåede overskud kom op på 7,4 mill. kr.
Ved fremsættelsen udtalte finansministeren indledningsvis:
„Som det vil være det høje ting bekendt, blev der ved § 45
i den i år vedtagne grundlov indført nye bestemmelser om finans
lovens fremsættelse. Mens tidspunktet for fremlæggelsen i den hidtil
gældende grundlov var fastsat til straks efter hver ordentlig rigs
dags sammentræden den første tirsdag i oktober, går bestemmel
serne nu ud på, at forslag til finanslov for det kommende finansår
skal fremsættes for folketinget senest fire måneder før finansårets
begyndelse. Fremsættelse af finanslovforslaget skal således nu
finde sted inden udgangen af november måned.
Ved udskydelsen af tidspunktet for finanslovforslagets fremsæt
telse skulle budgetteringen på de enkelte finanslovkonti blive mere
underbygget end tidligere. Ved udarbejdelsen af forslaget må be
regningerne over de ventede indtægter og udgifter i det kom
mende finansår støtte sig dels på regnskabstallene i det senest
afsluttede finansår, dels på erfaringerne i den forløbne del af det
4

50

Finansloven.

1953/
71954

finansår, vi befinder os i. Statsregnskabet for det sidste finansår,
der efter bestemmelserne i grundlovens § 47 skal fremlægges for
folketinget senest seks måneder efter finansårets udløb, foreligger
fuldt udarbejdet i løbet af september måned, således at man nu,
modsat tidligere, kan drage nytte deraf under finanslovforslagets
udarbejdelse. Tillige vil der inden finanslovforslagets endelige ud
formning være forløbet en større del af det løbende finansår, såle
des at man med mere sikkerhed kan benytte erfaringerne også fra
dette år.
På den anden side er det tidsrum, i hvilket finanslovforslaget
er til behandling i folketinget, blevet indskrænket fra omtrent 6
måneder til lidt over 4 måneder. Der bliver således mindre tid til
udarbejdelse og behandling af eventuelle ændringsforslag. Man
har også af denne grund bestræbt sig for på finanslovforslaget at
medtage mest muligt af de ventede indtægter og udgifter i det
kommende finansår for derved at søge antallet og omfanget af æn
dringsforslag begrænset. For at tinget dog kan få lejlighed til en
debat om finanslovforslaget inden jul, fremsættes forslaget alle
rede nu, to uger før den i grundloven fastsatte frist.
Forslaget har i det væsentlige samme form som de senere års
finanslove. Som bekendt arbejder for tiden et udvalg med spørgs
mål om statens budget og regnskab, og der er af dette udvalg
udarbejdet foreløbige planer om en omlægning af budgettet, således
at dette fremtidig kan fremtræde på en forhåbentlig klarere og
mere overskuelig måde. Et led i disse planer går ud på en væsentlig
ændret opstilling af statens formuekonto, -finanslovens § 26, som i sin
nuværende form er meget uoverskuelig. Jeg håber, at den
ændrede opstilling kan benyttes i det kommende finansår. Så
fremt planerne herom tiltrædes, er det derfor min hensigt at frem
sætte et ændringsforslag til finanslovforslaget, som uden iøvrigt
at tage stiling til forslagets bevillingsmæssige indhold går ud på
en ændret opstilling af de bevillinger, der findes opført på forsla
gets formuekonto, den såkaldte § 26.“
Efter dernæst at have gennemgået budgettets vigtigste poster
gav finansministeren en oversigt over udviklingen på statens driftsog anlægsbudget som helhed.
„Ved opgørelsen herover har jeg kun medtaget de reale ind
tægter og udgifter, d. v. s. der er set bort fra en række afskriv
ningsposter på driftsregnskabet, men til gengæld indregnet en
række indtægter og udgifter, der nu bogføres på statsregnskabets
§ 26. De samlede udgifter skulle herefter opgjort på denne måde
stige fra 3 300 mill. kr. i 1952—53 over 3 765 mill. kr. i indevæ
rende år til henimod 4 milliarder kr. næste år. I disse tal er
samtidig indeholdt skøn over de yderligere udgifter, der må ventes
at ville fremkomme ved tillægsbevillingsloven, og som for inde
værende års vedkommende allerede delvis er bevilget.
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En tilsvarende opgørelse af de samlede indtægter viser en stig
ning fra knap 3 600 mill, kr. i 1952—53 til godt 3 800 mill. kr. i
år og til 3 950 mill. kr. næste år. Stigningen beror, som jeg før
nævnte, på den almindelige indtægtsfremgang og stigningen i om
sætningen af forbrugsbeskattede varer.
Det vil fremgå af de her nævnte tal for indtægter og udgifter
på statens drifts- og anlægsbudget, at medens der endnu i 1952—
53 blev opnået et overskud på henimod 300 mill, kr., vil dette
overskud formindskes stærkt i indeværende år, og for 1954—55 —
det år, finanslovforslaget vedrører — er der, såvidt man i øje
blikket kan skønne, udsigt til balance mellem indtægter og ud
gifter. Det må her tilføjes, at det ved det angivne skøn er forud
sat, at den nuværende gode beskæftigelse kan opretholdes også
i 1954. Hvis der skulle opstå nedgangstendenser i den inden
landske økonomi, vil indtægterne af forbrugsafgifterne give et
mindre provenu, end jeg her har forudsat, samtidig med at en
sådan udvikling vil skabe behov for øgede udgifter på en række
områder.“
Om forskydningerne i statsgældens størrelse og sammensætning
gav ministeren følgende redegørelse:
„Den udenlandske statsgæld udgjorde før krigen, i 1939, ca. 860
mill. kr. I de første krigsår blev der ydet afdrag på gælden,
men fra 1941 hørte afdragsydelserne stort set op. Ved krigens
afslutning udgjorde gælden ca. 710 mill. kr. Fra da af og frem
til slutningen af 1949 øgedes den udenlandske statsgæld, bl. a.
fordi Danmark med henblik på genopbygningen optog forskellige
lån og kreditter og som følge af devalueringen. Ved udgangen af
1949 udgjorde den udenlandske statsgæld ca. 1 700 mill. lir. Læg
ges hertil det beløb på ca. 500 mill, kr., vi ved oprettelsen af den
europæiske betalingsunion skyldte andre lande, og som blev kon
solideret, kommer vi op på en samlet udenlandsk gæld på 2 150
mill, kr. Beløbene blev først overført til statsgælden i marts 1951,
men landet havde pådraget sig gælden på et tidligere tidspunkt,
navnlig i 1946 og 1947.
Fra begyndelsen af 1950 standsede optagelsen af udenlandske
lån stort set, og Danmark genoptog de normale, årlige afdrag på
dollargælden og har efterhånden også påbegyndt en afvikling af
de forfaldne, men ikke effektuerede afdrag. Fra udgangen af 1949
til i dag er der ialt afdraget næsten 550 mill. kr. på den udenlandske
statsgæld, hvorved den er nedbragt til 1 625 mill. kr.
Ved de sidste års ekstraordinære afdrag på dollarlånene er
Danmark godt på vej mod en normalisering af gældsforholdet
overfor USA. Medens de forfaldne, ikke-effektuerede afdrag på
dollargælden i 1949 udgjorde ca. 33 mill, dollars, er de nu redu
ceret til under 8 mill, dollars.
4*

52

Finansloven.

1953/
71954

Selvom den udenlandske statsgæld — målt i kroner og øre —
i dag er ca. dobbelt så stor som før krigen, er den reelle byrde
ved gælden nu mindre end i 1939, hvis vi betragter hele den
udenlandske statsgæld under eet............. 1 1939 svarede den sam
lede udenlandske statsgæld til 6—7 måneders eksport. I 1950 var
den af samme størrelse som værdien af 5—6 måneders eksport,
og i dag svarer den til eksporten i ca. 3 måneder.
En sammenligning af den samlede udenlandske statsgæld med
den totale eksport giver dog nok et for lyst billede af den nuvæ
rende situation. Godt halvdelen af den udenlandske statsgæld er
optaget i dollars. Før krigen rejste dette ikke særlige problemer,
da importindtægter i sterling kunne konverteres til dollars og
anvendes til betaling af renter og afdrag. Indtil videre står denne
mulighed ikke åben. Betalingen må ske med direkte indtjente
dollars. Efter de i oktober måned i år besluttede afdrag er den
samlede dollargæld 111 mill, dollars, hvilket omtrent svarer til
et års dollarindtjening ved eksport og skibsfart. På samme tids
punkt havde andre offentlige institutioner en dollargæld på 16%
mill, dollars, hvoraf 14%
dollars var forfaldet.
Udviklingen i den indenlandske statsgæld siden 1939 blev som
bekendt navnlig præget af den tvungne finansiering af besættelses
udgifterne. Medens den samlede indenlandske statsgæld i 1939
var mindre end 800 mill, kr., var den i begyndelsen af 1946 vokset
til nærved 9 millarder eller 10 gange så meget. Mere end halvdelen
heraf var statens gæld til nationalbanken, medens obligations
gælden udgjorde godt 3 milliarder kr.
Siden 1946 er den indenlandske statsgæld blevet nedbragt
betydeligt, først og fremmest som følge af Marshallhjælpen, hvis
modbeløb i kroner for hovedpartens vedkommende er anvendt til
nedbringelse af statens gæld til nationalbanken. Også de i USA
og Den internationale Bank optagne dollarlån har muliggjort en
nedbringelse af statens gæld til nationalbanken. Endvidere har
eengangsskatten og andre forholdsregler mod pengerigeligheden
virket i samme retning.
Den indenlandske statsgæld var pr. 31. marts 1951 nedbragt
til under 5 400 mill. kr. Derefter er den imidlertid påny steget;
dog er statens gæld til nationalbanken fortsat bragt noget ned,
medens obligationsgælden er steget fra ca. 2 700 mill. kr. i marts
1951 til godt 4 millarder kr. i dag.
Årsagerne til denne ændring i udviklingen var, dels at under
skuddet på valutabalancen efterhånden var reduceret stærkt og
fra slutningen af 1951 afløstes af overskud, dels at udbetalingerne
af byggestøttelån og Marshalllån begyndte at tage fart. Fra sep
tember 1951 har man søgt at neutralisere disse udbetalinger
gennem et løbende salg af statsobligationer, og siden årsskiftet
1951—52 har salget af statsobligationer langt oversteget indfriel-
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serne af ældre lån. Ved udgangen af oktober i år udgjorde statens
indenlandske obligationsgæld som allerede nævnt ialt 4 milliarder
kr. De løbende emissioner begyndte i september 1951 med en
enkelt serie, men senere er antallet af serier udvidet, så det nu er
muligt at efterkomme markedets behov med hensyn til lån med
forskellig løbetid og forskellig nominel forrentning.“
Finanslovforslagets 1. behandling i folketinget formede sig som
sædvanlig som en almindelig politisk debat, hvis omfang dog be
grænsedes noget ved, at man i oktober havde haft den i den nye
grundlov omhandlede åbningsdebat, hvilket også bevirkede, at
finanslovdebatten i højere grad end tidligere fik karakter af en
meningsudveksling om finanspolitiske og økonomiske spørgsmål.
Efter at de politiske ordførere og finansministeren m. fl. ministre
havde gjort rede for henholdsvis partiernes og regeringens politi
ske synspunkter, var der som sædvanlig adskillige medlemmer,
som udtalte sig om anliggender, der særlig interesserede dem,
og stillede spørgsmål, som ministrene senere fik lejlighed til at
besvare.
Efter at finanslovforslaget var overgået til 2. behandling,
behandledes det af finansudvalget, af hvis betænkning det frem
gik, at udvalget havde stillet en række skriftlige spørgsmål til
ministrene og modtaget svar herpå. De væsentligste af disse
spørgsmål og svar var aftrykt i betænkningen, der tillige inde
holdt oplysninger vedrørende afholdte samråd med ministrene.
Af ændringsforslag fremsattes i betænkningen kun et enkelt, der
gik ud på en ændret opstilling af de foreslåede bevillinger på § 26
(jfr. herom finansministerens indledende bemærkninger ved
fremsættelsen af finanslovforslaget), men således at paragraffens
bevillingsmæssige indhold forblev uændret, idet man iøvrigt
som i de nærmest foregående år ønskede at stille alle ændrings
forslag vedrørende finanslovforslaget til dettes 3. behandling.
Efter at Thestrup (KF) som ordfører for finanslovforslaget
havde gjort rede for det af finansministeren stillede og af udvalget
tiltrådte ændringsforslag, fik Alfred Jensen (DK) ordet for at
fremsætte nogle finanspolitiske synspunkter, der afsluttedes med
fremsættelsen af følgende forslag om motiveret dagsorden:
„Idet folketinget udtaler, at udgifterne til militærvæsenet bør
nedskæres med mindst 500 mill, kr.,
fortsætter det behandlingen af forslag til finanslov for det kom
mende finansår.“
Efter at dette forslag var forkastet med 98 stemmer imod 5
(6 medlemmer (DR) undlod at stemme), vedtoges ændringsfor
slaget uden afstemning.
Til finanslovforslagets 3. behandling forelå fra udvalget en
tillægsbetænkning omfattende ialt 339 ændringsforslag, der alle
med undtagelse af nr. 274 var tiltrådt af hele udvalget.
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Ændringsforslag nr. 274, der var stillet af de radikale udvalgs
medlemmer, gik ud på indføjelse af en tekstanmærkning under
§ 22 af følgende ordlyd:
„På de militære budgetter søges tilvejebragt besparelser på
ca. 150 mill. kr. fordelt på de enkelte drifts- og anlægsbevillinger
efter forsvarsministerens nærmere skøn over, hvor besparelserne
mest hensigtsmæssigt under de i finansårets løb givne forhold
kan foretages.
Forsvarsministeren bemyndiges til at gennemføre en nedsæt
telse af den militære tjenestetid på områder, hvor han finder,
at forholdenes udvikling i finansårets løb gør en sådan nedsættelse
tilrådelig.“
Det af udvalget tiltrådte ændringsforslag nr. 285 var i over
ensstemmelse med et forslag, fremsat i og tiltrådt af det udvalg,
der havde behandlet en række lovforslag om direkte skatter (se
side 104). Det gik ud på indføjelse af en tekstanmærkning under
§ 25 af følgende ordlyd:
„Af finansministeriet indsættes i finansåret 1954—55 månedlig
10 000 000 kr. på en dertil indrettet konto i Danmarks National
bank, hvorover der kun kan disponeres ved lov.“ (Som omtalt
side 132 er det siden vedtaget at forhøje den månedlige bin
ding fra 10 mill. kr. til 20 mill. kr. og at lade ordningen have
gyldighed for tiden indtil udgangen af finansåret 1955—56).
Af Damsgaard (V) og Fibiger (KF) var udenfor betænkningen
stillet et ændringsforslag om opførelse af et beløb på § 26 til
fortsættelse af arbejdet med anlæg af en fiskerihavn ved Hanst
holm.
Fra kommunistisk side var udenfor betænkningen stillet æn
dringsforslag om nedsættelse af den militære tjenestetid til 12
måneder for værnepligtige, der tidligere har haft sådan eller kortere
tjenestetid, samt om tilvejebringelse af besparelser på de militære
budgetter til et beløb af mindst 500 mill. kr.
Såvel det radikale venstres ændringsforslag nr. 274 i betænk
ningen som de udenfor betænkningen stillede ændringsforslag
forkastedes, mens samtlige af finansudvalget tiltrådte ændrings
forslag blev vedtaget.
Ved den endelige afstemning om finanslovforslaget vedtoges
dette i den ændrede affattelse med 135 stemmer mod 7 (DK),
idet 4 medlemmer (DR) afholdt sig fra at stemme.
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Lov om tillægsbevilling
for finansåret fra 1. april 1953 til 31. marts 1954. (Finansminister Kampmann). [D. sp. 2801. — D. sp. 5865].
Fremsat skriftligt i folketinget 11/3 (F. sp. 4034). 1. beh. 17/3
(F. sp. 4230). Partiernes ordførere: Poul Hansen (Kalundborg),
Erik Eriksen, Aksel Møller, Bertel Dahlgaard, Alfred Jensen
og Hans Hansen (Hørby). Henvist til finansudvalget. Betænk
ning (D. sp. 5125) afgivet 13/5. (Ordfører: Thestrup). 2. beh. 31/5
(F. sp. 5877). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. 3. beh.
3/6 (F. sp. 6102). Loven stadfæstet 11. juni 1954. (Lovt. B. nr. 14).

På -finansloven for 1953—54 er driftsindtægterne opført med
2779,2 mill. kr. og driftsudgifterne med 2778,8 mill, kr., hvilket
giver et anslået driftsoverskud på 0,4 mill. kr.
På det af finansministeren fremsatte tïllœgsbeviïlingslovforslag for samme finansår regnedes der med en stigning i drifts
indtægterne på 490,5 miil. kr. og en stigning i driftsudgifterne
på 485,4 mill, kr., altså en forøgelse af driftsoverskuddet med
5,1 mill. kr. til 5,5 mill. kr.
Under forslagets behandling i folketinget steg budgettets
driftsindtægter med 11,9 mill. kr. og dets driftsudgifter med
8,4 mill. kr. Det samlede resultat skulle herefter, når finanslov
og tillægsbevillingslov tages under eet, blive et driftsoverskud
på omkring 9 mill. kr.
Ved lovforslagets 1. behandling henvistes lovforslaget uden
forudgående debat til finansudvalget, hvis arbejde med sagen
resulterede i en enstemmig betænkning omfattende ialt 859 æn
dringsforslag, som alle blev vedtaget uden afstemning ved 2.
behandling, efter at Thestrup (KF) som udvalgets ordfører havde
gjort rede for de vigtigste af ændringsforslagene.
Ved 3. behandling udspandt der sig en almindelig politisk debat,
under hvilken et stort antal spørgsmål af forskellig art bragtes på
tale, derunder ikke mindst valutasituationen.
Om denne fremsatte statsministeren nogle udtalelser, hvoraf
følgende uddrag gengives:
„Regeringen betragter valutasituationen som alvorlig og
mener, at den giver anledning til bekymring. ... Regeringen har
da også allerede taget visse skridt til at imødegå valutatabet. Jeg
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tænker dels på reduktionen i de statslige anlægsarbejder, både de
civile og de militære, med 50 mill, kr., ligesom jeg også tænker på
den stedfundne nedskæring af tildelingsbilerne, hvorved det til
stræbes at holde årets samlede bilimport fast på de oprindelig til
sigtede 30 000, hvilket i parentes bemærket er 5 000 flere end im
porteret i fjor. Nu spørger man, om regeringen betragter disse
allerede foretagne foranstaltninger som tilstrækkelige, eller om
yderligere vil være at foretage. Hverken jeg eller nogen anden er
i stand til at have nogen sikker viden om, hvorledes den fortsatte
valutaudvikling vil blive. Det afhænger af mange ting, det af
hænger af vejrlig og høst, det afhænger af den økonomiske udvik
ling her i Europa og i Amerika..........
Spørger man, om regeringen i den anledning forbereder im
portregulering eller lignende restriktioner, vil jeg herfra svare med
et klart nej. Vor politik i OEEC går i stik modsat retning, idet vi
finder det i Danmarks interesse at søge frigørelsen af den europæiske
handel fortsat og videreført, så også landbrugsvarerne kan blive
liberaliseret, og således at der kan blive taget fat på toldskran
kerne og andre hindringer for den danske eksport. Herved ville
formentlig en stor del af Danmarks valutaproblem kunne løses.
Jeg har godt set i en del af den borgerlige presses ledende ar
tikler, at man fra visse sider betragter told som det ypperligste
handelspolitiske middel. Det gør vi ikke fra regeringens side,
men jeg vil gerne tilføje, at vi ikke vil benægte, at den nuværende
økonomiske situation har aktualiseret en ajourføring af vore told
satser indenfor de givne internationale regler herom. Vil de borger
lige partier en fornuftig og alvorlig forhandling om disse problemer,
vil partierne altid træffe os hjemme. At vi samtidig må have et
antidumpingværn bragt i orden, synes jeg burde være en selvfølge
for et flertal i denne sal, således som den økonomiske udvikling
former sig i Europa, men jeg vil gerne føje til, at vi dog måske
også bør se hele dette problem i sammenhæng med de mange
spørgsmål, som den nu foreliggende betænkning om et nøjere sam
arbejde i Skandinavien eller måske mellem Danmark og Sverige
aktualiserer. Jeg tror, det ville være urigtigt at skride til nogen
løsning uden at have i minde, hvilke ting der peges på i den be
tænkning, der foreligger fra udvalget om nærmere økonomisk
samarbejde i Norden.
Udover de her nævnte faktorer i den økonomiske politik vil
jeg nævne spørgsmålet om statens finanser........... Fortsætter en
økonomisk forværring og ganske særligt, hvis vi får en dårlig høst,
så tror regeringen, at det bliver nødvendigt at tage finanspolitikken
op til revision. Som den forrige finansminister så ofte har frem
hævet det overfor offentligheden, er et overskud på statens regn
skab et af de mest velegnede midler til at sikre den nødvendige
opsparing. Denne udvej må vi derfor forberede os på, om det
bliver nødvendigt..........
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Med andre ord, regeringen agter at føre en realistisk og en
fordomsfri politik, der, alt efter hvad udviklingen kræver, på
hensigtsmæssig måde og uden restriktioners indførelse søger at
holde dansk økonomi i ligevægt såvel indadtil som udadtil.“
Efter forhandlingens slutning vedtoges lovforslaget med 141
stemmer mod 6 (DK), idet 5 medlemmer (DR) afholdt sig fra at
stemme.

Oversigt over statens driftsbudget for finansåret 1954—55.
Efter lovforslaget

5.
6.
7.
8.

9.

Udgift

Indtægt

Udgift

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

1 783 532
Domænerne....................................
Statsvirksomhederne.................... 4- 74 364 534
Rentekonto.................................... 4- 22 298 536
Overskud af universitetets og sta
tens højere almenskolers fond
629 467
samt af bispetienderne................
Skatter og afgifter......................... 3 233 751 727
1 816 898
Overskud af klasselotteriet..........
15 532 124
Adskillige indtægter......................
Statsydelse til Hans Majestæt
Kongen .........................................
Årpenge til medlemmer af det
kongelige hus.................................
Folketinget ..................................
A. Statsministeriet, 1. dep..........
B. Statsministeriet,Grønlandsdep.

1 783 532
4- 74 362 099
4- 18 425 170

629 467
3 296 025 727
1 816 898
15 532 124
2 312 500

2 300 000

0
6 450 000
4 009 836
36 151 090

230 000
6 816 150
4 576 186
37 171 290
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10.
11
11

Indtægt

Budget- og regnskabsoversigter.

§
1.
2.
3.
4.

Efter finansloven

15.
16.
17.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Merindtægt at overføre til § 26

34 435 392
45 517 965

88 700
34 865 833
45 793 591

112 952 286

119 877 234

71 138 623
866 500 237
27 023 416
42 988 628
119 833 299
24 285 135
344 265 463
954 216 763
6 300 140
313 141 758
140 083 440

72 138 623
916 450 319
36 871 552
43 563 124
119 818 414
24 509 760
346 561 968
954 293 263
6 457 730
303 141 758
140 083 440

3156 850 678 3151 605 971 3 223 000 479 3 215 608 935
»
5 244 707
7 391 544
»
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C. Statsmin., det økon. sekr..................................
Udenrigsministeriet..................................................
Landbrugsministeriet...............................................
A. Indenrigs- og boligmin., indenrigsdepartementet.........................................
B. Indenrigs- og boligmin., bolig
departementet .....................................................
Arbejds- og socialministeriet..................................
Min. f. off. arbejder..................................................
Min. f. handel, industri og søfart............................
Justitsministeriet......................................................
Kirkeministeriet.......................................................
Undervisningsministeriet........................................
Forsvarsministeriet..................................................
Fiskeriministeriet.....................................................
Finansministeriet......................................................
Pensionsvæsenet.......................................................
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11.
12.
13.
14

3 156 850 678 3 156 850 678 3 223 000 479 3 223 000479

CD

Oversigt over tillægsbevillinger og statens driftsbudget for finansåret 1953—54.
Finanslov og tillægsbevil
ling 1952—53 ialt

Tillægsbevilling
1953—54

Indtægt

Udgift

Kr.

Kr.

Kr.

1 500 106
58 634 868
3 309 362

»
»
»

2 300 224
4-49 857 043
4-13 000 798

661 878
»
31 000
3 308 448 832
»
422 387 283
1 856 287
»
458 885
31 209 739
16 630 521
»
»
»
»
»
»
»
»
372 000
»
»
11 155 754
»
»
»
4- 4164 539
»
13 717 253
»

»
»
»
»
»
»
»
2 312 500
231 250
7 497 000
14 180 871
28 658 191
47 041 418
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Domænerne....................................
Statsvirksomhederne....................
Rentekonto....................................
Overskud af universitetets og sta
tens højere almenskolers fond
samt af bispetienderne.................
5. Skatter og afgifter.......................
6. Overskud af klasselotteriet..........
7. Adskillige indtægter.....................
8. Statsydelse til kongen..................
9. Årpenge til medl. af kongehuset.
10. Folketinget....................................
11 A. Statsministeriet, 1. departem. .
11B.
—
, Grønlandsdep.
12. Udenrigsministeriet.......................

Udgift

Kr.

Budget- og regnskabsoversigter.

§
1.
2.
3.
4.

Indtægt

121 992 432

»

164 807 146

»

2 794 087

»

118 581 859

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

2 546
90 583 699
7 955 153
8 664 413
3 359 881
498 252
41 918 080
134 813 392
326 081
53 540 725
6 267 000

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

64 505 074
882 362 163
39 203 747
50 843 157
126 461 531
24 086 938
356 998 378
872 990 303
6 437 537
329 254 679
136 166 110

502 434 255
»

493 796 209 3 281 619119 3 272 619 852
8 638 046
»
8 999 267

502 434 255

502 434 255 3 281 619119 3 281 619119
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13. Landbrugsministeriet....................
14 A. Indenrigs- og boligmin., indenrigsdepartementet ............
14 B. Indenrigs- og boligmin., boligdepartementet .........................
15. Arbejds- og socialministeriet ....
16. Min. f. off. arbejder......................
17. Min. f. handel, industri og søfart.
19. Justitsministeriet..........................
20. Kirkeministeriet............................
21. Undervisningsministeriet............
22. Forsvarsministeriet.......................
23. Fiskeriministeriet..........................
24. Finansministeriet..........................
25. Pensionsvæsenet............................

Oversigt over statens driftsregnskab for finansåret 1952—53.
Regnskab

Bevilling

Indtægt

Udgift

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

1 646 971
Domænerne....................................
Statsvirksomhederne.................... 4- 79 219 511
Rentekonto.................................... 4- 4 565 278
Overskud af universitetets og sta
tens højere almenskolers fond
630 449
samt af bispetienderne.................
Skatter og afgifter......................... 2 892 106 784
1 924 425
Overskud af klasselotteriet..........
25 007 219
Adskillige indtægter.....................
»
Statsydelse til kongen...................
»
Årpenge til medl. af kongehuset .
»
Rigsdagen......................................
A. Statsministeriet, 1. dep...........
»
»
B. Statsministeriet,Grønlandsdep.
»
Udenrigsmi nisteriet.......................

»
»
»

2

7
12
31
41

3 600 521
4-73 388 198
2 305 607

621 468
»
2 890 001 387
»
1 909 872
»
23 554 188
»
»
287 500
»
571 875
»
160 300
»
347 319
»
533 765
»
418 629

»
»
»
»
»
»
»
2 287 500
571 875
7 064 027
12 540 017
25 071 235
41 048 219
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
11
12.

Udgift

Budget- og regnskabsoversigter.

§
1.
2.
3.
4.

Indtægt

207 138 631

»

205 201 385

»
»
»
»

123 377 356
55 063 885
804 710 649
37 081 062

»
»
»
»

122 147 812
53 093 483
810 017 523
36 625 662

»
»
»
»
»
»
»
»

68 591 300
124 902 253
22 270 944
329 619 372
652 331 044
6 038 076
178 036 333
132 153 940

»
»
. »
»
»
»
»
»

68 402 261
124 241 613
22 139 206
329 241 125
652 107 529
5 911 833
178 568 802
131 388 177

2 837 531 059 2 836 634 233 2 843 993 631 2 827 669 284
16 324 347
»
896 826
»
2 837 531 059 2 837 531 059 2 843 993 631 2 843 993 631
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At overføre til § 26 II. H...

»
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13. Landbrugsministeriet....................
14. Indenrigs- og boligministeriet:
A. Indenrigsdepartementet........
B. Boligdepartementet................
15. Arbejds- og socialministeriet.. ..
16. Ministeriet for offentlige arbejder
17. Ministeriet for handel, industri og
og søfart.........................................
19. Justitsministeriet..........................
20. Kirkeministeriet............................
21. Undervisningsministeriet............
22. Forsvarsministeriet ......................
23. Fiskeriministeriet..........................
24. Finansministeriet..........................
25. Pensionsvæsenet............................
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Statens status pr. 31. marts 1953.
I. Aktiver:
Kr.
Ejend. og anlæg vedr, statsvirksomh.........
1 169 912 891
Andre ejendomme og anlæg.........................
925 050 357
Aktiver tilhørende forskellige fonde m. m.
310 624 978
Aktiver under særl. best. (jfr. passivpost D.)
41 435 286
Udlån og lignende, som dækkes gennem sær
lige statsforskrivninger (jfr. passivpost E.) 1 392 626 786
Aktiver tilh. fonde under passivpost F. ..
527 369 486
Tilgodehavender og udlån............................ 2 170 476 623
Værdipapirer...................................................
245 238 731
Kassebeholdning............................................
40 800 717
Finansministeriets mellemregning med mi
nisterier og institutioner...............................
101 508 662
Aktivposter til særlig afskrivning............... 4 886 297 352
Den internationale Bank og Valutafond ..
939 371 040
Hensættelse i Danmarks Nationalb. vedr.
„Det europæiske Genopbygningsprogram“
101 733 844
Ialt aktiver... 12 852 446 753
II. Passiver:
Kr.
Statsgælden..................................................... 3 911 835 998
Skatkammerbeviser og bankgæld...............
88 958 052
Skyld til forskellige institutioner...............
86 239
Kapitaler under særlig bestyrelse (jfr.
aktivpost D.)..................................................
41 435 286
Særl. statsforskrivninger (jfr. aktivpost E.) 1 829 528 549
Henlæggelser til særlige formål (jfr. aktiv
post F.)............................................................
1 568 233 202
Finansministeriets mellemregning med
ministerier og institutioner..........................
»
Overskud fra driftsregnskaberne...............
218 852 834
Statens nettoformue......................................
848 522 440
Reguleringskonto i Danmarks Nationalb.. 3 310 190 922
Den internationale Bank og Valutafond . .
933 069 387
Ydelser i h. t. nDet europæiske Genopbygningsprogram“................................................
101 733 844
Ialt passiver... 12 852 446 753

A.

Vedtagne love.
1. Lov om ændringer i lovgivningen om folketin
gets valg af medlemmer til visse kommissioner og nævn
m. V. (Statsminister Hans Hedtoft), [A. sp. 47. — C. sp. 19].
Fremsat skriftligt i folketinget 7/io (F. sp. 22). 1. beh. 14/10
(F. sp. 44). Partiernes ordførere: Einer-Jensen, Arnth Jensen,
Poul Møller og Jørgen Jørgensen (Lejre). 2. beh. 16/10 (F. sp. 101).
3. beh. 20/10 (F. sp. 191). Loven stadfæstet 24. oktober 1953. (Lovt.
nr. 281).
Ved Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1953 blev de be
stemmelser i 1915-grundloven, der giver nærmere regler om
fremgangsmåden ved rigsdagens valg af medlemmer til kom
missioner, hverv o. lign., ændret, idet den nye grundlovs § 52
alene bestemmer, at sådanne valg sker efter forholdstal.
I den gældende lovgivning findes imidlertid en række bestem
melser, hvorefter visse medlemmer af kommissioner o. lign, væl
ges af folketing og landsting, ligesom' der også ved enkelte lov
bestemmelser er tillagt det i 1915-grundlovens § 45, stk. 2, jfr.
§ 49, stk. 3, omhandlede rigsdagsfællesudvalg andre beføjelser
end valg af medlemmer, således i henhold til lov nr. 198 af 16.
juli 1927 om vederlag og pension m. v. til ministre. Det har der
for været nødvendigt at foretage en ajourføring af den pågæl
dende lovgivning, hvilket nærværende lov tager sigte på.
I § 1 bestemmes, at folketinget fremtidig skal udpege et antal
medlemmer svarende til det medlemstal, der tidligere valgtes
af rigsdagen.
Ved § 2 henlægges det hidtidige § 45-udvalgs beføjelser til at
fastsætte det tidsrum, i hvilket afgåede ministre kan oppebære
5
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ventepenge, og til at afgøre, hvilke hverv en minister vil kunne
bevare ved sin tiltræden, til et af folketinget nedsat udvalg
(jfr. forretningsorden for folketinget, § 7, stk. 1, nr. 1).
§ 3 omhandler valg af stedfortrædere for statsrevisorer, idet
man har anset det for nødvendigt at sikre, at valget af stedfor
trædere sker på tilsvarende måde som valget af statsrevisorerne.
I § 4, der omhandler det i henhold til lov af 27. maj
1950 nedsatte Grønlandsudvalg, bestemmes, at de to i Grønland
valgte folketingsmedlemmer fremtidig indtræder som selv
skrevne medlemmer af udvalget i stedet for to af Grønlands
landsråd udpegede tilforordnede.
Såfremt folketingsvalg i Grønland først kan finde sted,
efter at der har været afholdt valg i den øvrige del af riget, vil
der opstå den situation, at Grønland i et tidsrum ikke er repræ
senteret i folketinget. I et af landstinget nedsat udvalg til be
handling af lov om folketingsvalg i Grønland var der derfor
også enighed om, at man under sådanne omstændigheder burde
drage omsorg for, at de i Grønland valgte folketingsmedlemmer,
som har haft sæde i det opløste folketing, i grønlandsudvalget
får lejlighed til at deltage i behandling af spørgsmål af betyd
ning for den grønlandske befolkning i det omfang, sådanne
spørgsmål kommer til behandling, inden Grønland igen er re
præsenteret i folketinget.
Det bestemmes i overensstemmelse hermed, at de i Grøn
land valgte folketingsmedlemmer i tilfælde af nyvalg til folke
tinget bevarer deres sæde i udvalget, indtil folketingsvalg i Grøn
land har fundet sted.
Lovforslaget vedtoges i folketinget uændret og enstemmigt.

2. Lov om årpenge til medlemmer af det kongelige
hus. (Statsminister Hans Hedtoft). [A. sp. 125. — C. sp. 23].
Fremsat skriftligt i folketinget 20/10 (F. sp. 177). 1. beh.
29/io (F. sp. 525). Partiernes ordførere: Kolbjørn, Helga Peder
sen, Ole Bjørn Kraft, Steen, Aksel Larsen og Hans Hansen
(Rørby). 2. beh. 4/u (F. sp. 635). 3. beh. 6/n (F. sp. 770). Lo
ven stadfæstet 17. november 1953. (Lovt. nr. 298).
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Loven har følgende indhold:
§ 1. For arveprins Knud fastsættes en årpenge med et grund
beløb af 15.0 000 kr., hvortil kommer et beløb af 47 500 kr.
Sidstnævnte beløb forhøjes eller nedsættes med 1 250 kr. for
hver 3 points, det af det statistiske departement for januar
måned hvert år udregnede detailpristal med priserne i juli 1914
som basis stiger udover eller falder under 297. Reguleringen af
beløbet finder sted fra den efterfølgende 1. april.
Årpengebeløbet udbetales fra den 1. juli 1953 at regne med
1/12 månedlig og forud for hver måneds begyndelse.
Sålænge Hans Kongelige Højhed oppebærer årpenge, kan
han ikke nyde særligt vederlag for statstjeneste.
§ 2. Skulle ægteskabet mellem arveprins Knud og arveprin
sesse Caroline-Mathilde opløses ved Hans Kongelige Højheds
død, tillægges der Hendes Kongelige Højhed en årpenge af den
i § 1 fastsatte størrelse.
Er ved den længstlevende ægtefælles død flere af de i ægteska bet mellem arveprins Knud og arveprinsesse Caroline-Mathilde
fødte børn under 21 dr, tillægges der hvert af disse børn en ligelig
andel i en årpenge af den i § 1 fastsatte størrelse. Efterlader
ægtefællerne sig alene eet barn under 21 år, tillægges der dette
en årpenge af den i § 3 fastsatte størrelse. Retten til at oppebære
årpenge bortfalder for hvert barns vedkommende ved det fyldte
21. år, jfr. dog § 3.
§ 3. For prins Ingolf fastsættes fra det tidspunkt at regne, da
Hans Højhed fylder 21 år, en årpenge med et grundbeløb af
75 000 kr., hvortil kommer et beløb af 23 750 kr. Sidstnævnte
beløb forhøjes eller nedsættes med 625 kr. for hver 3 points, det
af det statistiske departement for januar måned hvert år udreg
nede detailpristal med priserne i juli 1914 som basis stiger
udover eller falder under 297. Reguleringen af beløbet finder
sted fra den efterfølgende 1. april.
Årpengebeløbet udbetales fra den 1. marts 1961 at regne
med x/12 månedlig og forud ved hver måneds begyndelse.
Sålænge Hans Højhed oppebærer årpenge, kan han ikke
nyde særligt vederlag for statstjeneste.
5*
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Ved fremsættelsen af lovforslaget anførte statsministeren bl. a. :
„Efter at Hans Kongelige Højhed Prins Knud ved tronskiftet
i 1947 havde indtaget pladsen som nærmeste tronarving, blev der
ved lov nr. 429 af 4. juni 1947 tillagt tronfølgeren en årpenge med
et grundbeløb af 150 000 kr., hvortil kom et tillæg på 47 500 kr.,
der reguleredes efter svingningerne i pristallet.
Ved ikrafttrædelsen af Danmarks Riges Grundlov af 5. juni
1953 og tronfølgeloven af 27. marts 1953 må lov nr. 429 af 4. juni
1947 betragtes som bortfaldet. Da det synes rimeligt, at arveprin
sen bevarer det nævnte årpengebeløb, foreslås det i lovforslagets
§ 1, at der tillægges arveprinsen en årpenge af samme størrelse fra
1. juli d. å. at regne. Skulle arveprinsessen overleve sin ægtefælle,
foreslås det, at hun skal oppebære årpengebeløbet. Skulle begge
ægtefæller afgå ved døden, inden deres børn er myndige, synes
det rimeligt, at børnene kan opretholde deres hjem, indtil de kan
afslutte en uddannelse, og det foreslås derfor, at børnene bevarer
den nævnte årpenge. Skulle imidlertid kun et af børnene være
under 21 år, foreslås det, at den pågældende kun oppebærer en
årpenge, der udgør halvdelen af den årpenge, der foreslås tillagt
arveprinsen.
Endelig foreslås det, at der tillægges arveprinsens ældste søn,
prins Ingolf, en årpenge, der udgør halvdelen af arveprinsens år
penge, at udbetale fra det tidspunkt, prinsen bliver myndig,
d. v. s. fra 1. marts 1961.“
Lovforslaget mødte tilslutning fra samtlige ordførere med
undtagelse af Aksel Larsen (DK), der som begrundelse for sin
modstand mod det bl. a. udtalte:
„Ved loven af 1947 bevilgede man en årpenge til prins Knud
som tronfølger med den motivering, at det at være tronfølger var
et offentligt hverv, som medførte ekstraordinære udgifter; derfor
var det nødvendigt at forhøje prinsens årpenge. Nu kommer man
her og siger, at eftersom prins Knud ikke mere er tronfølger, bør
han fortsat have den samme årpenge, som han fik som tronfølger.
Det forekommer mig at være en mærkelig mangel på logik, ret
færdighedssans og sømmelighedsfølelse, der dikterer fremsættelsen
af et lovforslag med en sådan begrundelse. Man kunne diskutere
lovforslaget sagligt, hvis det ikke var et lovforslag om fortsat at
udbetale prins Knud en årpenge af samme størrelse som den, der
blev ydet ham som tronfølger; der kunne anføres visse argumenter
for, at tronfølgeren måtte have en højere årpenge, og nu da prinsen
ikke mere var tronfølger, var det ikke længere nødvendigt at yde
ham så stor en årpenge. Men det er umuligt at diskutere noget
sådant, når man overhovedet ikke tænker sig den mulighed at
vende tilbage til den ordning vedrørende årpenge til prins Knud,
som bestod, før han blev tronfølger, men simpelthen hævder, at
nu skal han, hvis jeg må udtrykke mig sådan, til sine dages ende
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og endnu længere have ventepenge, fordi han har været tronfølger,
og fordi han ikke er det mere.
Endvidere er der det at bemærke, at man med dette lovforslag
om årpenge til medlemmer af det kongelige hus går langt videre,
bebyrder staten med større udgifter, end man gjorde, da det
drejede sig om årpenge til prins Knud som tronfølger....... Noget
sådant har der ikke hidtil været tale om, da det drejede sig om
prins Knud som tronfølger, men nu, da prins Knud ikke længere
er tronfølger, men har titlen arveprins, skal der pludselig bevilges
dette endda yderst store beløb til prins Ingolf. Jeg kan ikke se,
at det på nogen måde er forsvarligt at vedtage en lov med så
danne bevillinger.... “
Lovforslaget vedtoges i uændret affattelse med 120 stemmer
mod 7 (DK); 2 medlemmer (de grønlandske repræsentanter)
afholdt sig fra at stemme.

3. Kritninallov for Grønland. (Statsminister Hans
Hedtoft). [A. sp. 321. — C. sp. 205].
Fremsat mundtligt i folketinget 22/10 (F. sp. 277). 1. beh.
29/10 (F. sp. 533). Partiernes ordførere: K. Axel Nielsen, Helga
Pedersen, Halfdan Hendriksen, Steen og Aksel Larsen. Henvist
til udvalg på 17 medlemmer (Edel Saunte, Victor Gram, Hauberg, Heising, Carl P. Jensen, K. Axel Nielsen [formand], Peter
Nielsen, Frederik Lynge, Helga Pedersen, N. Chr. Christensen,
Erik Eriksen, From [næstformand], A. Lynge, Halfdan Hen
driksen, Ninn-Hansen, Gertie Wandel og Steen). Betænkning
(B. sp. 217) afgivet 28(Ordfører: K. Axel Nielsen). 2. beh. 5/2
(F. sp. 3092). Henvist til fornyet behandling i udvalget. Til
lægsbetænkning (B. sp. 245) afgivet 12/2. 3. beh. 19/2 (F. sp.
3723). Loven stadfæstet 5. marts 1954. (Lovt. nr. 55).
Loven afløser den for Grønland hidtil gældende ordning
på strafferettens område og imødekommer et fra grønlandsk
side flere gange fremsat ønske om en grønlandsk straffelov.
Efter hidtil gældende ret henhørte personer, som i medfør
af loven om Grønlands styrelse af 18. april 1925 § 40 stod under
grønlandsk ret, under en ikke kodificeret grønlandsk strafferet,
mens personer, som stod under dansk ret, henhørte under den
danske borgerlige straffelov af 15. april 1930.

70

Vedtagne love (statsmin.)

1953/
/1954

Mens den grønlandske opfattelse af, hvad der er strafbart,
i det væsentlige falder sammen med dansk strafferet, falder de
straffe og andre retlige sanktioner, som efter grønlandsk ret
er anvendt overfor kriminelle personer, kun i ringe omfang
sammen med de af straffeloven anvendte. Fængselsstraf og andre
foranstaltninger, som udelukker den dømte fra samfundet, har
ikke været anvendt selv overfor grove forbrydere, medmindre
de måtte anses for farlige for retssikkerheden. I stedet for har
der været anvendt en mangfoldighed af sanktioner, som ikke
udelukkede de dømte fra samfundets normale liv, men som
skønnedes egnede til i de konkrete tilfælde at tilskynde dem til
at føre en straffri vandel.
Manglen på skrevne bestemmelser har imidlertid i Grønland
givet anledning til utilfredshed, idet den har medført, at lov
overtrædere kunne være udsat for vilkårlighed, ligesom de døm
mende og retsudøvende organer ofte måtte føle sig på usikker
grund. Endelig og ikke mindst har man fundet det yderst
uheldigt, at der gjaldt forskellige strafferetlige systemer for
grønlændere og danske i Grønland. Utilfredshed med den be
stående ordning har gennem årene fundet udtryk i fremsættelse
af flere forslag til nyordning samt i en række henvendelser til
ministeriet fra grønlandske myndigheder.
I den af Grønlandskommissionen den 28. februar 1950 af
givne betænkning blev det udtalt, at kommissionen havde anset
det for rimeligst, at behandlingen af den grønlandske strafferet
blev udsat, til resultatet forelå af de undersøgelser, som den af
statsministeriet i september 1948 til Grønland udsendte juri
diske ekspedition havde foretaget. Ekspeditionen afgav sin be
tænkning den 6. september 1950, og denne betænkning lå til
grund for forslaget til den her omhandlede lov. Forslaget var
inden fremsættelsen for folketinget — efter at have været fore
lagt rigsdagens Grønlandsudvalg til orientering — tiltrådt af
det grønlandske landsråd. Det forelagdes senere justitsministe
riet og den permanente straffelovskommission, som i det store
og hele kan siges at have tiltrådt forslaget i den skikkelse,
hvori det fremsattes.
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Loven bygger på den grønlandske tradition for individuel
behandling af kriminelle, og for at understrege, at man ikke
uden videre kan overføre gængse danske strafferetlige synspunk
ter til Grønland, benyttes betegnelsen „kriminallov“.
Loven består af to dele, første del om forbrydelser og anden
del om forbrydelsens retsfølger, d. v. s. de foranstaltninger, som
kan finde anvendelse overfor forbrydere. Første del indledes i
kapitlerne 1—4 med regler om lovens anvendelsesområde, nød
værge og nødret, uagtsomhed, forsøg og medvirken samt betydnin
gen af gerningsmandens unge alder. Hvad angår lovens anven
delsesområde, bemærkes, at loven ifølge § 4, stk. 1, finder an
vendelse på alle handlinger begået i Grønland, på grønlandsk
søterritorium eller på grønlandsk fartøj. I paragraffens stk. 4
er der dog åbnet mulighed for, såfremt gerningsmanden ikke
har bopæl i Grønland eller hans tilknytning til det grønlandske
samfund iøvrigt har en sådan løsere karakter, at forudsætnin
gerne for anvendelse af lovens foranstaltninger ikke er tilstede,
at henvise sagen til forfølgning i Danmark i henhold til den
almindelige straffelovgivning.
De øvrige kapitler i lovens første del, kapitlerne 5—21,
indeholder et katalog over de enkelte forbrydelser, der i det
store og hele svarer til forbrydelserne i den danske borgerlige
straffelov, idet man dog har været i stand til at samle flere for
brydelsesbegreber under eet og i det hele taget at forenkle
bestemmelserne, bl. a. fordi loven ikke som straffeloven knytter
straffebestemmelserne til de enkelte forbrydelser. Bestemmel
serne i lovens første del er derfor formuleret således: For den
og den forbrydelse dømmes den, som.............. Hver forbrydelse
betegnes med et navn.
Lovens anden del, om forbrydelsens retsfølger, indledes med
kapitel 22 om påtalen. Det fastsættes i overensstemmelse med
den hidtidige grønlandske retstilstand, at alle i loven omhand
lede forbrydelser er undergivet offentlig påtale. Statsministeren
fastsætter nærmere regler om påtalen. Endvidere er fastsat en
forældélsesregel, hvorefter påtale ikke finder sted, når der alene
ville være blevet idømt bøde eller konfiskation og der er forløbet
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2 år efter lovovertrædelsens ophør, medmindre der foreligger
overtrædelse af bestemmelser om offentlige skatter og afgifter,
hvorved pligtige ydelser søges unddraget det offentlige.
I andre tilfælde finder påtale ikke sted, når der er forløbet
så lang tid, efter at en lovovertrædelse er begået, at forudsæt
ningerne for iværksættelse af de i denne lov hjemlede foranstalt
ninger ikke længere skønnes at være tilstede.
I det fremsatte forslag gjaldt den sidste regel i alle tilfælde,
men formuleringen ændredes i udvalget.
I kapitel 23 findes almindelige bestemmelser om foranstalt
ningerne, hvoraf skal fremhæves §§ 85 og 86.
Ifølge § 85 er foranstaltninger, der efter loven kan bringes
i anvendelse: 1) advarsel, 2) bøde, 3) beskikkelse af tilsyn,
4) anvisning af eller forbud imod ophold på bestemt sted,
5) tvangsarbejde, 6) tvangsuddannelse, 7) lægelig begrundet
kur eller anstaltsbehandling, 8) forvaring, 9) andre indskrænk
ninger i handlefriheden, 10) konfiskation.
I § 86 bestemmes:
Samtidig med at retten ved dom fastslår, at tiltalte har
begået en forbrydelse, træffes der i dommen bestemmelse om,
hvilken eller hvilke af de i § 85 nævnte foranstaltninger der skal
anvendes. Hvor forholdene taler derfor, kan retten undlade at
træffe bestemmelse om anvendelse af nogen foranstaltning.
Afgørelsen skal, under fornøden hensyntagen til gerningens
beskaffenhed og til samfundets interesse i at modvirke handlinger
af den pågældende art, træffes med særligt henblik på gernings
mandens personlighed og på, hvad der efter de foreliggende op
lysninger må skønnes at være nødvendigt for at afholde ham fra
yderligere lovovertrædelser.
Lovens regler om foranstaltninger, som bygger på grøn
landsk retstradition, afviger i væsentlig grad fra den danske
straffelovs principper.
Mens den danske straffelov hovedsagelig kan siges at være
bygget op på et „gerningsprincip“, idet den knytter bestemte
strafferammer til bestemte forbrydelser udfra en bedømmelse i
gerningens øjeblik, er kriminalloven opbygget på et „gernings
mandsprincip“, hvorefter domstolene, når en lovovertræder skal
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have sin dom, bestemmer foranstaltningerne udfra samfunds
mæssige og individuelle hensyn, som de fremtræder på dom
mens tidspunkt, og med særligt henblik på, hvad der skønnes
nødvendigt for at afholde forbryderen fra yderligere lovover
trædelser. Bortset fra advarsel og bøde, rettighedsfortabelse og
konfiskation præges foranstaltningerne af, at de har til formål
enten at behandle den pågældende forbryder på en sådan måde,
at årsagerne til hans kriminalitet fjernes, eller at samfundet
beskyttes mod den pågældendes farlighed. Straffen, således som
den kendes i den borgerlige danske straffelov, er derfor skudt i
baggrunden.
En følge af, at der ikke i loven sonderes mellem straf og
andre retsfølger af forbrydelsen, er, at loven ikke indeholder
tilregnelighedsbestemmelser. Personer, som efter den danske straf
felov må betegnes som utilregnelige, frifindes derfor ikke, men
dømmes, idet domstolene har adgang til i den konkrete sag
at vælge den foranstaltning, som er bedst egnet til at afholde
gerningsmanden fra yderligere lovovertrædelser indenfor de
rammer, som hensynet til samfundets sikkerhed sætter.
De ovenfor i § 85, nr. 3—9, nævnte foranstaltninger kan
idømmes enten med angivelse af en længstetid, som dog højst
kan fastsættes til 10 år, eller på ubestemt tid. Derimod er der
ikke adgang til at idømme foranstaltningerne på bestemt tid.
Retten kan under fuldbyrdelsen til enhver tid forandre den
oprindelige eller senere ændrede afgørelse om foranstaltningens
art eller ophæve foranstaltningen endeligt eller på prøve, dog
således at den ikke må blive af væsentlig mere indgribende
art end den først idømte foranstaltning, medmindre der er taget
forbehold herom i den oprindelige dom.
Gennem disse regler er særlige bestemmelser om betingede
domme overflødiggjort. I tilfælde, hvor man efter straffeloven
ville give en betinget dom, vil man efter kriminalloven idømme
tilsyn med angivelse af længstetid og med et forbehold i dom
men om, at foranstaltning af mere indgribende art vil kunne
iværksættes, såfremt det indenfor den fastsatte længstetid findes
påkrævet.
I kapitlerne 24—33 (§§ 94—113) omhandles nærmere de
enkelte foranstaltninger.
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I kapitel 34 omhandles oprettelse af foranstaltningsnævn.
Sådanne kan oprettes ved statsministerens bestemmelse for hver
retskreds. Foranstaltningsnævnene består af 3—5 personer,
hvoraf en udpeges af kommunalbestyrelsen eller kommunal
bestyrelserne og de øvrige udpeges af landshøvdingen efter for
handling med landsdommeren. Nævnets medlemmer fungerer
4 år ad gangen. Hvervet er et borgerligt ombud.
I kapitel 35 (§§ 117—122) indeholdes „forskellige bestem
melser“. Ifølge § 121, stk. 1, bestemmes tidspunktet for lovens
ikrafttræden ved kongelig anordning. Ved kgl. anordning nr.
241 af 1. juli 1954 trådte den i kraft den 15. juli 1954. Ved
paragraffens stk. 2, som indsattes i folketinget, fastsættes, at
loven optages til revision i folketingsåret 1959—60, og at revi
sionsforslaget skal være ledsaget af en på regelmæssige under
søgelser grundet beretning om, hvorledes loven har virket i den
forløbne periode.
De hidtil gældende regler for Nord- og Østgrønland forbliver
gældende indtil videre, men loven kan eventuelt med de for
nødne lempelser ved kongelig anordning udvides til at omfatte
Nord- og Østgrønland (§ 122).

Ved lovforslagets 1. behandling gav partiernes ordførere prin
cipiel tilslutning til det. Halfdan Hendriksen (KF) fremhævede
dog, at hvis en kriminallov skulle afholde folk fra at begå forbry
delser, måtte den gøre det klart, at den grove forbrydelse ville
blive bedømt anderledes end den mindre grove, og at gentagelser
af forbrydelse kunne bevirke stærkere sanktioner. Dette syns
punkt betonedes efter hans opfattelse ikke tilstrækkelig stærkt
i forslaget. Aksel Larsen (DK) fandt stort set lovforslaget godt,
men han henstillede, at loven med det samme skulle have gyldig
hed også for Nord- og Østgrønland, og at den i hvert fald ikke
som foreslået indeholdt en bemyndigelsesbestemmelse, hvorefter
det overlodes til regeringen at sætte loven i kraft i disse områder.
Endvidere spurgte han, om den nordatlantiske traktats bestem
melse om amerikansk jurisdiktion over de amerikanske forsvars
områder i Grønland og med hensyn til forseelser begået af ameri
kansk personel i Grønland skulle have gyldighed overfor forsla
gets bestemmelse om, at loven finder anvendelse på alle handlin
ger, begået i Grønland. Statsministeren takkede for den givne
tilslutning til lovforslaget. Overfor Aksel Larsen udtalte han, at
det næppe ville være hensigtsmæssigt straks at lade loven om-
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fatte Nord- og Østgrønland, og at spørgsmålet om den amerikanske
jurisdiktions forhold til loven ville blive klarlagt.
Lovforslaget henvistes til behandling i et udvalg, som ind
stillede det til vedtagelse med enkelte foreslåede ændringer. Såle
des foresloges til reglerne i § 4 om, hvilke handlinger der henhører
under lovens område, føjet en bestemmelse gående ud på, at
anvendelse af disse regler begrænses ved de i folkeretten aner
kendte undtagelser. Heri lå ingen realitetsændring af forslaget,
idet det måtte anses for selvfølgeligt, at loven ville blive anvendt
med dette forbehold, der ganske svarer til den danske straffelovs
§ 12.
Endvidere foresloges den tidligere nævnte ændring af reglerne
om forældelse i § 83 (angående en forældelsesfrist på 2 år for visse
mindre forbrydelser), ligesom det foresloges at indføje en bestem
melse i § 102 om, at tvangsarbejde også skal kunne idømmes, når
hensynet til samfundets interesse i at modvirke lovovertrædelser
gør det påkrævet og det ikke er muligt at finde nogen anden egnet
foranstaltning, samt at foranstaltningen i disse tilfælde altid skal
idømmes med angivelse af længstetid.
Endelig foreslog udvalget indsat den ovenfor omtalte revi
sionsbestemmelse, hvorved det sikres, at der i de kommende år
foretages en fortsættelse af de systematiske retssociologiske under
søgelser, som lå til grund for kriminallovsforslaget, så at resulta
terne af disse undersøgelser vil kunne forelægges folketinget sam
tidig med revisionsforslaget.
De konservative medlemmer af udvalget, der dog ikke frem
trådte som egentligt mindretal, fremhævede i betænkningen, at
der ikke efter deres opfattelse i forslaget var taget tilstrækkeligt
hensyn til dets generalpræventive funktioner. Mindretallet havde
ikke villet stille ændringsforslag til afhjælpning af denne mangel,
dels fordi man herved ville foretage et alvorligt indgreb i forslagets
principielle opbygning og derved forsinke lovens gennemførelse,
dels fordi ændringsforslaget om lovens revision gjorde det mindre
betænkeligt ikke at stille ændringsforslag nu.
I denne forbindelse kan nævnes, at udvalget havde overvejet
at stille ændringsforslag, hvorefter gentagen forbrydelse skulle
fremhæves i § 86 som et vigtigt moment ved fastsættelse af foran
staltninger overfor en lovovertræder. Da man imidlertid ved såle
des at fremdrage et bestemt moment kunne risikere at skyde andre
momenter, som efter omstændighederne kan være lige så vigtige,
f. eks. at gerningen er foretaget af flere i forening, i baggrunden,
havde udvalgets flertal afstået fra at fremsætte ændringsforslag
om en sådan tilføjelse, og statsministeren var enig heri. Udval
gets konservative medlemmer ønskede imidlertid at fremhæve, at
de tillagde det i det påtænkte ændringsforslag nedlagte synspunkt
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væsentlig betydning, omend man ikke ønsker at fremsætte mindre
talsindstilling herom.
På baggrund af et samråd med statsministeren om sikring af
kvalificerede grønlandske dommere til lovens administration udtal
tes i betænkningen „det håb, at det må lykkes at udvide den kreds
af grønlændere, som det kan betros at varetage opgaver under
retsvæsenet, og at der, sålænge dette ikke er sket, som hidtil af
Handelen må blive set med forståelse på, at også retsvæsenet
drager nytte af dygtige grønlændere under Handelen, specielt ved
landsretten samt ved retterne på steder, hvor der bortset fra de
under Handelen ansatte ikke findes egnede personer.“
Udvalget kunne udfra særlige grønlandske hensyn acceptere,
at bestemmelsen om alkoholmisbrug er noget videregående end
den tilsvarende danske regel.
Vedrørende § 42 om udbredelse af kønssygdom havde udvalget
været inde på, om det burde være en betingelse for påtale, hvis
den smittede var ægtefællen, at dennes begæring forelå. Dette
kræves efter straffeloven, men det var, efter hvad der var oplyst,
ikke tanken i de påtaleregler, som skal udfærdiges af statsmini
steren, at kræve ægtefællens begæring i disse tilfælde, idet udbre
delse af kønssygdom efter grønlandsk opfattelse betragtes som et
samfundsmæssigt onde, der da også omhandles i kapitlet om
almenfarlige forbrydelser.
Et enkelt medlem af udvalget, Edel Saunte, udtrykte dog den
opfattelse, at påtale ikke burde ske i det nævnte tilfælde, og rettede
henstilling til statsministeren om, at påtalereglerne til sin tid må
blive udformet i overensstemmelse hermed.
Ved 2. behandling redegjorde udvalgets ordfører, K. Axel
Nielsen (S), for udvalgsarbejdet og ændringsforslagene. Pågrund
lag af oplysninger fra Grønlandsdepartementet gav han oplysning
om, i hvilke tilfælde anbringelse på danske anstalter af personer,
dømt i Grønland, kunne finde sted. Ninn-Hansen (KF) omtalte
forskellige ønsker, som fra konservativ side var fremsat under
udvalgsbehandlingen uden dog at resultere i ændringsforslag.
Aksel Larsen (DK) fremhævede, at lovens værdi beroede på, at
den blev administreret af egnede dommere, og henstillede, at man
uddannede nogle enkelte grønlandske jurister. Han henstillede,
at revisionsbestemmelsen formuleredes således, at det sikredes, at
der også i tilfælde af udskydelse af revisionen blev givet folke
tinget oplysning om dens virkninger. Han vendte sig imod
det stillede ændringsforslag til § 4 om lovens anvendelsesom
råde, hvorefter det udtrykkeligt siges, at reglerne begrænses
af de i folkeretten anerkendte undtagelser. Hvis det blev vedtaget,
ville hans gruppe være betænkelig ved at stemme for lovforslaget
i det hele taget. Han fandt det urigtigt, at loven ikke uden videre
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omfattede Nord- og Østgrønland. A. Lynge (Grønland) bestred
rigtigheden af nogle udtalelser i bemærkningerne til lovforslaget,
gående ud på, at grønlænderne har et særlig mildt syn på uterlige
handlinger overfor børn, og vendte sig imod, at man påtænkte at
fastsætte i påtalereglerne, at der ikke skulle rejses tiltale mod
personer, som i overensstemmelse med lokal traditionel moralop
fattelse havde behandlet mindreårige uterligt. Edel Saunte (S)
henstillede, at statsministeriet ved udarbejdelse af påtalereglerne
fastslog, at der ikke skulle rejses tiltale mod den, som havde udsat
sin ægtefælle for smitte med kønssygdom, medmindre denne be
gærede det. Hun udtrykte nogen betænkelighed ved lovforslagets
udeladelse af tilregnelighedsbestemmelser og ved bestemmelserne
om alkoholmisbrug. Statsministeren lovede at overveje de forskel
lige saglige henstillinger, som var rettet til ham. Overfor Aksel
Larsen oplyste han, at der i øjeblikket var ved at blive uddannet
to grønlændere som jurister, idet han erindrede om, at kriminal
lovens administration hvilede på lægdommere. Overfor A. Lynge
gjorde han opmærksom på, at de kritiserede bemærkninger havde
foreligget for landsrådet uden at fremkalde tilsvarende kritik.
Fr. Lynge (Grønland) fremhævede betydningen af, at oversættel
sen til grønlandsk af loven såvel som af andre grønlandske love
blev foretaget af dertil egnede oversættere med bistand af de
danske jurister, der har udarbejdet forslagene.
Ændringsforslagene vedtoges — ændringsforslaget til § 4 imod
kommunisternes stemmer — og henvistes til fornyet behandling
i udvalget.
I sin tillægsbetænkning stillede udvalget et ændringsforslag af
teknisk karakter vedrørende § 102 og indstillede lovforslaget til
vedtagelse med denne ændring. løvrigt udtales følgende:
„I anledning af udtalelser, fremsat ved lovforslagets 2. be
handling, har statsministeren givet tilsagn om, at en beretning
om lovens virkninger, affattet på grundlag af retssociologiske
undersøgelser, vil blive forelagt for folketinget i folketingsåret
1959—60, hvadenten man til den tid finder det påkrævet at ændre
loven eller ikke.“
Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget enstemmigt med 129
stemmer.

4. Lov for Grønland om ægteskabs indgåelse og
opløsning. (Statsminister Hans Hedtoft). [A. sp. 247. — C. sp.
561].
Fremsat mundtligt i folketinget 22/10 (F. sp. 284). 1. beh.
2ö/10 (F. sp. 549). Partiernes ordførere: Edel Saunte, Helga
Pedersen, Halfdan Hendriksen, Steen, Aksel Larsen og Søren
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Olesen. Henvist til samme udvalg som forslag til kriminallov
for Grønland (se foran). Betænkning (B. sp. 497) afgivet x/4.
(Ordfører: Edel Saunte). 2. beh. 9/4 (F. sp. 4887). Henvist til
fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning (B. sp. 591) af
givet 27/4. 3. beh. 29/4 (F. sp. 4988). Loven stadfæstet 11. maj 1954.
(Lovt. nr. 152).
I de senere år er der gentagne gange fra grønlandsk side
fremsat ønsker om indførelse af skrevne retsregler vedrørende ind
gåelse og opløsning af ægteskab. Dette er således påpeget af de
grønlandske repræsentanter i Grønlandskommissionen og lige
ledes fremhævet af en række grønlandske myndigheder overfor
de af statsministeriet i 1948 udsendte jurister, der skulle tilveje
bringe et overblik over den materielle ret for den under grøn
landsk ret stående befolkningsgruppe. Hidtil har ordningen i
Grønland været den, at personer, som stod under dansk ret,
henhørte under den danske lov om ægteskabs indgåelse og op
løsning af 30. juni 1922, medens der for personer, der stod under
grønlandsk ret, gjaldt en uskreven sædvaneret. Allerede fra
gammel tid var opfattelsen af ægteskabsbetingelserne og for
merne for ægteskabs indgåelse blevet således præget af den dan
ske kirkes indflydelse, at der ikke var tale om afgørende afvi
gelser fra dansk ret. Anderledes forholdt det sig med adgangen
til opløsning af ægteskab ved separation og skilsmisse. Den op
rindelige grønlandske opfattelse gik ud på, at ægteskabet var
frit opløseligt, og i kolonisationens første tid bestod der stadig
en vis adgang til ophævelse af ægteskabet. Efterhånden bredte
der sig den opfattelse, som kirken kraftigt støttede, at det ikke
kunne lade sig gøre at opløse et ægteskab i levende live, og
denne opfattelse var tilsidst blevet ganske fast. I årenes løb
har der af og til overfor myndighederne været fremsat andra
gende om skilsmisse, uden at dette er blevet opnået, og det
fremgår af det herom indsamlede materiale, at der i de senere
år er forekommet ikke helt få tilfælde af varigere samlivsop
hævelse.
Den foreliggende lov imødekommer ønsket om indførelse
af skrevne retsregler for Grønland vedrørende indgåelse og op-
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løsning af ægteskab, navnlig ved at indføre adgang for den
grønlandske befolkning til at opnå separation og skilsmisse.
Loven omfatter alle i Grønland bosatte, så at den hidtil
gældende sondring mellem personer, der står under dansk ret,
og personer, der står under grønlandsk ret, ophæves indenfor
lovens område.
Ifølge den foreliggende lov får lov om ægteskabs indgåelse
og opløsning af 30. juni 1922 med senere ændringer gyldighed for
Grønland, dog med forskellige afvigelser, hvoraf de vigtigste om
tales i det følgende.
Den grønlandske ægteskabsalder har hidtil været 19 år for
mænd og 17 år for kvinder. Af hensyn til retsenheden bliver
den danske ægteskabsalder, 21 år for mænd og 18 år for kvinder,
gældende, dog således at undtagelse kan meddeles af landshøv
dingen. Er manden fyldt 20 eller kvinden fyldt 17 år, kan und
tagelse meddeles af præsten. I folketingets udvalg var der enig
hed om, at hvis præsten nægter dispensation i henhold til denne
bestemmelse, kan sagen indbringes for landshøvdingen og even
tuelt i sidste instans for statsministeren.
Den danske ægteskabslovs regler om, at den, som er sinds
syg, åndssvag, psykopat i højere grad, kronisk alkoholist eller
epileptiker med jævnlige anfald eller udtalte psykiske forstyr
relser, ikke må indgå ægteskab uden særlig tilladelse, medtages
i den grønlandske lov, men dispensationsbeføjelsen henlægges
til landshøvdingen i stedet for justitsministeriet.
Vedrørende reglen i § 10, stk. 2, hvorefter tilladelse til
ægteskabs indgåelse for sindssyge og åndssvage m. v. kan be
tinges af sterilisation, bemærkedes i folketingets udvalgsbe
tænkning, at der i landshøvdingens tilladelse til ægteskabs ind
gåelse på betingelse af sterilisation ikke ligger nogen afgørelse
om, at sterilisation kan finde sted.
Med hensyn til kønssygdom fastsættes, at „den, som lider
af kønssygdom, der endnu frembyder fare for smitte, må ikke
indgå ægteskab“.
Det er ikke fundet hensigtsmæssigt at overføre den danske
lovs regel, hvorefter der pålægges pligt til at oplyse den anden
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part om tilstedeværelsen af en kønssygdom, der frembyder
smittefare eller fare for overførelse på afkom, samt pligt til at
underkaste sig vejledning af en læge i disse tilfælde.
Vedrørende lysning bestemmes, at lysning af begge brude
folkene skal begæres på det sted i Grønland, hvor bruden bor,
efter brudefolkenes frie valg enten hos vedkommende præst
eller kateket eller hos vedkommende borgerlige myndighed.
Adgangen til borgerlig lysning var ikke medtaget i det op
rindelige lovforslag, men indsattes efter forslag af udvalget.
Udvalget havde drøftet med statsministeriets repræsentanter,
om kæmnerne eller kredsdommerne eventuelt ville kunne på
tage sig at besørge den borgerlige lysning, men efter bestemmel
sen overlades det til statsministeren at afgøre, til hvilken myn
dighed lysningen skal henlægges.
Fritagelse for lysning eller tilladelse til afkortning af lys
ningsfristen kan meddeles af præsten, når særlige grunde taler
derfor.
Loven overfører ægteskabslovens regler om kirkelig og bor
gerlig vielse til Grønland. I det fremsatte lovforslag var udeladt
bestemmelsen om kirkelig vielse for andre trossamfund, da så
danne ikke findes i Grønland. Dette ændredes efter indstilling
af folketingsudvalget, da det ikke kan udelukkes, at der inden
for den nærmeste fremtid opstår andre trossamfund i Grønland
end folkekirken. Reglerne om præsternes pligt til at vie er æn
dret, så at det er tilstrækkeligt, at kun en af parterne hører
til folkekirken, og unødvendigt, at en af dem skal høre til den
pågældende præsts menighed. Borgerlig vielse foretages af
landshøvdingen eller den, han bemyndiger dertil.
Med hensyn til omstødelse af ægteskab er de danske regler
overført så godt som uændrede.
I §§ 52 og 54, som omhandler separation og skilsmisse, når
ægtefællerne er enige, i hvilket tilfælde afgørelsen i Danmark
normalt sker ved bevilling, er der foretaget den ændring, at
separation og skilsmisse også i disse tilfælde gives ved dom,
idet denne afgørelsesmåde i Grønland i modsætning til i Dan
mark må anses for den hurtigste, da bevillingsmyndigheden er
placeret eet sted indenfor hele retsområdet, nemlig i Godthaab,
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så at man i kortere eller længere tid af året kan være afskåret
fra kontakt med den pågældende myndighed, mens man lettere
vil kunne komme i forbindelse med domstolene, hvoraf der er
en i hver kommune. Parterne kan i medfør af § 65 vælge bevil
lingsvejen ligesom ved de øvrige separations- og skilsmissetil
fælde, når de er enige om denne afgørelsesmåde samt om alle
vilkår, herunder om boets deling.
Med hensyn til skilsmisse på grund af utroskab overføres
den danske regel i § 59, men som ny § 59 a tilføjes en bestem
melse, hvorefter dom til skilsmisse efter § 59 ikke bevirker
endelig opløsning af ægteskabet, medmindre sagsøgeren mindst
3 måneder og ikke over 10 måneder efter, at dommen er blevet
upåankelig, overfor retten fremsætter begæring derom.
I det udkast, som drøftedes af landsrådet i 1952, var kun
foreslået en til § 59 svarende bestemmelse, men landsrådet fore
slog, at bestemmelsen ændredes således, at det var en betin
gelse, at der forelå gentagne tilfælde af eller særlig krænkende
form for ægteskabsbrud. Da reglen om skilsmisse som følge af
ægteskabsbrud er den mest anvendelige, hvor parterne er
interesseret i en hurtig opløsning af ægteskabet, mente man
ved dette ændringsforslag at kunne hindre misbrug og derved
en række uovervejede, ulykkelige ægteskabsopløsninger. Lands
rådets stilling til dette problem måtte tillægges betydelig vægt,
men mod den af landsrådet foreslåede formulering kunne navn
lig anføres, at ægteskabsbrud herved i et vist omfang blev
legaliseret, og at bestemmelsen stillede den krænkede ægtefælle
i en be vismæssigt overordentlig vanskelig situation. Man fore
lagde derfor 1953 den i § 59 a optagne bestemmelse forlands
rådet, der tiltrådte den.
Ved en tilføjelse til § 62 om en ægtefælles adgang til skils
misse på grund af straffedom, som er overgået den anden ægte
fælle, bestemmes under hensyn til den nye grønlandske kriminallov, at hvis ægtefællen er dømt ved grønlandsk domstol, kan
ægteskabet opløses ved dom, såfremt retten under hensyn til
forbrydelsen og den idømte foranstaltnings beskaffenhed skøn
ner, at fortsættelse af ægteskabet ikke bør fordres.
Lovens regler om deling af boet og fastsættelse af underholds6
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bidrag afviger en del fra de tilsvarende danske bestemmelser.
De er udformet således, at de for danske ægtefæller tillader en
lignende ordning som i Danmark, mens de for grønlandske
ægtefæller ikke behøver at føre til afvigelser fra den herskende
grønlandske retsopfattelse, således som den hidtil har givet
sig udtryk, navnlig ved dødsboskifterne. Senere indførelse af
regler om formuefællesskab mellem ægtefæller skulle ikke nød
vendiggøre ændringer af den her omhandlede lov.
Det fastslås i § 66, at boet deles ved dommen eller bevil
lingen. Det bliver således i almindelighed kredsretten, der sam
tidig træffer afgørelse såvel om separation og skilsmisse som
om boets deling og om underholdsbidrag. Når omstændigheder
ne taler derfor, kan delingen dog henskydes til rettens senere
afgørelse. I paragraffens stk. 2 og 3 fastsættes følgende skæv
delingsregel, som betegner en udvidelse i forhold til dansk ret:
„Hvis boets værdi og beskaffenhed gør det rimeligt, kan
der tillægges hver af ægtefællerne ret til forlods at udtage hus,
bohave, fartøj, arbejdsredskaber og andet løsøre i det omfang,
hvori han skønnes at trænge dertil for at opretholde hjemmet
eller sit erhverv.
På begæring kan det pålægges en ægtefælle, der har fået
tillagt ret til at udtage hus, midlertidig at indrømme den anden
ægtefælle ret til brug af dette.“
Det sidste stykke indsattes under behandlingen i folke
tinget.
Da der endnu ikke er gennemført regler for Grønland sva
rende til myndighedslovens, er ved § 69 a indsat en bestemmelse
om afgørelse af, hvem af ægtefællerne der skal have forældre
myndigheden i tilfælde af separation og skilsmisse. Bestemmelsen
svarer til de danske regler.
Reglerne om adgang til at ændre underholdsbidrag til ægte
fællen er noget videre gående end efter de danske regler.
Ved en ny § 77 a indsættes regler om faktisk samlivsophør,
svarende til de danske bestemmelser i myndighedsloven og loven
om ægteskabs retsvirkninger. Det drejer sig om bestemmelser
om forældremyndighed, underholdsbidrag til den anden ægte
fælle og de hos den værende børn samt pligt til at overlade den
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anden ægtefælle hus eller løsøre, som ved samlivets ophør hørte
til det fælles bohave eller til den anden ægtefælles arbejdsred
skaber.
Loven gælder for Vestgrønland og kan med fornødne lem
pelser ved kongelig anordning udvides til også at omfatte Nordog Østgrønland.
Der træffes ved kongelig anordning bestemmelse om tids
punktet for ikrafttræden af lovens bestemmelser. Ved anord
ning meddeles ligeledes de nødvendige overgangsbestemmelser.
Ifølge en bestemmelse, der indsattes i folketinget, skal loven
optages til revision i folketingsåret 1959—60. Revisionsforslaget
skal være ledsaget af en på regelmæssige undersøgelser grundet
beretning om, hvorledes loven har virket i den forløbne periode.
Ved lovforslagets 1. behandling udtalte Edel Saunte (S) ønske
om, at lovforslaget måtte blive ændret således, at der blev adgang
til borgerlig lysning. Med hensyn til § 59 om skilsmisse i anledning
af utroskab var hun ked af, at landsrådet i anden omgang havde
opgivet sit først indtagne standpunkt, hvorefter kun gentagen
eller særlig krænkende form for ægteskabsbrud skulle kunne be
virke skilsmisse. Hun fremsatte forskellige ønsker med hensyn til
bodelingsreglerne, bl. a. indførelse af bopælsret for en ægtefælle i
et hus, som udtages af den anden ægtefælle, og regler om ret til
lejlighed i lejet hus. løvrigt anbefalede hun lovforslaget. Det
samme gjorde de øvrige partiers ordførere. A. Lynge (Grønland)
redegjorde for ægteskabsforslagets forhistorie og behandling i
landsrådet. Han fremhævede, at grønlænderne ikke havde andet
syn på såvel ægteskabet som moralen end det, kirken forkynder.
Han anbefalede lovforslaget i den skikkelse, hvori det nu var ved
taget af landsrådet. Statsministeren udtalte i anledning af en hen
stilling fra Steen (RV) villighed til at medvirke til, at så mange
medlemmer af folketinget som muligt efterhånden kunne stifte
personligt bekendtskab med Grønland. Han ville således gerne
medvirke til at imødekomme et ønske fra finansudvalget om at
komme til Grønland i sommeren 1954.

I det udvalg, hvortil lovforslaget henvistes, opnåedes enighed
om forskellige ændringsforslag, som tiltrådtes af statsministeren.
Der stilledes således ændringsforslag om indførelse af borgerlig
lysning, om mulighed for andre trossamfunds dertil anerkendte
præster til at foretage vielse og om revision af loven i 1959—60.
Desuden stilledes ændringsforslag af mere formel karakter. De
fleste af ændringsforslagene er omtalt under gennemgangen af
lovens indhold i det foregående.
6’
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Af bemærkningerne i udvalgsbetænkningen skal iøvrigt an
føres:
„Udvalget er enedes om at tiltræde lovforslagets affattelse af
§ 59 om skilsmisse på grund af utroskab. Det af landsrådet oprinde
ligt vedtagne forslag til denne bestemmelse, hvorefter der skulle
kræves gentagen eller særlig krænkende utroskab, var motiveret
af frygt for, at bestemmelsen skulle give anledning til mange
uovervejede skilsmisser. Udvalget finder dog, at den nu foreslåede
bestemmelse, hvorefter ægtefællerne får en betænkningstid på fra
3 til 10 måneder, efter at dommen er blevet upåankelig, vil tjene
samme formål uden at betyde en tilsvarende radikal afvigelse fra
et centralt princip i ægteskabsloven. Reglen om 3—10 måneders
udsættelse af skilsmissedommens ikrafttræden vil kunne anvendes
på danske ægtefæller, uden at det vil føles urimeligt. Som anført
i bemærkningerne til lovforslaget må det også antages, at mæg
lingen, der sker ved de pågældendes præst, der kender parterne,
vil have særlig betydning på Grønland til at forhindre uovervejede
skilsmisser.
Der er i udvalget peget på, at indførelse af fri adgang til separa
tion i medfør af § 52, når ægtefællerne er enige, kan være nok så
farlig for ægteskabsinstitutionen som adgangen til skilsmisse på
grund af utroskab. Da de grønlandske medlemmer ønsker § 52
opretholdt uændret, stilles der dog ikke ændringsforslag. Iøvrigt
vil den nedenfor foreslåede bestemmelse om revision af loven efter
få års forløb bevirke, at spørgsmålene vil kunne tages op til for
nyet drøftelse i folketinget, når der er indhøstet erfaringer om
lovens virkninger.“
Ved 2. behandling vedtoges ændringsforslagene. Den fornyede
udvalgsbehandling medførte ikke ændringsforslag, og ved 3. be
handling vedtoges lovforslaget enstemmigt med 123 stemmer.

5. Lov om tilføjelser til lov om rettens pleje i
Grønland. (Ægteskabssager). (Statsminister Hans Hedtoft).
[A. sp. 451. — C. sp. 569].
Fremsat mundtligt i folketinget 22/10 (F. sp. 284). 1. beh.
2 9/10 (F. sp. 549). Partiernes ordførere: Edel Saunte, Helga
Pedersen, Halfdan Hendriksen, Steen, Aksel Larsen og Søren
Olesen. Henvist til samme udvalg som forslag til kriminallov
for Grønland (se foran). Betænkning (B. sp. 497) afgivet 1f^.
(Ordfører: Edel Saunte). 2. beh. 9/4 (F. sp. 4887). Henvist til
fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning (B. sp. 591) af-
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givet 27/4. 3. beh. 29/4 (F. sp. 4988). Loven stadfæstet 11. maj 1954.
(Lovt. nr. 153).
I den grønlandske retsplejelov af 14. juni 1951 indeholdes
ingen regler om ægteskabssager, da man ikke hidtil i Grønland
har kendt nogen adgang til opløsning af ægteskab ved omstø
delse, separation eller skilsmisse. I forbindelse med indførelse af
de regler om opløsning af ægteskab, som indeholdes i den foran
omhandlede lov for Grønland om ægteskabs indgåelse og opløs
ning, gennemføres ved den her omhandlede lov de processuelle
bestemmelser om fremgangsmåden ved den judicielle behandling
af sager om opløsning af ægteskab. Forslaget til loven var ud
arbejdet af statsministeriets grønlandske lovudvalg og tiltrådt
af landsrådet 1952. Lovens bestemmelser ligger nær op ad den
danske retsplejelovs bestemmelser, men følger i system og prin
cipper iøvrigt den grønlandske retsplejelovs principper.
Ved 1. behandling anbefaledes lovforslaget uden særlig omtale
af samtlige partiers ordførere. Lovforslaget henvistes til behandling
i et udvalg, i hvis betænkning det udtaltes, at udvalget havde
overvejet, hvorvidt der burde indføres en adgang til uden stæv
ning og i enklere former at indbringe spørgsmålet om revision
af afgørelser om underholdsbidrag, forældremyndighed m. v. for
retten; men da det var oplyst, at overholdelse af retsplejelovens
former ikke synes at volde vanskeligheder i revisionssager ved
rørende underholdsbidrag til børn udenfor ægteskab, havde ud
valget undladt at stille ændringsforslag og indstillede derfor lov
forslaget til vedtagelse uforandret.
Den fornyede udvalgsbehandling, hvortil lovforslaget hen
vistes efter 2. behandling, gav heller ikke anledning til ændrings
forslag, og ved 3. behandling vedtoges lovforslaget enstemmigt
med 125 stemmer.

6. Lov om tillæg til lov nr. 431 af 17. december
1952 om „Nordisk Mineselskab A/S“. (Statsminister Hans
Hedtoft). [A. sp. 2141. — C. sp. 575].
Fremsat skriftligt i folketinget 5/3 (F. sp. 3776). 1. beh. 12/3
(F. sp. 4096). Partiernes ordførere: Heising, Erik Eriksen, Half
dan Hendriksen, Steen, Alfred Jensen og Tholstrup. Henvist
til udvalg på 17 medlemmer (Heising, Victor Gram [formand],
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Hauberg, Carl P. Jensen [næstformand], Wiggo Larsen, Frederik
Lynge, Peter Nielsen, Teichert, Erik Eriksen, Jensen-Broby,
From, Helga Pedersen, Krogh, Halfdan Hendriksen, Ole Bjørn
Kraft, Ninn-Hansen og Steen). Betænkning (B. sp. 597) afgivet
28/4. (Ordfører Heising). 2. beh. 4/5 (F. sp. 5024). Henvist til
fornyet udvalgsbehandling. 3. beh. 7/5 (F. sp. 5062). Loven stad
fæstet 17. maj 1954. (Lovt. nr. 161).
Loven bemyndiger statsministeren til udover den i 1952
givne bemyndigelse at tegne 27,5 pct. af ,, Nor di sk Minesel
skab A/S“s stiftelseskapital på 15 mill. kr. af statens midler at
indskyde 12% mill- kr. for derved at muliggøre udvinding og
salg af de hidtil i Mesters Vig-området ved Blyklippen kon
staterede blyforekomster. De 12% mill. kr. går i prioritetsmæssig
henseende efter de i selskabets kasse i behold værende 2% mill,
kr., men forud for de af selskabet hidtil investerede 12% mill. kr.
Loven bemyndiger endvidere statsministeren til på stats
kassens vegne at yde en tabsgaranti indenfor et beløb af 10 mill,
kr. for en bankkredit, som selskabet vil have brug for til frem
skaffelse af fornøden driftskapital.

Af de lovforslaget ledsagende bemærkninger anføres:
„Efter at der i henhold til lov nr. 431 af 17. december 1952
om „Nordisk Mineselskab A/S“ [årbog 1952—53, side 163] var
meddelt dette selskab en eneretsbevilling på minedrift i visse
områder i Nordøstgrønland, har selskabet overtaget og fortsat
de i sommeren 1952 iværksatte undersøgelsesarbejder ved lokali
teten Blyklippen i koncessionsområdet. Der er i den forløbne
periode udført et betydeligt arbejde, og de mange vanskeligheder
af teknisk og anden art er overvundet på tilfredsstillende måde.
Der er tilvejebragt de fornødne tekniske, boligmæssige og andre
installationer for arbejdets iværksættelse, sprængt ialt ca. 1 500
løbende meter tunnel ind i fjeldet og udført ca. 70 diamantboringer
med en samlet længde af ca. 3 500 meter.
Selskabets udgifter til disse arbejder andrager ialt ca. 12%
mill, kr., således at der nu er ca. 2% mill. kr. i behold af aktie
kapitalen på 15 mill. kr.
I den indstilling, der af en komité blev udarbejdet til stats
ministeren i december 1951, blev det påvist, at der, hvis der skulle
blive tale om udnyttelse på forretningsmæssig basis, måtte være
en malmmængde på et par millioner tons med et rigt metalindhold.
Man regnede med at måtte op på en brydning af et par hundrede
tusinde tons malm om året. For at muliggøre afskrivningen af de
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betydelige investeringer, der krævedes til minedrift, måtte en
sådan årsproduktion kunne fortsætte over en længere periode,
f. eks. 10 år.
De indtil nu foretagne undersøgelser har imidlertid vist, at
den rige forekomst, man ved Blyklippen havde påtruffet nær
bjergets overflade, længere nede i bjerget er mere spredt og efter
hånden snævrer ind. Man tør derfor i denne særlige forekomst kun
regne med en forholdsvis mindre malmmængde end den ovenfor
omtalte. Der skønnes således kun at være mulighed for en årlig
brydning af ca. 70 000 tons malm gennem en 6—8-årig periode.
Hertil kommer, at metalpriserne i de forløbne to år er faldet
væsentligt.
Under disse omstændigheder tør det ikke påregnes, at der på
basis af de gældende priser og de konstaterede muligheder alene kan
iværksættes en lønnende drift. Imidlertid anser man en standsning
af selskabets aktivitet nu for at være særdeles uønskelig. Dels
er det en kendsgerning, at der stadig er store uudforskede mulig
heder indenfor det område, der er tale om, hvilke muligheder i
givet fald kan vise sig at være af en sådan art, at erhvervsmæssig
udnyttelse kan finde sted, og disse muligheder kan på bedste
måde og mindste bekostning udforskes af selskabet samtidig med,
at det iværksætter en begrænset minedrift efter den skala, som om
tales ovenfor. Dels antages det at være af en vis nationaløkono
misk betydning, at der udvindes det kvantum råstoffer, der kan
blive tale om, selvom produktionen, hvis metalpriserne forbliver
lave, ikke giver overskud eller skulle blive tabgivende.
Under disse omstændigheder mener man at burde gå ind for,
at der fra staten ydes selskabet en støtte, som muliggør udvinding
og salg af den hidtil ved Blyklippen konstaterede blyforekomst
og jævnsides dermed en fortsættelse af undersøgelsesarbejdet,
således som det normalt altid finder sted i forbindelse med mine
drift.
Efter forhandlinger med selskabet er man kommet frem til,
at den støtte, som bør ydes til dette formål, passende kan bestå
dels i en indskudskapital på 12% mill, kr., dels i en tabsgaranti
indenfor et beløb af 10 mill. kr. for en bankkredit.“
Ved 1. behandling erklærede Heising (S), at man ved behand
lingen af loven af 1952 fra alle sider havde været klar over, at
der var tale om en betydelig økonomisk risiko, og at det forelig
gende lovforslag måtte tages som udtryk for, at de mere opti
mistiske bedømmelser ikke helt var blevet opfyldt. Socialdemo
kratiet var imidlertid af den opfattelse, at staten burde medvirke
til at føre arbejdet videre. Også Erik Eriksen (V) kunne på sit
partis vegne give tilslutning til lovforslaget, så man kunne fort
sætte arbejdet i et rimeligt tempo afpasset efter forholdene.
Halfdan Hendriksen (KF) kunne, omend ikke uden store betænke-
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ligheder, på det konservative folkepartis vegne tiltræde forslaget.
Også Steen (RV) gav tilslutning, mens Alfred Jensen (DK) er
klærede, at hans parti ville stemme imod, ligesom det havde
stemt imod loven af 1952. Tholstrup (DR) mente, at der nu ikke
mere var udsigt til, at foretagendet kunne give udbytte, og gik
derfor imod lovforslaget, uanset at retsforbundet havde stemt
for loven af 1952.
Det nedsatte udvalg indstillede lovforslaget til vedtagelse med
en ændring vedrørende statens ret til at kræve forrentning af den
del af indskudskapitalen, som måtte blive tilbagebetalt. Ved 2.
behandling erklærede A. Lynge (Grønland), at han ville stemme
imod lovforslaget, idet han ikke troede på rentabiliteten af en
blymine på den østlige side af Grønland og ikke kunne være med til,
at så mange millioner kroner blev brugt til dette tvivlsomme øst
grønlandske foretagende. Det stillede ændringsforslag vedtoges
uden afstemning.
Efter den fornyede udvalgsbehandling, som ikke resulterede i
ændringsforslag, vedtoges lovforslaget ved 3. behandling med 103
stemmer (herunder Fr. Lynge) mod 14; 2 medlemmer af det
konservative folkeparti undlod at stemme.

7. Lov om det udenrigspolitiske nævn. (Udenrigs
minister H. C. Hansen). [A. sp. 1429. — C. sp. 251].
Fremsat skriftligt i folketinget n/12 (F. sp. 1808). 1. beh.
(F. sp. 2151). Partiernes ordførere: Alsing Andersen, Jørgen
Gram, Ole Bjørn Kraft, Jørgen Jørgensen (Lejre), Aksel Larsen
og Viggo Starcke. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Alsing
Andersen, Einer-Jensen [formand], Holger Eriksen, Poul Han
sen (Kalundborg), Frode Jakobsen [næstformand], Lindberg,
Frede Nielsen, Gustav Pedersen, Jørgen Gram, Erik Eriksen,
From, Thorkil Kristensen, Edvard Sørensen, Ole Bjørn Kraft,
Kristen Amby, Foss og Jørgen Jørgensen (Lejre)). Betænkning
(B. sp. 243) afgivet 10/2. (Ordfører: Alsing Andersen). 2. beh.
17/2 (F. sp. 3496). Henvist til fornyet behandling i udvalget.
3. beh. 19/2 (F. sp. 3724). Loven stadfæstet 5. marts 1954. (Lovt.
nr. 54).
Loven, der træder i stedet for den hidtidige lov om et
udenrigspolitisk nævn, har følgende ordlyd:
§ 1. Ved begyndelsen af hvert folketingsår og efter afholdelse
af folketingsvalg nedsættes et udenrigspolitisk nævn, bestående
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af 17 medlemmer, der vælges blandt folketingets medlemmer
efter forholdstal. På tilsvarende måde vælges et lige så stort
antal stedfortrædere, der indtræder i stedet for medlemmerne,
når nogen af disse er forhindret.
Nævnet vælger formand og næstformand blandt sine med
lemmer.
§ 2. Forud for enhver beslutning af større udenrigspolitisk
rækkevidde rådfører regeringen sig med nævnet, der iøvrigt har
til opgave med regeringen at drøfte sager af betydning for lan
dets udenrigspolitik og at modtage oplysninger fra regeringen
om udenrigspolitiske forhold.
§ 3. Nævnet sammentræder efter indkaldelse af sin for
mand. Formanden skal sammenkalde nævnet, når 3 af dets
medlemmer eller regeringen fremsætter begæring derom.
§ 4. I det omfang, som vedkommende minister eller næv
nets formand bestemmer, er nævnets medlemmer og andre, der
måtte være tilstede under nævnets forhandlinger, forpligtede
til at bevare tavshed om, hvad de erfarer i nævnet. Ethvert nyt
medlem af nævnet afgiver en skriftlig erklæring på tro og love
om at ville efterkomme denne forpligtelse.
§ 5. Denne lov træder i kraft straks. Samtidig ophæves
lov nr. 137 af 13. april 1923 om nedsættelse af et udenrigs
politisk nævn.
Ved fremsættelsen af lovforslaget anførte udenrigsministeren
bl. a.:
„Årsagen til lovforslagets fremsættelse er reglen i § 19, stk. 3,
i Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1953, hvorved det udenrigs
politiske nævn grundlovfæstes, ligesom det bestemmes, at regerin
gen forud for enhver beslutning af større udenrigspolitisk rækkevidde
rådfører sig med nævnet. Det fastslås endvidere i § 19, stk. 3, at
nærmere regler om det udenrigspolitiske nævn fastsættes ved lov.
Bortset fra at lovforslaget i § 2 har optaget bestemmelsen i
grundlovens § 19, stk. 3, er der ikke tale om principielle ændrin
ger i forhold til den nugældende nævnslov. Forskellige andre be
stemmelser i grundloven af 5. juni 1953 har nødvendiggjort redak
tionelle ændringer.......... De øvrige ændringer i forhold til den
nugældende lov søger deres begrundelse i praksis. Således er antal
let af nævnsmedlemmer foreslået forhøj et til 17 i overensstemmelse
med sædvanlig udvalgspraksis, ligesom det gennem praksis opret
tede hverv som næstformand foreslås lovfæstet. Formuleringen af
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§ 3 tilsigter at fastslå, at regeringen ikke selv skal have adgang til,
uden om formanden, at indkalde nævnet. Endelig bør det omtales,
at da den gældende lovs § 5 er gået ud af brug, er forslaget til ny
§ 5 omarbejdet, således at man alene bevarer 6 medlemmers ret
til at kræve beretning afgivet til folketinget om visse sager, for
hvilke tavshedspligt ikke gælder.“

Under sagens behandling i folketinget enedes man om helt
at lade den hidtidige lovs § 5 udgå, så at der ikke mere bliver tale
om afgivelse af beretning om en sag til folketinget. Som begrun
delse herfor anføres i betænkningen fra det udvalg, der behandlede
lovforslaget, at dels har bestemmelsen om afgivelse af sådanne
beretninger „overhovedet ikke været benyttet i de forløbne 30 år,
dels har ethvert medlem af nævnet mulighed for ved en fore
spørgsel eller ved et spørgsmål til udenrigsministerens besvarelse
i folketinget at bringe ethvert af de omhandlede spørgsmål frem
for tinget og for offentligheden“.
I udvalget enedes man også om enkelte andre ændringer, af
hvilke den væsentligste gik ud på, at nævnet skal kunne kræves
sammenkaldt af 3 medlemmer i stedet for som efter den hidtidige
lov af 6 medlemmer.
Fra kommunistisk side stilledes til 2. behandling udenfor be
tænkningen et ændringsforslag, hvorefter nævnet skulle have 25
medlemmer i stedet for de foreslåede 17. Dette ændringsforslag
blev forkastet, mens de af udvalget tiltrådte ændringsforslag, der
alle var stillet af udenrigsministeren, vedtoges.
Ved lovforslagets 2. behandling omtalte Alsing Andersen som
udvalgets ordfører et par spørgsmål, man havde beskæftiget sig
med i udvalget, uden at forhandlingerne herom var resulteret i
ændringsforslag — spørgsmål som også var berørt ved 1. behand
ling. Der var for det første spørgsmålet om, „hvorvidt der kunne
og burde gives særlige regler for sådanne situationer, hvor rege
ringen af en eller anden grund ikke har fysisk mulighed for at
rådføre sig med nævnet, før en beslutning skal træffes. Udvalget
har afstået fra at stille forslag på dette område, thi dels kunne
man ikke regne med at være i stand til at forudse alle situationer
og give udtømmende regler, og i så fald var spørgsmålet alligevel
ikke løst på tilfredsstillende måde; der ville stadig være plads
for diskussioner og fortolkninger, og dels ville man ikke gennem
sådanne regler give noget holdepunkt for en svækkelse af nævnets
stilling. På linie med udtalelser, der blev fremsat ved første be
handling, er udvalget imidlertid enigt om, at regeringen under
fuldt parlamentarisk ansvar ikke kan være afskåret fra at træffe
nødvendige beslutninger, når der foreligger en afgørende faktisk
hindring for en rettidig drøftelse af sagen i nævnet.
Det andet spørgsmål var spørgsmålet om tavshedspligten, som
det ærede medlem hr. Viggo Starcke omtalte ved første behänd-
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ling. Udvalget er enigt om, at tavshedspligten skal overholdes,
når regeringen eller nævnets formand skønner det nødvendigt.
Forholdet er iøvrigt det, at der i den gældende borgerlige straffe
lov — jeg henviser bl. a. til § 129 — findes bestemmelser, der i
givet fald kan bringes i anvendelse, og der har ikke i udvalget
været nogen stemning for at foreslå bestemmelser herudover.“
Det kommunistiske forslag om udvidelse af nævnets medlems
tal til 25 havde der ikke i udvalget været stemning for at tiltræde.
Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget enstemmigt, efter at
ordføreren på udvalgets vegne havde indstillet det til vedtagelse
i den affattelse, det havde fået ved 2. behandling.

8. Finanslov for finansåret fra 1. april 1954 til
31. marts 1955 (se side 49).

9. Lov om tillægsbevilling for finansåret fra 1. april
1953 til 31. marts 1954 (se side 55).

10. Lov om statsgaranti ved betalingsaftaler med
udlandet og om udstedelse af statsforskrivninger i for
bindelse med sådanne aftaler. (Finansminister Kampmann).
[A. sp. 1199. — C. sp. 169].
Fremsat skriftligt i folketinget 25/11 (F. sp. 1169). 1. beh.
2/i2 (F. sp. 1395). Partiernes ordførere: Frede Nielsen, Himmel
strup, Thestrup, Bertel Dahlgaard, Alfred Jensen og Oluf
Pedersen. Henvist til finansudvalget. Betænkning (B. sp. 155)
afgivet 10/12. (Ordfører: Thestrup). 2. beh. 15/12 (F. sp. 2004).
3. beh. 17/i2 (F. sp. 2132). Loven stadfæstet 22. december 1953.
(Lovt. nr. 333).

Ved loven opretholdes den ordning, der blev truffet ved
lov nr. 142 af 30. marts 1946 med efterfølgende forlængelses
love, jfr. senest lov nr. 491 af 20. december 1950 (årbog 1950—
51, side 100), som havde gyldighed til udgangen af 1953. Loven,
der løber til udgangen af 1956, har følgende indhold:
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§ 1. Finansministeren bemyndiges til på statskassens vegne
at yde garanti overfor Danmarks Nationalbank, forsåvidt angår
de clearinger, betalingsaftaler og andre betalingsarrangementer,
hvorom aftale med udlandet er eller måtte blive truffet inden
udgangen af året 1956.
§ 2. Finansministeren bemyndiges til efter forhandling med
folketingets finansudvalg at udstede sådanne rentebærende
statsforskrivninger, som måtte være påkrævede ifølge bestem
melser i betalingsoverenskomster og lignende aftaler truffet med
udlandet.
§ 3. Denne lov træder i kraft den 1. januar 1954.
Ved fremsættelsen af lovforslaget anførte finansministeren
bl. a.:
„I medfør af lovforslagets § 1 kan finansministeren yde garanti
overfor Danmarks Nationalbank for ethvert tab i forbindelse med
clearinger, betalingsaftaler og andre betalingsarrangementer med
udlandet.
Garantien dækker som nævnt ethvert tab, som nationalbanken
måtte lide. Den gælder derfor såvel i tilfælde af, at bankens til
godehavende hos det pågældende udenlandske betalingsinstitut
helt eller delvis går tabt, som i tilfælde af, at banken må holde
sin udenlandske modpart skadesløs for kurstab, der er en følge
af værdiforskydninger mellem valutaerne. Dette sidste var aktuelt
ved devalueringen i 1949.
Det kan tilføjes, at der er enighed mellem finansministeriet og
nationalbanken om, at eventuelle kursgevinster skal fradrages ved
opgørelsen af tabet.
Normalt vil garantien alene angå saldoen på den pågældende
betalingsaftalekonto, men i visse tilfælde må den tillige omfatte
beløb, der først senere kommer til afregning. Eksempelvis kan
nævnes, at det i den dansk-argentinske betalingsaftale, som blev
indgået i 1948, udtrykkeligt er fastsat, at ikke blot kontantsal
doen, men også saldoen for de af den argentinske centralbank fore
tagne terminsforretninger skal kursreguleres af de to central
banker indbyrdes.
Som nævnt omfatter garantien først og fremmest den mellem
de to centralbanker bestående saldo, men i visse tilfælde må den
tillige omfatte beløb, der indestår i private danske eller private
udenlandske banker. Det er således almindeligt, at centralban
kerne af praktiske grunde har konti hos forskellige private banker
i det andet land. At sådanne konti, der i realiteten blot er en slags
underkonti, er dækket af garantien, er ganske klart.
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Sålænge Den europæiske Betalingsunion består og Danmark
er medlem af denne union, vil garantien i væsentligt omfang ved
røre Danmarks betalingsmellemværende med unionen eller de
bilaterale forhold, der måtte udspringe af Danmarks medlems
skab af unionen.
Mellemværendet med betalingsunionen opstår ved månedlige
udligninger af Danmarks bilaterale saldi med de øvrige Marshalllande. Dette mellemværende er derfor ikke væsensforskelligt fra
de mellemværender, der udspringer af de bilaterale betalingsaftaler, for hvilke der afgives garanti i medfør af lovens § 1.
I medfør af lovforslagets § 2 kan finansministeren med finans
udvalgets tilslutning udstede sådanne rentebærende statsforskriv
ninger, som måtte være påkrævede ifølge bestemmelser i indgåede
betalingsaftaler eller lignende betalingsarrangementer.“
Lovforslaget henvistes efter 1. behandling i folketinget til
finansudvalget, der enstemmigt indstillede det til vedtagelse med
en enkelt ændring af formel karakter.
I den ændrede affattelse vedtoges lovforslaget ved 3. behand
ling med 129 stemmer mod 6 (DR); 7 medlemmer (DK) stemte
hverken for eller imod.

11. Lov om anvendelse af modværdien af de i
henhold til Det europæiske Genopbygningsprogram
modtagne gaveydelser. (Finansminister Kampmann) [A. sp.
2585. — C. sp. 1019].
Fremsat skriftligt i folketinget 11/3 (F. sp. 4040). 1. beh.
17/3 (F. sp. 4231). Partiernes ordførere; Lars M. Olsen, Himmel
strup, Stæhr Johansen, Bertel Dahlgaard, Alfred Jensen og
Oluf Pedersen. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Lars M.
Olsen, Ditlevsen, Einer-Jensen [formand], Lars P. Jensen,
M. Larsen, Peter Nielsen, Chr. Rasmussen, Hans Rasmussen
[næstformand], Himmelstrup [fra 9/4 Anker Lau], Niels Eriksen,
Foged, Heick, Peter Larsen, Stæhr Johansen, Halfdan Hendriksen, Karl Olsen og Bertel Dahlgaard). Betænkning (B. sp.
1129) afgivet 26/5. (Ordfører: Lars P. Jensen). 2. beh. x/6 (F. sp.
5988). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænk
ning (B. sp. 1159) afgivet 1/e- 3. beh. 3/6. (F. sp. 6101). Loven
stadfæstet 11. juni 1954. (Lovt. nr. 212).
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Loven har følgende indhold:
§ 1. Det beløb, der pr. 31. marts 1954 indestar på special
kontoen i Danmarks Nationalbank for gaveydelser modtaget i
henhold til Det europæiske Genopbygningsprogram, overføres
til en særkonto i Danmarks Nationalbank.
§ 2. Af det beløb, der i henhold til § 1 overføres til en sær
konto i Danmarks Nationalbank, anvendes 70,5 mill. kr. til
dækning af udgifter til anlæg m. v. under forsvarsministeriet.
Nærmere bestemmelse om anvendelsen af det i stk. 1
nævnte beløb træffes af forsvarsministeren med tilslutning af
folketingets finansudvalg.
§ 3. Af de til særkontoen overførte midler anvendes end
videre 15 mill. kr. til at yde tilskud til teknisk-videnskabélig
forskning og forsøgsvirksomhed, der tager sigte på fremme af
erhvervenes produktionseffektivitet.
Sådanne tilskud bevilges af vedkommende minister efter
forhandling med finansministeren og med tilslutning af det i
henhold til § 2, stk. 2, i lov nr. 235 af 27. maj 1950 nedsatte
folketingsudvalg.
§ 4. Resten af midlerne på særkontoen overføres til den
i henhold til lov nr. 85 af 31. marts 1953 oprettede produktivi
tetsfond og anvendes til at yde tilskud til formål, som er i
overensstemmelse med § 1 i nævnte lov.
Det i § 4, stk. 1, i lov nr. 85 af 31. marts 1953 nævnte
udvalg afgiver indstillinger om midlernes anvendelse til finans
ministeren, der træffer bestemmelse herom med tilslutning af
det i § 3, stk. 2, anførte folketingsudvalg. Tilskud til de enkelte
produktivitetsfremmende foranstaltninger bevilges og de
nærmere betingelser herfor fastsættes af vedkommende minister.
§ 5. De beløb, der efter 31. marts 1954 indbetales på
specialkontoen, og som hidrører fra allerede tildelte gaveydelser
eller fra løbende teknisk bistand, overføres kvartalsvis til
produktivitetsfonden og anvendes i overensstemmelse med det
i § 4 anførte.

Ved fremsættelsen af lovforslaget anførte finansministeren
bl. a.:
„Som tingets medlemmer vil erindre, er der tre gange tidligere
vedtaget love om de midler, der opsamles på Marshallhjælpens
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gavekonto, nemlig dels de mere generelle love af 27. maj 1950
og 7. juni 1952 [årbog 1951—52, side 73], dels loven af 31. marts
1953 om oprettelse af en produktivitetsfond. I henhold til disse
love er der disponeret over mellem 1 400 mill. kr. og 1 500 mill. kr.
Det nu foreliggende lovforslag fortsætter denne lovgivning og
afslutter den tillige, eftersom der ikke, bortset fra eventuelle
beløb vedrørende teknisk bistand, vil blive tildelt Danmark
yderligere Marshallhjælp, og lovforslaget vedrører hele det krone
beløb, der indestar på gavekontoen pr. 31. marts d. å. eller efter
denne dato vil indgå derpå.
Det samlede beløb, som lovforslaget angår, kan anslås til
115 mill. kr. Helt nøjagtig kan beløbet ikke opgøres, da der ikke er
fuld klarhed over, i hvilket omfang Danmark endnu vil modtage
tildelinger under det amerikanske program for teknisk bistand.
Som det fremgår af lovforslaget, foreslås beløbet, 115 mill, kr.,
fordelt med ca. 70 mill. kr. til militære og ca. 45 mill. kr. til civile
formål, og denne fordeling må ses på baggrund af de nu gældende
amerikanske bestemmelser om anvendelsen af modværdien af
tildelt Marshallhjælp.
Det beløb, der ifølge lovforslagets § 2 foreslås reserveret til
forsvarsformål, tænkes navnlig anvendt til dækning af udgifter i
forbindelse med påkrævede militære anlæg af forskellig art.
Forsvarsministeren vil på sædvanlig måde drøfte de nærmere
planer for beløbets anvendelse med finansudvalget og søge dettes
tilslutning til udgifternes afholdelse.
Det beløb på ca. 45 mill, kr., som vil være til disposition til
civile formål, foreslås anvendt til fortsættelse af den tilskuds
virksomhed, som er påbegyndt i henhold til de tidligere Marshalllove, og som har til formål at fremme produktiviteten indenfor
erhvervslivet.............
De tilskud, der foreslås, falder i to hovedgrupper, der begge
er en direkte videreførelse af den støtte, som ydes i henhold til
de tidligere Marshalllove. I § 3 foreslås det at anvende 15 mill,
kr. til ydelse af tilskud til teknisk-videnskabelig forskning og
forsøgsvirksomhed, der tager sigte på at fremme erhvervenes
produktionseffektivitet............. Endelig foreslås det i §§ 4 og 5,
at de pr. 31. marts d. å. resterende midler på specialkontoen
såvel som de senere indkommende beløb overføres til produk
tivitetsfonden og anvendes til ydelse af tilskud, som er i over
ensstemmelse med fondens formål...........
De foreslåede tilskud agtes anvendt dels til en videreførelse
af det hidtidige produktivitetsarbejde, dels til iværksættelse af
nye foranstaltninger. Der vil ved midlernes anvendelse blive lagt
vægt på, at de forskellige erhvervs interesser tilgodeses på hen
sigtsmæssig måde, og at de påtænkte foranstaltninger iværksættes
i nært samarbejde med erhvervsorganisationerne.
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Der foreligger allerede en lang række planer indenfor de for
skellige erhverv om arbejde, der ønskes fortsat, eller nye opgaver,
der ønskes taget op. For at sikre en hensigtsmæssig tilrettelæg
ning af den foreslåede tilskudsvirksomhed udfra et helheds
synspunkt er det hensigten at lade disse planer, såvel som even
tuelle nye, gennemgå af det embedsmandsudvalg, som blev
nedsat i henhold til produktivitetsfondsloven.“

Lovforslaget mødte i folketinget tilslutning fra de tre største
partier, mens ordførerne for det radikale venstre, kommunisterne
og retsforbundet udtalte sig imod flere eller færre af dets bestem
melser udfra forskellige synspunkter.
Det udvalg, som fik sagen til behandling, afgav henimod
mødeperiodens slutning en betænkning, hvori et flertal (udvalget
med undtagelse af Bertel Dahlgaard) indstiller lovforslaget til
vedtagelse uforandret, „idet flertallet forudsætter, at de i §§ 3
og 4 nævnte midler kun kommer til udbetaling i det omfang, der
kan opnås enighed om mellem flertallets repræsentanter i det i
§ 3, stk. 2, omhandlede udvalg/4
I en mindretalsudtalelse anfører Bertel Dahlgaard (RV), at
mindretallet „ønsker hovedparten af de beløb, lovforslaget angår,
benyttet til fremme af moderniseringer indenfor erhvervslivet.
Foruden de i forslaget omhandlede tilskud til videnskabelig forsk
ning og til forøgelse af produktivitetsfonden ønsker mindretallet
i så henseende at pege på ønskeligheden af, at betydelige midler
holdes beredt til udlån på et senere tidspunkt til moderniseringer
indenfor landbrug og håndværk, herunder støtte til opførelse af
værkstedsbygninger, hvor håndværket i særlig grad lider under
mangel herpå.
Da ministeren overfor udvalget har anført, at han ikke
mener at kunne opnå fornøden tilslutning til et sådant beredskab,
har mindretallet i udvalget henstillet, at lovforslagets gennemførel
se foreløbig udsættes, idet mindretallet må anse det for urimeligt
på nærværende tidspunkt at træffe endelig beslutning om anven
delse af de her omhandlede mere end 100 mill, kr., væsentlig til
uproduktive formål. Mindretallet mener derfor, at folketinget
indtil videre bør stå frit, så meget mere som den forøgelse af
købekraften, der for tiden finder sted, i forvejen kan frygtes at
belaste landets stilling i valutamæssig henseende i betænkelig
grad, og at staten derfor ikke under disse forhold ved udgifter
som de her omhandlede yderligere bør stimulere denne udvikling.“
Til lovforslagets 2. behandling stilledes fra kommunistisk
side ændringsforslag, hvorefter de i § 2, stk. 1, omhandlede
70,5 mill. kr. skulle anvendes til fremme af usunde boligkvarterers sanering i stedet for til forsvarsformål. I tilslutning hertil
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foresloges det, at § 2, stk. 2, skulle affattes således: „De nærmere
regler for beløbets anvendelse fastsættes ved lov.“
Efter at disse ændringsforslag var forkastet, vedtoges lov
forslaget ved 3. behandling med 132 stemmer mod 19 (RV,
DK og DR).

12. Lov om midlertidige bestemmelser vedrørende
påligningen af indkomst- og formueskat til staten.
(Finansminister Kampmann). [A. sp. 823. — C. sp. 161].
Fremsat skriftligt i folketinget 17/n (F. sp. 924). 1. beh.
20/n (F. sp. 1082). Partiernes ordførere: Hans Knudsen, Øll
gaard, Poul Møller, Axel Sørensen, Alfred Jensen og Søren
Olesen. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Hans Knudsen,
Holger Eriksen [formand], Urban Hansen, Kai Jensen, Kjældgaard, Johs. E. Larsen, M. Larsen, Edel Saunte, Øllgaard,
Anders Andersen, Alfred Bøgh, Foged, Thorkil Kristensen,
Poul Møller, Foss, Jørgen Jørgensen (Ullerup) og Axel Søren
sen [sekretær]). Betænkning (B. sp. 157) afgivet 10/12. (Ordfører:
Hans Knudsen). 2. beh. 15/12 (F. sp. 2005). 3. beh. 17/12 (F. sp.
2132). Loven stadfæstet 22. december 1953. (Lovt. nr. 334).
Ved lov nr. 458 af 22. december 1939 om midlertidige æn
dringer i reglerne om påligning og opkrævning af indkomst- og
formueskat til staten indførtes der på visse punkter, hvor for
holdene i særlig grad talte derfor, en række ændringer i lov nr.
149 af 10. april 1922 om indkomst- og formueskat til staten.
Bestemmelserne i 1939-loven, der kun havde gyldighed for
skatteårene 1940—41 og 1941—42, er med visse ændringer og
tilføjelser gentaget i en række love, senest lov nr. 420 af 17.
december 1952 (årbog 1952—53, side 179), hvorved bestem
melsernes gyldighed er udstrakt til de efterfølgende skatteår,
til og med skatteåret 1953—54. Ved lov nr. 517 af 19. december
1942, det vil sige fra og med skatteåret 1943—44, foretoges der
imidlertid en opdeling af de pågældende bestemmelser således,
at en del af disse blev gjort permanente indtil videre, mens
andre, der særlig søgte deres begrundelse i de under krigen og
besættelsen herskende økonomiske forhold, eller som dog ville
kunne praktiseres ved et enkelt års skatteligning uden nød7
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vendige konsekvenser for de efterfølgende års ligninger, kun
vedtoges som gældende for et enkelt skatteår ad gangen. Loven
af 19. december 1942 med senere tilkomne ændringer og tilføjel
ser er for de senere skatteår optrykt ved lovbekendtgørelse,
jfr. bekendtgørelse nr. 435 af 19. december 1952, der er taget
som udgangspunkt for nærværende lov.
I denne er de midlertidige bestemmelser i lovbekendtgørel
sen af 19. december 1952, nemlig §§ 4—8, 10—12, 16 og 21
opretholdt som gældende også ved ligningen for skatteåret
1954—55, forsåvidt angår §§ 4, 5 og 21 dog med visse ændringer.
Endvidere indeholder loven bortset fra redaktionelle ændringer
nye regler om retten til fradrag for kontingenter til faglige sam
menslutninger samt — med virkning fra og med skatteåret
1955—56 — om retten til fradrag for udgifter til forsikringer og
pensionsordninger.
Lempelser for rentemodtagere m. fl.
I henhold til ligningslovens § 5 har der i de senere år i
selve skatteansættelsen været indrømmet et nedslag for nedsat
erhvervsevne for personer, der ved skatteårets begyndelse oppe
bærer eller er kendt berettiget til at oppebære aldersrente,
invaliderente, den i folkeforsikringslovens § 62 omhandlede
ydelse eller hjælp til kronisk syge i henhold til forsorgslovens
§§ 247 og 248, eller som på nævnte tidspunkt vil være fyldt
65 år, alt forsåvidt den pågældendes skattepligtige indkomst
ikke overstiger de i loven angivne maksimalindkomstbeløb.
Nedslaget beregnes under hensyn til, om den pågældende efter
statsskattelovens regler betragtes som forsørger eller ej, dog
højst med forskellen mellem den pågældendes skattepligtige
indkomst og maksimalindkomsten.
De lempelser, som nedslagsordningen indebærer, er fra
år til år blevet forøget, for at rentebeløbene ikke skal blive
ramt af skatteprogressionen som følge af den stedfundne
prisopgang. Også for skatteåret 1954—55 er en sådan regulering
af maksimalindkomst og nedslagsbeløb fundet påkrævet, idet
de pågældende personer ellers ville komme ud for en skatte
forhøjelse på — for nogles vedkommende — op til 30 kr.
Der er ved reguleringen af beløbene taget hensyn til de
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ekstraordinære tilskud, som er udbetalt rentemodtagerne i
1953. Derimod har man set bort fra den særlige ydelse, der kommer til udbetaling i januar 1954, da den først skal medtages
ved skatteopgørelsen for 1955—56.

Skattenedsættelse for nyetablerede.
Ved ligningslovens § 21 hjemledes der for skatteåret 1953—
54 skatterådene adgang til i visse tilfælde bevillingsmæssigt at
indrømme nedsættelse i den skattepligtige indkomst for skatte
ydere, der i tiden mellem den 1. april 1950 og den 1. december
1952 første gang havde etableret eller overtaget selvstændig erhvervs
virksomhed, hvoraf de stadig var indehavere. Bestemmelserne
herom har man opretholdt for 1954—55 med den ændring, at
perioden, i hvilken etableringen eller overtagelsen skal have
fundet sted, udstrækkes til tiden fra 1. april 1950 til 1. november
1953. Desuden indføjedes i folketinget en ændring, hvorefter
ligningslovens § 21, stk. 2, affattes således:
„Består virksomheden i land-, skov- eller havebrugsvirk
somhed, skal nedsættelsen højst kunne udgøre et beløb svarende
til 20 pct. af det beløb, hvormed den dokumenterede gæld pr.
1. januar 1954 overstiger 100 pct. af den skattemæssige værdi
af fast ejendom, besætning og inventar, forså vidt skatteyderen
i det indkomstår, der ligger til grund for skatteåret 1954—55,
har afdraget et så stort beløb på gælden. I modsat fald kan
nedsættelsen kun andrage det afdragne beløb.“
I stedet for „100 pct.“ stod der i den for 1953—54 gældende
bestemmelse „125 pct.“
Fradrag for kontingenter til faglige sammenslutninger.
Ved indføjelse af en ny § 20 i ligningsloven er der givet
udvidet adgang til fradrag for kontingenter til arbejdsgiver
foreninger, fagforeninger og andre faglige sammenslutninger.
Mens der efter den hidtil gældende praksis i almindelighed kun
har kunnet fradrages 75 pct. af sådanne kontingenter, tillades
nu — i lighed med skattelovskommissionens forslag og stats
skattelovforslaget — fuldt fradrag. Skattelovskommissionen
anførte herom i sin betænkning, at medlemsskab af en faglig sam
menslutning praktisk talt altid må anses for en nødvendighed
7*
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for udøvelsen af det pågældende erhverv, og man har ud fra
denne betragtning nu hjemlet den fulde fradragsret med virk
ning allerede for skatteåret 1954—55.

Fradrag for forsikringspræmier m. v.
De nye regler herom findes i ligningslovens § 19, som denne
er ændret ved nærværende lov, der giver paragraffen følgende
affattelse:
„Stk. 1. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan
fradrages:
1) Udgifter til arbejdsløshedsforsikring,
2) Udgifter til præmie vedrørende livrente, overlevelsesrente,
arverente, invaliderente, pensionsforsikring eller lignende
renteforsikring, der er tegnet til fordel for den skatte
pligtige eller hans pårørende, samt bidrag til en pensions
ordning, der går ud på at sikre den skattepligtige eller hans
pårørende en løbende årlig pensionsindtægt. Som rentefor
sikring betragtes annuitetsforsikringer, når forsikrings
summens ratevise udbetaling efter policen skal udstrækkes
over et åremål af 10 år eller mere, eller når forsikringen er
kombineret med en opsat livrenteforsikring, alt forsåvidt
der ikke ved policen er tillagt den til udbetaling berettigede
valgfrihed mellem ratevis eller samlet udbetaling af for
sikringssummen, i hvilket tilfælde forsikringen altid i skat
temæssig henseende vil være at betragte som en kapital
forsikring, for hvilken præmier kun kan bringes til fradrag
i det under nr. 3) angivne omfang.
Indskud een gang for alle til en forsikrings- eller pensions
ordning af fornævnte indhold kan ikke på samme måde
fradrages i indkomsten for det år, hvori indskuddet præ
steres, men kan fradrages med 1/15 i dette og hvert af de
efterfølgende 14 år. Hvor præmie- eller bidragsbeløb efter
forsikrings- eller pensionskontrakten skal tilsvares over
et kortere åremål end 15 år, kan der i det enkelte år inden
for præmiebetalingsperioden fradrages en så stor del af det
erlagte beløb, som svarer til forholdet mellem præmie
betalingsperiodens åremål og 15 år; efter præmiebetalings-
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periodens udløb kan der i det enkelte år foretages et til
svarende fradrag, indtil der er sket fradrag for det ialt
erlagte præmiebeløb. Dør den skattepligtige inden afskriv
ningen er afsluttet, kan den fortsættes af ægtefællen, for
såvidt ordningen er truffet til fordel for denne.
3) Andre beløb end under nr. 1) og 2) nævnt, som af den
skattepligtige er anvendt til pensions- og enkeforsørgelse,
livsforsikring, ulykkes-, syge-, invaliditets- og alderdoms
forsikring, dog ikke udover et samlet beløb af indtil 600 kr.
årlig.
Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 kommer først til anvendelse
fra og med skatteåret 1955—56; de træder i stedet for bestemmel
sen i § 6, stk. 1 c, 2. pkt., i lov nr. 149 af 10. april 1922. Den i
stk. 1, nr. 2), hjemlede afskrivningsret kan kun gøres gældende
for indskud m. v., der er foretaget i indkomstår, der ligger til
grund for skatteansættelsen for skatteår fra og med skatte
året 1955—56.
Stk. 3. Forsikringsselskaber er pligtige til efter en gen
nemgang af alle inden 1. januar 1954 tegnede forsikringskon
trakter, der går ud på en kombination af forsikringer som i
stk. 1, nr. 2) og 3), nævnt, at give de pågældende forsikrings
tagere meddelelse om det årlige præmiebeløbs fordeling på
henholdsvis den under 2) og den under 3) nævnte forsikring.
Hvor sådanne forsikringer tegnes den 1. januar 1954 og der
efter, skal der gives forsikringspolicen påtegning om præmie
beløbets eller eengangsindskuddets fordeling/4

Ved fremsættelsen af lovforslaget udtalte finansministeren
om denne paragraf bl. a. :
„Når det er foreslået allerede nu — på ligningsloven — at få
fradragsspørgsmålet løst, er det i erkendelse af, at dette så længe
debatterede spørgsmål tiltrænger en løsning snarest. Det har jo
også flere gange været fremdraget under behandlingen af tidligere
ligningslove. Imidlertid må det erkendes, at en gennemgribende
nyordning på dette område ikke er praktisk gennemførlig med
ganske kort varsel. Grunden hertil er, at den foreslåede nyord
ning — ligesom skattelovskommissionens og statsskattelovfor
slagets — bygger på en forskel i fradragsretten for de forskellige
arter af forsikringer og pensionsordninger. Dette må uundgåeligt
medføre visse vanskeligheder ved overgangen fra det nugældende
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fradragssystem til de nu foreslåede nye regler. Dette skyldes
især, at forsikringsformerne er så varierende, og at der fore
kommer adskillige forsikringsformer, der er en kombination af
kapital- og renteforsikringer. Ved alle sådanne forsikringer er det
nødvendigt at foretage en opdeling af præmien eller indskuddet i
den del, der falder på kapitalforsikringen, og den del, der falder
på renteforsikringen. En sådan deling er forsikringsselskaberne
i stand til at foretage, men det må nødvendigvis tage selskaberne
en ret lang tid at gennemgå samtlige bestående forsikringer af
blandet karakter, at foretage den omtalte fordeling og at tilstille
forsikringstagerne meddelelse herom til brug ved deres selv
angivelse.
Det nævnte forhold vil medføre, at en nyordning ikke er
gennemførlig med virkning allerede for skatteåret 1954—55, og
forslaget går derfor ud på, at der nu på ligningsloven tilveje
bringes hjemmel for nyordningen, men således at denne først
skal træde i kraft fra og med skatteåret 1955—56. Man vil herved
få den fornødne tid til ordningens praktiske iværksættelse. For
sikringsselskaberne vil kunne drage omsorg for, at alle kombine
rede forsikringspolicer, der oprettes for fremtiden, får påtegning
om opdeling af præmien og indskuddet overensstemmende med
de nye regler for fradragsretten, jfr. nærmere herom lovforslagets
§ 6, stk. 3. Og alle, der tegner forsikringer i 1954, vil kunne gøre
det under hensyntagen til de nye regler, der efter forslaget
vil komme til anvendelse på forsikringsudgifter m. v., der af
holdes i 1954.“
Lovforslaget underkastedes i folketinget en indgående 1. be
handling og henvistes derefter til et udvalg, der i sin betænkning
udtaler:
„Der er under udvalgsarbejdet fra Fællesrepræsentationen for
danske Arbejder- og Funktionærforeninger, Dansk Styrmands
forening og Dansk Skibsførerforening samt en enkelt privat
person modtaget skriftlige henvendelser, der udtrykker ønske
ligheden af, at den fuldstændige skattefrihed for pensionsbidrag
gennemføres allerede for skatteåret 1954—55. Udvalget har i et
samråd med finansministeren drøftet muligheden heraf, idet der
fra alle sider i udvalget var ønske om, at disse fradrag for egent
lige pensionsydelser blev gennemført, såsnart det var praktisk
muligt.
Da det imidlertid efter de givne oplysninger ville være ude
lukket, at de nødvendige forberedelser kunne tilendebringes, så
ordningen kunne gennemføres for alle pensionsforsikrede m. v. til
det kommende skatteår, er der i udvalget enighed om at følge
ministerens forslag i lovforslagets § 6.
Overfor udvalget er fremsat ønske om, at hjælp til tuberkuloseog polioramte efter forsorgslovens § 263, der ydes som supple-
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ment til hjælp efter folkeforsikringsloven, gøres skattefri ved en
tilføjelse til ligningslovens § 13, stk. 1, i. Udvalget er dog enigt
om, at man må afvente en undersøgelse af, hvilke andre hjælpe
arter der bør komme i betragtning i denne forbindelse.
Udvalget er enigt om, at den for 1952—53 gennemførte be
stemmelse i lovens § 21 var en forsøgsordning, der bør gennem
føres også for det kommende år. Da der imidlertid fra forskellig
side er udtalt ønske om, at den begrænsning, der er givet i stk. 2,
hvorefter gælden skal udgøre mindst 125 pct. af de faste værdier,
nedsættes, er udvalget enigt om, at der i stk. 2, 3. linie, sker den
ændring, at 125 pct. nedsættes til 100 pct.
Fra bymæssige kommuner og fra enkelte kommuner i hoved
stadens omegn, der har den såkaldte Gentottestatus, har udvalget
modtaget henvendelse om, at kommunerne Brøndbyerne, Høje
Taastrup og Ballerup-Maaløv henføres under hovedstadsområdet
(område A).
Da finansministeren overfor udvalget har givet tilsagn om i
det kommende år at tage kommuneinddelingen, såvel i henseende
til skattelovgivningen som i henseende til sociallovgivningen, op
til undersøgelse, er udvalget enedes om for det kommende skatteår
at bevare den nuværende inddeling.
Udvalget indstiller derfor lovforslaget til vedtagelse som fore
lagt med undtagelse af nedenstående ændringsforslag til lovens
§ 21 (lovforslagets § 9, stk. 2, 6. finie, hvor 125 pct. ændres til
100 pct.). Dette forslag er stillet af udvalget og tiltrådt af finans
ministeren.
Et mindretal indenfor udvalget (Axel Sørensen) nærer af prin
cipielle grunde betænkelighed ved, at kontingenter til arbejds
giver- og fagforeninger kan fradrages med 100 pct., af hensyn til
at beløb heraf anvendes til partipolitiske formål.
Det radikale venstre agter imidlertid at fremsætte lovforslag
i folketinget vedrørende visse erhvervsmæssige sammenslutnin
gers og faglige organisationers bidrag til partipolitisk virksomhed,
og mindretallet har derfor undladt at stille ændringsforslag i for
bindelse med nærværende lovforslag.“
Ved lovforslagets 2. behandling vedtoges det af udvalget
stillede og af finansministeren tiltrådte ændringsforslag, mens 6
fra kommunistisk side udenfor betænkningen stillede ændrings
forslag forkastedes. Disse kommunistiske ændringsforslag drejede
sig om følgende:
1) Forhøjelse af de i statsskatteloven af 1922, § 8, stk. 1—6,
omhandlede fradrags- og indkomstbeløb med 90 pct.
2) Forhøjelse af de i ligningsloven fastsatte børnefradrag og
af aldersgrænsen for børnene fra 16 til 18 år.
3) Udvidelse af ligningslovens bestemmelser om skatte-
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lempelser for rentemodtagere m. fl. til også at gælde tuberkuloseog polioramte samt enligstillede mødre og enker.
4) Forhøjelse af grænsen for børns sambeskatning med for
ældrene fra 16 til 18 år og indføjelse af en bestemmelse i lignings
lovens § 17, stk. 1 b om, at indtægten for lærlinge og studerende
under 18 år altid skal medregnes i familieoverhovedets skatte
pligtige indkomst. Der ville herved blive udvidet adgang til at
opnå børnefradrag og til at få udbetalt børnetilskud.
5) Indførelse af en pligt for firmaer og selskaber til at opgive
til skattevæsenet, hvilke beløb de udbetaler i renter og dividen
der med angivelse af modtagernes navn og bopæl, ligesom de skal
give oplysning om udbetalt arbejdsløn.
6) Indføjelse i statsskatteloven af 1922, § 37, stk. 1, af føl
gende nye bestemmelse: „For arbejdsløshed udover 30 dage vil der
altid være at eftergive et beløb svarende til skatten for ledighedsperioden“.
I den affattelse, som lovforslaget fik efter afstemningen ved
2. behandling, vedtoges det enstemmigt ved 3. behandling, idet
de grønlandske repræsentanter afholdt sig fra at stemme.
Efter lovens ikrafttræden har finansministeren i henhold til
en bemyndigelse, der er givet ham i § 10, udstedt lovbekendt
gørelse nr. 344 af 22. december 1953 om midlertidige ændringer i
reglerne om påligning af indkomst- og formueskat til staten,
hvilken bekendtgørelse træder i stedet for den tilsvarende af
19. december 1952.

13. Lov om udskrivning af indkomst- og formue
skatten til staten for Skatteåret 1954«—55. (Finansmini
ster Kampmann). [A. sp. 2093. — C. sp. 305].
Fremsat mundtligt i folketinget 5/3 (F. sp. 3786). 1. beh.
11/3 (F. sp. 4049). Partiernes ordførere: Hans Knudsen, Edvard
Sørensen, Poul Møller, Bertel Dahlgaard, Alfred Jensen og
Oluf Pedersen. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Hans
Knudsen, Holger Eriksen [formand], Urban Hansen, Kai
Jensen, Johs. E. Larsen, M. Larsen, Edel Saunte, Edvard
Sørensen, Erik Eriksen, Himmelstrup, Thorkil Kristensen,
Øllgaard, Poul Møller, Ole Bjørn Kraft, Aksel Møller, Axel
Sørensen [næstformand] og Bertel Dahlgaard). Betænkning
(B. sp. 433) afgivet 23/3. (Ordfører: Hans Knudsen). 2. beh.
25/3 (F. sp. 4530). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Til-
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lægsbetænkning (B. sp. 477) afgivet 26/3. 3. beh. 30/3 (F. sp.
4654). Loven stadfæstet 31. marts 1954. (Lovt. nr. 90).

Loven er overensstemmende med den for skatteåret
1953—54 gældende udskrivningslov, lov nr. 68 af 31. marts
1953 (årbog 1952—53, side 185), dog med den væsentlige
afvigelse at skalaindtægter, som ligger under 20 000 kr., har
opnået en lempelse i beskatningen. Mens bundgrænsen for
skattepligt tidligere var 2 000 kr., er den nu 2 200 kr., og af
en skattepligtig indkomst på f. eks. 10 000 kr. skal kun svares
950 kr. mod tidligere 1 060 kr., idet skatten udskrives efter
følgende skala:

Skat
Indkomst 4- fradrag
Okr.
under
2 200 kr.
20 - af 2 200 kr. + 5 pct. af resten
2 200- 2 500 —
2 500 - + 8
35 - 2 500- 3 000 —
75 3000 - + 12
3 000- 6 500 —
495 6 500 - + 13
6 500- 10 000 —
10 000 - + 17
950 10 000- 12 000 —
1 290 12 000 - + 25
12 000- 15 000 —
15 000 - + 30
2 040 15 000- 17 000 —
17 000 - + 36
2 640 17 000- 25 000 —
25 000 - + 39
5 520 25 000- 40 000 —
40000 - + 44
40000- 60 000 - 11370 —
60 000 - + 48
60000-100 000 - 20170 —
100 000 - + 53
100000-200 000 - 39 370 —
200 000 - + 57
200 000-400 000 - 92 370 400 000 - + 62
400 000 og derover 206 370 —

Finansministeren havde oprindelig foreslået, at bundgrænsen
for skattepligt skulle forhøjes til 2 400 kr., og at skatteydere
med skalaindkomster på indtil lidt over 15 000 kr. skulle have en
lettelse, mod at skatten til gengæld blev sat op for skatteydere
med højere skalaindkomster. Eksempelvis skulle forhøjelsen for
en skalaindkomst på 20 000 kr. udgøre 110 kr. og for en skala
indkomst på 50 000 kr. 1 060 kr. Det var herved tilsigtet, at
nedsættelser og forhøjelser omtrent skulle opveje hinanden.
Under lovforslagets behandling i folketinget vedtoges det
imidlertid at lade forhøjelserne bortfalde og at gennemføre
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lempelserne på en noget anden måde end foreslået, som det frem
går af, hvad ovenfor er anført.
Samtidig vedtoges det at ændre opkrævningsvederlaget til
kommunerne. Dette skal som hidtil udgøre 1 pct. af de indgåede
beløb, men med 4 kr. som minimum og 5 kr. som maksimum pr.
skatteyder mod tidligere henholdsvis 3 kr. og 4 kr.
Til lovforslagets 2. behandling stilledes fra kommunistisk
side et underændringsforslag, hvorefter skalaindtægter under
2 400 kr. skulle være skattefri og indtægter på op til 6 500 kr.
slippe billigere end efter foranstående skala, som der var opnået
enighed om i det folketingsudvalg, der behandlede sagen.
Efter at dette underændringsforslag var forkastet og udvalgets
ændringsforslag vedtaget, blev lovforslaget i den ændrede affat
telse vedtaget enstemmigt, idet kommunisterne afholdt sig fra at
stemme.

14. Lov om begrænsning af adgangen til fradrag i
den skattepligtige indkomst af udgifter til vedligehol
delse af visse ejendomme. (Finansminister Kampmann).
[A. sp. 3577. — C. sp. 1049].
Fremsat mundtligt i folketinget 9/9 (F. sp. 6203). 1. beh.
10/9 (F. sp. 6236). Partiernes ordførere: Poul Hansen (Kalund
borg), Erik Eriksen, Aksel Møller, Bertel Dahlgaard, Aksel
Larsen og Viggo Starcke. Henvist til samme udvalg som for
slag til lov om forhøjelse af afgiften på omsætningen af stærke
drikke m. fl. lovforslag. Betænkning (B. sp. 1581) afgivet
25/9. (Ordfører: Poul Hansen (Kalundborg)). 2. beh. 30/0 (F. sp.
6530). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænk
ning (B. sp. 1597) afgivet 30/9. 3. beh. 1/10 (F. sp. 6582). Loven
stadfæstet 6. oktober 1954. (Lovt. nr. 308).

Loven, der indgik om led i den side 128 omtalte valuta
plan, har følgende indhold:
§ 1. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for
skatteåret 1956—57 kan udgifter til vedligeholdelse af beboelses
ejendomme med een eller to selvstændige lejligheder (en- eller
tofamilieshuse) højst fradrages med et beløb, der svarer til 20 pct.
af lejeindtægten (lejeværdien). Er ejendommen indkøbt i løbet
af vedkommende indkomstår, beregnes det nævnte maksi
mumsbeløb i forhold til den årlige lejeindtægt (lejeværdi).
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Den anførte begrænsning gælder kun for den del af vedligehol
delsesudgifterne, der overstiger 200 kr.
§ 2. Såfremt ejeren gennem fremlæggelse af fornøden
dokumentation godtgør, at han på den pågældende ejendom
har afholdt uopsættélige og for ejendommens fortsatte benyttelse
nødvendige reparationsarbejder, der som følge af deres omfang
og natur har en ekstraordinær karakter, kan fradrag i denne
anledning foretages ved siden af det ifølge § 1 fradragsberetti
gede beløb.
§ 3. Denne lov gælder ikke for Færøerne og Grønland.
Efter det oprindelige lovforslag skulle der også være en
grænse for fradragsretten, gældende for skatteåret 1955—56.
Denne grænse var foreslået fastsat til 30 pct. af lejeindtægten,
dog således at et overskydende beløb skulle kunne overføres
til fradrag i den skattepligtige indkomst for skatteåret 1956—57
indenfor sidstnævnte skatteårs fradragsgrænse.
Bestemmelserne herom blev udtaget af lovforslaget under
dettes behandling i folketinget, hvor man samtidig tilføjede
den i sidste punktum af § 1 optagne regel, der betyder en
lempelse for skatteåret 1956—57.

Lovforslaget vedtoges i folketinget med 91 stemmer (S, RV
og DR) mod 8 (DK), idet 70 medlemmer (V, KF og de grønlandske
medlemmer) hverken stemte for eller imod.

15. Lov om udskrivning af en værneskat for skatte
året 1954—55. (Finansminister Kampmanri). [A. sp. 2115. —
C. 329].
Fremsat mundtligt i folketinget 5/3 (F. sp. 3786). 1. beh.
11/3 (F. sp. 4049). Partiernes ordførere: Hans Knudsen, Edvard
Sørensen, Poul Møller, Bertel Dahlgaard, Alfred Jensen og Oluf
Pedersen. Henvist til samme udvalg som forslag til lov om ud
skrivning af indkomst- og formueskatten til staten for skatte
året 1954—55 m. fl. lovforslag. Betænkning (B. sp. 433) afgivet
23/3. (Ordfører: Hans Knudsen). 2. beh. 25/3 (F. sp. 4531). Hen
vist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning (B. sp.
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477) afgivet 26/3. 3. beh. 30/3 (F. sp. 4655). Loven stadfæstet
31. marts 1954. (Lovt. nr. 91).

Efter loven skal der for skatteåret 1954—55 opkræves en
værneskat efter de samme regler som efter lov nr. 71 af 31. marts
1953 (årbog 1952—53, side 192), der var gældende for 1953—54.
Kun har man foretaget den ændring, at skattebeløb på under
10 kr. ikke opkræves, mens minimumsbeløbet tidligere var 4 kr.
Efter det af finansministeren oprindelig fremsatte lovforslag
skulle skalaen for personlige skatteydere ændres således, at de
lavere indkomstgrupper slap noget billigere end hidtil, mens
skatten blev sat op for de højere indkomstgrupper. Grænsen for
skattepligt foresloges forhøjet fra 8 000 kr. til 10 000 kr. (beløbene
gælder den skattepligtige indkomst efter sædvanlige fradrag), og
der skulle efter forslaget kun svares 20 kr. af en skalaindkomst
på 10 000 kr. mod hidtil 90 kr. Til gengæld foresloges skatten af
en skalaindkomst på f. eks. 100 000 kr. sat op fra 12 470 kr.
til 13 060 kr.
Som begrundelse for disse ændringer anføres i bemærknin
gerne til lovforslaget:
„Siden den første værneskattelov, nr. 454 af 25. november
1950, har værneskat været pålignet personer, hvis skattepligtige
indkomst efter samtlige skattefradrag (skalaindkomsten) udgør
mindst 8 000 kr. Denne første værneskattelov omfattede ca.
183 000 skatteydere. Som følge af den siden da stedfundne ind
tægtsstigning er antallet af personer, der har været værneskatte
pligt undergivet, steget til ca. 241 000 for 1951—52, ca. 292 000
for 1952—53 og ca. 361 000 for 1953—54. Såfremt skattepligten
også for 1954—55 skulle sætte ind ved en skalaindkomst på 8 000
kr., ville antallet af værneskatteydere blive forøget yderligere,
formentlig til omkring 400 000.
Ved forslaget er den nævnte indkomstgrænse foreslået sat op
fra 8 000 kr. til 10 000 kr. Man har herved tilsigtet at begrænse
antallet af værneskatteydere, således at der under skattepligten
kun inddrages personer i de indkomstgrupper, som svarer til dem,
man ved den første værneskattelov inddrog under pligten til at
udrede værneskat. Efter den foreslåede tilpasning af indkomst
grænsen til det ændrede indkomstniveau vil antallet af værne
skatteydere for skatteåret 1954—55 antagelig udgøre godt 200 000. ‘ ‘
Lovforslaget behandledes i folketinget i forbindelse med en
række andre skatteforslag, jfr. herom hvad der i det foregående
er anført under nr. 13.
Under de udvalgsforhandlinger, som fandt sted, enedes de tre
største partier om at foreslå skalaen ændret således, at den blev
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som efter værneskatteloven for 1953—54. Med denne ændring
vedtoges lovforslaget ved 3. behandling med 117 stemmer mod 6
(DK), idet 16 medlemmer (RV og DR) afholdt sig fra at stemme.

16. Lov om en tillægsindkomstskat for skatteåret
1954—55. (Finansminister Kampmann). [A. sp. 2091. — C.
sp. 327].
Fremsat mundtligt i folketinget 5/3 (F. sp. 3786). 1. beh. 11/3
(F. sp. 4049). Partiernes ordførere: Hans Knudsen, Edvard Sø
rensen, Poul Møller, Bertel Dahlgaard, Alfred Jensen og Oluf
Pedersen. Henvist til samme udvalg som forslag til lov om ud
skrivning af indkomst- og formueskatten til staten for skatte
året 1954—55 m. fl. lovforslag. Betænkning (B. sp. 433) afgivet
23/3. (Ordfører: Hans Knudsen). 2. beh. 25/3 (F. sp. 4531). Hen
vist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning (B. sp.
477) afgivet 26/3. 3. beh. 30/3 (F. sp. 4655). Loven stadfæstet
31. marts 1954. (Lovt. nr. 92).
Ved loven opretholdes den i en årrække opkrævede tillægs
indkomstskat for skatteåret 1954—55. Reglerne for skattens
påligning m. v. er de samme som efter lov nr. 70 af 31. marts
1953, der havde gyldighed for 1953—54. Kun har man for
højet minimumsbeløbet for skattens opkrævning fra 4 kr. til
10 kr.
Tillægsindkomstskattens provenu er for 1954—55 anslået til
32 mill. kr.
Lovforslaget behandledes i folketinget sammen med en række
andre skattelovsforslag. Det gennemførtes uændret og enstemmigt
med tilslutning fra alle partier.

17. Lov om børnetilskud. (Finansminister Kampmanri). [A. sp. 2137. — C. sp. 333].
Fremsat mundtligt i folketinget 5/3 (F. sp. 3786). 1. beh.
11/3 (F. sp. 4049). Partiernes ordførere: Hans Knudsen, Edvard
Sørensen, Poul Møller, Bertel Dahlgaard, Petra Petersen og Oluf
Pedersen. Henvist til samme udvalg som forslag til lov om
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udskrivning af indkomst- og formueskatten til staten for skatte
året 1954—55 m. fl. lovforslag (se ovenfor, nr. 13 ). Betænk
ning (B. sp. 433) afgivet 23/3. (Ordfører: Hans Knudsen). 2. beh.
25/3 (F. sp. 4531). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Til
lægsbetænkning (B. sp. 477) afgivet 26/3. 3. beh. 30/3 (F. sp.
4655). Loven stadfæstet 13. april 1954 (Lovt. nr. 109).
Ved loven opretholdes den for skatteåret 1953—54 gæl
dende børnetilskudsordning, jfr. lov nr. 72 af 31. marts 1953
(årbog 1952—53, side 194), så at den også får gyldighed for
1953—54.
Udgiften anslås for 1954—55 til 150 mill. kr.
Lovforslaget behandledes i folketinget sammen med en række
skatteforslag og underkastedes som disse udvalgsbehandling såvel
mellem 1. og 2. som mellem 2. og 3. behandling.
Udvalgsbehandlingen resulterede ikke i ændringsforslag.
Derimod stilledes fra kommunistisk side nogle ændringsforslag
til 2. behandling, hvorefter tilskuddet for alle, som har ret til
børnetilskud, skulle udgøre 300 kr. pr. barn (i stedet for 88—182
kr. pr. barn) og udbetales kvartalsvis ved socialministeriets foran
staltning gennem kommunerne til den berettigede, i reglen mode
ren. I overensstemmelse hermed skulle modregning overfor pålignede skatter ikke kunne finde sted. Desuden foresloges det, at
børnetilskud skulle lades ude af betragtning ved den kvartalsvise
beregning af detailpristallet. Disse ændringsforslag forkastedes.
Til 3. behandling stilledes påny ændringsforslag fra kommuni
stisk side. Ifølge disse skulle børnetilskuddet hver 3. måned sendes
til den berettigede, i reglen moderen, og bestemmelserne angående
modregning overfor påhgnede skatter udgå, idet ordningen lige
som efter de til 2. behandling stillede ændringsforslag skulle
administreres af socialministeren.
Efter at også disse ændringsforslag var forkastet, vedtoges
lovforslaget uændret og enstemmigt.

18. Lov om præmiering af opsparing. (Finansmi
nister Kampmann). [A. sp. 3581. — C. sp. 1027].
Fremsat mundtligt i folketinget 9/9 (F. sp. 6203). 1. beh.
10/9 (F. sp. 6236). Partiernes ordførere: Poul Hansen (Kalund
borg), Erik Eriksen, Aksel Møller, Bertel Dahlgaard, Aksel
Larsen og Viggo Starcke. Henvist til samme udvalg som
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forslag til lov om forhøjelse af afgiften på omsætningen af
stærke drikke m. fl. lovforslag. Betænkning (B. sp. 1321)
afgivet 1b/9. (Ordfører: Poul Hansen (Kalundborg). 2. beh.
1719 (F. sp. 6385). Henvist for fornyet udvalgsbehandling.
Tillægsbetænkning (B. sp. 1327) afgivet 21/9. 3. beh. 23/9 (F. sp.
6467). Loven stadfæstet 29. september 1954. (Lovt. nr. 294).
Forslaget til nærværende lov fremsattes som led i den side
128 omtalte valutaplan.
Lovens tre første paragraffer har følgende ordlyd:
§ 1. For indskud, der i tiden fra denne lovs ikrafttræden
og til udgangen af året 1955, jfr. dog § 2, stk. 1, foretages på
særlige konti (præmieindskudskonti) i danske sparekasser eller
banker eller i overformynderiet, ydes der efter nedenstående
regler en præmie på 15 pct. af de indskudte beløb.
Præmien ydes kun til personer, der ansættes som fuldt
skattepligtige til staten af indkomsten i det regnskabsår, hvori
indskuddet sker (indskudsåret), og hvis skalaindkomst — d. v. s.
den ansatte skattepligtige indkomst reduceret med de ved
beregningen af indkomstskatten til staten hjemlede skattefri
fradrag — er under 25 000 kr. Præmien ydes med det fulde
beløb, selvom skattepligten kun omfatter en del af det skatteår,
for hvilket ansættelsen foretages.
Præmien er betinget af, at der af den skattepligtige ind
komst i indskudsåret er opsparet et beløb af mindst samme størrelse
som indskuddet på præmieindskudskontoen. Opsparing anses
kun for foretaget i det omfang, hvori den skattepligtige ind
komst i indskudsåret overstiger privatforbruget i dette. Til
privatforbruget henregnes også beløb, der anvendes til erhver
velse af ikke-formueskattepligtigt løsøre, der efter dets almin
delige beskaffenhed tjener til personlig nytte og behagelighed,
såsom husligt indbo, kunstgenstande m. v.
Opsparingspræmien skal ikke medregnes ved opgørelsen
af den skattepligtige indkomst.
§ 2. Indskud på præmieindskudskonti kan — indenfor
det i § 1 nævnte tidsrum — foretages dels i det regnskabsår,
der løber ved nærværende lovs ikrafttræden, dels i det der
efter følgende regnskabsår. Såfremt det førstnævnte regnskabsår
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udløber inden 2 måneder efter lovens ikrafttræden, er dog
første indskudsår det følgende regnskabsår og andet indskudsår
det næstefter følgende regnskabsår, hvor indskud kan ske i
den del af regnskabsåret, der ligger før den 1. marts 1956.
Udløber det første indskudsår inden den 1. juni 1955,
kan der i dette højst indskydes 1 000 kr. og i andet indskudsår
2 000 kr. I andre tilfælde kan der i første og andet indskudsår
højst indskydes henholdsvis 2 000 kr. og 1 000 kr.
Hvor maksimum for det præmieberettigede indskud i
henhold til stk. 2 andrager 1 000 kr., kan der i tilfælde, hvor
indskudsårets skalaindkomst overstiger 24 000 kr., højst ind
skydes et beløb svarende til forskellen mellem 25 000 kr. og
skalaindkomsten. For indskudsår, hvor maksimum for det
præmieberettigede indskud i henhold til stk. 2 andrager 2 000
kr., kan der, såfremt skalaindkomsten overstiger 23 000 kr.,
højst indskydes forskellen mellem 25 000 kr. og skalaindkomsten.
Præmiering i medfør af § 1 er betinget af, at indskuddet
i det enkelte indskudsår udgør mindst 200 kr.
§ 3. Opsparingsbeløbene skal af indskyderen indsættes
på en på hans navn til dette formål og under betegnelsen
præmieindskudskonto oprettet konto i et af de i § 1 omhand
lede pengeinstitutter. Kontoen skal bære påtegning om den
pågældendes regnskabsår. Foretager den skattepligtige ind
skud for to regnskabsår, skal der føres en særskilt konto for
hvert regnskabsårs indskud og renter vedrørende disse. For
hvert regnskabsår kan den skattepligtige kun oprette een
konto.
De på en præmieindskudskonto indestående beløb kan —
bortset fra de i §§ 6 og 7 nævnte tilfælde — ikke hæves eller
gøres til genstand for kreditorforfølgning i en periode af 3 år, regnet
fra indskudsårets udløb. I tiden indtil indskudsårets udløb er
indskyderen berettiget til at hæve kontoens indestående, lige
som indskyderens kreditorer i indskudsåret kan søge fyldest
gørelse heri; i sådanne tilfælde bortfalder retten til præmiering
af de hævede beløb.
Overdragelse, pantsætning eller andre retshandler med
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hensyn til kontoens indestående kan ikke foretages i tiden fra
indsættelsen og indtil 3 år efter indskudsårets udløb.
I § 5 bestemmes bl. a. , at præmierne såvidt gørligt udre
des ved modregning i de indskyderen påhvilende personlige
skatter.
Endvidere skal anføres § 6, der har følgende ordlyd:
„I den i § 3, stk. 2, 1. punktum, omhandlede periode vil
udtræk på en præmieindskudskonto kunne ske efter forud ind
hentet tilladelse fra vedkommende amtsligningsinspektør (
København, Frederiksberg og Gentofte vedkommende skatte
direktorat), når forholdene i ganske særlig grad taler for, at
frigivelse sker. Ved udbetalingen af de frigivne beløb skal 15 pct.
af disse tilbageholdes af vedkommende pengeinstitut og af
dette indbetales i statskassen.
Afkortning og tilbageholdelse som i stk. 1 anført skal ikke
ske med hensyn til den del af et udtræk, der består i tilskrevne
renter. Indskud anses i det hele for hævet forud for tilskrevne
renter.“
Angående den rente, som skal ydes af indskud på præmie
indskudskonto, indeholder § 12, stk. 2, en bestemmelse om, at
finansministeren skal være bemyndiget til i samråd med penge
institutterne at træffe afgørelse herom.

I det oprindelige lovforslag var der ikke sat nogen indtægts grænse for adgangen til at kunne opnå sparepræmie. Dette ændre
des under sagens behandling i folketinget under hensyn til, at
man lod et samtidig fremsat lovforslag om forhøjelse af tillægs
indkomstskatten bortfalde. Reglerne om opsparingsbeløbenes
båndlæggelse ændredes også, idet finansministeren havde fore
slået, at pengene frit skulle kunne hæves, når der var forløbet
1 år efter indskudsårets udløb, mod at sparepræmien bortfaldt.
Hævedes pengene i det tredie år efter indskudsåret, skulle der
dog kunne opnås en sparepræmie på 5 pct.
Lovforslaget mødte i folketinget tilslutning fra socialdemo
kratiet, det radikale venstre og retsforbundet, mens kommuni
sterne gik imod det ud fra den opfattelse, at ordningen ikke ville
være til fordel for de dårligst stillede skatteydere, der skulle
være med til at udrede sparepræmierne, som de på grund af mang
lende mulighed for opsparing selv ville være ude af stand til at
få nogen væsentlig andel i. Venstre og det konservative folkeparti
var velvilligt indstillet overfor tanken om at begunstige opspa8
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ringen, men ønskede ikke at medvirke ved udformningen eller
gennemførelsen af noget af de lovforslag, som regeringen i den
foreliggende situation havde fremsat.
Resultatet blev da, at lovforslaget — efter at være undergået
nogle ændringer, som socialdemokrater og radikale var blevet
enige om, og hvoraf de væsentligste er omtalt ovenfor — vedtoges
med 85 stemmer mod 6, idet 72 medlemmer afholdt sig fra at
stemme.

19. Lov om forlængelse af skattefritagelsen i hen
hold til lov nr. 117 af 9. april 1933 om lempelse i be
skatningen til staten af nyopførte bygninger. (Finansmi
nister Kampmann). [A. sp. 1767. — C. sp. 199].
Fremsat skriftligt i folketinget 3/2 (F. sp. 3001). 1. beh. 12/2
(F. sp. 3359). Partiernes ordførere: Holger Larsen, Lorentzen,
Carsten Raft, Skytte, Alfred Jensen og Oluf Pedersen. 2. beh.
16/2 (F. sp. 3437). 3. beh. 19/2 (F. sp. 3726). Loven stadfæstet 5.
marts 1954. (Lovt. nr. 50).
Ved lov nr. 117 af 9. april 1933 om lempelse i beskatningen
til staten af nyopførte bygninger blev bygninger, hvis opførelse
påbegyndtes efter lovens ikrafttræden og senest inden 1. januar
1934, i tiden indtil 1. januar 1943 fritaget for at svare ejendoms
skyld til staten. Skattefritagelsen omfattede dog ikke en byg
ning, der opførtes til erstatning for en bygning, der ved ilds
våde eller på anden måde havde lidt skade, for hvilken der
ydedes godtgørelse gennem forsikring. Dennne skattefritagelse
er ved flere forlængelseslove, senest lov nr. 35 af 4. februar 1947
(årbog 1946—47, side 136), udvidet til at gælde indtil 1. januar
1954. Dens gyldighedstid forlænges herved yderligere til 1.
januar 1955.
Ved fremsættelsen af lovforslaget anførte finansministeren
bl. a.:
„Fritagelsen, der i sin tid kun omfattede statsejendomsskylden,
omfatter efter indførelsen i 1937 af den fælleskommunale ejendoms
skyld også denne, oprindelig dog kun i henhold til praksis,
senere lovfæstet ved lov nr. 268 af 28. maj 1943.
Forsåvidt angår den kommunale ejendomsskyld, har der i en
årrække været tillagt kommunerne hjemmel til at fritage bebo
elsesej endomme.
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Denne hjemmel er på samme måde som loven af 9. april 1933
forlænget, senest ved lov nr. 235 af 30. april 1946, for tiden indtil
den 1. april 1954.
I det af boligministeren overfor det høje ting fremsatte forslag
til lov om forlængelse af byggestøttelovgivningen er der nu stillet
forslag om, at hjemmelen yderligere forlænges for 1 år indtil 1.
april 1955.
Idet jeg skal fremhæve, at der ved loven af 9. april 1933 med
senere love er tillagt ejerne af de omhandlede ejendomme en ret
til skattefritagelse, medens den kommunale skattefritagelse er
afhængig af den pågældende kommunalbestyrelses indstilling til
sagen, må jeg dog finde det naturligt at følge den hidtil anvendte
fremgangsmåde, således at loven forlænges for eet år under forud
sætning af, at det af boligministeren fremsatte forslag til forlæn
gelse af lempelsen med hensyn til kommunal ejendomsskyld
gennemføres.“
Lovforslaget vedtoges i folketinget uændret og enstemmigt.

20. Lov om forlængelse af midlertidige ændringer i
forbrugsafgiftslove. (Finansminister Kampmann). [A. sp. 801.
— C. sp. 51].
Fremsat mundtligt i folketinget 17/n (F. sp. 930). 1. beh.
24/n (F. sp. 1140). Partiernes ordførere: Poul Hansen (Kalund
borg), Himmelstrup, Stæhr Johansen, Aage Fogh, Alvilda
Larsen og Tholstrup. Henvist til udvalg på 17 medlemmer
(Poul Hansen (Kalundborg), Einer-Jensen, Holger Eriksen
[formand], Kai Jensen, Hans Knudsen, M. Larsen, Lindberg,
Viola Nørløv, Himmelstrup, Jørgen Gram, Thorkil Kristensen,
Peter Larsen, Øllgaard, Stæhr Johansen, Aksel Møller, Tesdorpf og Aage Fogh [sekretær]). Betænkning (B. sp. 151) af
givet 4/12. (Ordfører: Poul Hansen [Kalundborg]. 2. beh. 9/12
(F. sp. 1576). 3. beh. n/i2 (F. sp. 1867). Loven stadfæstet 22.
december 1953. (Lovt. nr. 332).
Loven forlænger for perioden fra 1. januar 1954 til 31. marts
1954 de midlertidige afgiftsbestemmelser, som var optaget i
eller opretholdt ved lov nr. 436 af 19. november 1950, jfr. lov
nr. 193 af 30. maj 1952 og lov nr. 58 af 31. marts 1953 (årbog
1952—53, side 201), dog således at afgifterne af guld- og sølv
varer, ure, papir, pap, radiolamper, mineralvand og kaffe8*
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surogater m. v. er overført til den nedenfor omtalte særlige lov
om forskellige forbrugsafgifter.
De i loven optagne afgifter er uændrede, idet man alene
har foretaget sådanne redaktionelle ændringer i lovbestemmel
serne, som er nødvendiggjort af en mere hensigtsmæssig op
stilling af det pågældende lovstof.
§§ 1—19 omfatter afgiftssatserne fra 1950-lovens afsnit I
med de senere vedtagne ændringer. Disse bestemmelser ved
rører de ældre, permanente afgiftslove (om afgifter af tobak,
drikkevarer, omsætningsafgift af motorkøretøjer og af choko
lade m. v.). Udover de midlertidige afgiftssatser er der i disse
paragraffer optaget enkelte bestemmelser af teknisk art, som
hidtil har været spredt i forskellige midlertidige love.
§§ 20—22 forlænger de gældende afgiftssatser for benzin
og spillekort, og § 23 forlænger loven om afgift af konsum-is.
Endelig er i § 24 optaget bestemmelser, hvorefter de gæl
dende, midlertidige ændringer i toldloven forlænges.
Ved nyordningen, hvorved bestemmelserne fra en række
forskellige love er samlet i nærværende lov og lov om forskellige
forbrugsafgifter, har det været muligt at ophæve et stort antal
i § 27 anførte lovbestemmelser.
Ved fremsættelsen af forslagene til nærværende lov og de to
i det følgende omtalte love om forskellige forbrugsafgifter og om
omsætningsafgift af forskellige varer udtalte finansministeren bl.a. :
„Ved disse tre lovforslag foreslås det at forlænge de gældende
midlertidige bestemmelser vedrørende told- og forbrugsafgifterne
uændret indtil udgangen af marts måned 1954.
De forbrugsafgiftslove, der udløber med udgangen af decem
ber måned i år, er loven af 19. november 1950 om ændringer i
forbrugsafgiftslovene og toldloven og lov af samme dato om
omsætningsafgift af forskellige varer.
Disse to love er forlænget ved lov af 30. maj 1952 om for
længelse af gyldigheden af forskellige forbrugsafgifter og lov af
samme dato om forlængelse af og ændringer i lov nr. 437 af 19.
november 1950 om omsætningsafgift af forskellige varer, således
at gyldighedsperioden udløb med udgangen af marts måned 1953.
Ved disse forlængelseslove blev der samtidig foretaget forskellige
ændringer i de to love fra 1950.
Endelig er de to love fra 1950 med de ændringer, der var ved
taget i 1952, blevet forlænget indtil udgangen af december i år
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ved loven af 31. marts 1953 om midlertidig forlængelse af for
brugsafgiftslove. Også denne lov indeholder enkelte ændringer i
lovene fra 1950.
Som følge af disse gentagne forlængelser med ændringer er det
meget vanskeligt at orientere sig i disse bestemmelser. Hertil
kommer, at loven af 19. november 1950 om ændringer i forbrugs
afgiftslovene og toldloven i en slutningsbestemmelse forlænger
en lov fra 1938, som opretholder gyldigheden af nogle endnu
ældre afgiftsbestemmelser.
Såvel af lovtekniske som af praktiske grunde har jeg derfor
fundet tiden inde til direkte at optage alle de gældende midlertidige
afgiftsbestemmelser i de nu fremsatte lovforslag, således at en række
bestemmelser, som hidtil har været spredt i de forskellige midler
tidige love, vil kunne bortfalde. Herved håber jeg også at imøde
komme en kritik af hele denne lovgivnings uoverskuelighed, som
tidligere er fremsat her i det høje ting.
Samtidig er det lovstof med midlertidig gyldighed, der inde
holdes i loven af 19. november 1950 om ændringer i forbrugsaf
giftslovene og de senere forlængelseslove, opdelt i to lovforslag.
I det ene af disse to forslag har man samlet de bestemmelser,
der ændrer de ældre permanente afgiftslove, altså tobaksloven,
chokoladeafgiftsloven o. s. v.
De andre bestemmelser i loven af 19. november 1950 om
ændringer i forbrugsafgiftslovene, nemlig selve lovreglerne om
afgifterne af guld- og sølvvarer, papir og pap, radiolamper og
mineralvand, er samlet i det andet forslag. Heri er tillige optaget
bestemmelser om afgiften af kaffesurrogater, der nu findes i en
midlertidig lov af 21. juni 1932 om tilvejebringelse af midler til
dækning af udgifter til krisehjælp til landbrugere og arbejdsløse.
Det må vel siges at være på tide, at disse afgiftsbestemmelser
overføres til en egentlig afgiftslov.
Medens man som nævnt ved gennemførelse af de forelagte
lovforslag opnår at få samlet alle midlertidige bestemmelser ved
rørende forbrugsafgifterne, må vi for toldens vedkommende fort
sætte med at forlænge en række midlertidige ændringslove,
indtil en kodifikation finder sted ved den nye tarif, som told
kommissionen har til opgave at udarbejde, og som — det kan jeg
tilføje — jeg håber må kunne foreligge inden altfor længe, nu da
kommissionen har genoptaget sit arbejde.
Det tredie lovforslag, forslaget til lov om omsætningsafgift af
forskellige varer, indeholder endelig de nugældende bestemmelser
om de forbrugsafgifter på gulvtæpper, tændstikker, radioappa
rater m. v., der blev indført i november 1950.
I tilslutning til disse tre lovforslag finder jeg anledning til at
sige et par ord om afgiften på cykler med påhængsmotor, som
populært kaldes knallerter. Af disse er der hidtil svaret vægt-
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afgift og omsætningsafgift efter tilsvarende regler som for egent
lige motorcykler, dog således at omsætningsafgiften kun beregnes
af selve motorens værdi. Justitsministeren har overfor mig rejst
spørgsmålet om ophævelse af indregistreringspligten for disse
såkaldte knallerter. Såfremt indregistreringspligten ophæves, vil
det automatisk medføre, at også vægtafgiften og omsætnings
afgiften for disse køretøjer bortfalder. Jeg har svaret justits
ministeren, at jeg ikke har noget imod, at dette sker. Selvom
omsætningsafgiften af motorkøretøjer er omhandlet i det ene af
de tre her fremsatte lovforslag, vil afgiften på knallerter altså
kunne bortfalde uafhængigt heraf.
Når jeg ved lovforslagene for afgiftssatsernes vedkommende
kun foreslår en forlængelse på 3 måneder, er det ikke, fordi jeg
tror, at vi efter denne dato vil kunne undvære nogle af de ind
tægter, som disse afgifter indbringer. Tværtimod taler alt for,
at en stort set uforandret forlængelse i yderligere et år må fore
slås i marts måned, men jeg anser det for rigtigst, at man har den
bedst mulige oversigt over, hvorledes indtægter og udgifter vil
blive i det kommende finansår, forinden man træffer beslutning
om skatterne for dette finansår.“
Lovforslaget henvistes tillige med de to andre samtidig frem
satte afgiftsforslag til et udvalg, der enstemmigt indstillede det
til vedtagelse i uændret form.
Til lovforslagets 2. behandling stillede Tholstrup (DR) 4
ændringsforslag om forskellige afgiftslempelser. Et af disse blev
dog taget tilbage, idet dets gennemførelse ville have fået en anden
virkning end tilsigtet, mens de øvrige ændringsforslag blev for
kastet.
Ved lovforslagets 3. behandling udtalte Tholstrup: „I forslaget
til forlængelse af midlertidige ændringer i forbrugsafgiftslove er
der en række afgifter, som vi ikke vil stemme imod, de såkaldte
bilskatter, hvis opkrævning vi har en vis sympati for, når man
ikke har andre midler til at bestride udgifterne med, men vi har
til dette forslag stillet nogle ændringsforslag, som vi ikke har
kunnet gennemføre, hvad der bevirker, at vi ikke kan stemme
for selve lovforslaget.“
Da heller ikke kommunisterne kumie tiltræde lovforslaget,
men gik imod det, faldt afstemningen ved 3. behandling således
ud, at 118 medlemmer stemte for lovforslaget og 7 imod det,
mens 6 afholdt sig fra at stemme.

21. Lov om forlængelse af midlertidige ændringer
i forbrugsafgiftslove. (Finansminister Kampmann). [A. sp.
2125. — C. sp. 337],
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Fremsat mundtligt i folketinget 5/3 (F. sp. 3786). 1. beh.
10/3 (F. sp. 3993). Partiernes ordførere: Poul Hansen (Kalund
borg), Himmelstrup, Stæhr Johansen, Aage Fogh, Alvilda
Larsen og Tholstrup. Henvist til udvalg på 17 medlemmer
(Poul Hansen [Kalundborg], Einer-Jensen [formand], Holger
Eriksen, Kai Jensen, Hans Knudsen, M. Larsen, Lindberg,
Viola Nørløv, Himmelstrup, Erik Eriksen, Thorkil Kristensen,
Edvard Sørensen, Øllgaard, Stæhr Johansen, Aksel Møller,
Tesdorpf og Aage Fogh [næstformand]) Betænkning (B. sp.
349) afgivet 23/3. (Ordfører: Poul Hansen (Kalundborg)). 2. beh.
2613 (F. sp. 4606). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Til
lægsbetænkning (B. sp. 479) afgivet 26/3. 3. beh. S0/3 (F. sp.
4660). Loven stadfæstet 31. marts 1954. (Lovt. nr. 73).
De midlertidige afgiftsbestemmelser, som blev optaget i lov
nr. 332 af 22. december 1953 (jfr. nærmest foregående sag),
og som ifølge lovens § 27, stk. 1, udløb med udgangen af marts
1954, opretholdes herved indtil udgangen af marts 1955.
Forlængelsesloven svarer, bortset fra et par i folketinget
foretagne småændringer, ganske til loven af 22. december
1953, dog således, at de i loven indeholdte bestemmelser, hvis
gyldighed ikke er midlertidig, ikke er medtaget.
Ændringerne går ud på, at cigaretpakningernes indhold
ikke behøver at være deleligt med 5 eller — forsåvidt angår
cigaretter i afgiftsklasse Al — med 8, og på foretagelse af
nogle rettelser i lovteksten af teknisk karakter.

De omsætningsafgifter, det drejer sig om, er for finansåret
1954—55 anslået at ville indbringe følgende beløb:
Tobaksafgifter......................................................... 625
mil jkr
Tillægsafgift på spiritus.......................................... 60 —
Afgift af frugtvin.....................................................
2 —
Ølskat....................................................................... 70 —
Afgift på engrosomsætningen afstærke drikke . . . 250 —
Omsætningsafgift af chokolade-og sukkervarer... 160
—
Omsætningsafgift af motorkøretøjer..................... 150 —
Ordinær benzinafgift............................................... 205 —
Tillægsafgift på benzin............................................ 30 —
Stempelafgift af spillekort......................................
0,8 —
Afgift af konsum-is..................................................
6 —
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Lovforslaget behandledes i folketinget sammen med en række
andre skatteforslag. Det henvistes efter 1. behandling til et
udvalg, der indstillede det til vedtagelse med de nævnte ændrin
ger, der var bragt i forslag af finansministeren og tiltrådt af
udvalget som helhed.
Til lovforslagets 2. behandling stilledes af Alvilda Larsen m. fl.
(DK) udenfor betænkningen ændringsforslag om, at omsætnings
afgiften for chokolade- og sukkervarer skulle nedsættes fra 55
pct. til 40 pct., og at råstofafgiften for kakaobønner, mandler,
nødder o. s. v. skulle nedsættes fra 200 pct. til 100 pct.
Tilsvarende ændringsforslag stilledes af Tholstrup (DR), der
tillige foreslog en række lempelser i omsætningsafgiften for motor
køretøjer, herunder ligestilling af drosker og hyrevogne (lille
biler) med hensyn til afgiftsnedsættelse.
Efter at finansministerens ændringsforslag var vedtaget og
de øvrige forkastet, overgik lovforslaget til 3. behandling, hvor
Tholstrup stillede ændringsforslag om, at omsætningsafgiften af
chokolade- og sukkervarer samt den i forbindelse dermed stående
råvareafgift ikke måtte overstige den afgift, der pr. styk eller
vægtenhed betaltes ved nærværende lovs ikrafttræden. Desuden
foresloges det, at finansministeren skulle være bemyndiget til
at give hyrevogne afgiftslempelser efter de samme regler, som
gælder for drosker.
Efter at disse ændringsforslag var forkastet, vedtoges lov
forslaget med 126 stemmer mod 11 (DK og DR), idet 1 grøn
landsk medlem afholdt sig fra at stemme.

22. Lov om forskellige forbrugsafgifter. (Finansmi
nister Kampmann). [A. sp. 789. — C. sp. 73].
Fremsat mundtligt i folketinget 17/n (F. sp. 930). 1. beh.
24/n (F- SP- 1140). Partiernes ordførere: Poul Hansen (Kalund
borg), Himmelstrup, Stæhr Johansen, Aage Fogh, Alvilda
Larsen og Tholstrup. Henvist til samme udvalg som den
ovenfor under nr. 20 omtalte sag. Betænkning (B. sp. 151)
afgivet 4/12. (Ordfører: Poul Hansen [Kalundborg]). 2. beh. 9112
(F. sp. 1576). 3. beh. 11 /12 (F. sp. 1868). Loven stadfæstet 22.
december 1953. (Lovt. nr. 331).
Loven forlænger de hidtil gældende afgifter på guld, sølvog platinvarer samt ure m. m., papir og pap m. v., radiolamper
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og mineralvand m. v. for 3 måneder indtil udgangen af marts
1954.
Disse afgifter blev indført ved lov nr. 100 af 27. marts
1940 og optoges senere i afsnit II i lov nr. 436 af 19. november
1950 om ændringer i forbrugsafgiftslovene og toldloven. Afgif
terne blev ved lov nr. 58 af 31. marts 1952 og lov nr. 58 af
31. marts 1953 (årbog 1952—53, side 201) forlænget indtil
udgangen af december 1953, dog med nogle ændringer.
Det er fundet hensigtsmæssigt at optage de her omhandlede
bestemmelser, der vedrører et betydeligt antal erhvervsvirk
somheder, i en særskilt lov i stedet for som hidtil at lade dem
indgå som en del af en lov, der iøvrigt ændrer en række for
skellige bestående afgiftslove.
Ud fra samme synspunkter har man i loven optaget
afgiften af kaÿesurrogater, som fandtes i et afsnit i lov nr. 177
af 21. juni 1932 om tilvejebringelse af midler til dækning af
udgifter til krisehjælp til landbrugere og arbejdsløse m. v. med
senere ændringer. I den hidtil gældende lovtekst er der fore
taget nogle redaktionelle rettelser, og nærværende lovs almin
delige bestemmelser (straffebestemmelser m. v.), hvis udform
ning er af nyere dato, skal også gælde for denne afgift.
Lovforslaget behandledes i folketinget i forbindelse med andre
afgiftsforslag (jfr. ovenfor under nr. 20) og henvistes sammen
med disse tü et udvalg, der enstemmigt indstillede det til ved
tagelse i uændret skikkelse.
Til 2. behandling stilledes af Tholstrup (DR) et ændrings
forslag, hvorefter ekstraafgiften af colaholdige drikke skulle
bortfalde, så at disse drikke afgiftsmæssigt kom på linie med
andre mineralvande. Efter at dette ændringsforslag var for
kastet med de øvrige stemmer mod retsforbundets og kommu
nisternes, vedtoges lovforslaget ved 3. behandling uændret med
118 stemmer mod 13 (DK og DR).

23. Lov om forlængelse af lov om forskellige
forbrugsafgifter. (Finansminister Kampmanri). [A. sp. 2133.
— C. sp. 345].
Fremsat mundtligt i folketinget 5/3 (F. sp. 3786). 1. beh.
10/3 (F. sp. 3993). Partiernes ordførere: Poul Hansen (Kalund-
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borg), Himmelstrup, Stæhr Johansen, Aage Fogh, Alvilda
Larsen og Tholstrup. Henvist til samme udvalg som forslag
til lov om forlængelse af midlertidige ændringer i forbrugs
afgiftslove m. fl. lovforslag. Betænkning (B. sp. 349) afgivet
23/3. (Ordfører: Poul Hansen [Kalundborg]). 2. beh. 26/3 (F. sp.
4607). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænk
ning (B. sp. 479) afgivet 26/3. 3. beh. 30/3 (F. sp. 4661). Loven
stadfæstet 31. marts 1954. (Lovt. nr. 74).
Ved nærværende lov forlænges gyldigheden af lov nr. 331
af 22. december 1953 (jfr. nærmest foregående sag) fra udgangen
af marts 1954 til udgangen af marts 1955.
Loven indeholder de gældende afgiftsbestemmelser og -satser
for guld- og sølwarer m. m., papir og pap, radiolamper, mineral
vand og kaffesurrogater. Provenuet af disse afgifter er for finans
året 1954—55 anslået til følgende beløb:
Guld- og sølwarer m. m.............................................. 5
mill.kr.
Papir og pap............................................................. 30 —
Radiolamper.............................................................. 2,5 — Mineralvand................................................................. 9 —
Kaffesurrogater............................................................ 6 —
Lovforslaget behandledes i folketinget sammen med en række
andre skatteforslag. Det henvistes efter 1. behandling til et
udvalg, der i sin betænkning enstemmigt indstillede det til
vedtagelse i uænoret form.
Til 2. behandling stilledes af Tholstrup (DR) udenfor betænk
ningen ændringsforslag om, at der ingen afgift skulle svares af
fedttæt papir, som udelukkende er fremstillet til indpakning af
madvarer.
Endvidere stilledes fra kommunistisk side et ændringsforslag,
hvorefter afgiften af radiolamper, mineralvand og kaffesurrogater
m. v. skulle bortfalde.
Efter at disse ændringsforslag var forkastet, vedtoges lovfor
slaget med 127 stemmer mod 11 (DK og DR), 1 grønlandsk
medlem stemte hverken for eller imod.

24. Lov om omsætningsafgift af forskellige varer.
(Finansminister Kampmann). [A. sp. 811. — C. sp. 61].
Fremsat mundtligt i folketinget 17/n (F. sp. 930). 1. beh.
24/n (F. sp. 1140). Partiernes ordførere: Poul Hansen (Kalund-
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borg), Himmelstrup, Stæhr Johansen, Aage Fogh, Alvilda
Larsen og Tholstrup. Henvist til samme udvalg som den oven
for under nr. 20 omtalte sag. Betænkning (B. sp. 151) afgivet
4/i2- (Ordfører: Poul Hansen [Kalundborg]. 2. beh. 9/12 (F. sp.
1577). 3. beh. n/i2 (F. sp. 1868). Loven stadfæstet 22. decem
ber 1953. (Lovt. nr. 330).

Loven forlænger bestemmelserne i lov nr. 437 af 19. novem
ber 1950 om omsætningsafgift af forskellige varer m. v., således
som disse bestemmelser er ændret ved lov nr. 192 af 30. maj
1952 og lov nr. 58 af 31. marts 1953 (årbog 1952—53, side
201). Bestemmelserne udløb med udgangen af december måned
1953 og forlænges herved for 3 måneder indtil udgangen af
marts måned 1954.
Nogle ændringer, som blev foretaget under sagens behand
ling i folketinget, medførte dog, at afgiften af fotografiapparater
og fotografiske artikler bortfaldt med virkning fra 11. december
1953.
Efter de stedfundne ændringer omfatter loven afgifter for
følgende varer: gulvtæpper, grammofonplader, tændstikker, cigarog cigarettændere, glødelamper, lysstofrør m. v. og elektriske sik
ringer samt radiomodtagere og grammofoner m. v.
I loven er optaget de hidtil gældende bestemmelser om
disse afgifter med de redaktionelle rettelser, der følger af, at
overgangsbestemmelserne ved lovens ikrafttræden er blevet
overflødige. I § 2 er gulvtæpper af sisal medtaget blandt de
afgiftsfri varer; dette er i overensstemmelse med, hvad der i
den senere tid har været praktiseret.
Ifølge § 33 bortfalder de foran nævnte 3 love, dog med
undtagelse af § 14 i loven af 30. maj 1952 og § 13 i loven af
31. marts 1953, som begge omhandler permanente ændringer i
toldloven.
Lovforslaget behandledes i folketinget i forbindelse med to
andre lovforslag (jfr. ovenfor under nr. 20) og henvistes sam
men med disse til et udvalg, der enstemmigt indstillede lovforslaget
til vedtagelse med 3 ændringer vedrørende bortfald af afgifterne
af fotografiapparater og fotografiske artikler. Som disse ændrings
forslag var affattet, skulle de nævnte afgifter bortfalde fra 1.
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januar 1954, men dette tidspunkt ændredes ved lovforslagets
3. behandling til 11. december 1953.
Udenfor betænkningen stillede Tholstrup (DR) til 2. behand
ling ændringsforslag om, at afgiften af elektriske sikringer skulle
bortfalde.
Efter at dette ændringsforslag var forkastet og de øvrige
vedtaget, vedtoges lovforslaget ved 3. behandling med 117
stemmer mod 13 (DK og DR).

25. Lov om forlængelse af lov om omsætnings
afgift af forskellige varer. (Finansminister Kampmanri}.
[A. sp. 2135. — C. sp. 347].
Fremsat mundtligt i folketinget 5/3 (F. sp. 3786). 1. beh.
10/3 (F. sp. 3993). Partiernes ordførere: Poul Hansen (Kalund
borg), Himmelstrup, Stæhr Johansen, Aage Fogh, Alvilda
Larsen og Tholstrup. Henvist til samme udvalg som forslag
til lov om forlængelse af midlertidige ændringer i forbrugs
afgiftslove m. fl. lovforslag. Betænkning (B. sp. 349) afgivet
23/3. (Ordfører; Poul Hansen [Kalundborg]). 2. beh. 26/3 (F. sp.
4608). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænk
ning (B. sp. 479) afgivet 26/3. 3. beh. 30/3 (F. sp. 4661). Loven
stadfæstet 31. marts 1954. (Lovt. nr. 72).
Lov nr. 330 af 22. december 1953 (jfr. nærmest foregående
sag) udløb med udgangen af marts 1954, men forlænges her
ved uændret til udgangen af marts 1955.
Loven indeholder de gældende afgiftsbestemmelser og -satser
for gulvtæpper, grammofonplader, tændstikker, cigartændere,
glødelamper og elektriske sikringer samt radiomodtagere og
grammofoner. Provenuet af disse afgifter er for finansåret 1954—
55 anslået til følgende beløb :
Gulvtæpper og grammofonplader............................. 20
mill.kr.
Tændstikker og cigartændere...................................... 9 —
Glødelamper og sikringer.......................................... 10 —
Radiomodtagere og grammofoner...............................
8—
Lovforslaget behandledes i folketinget sammen med en række
andre skatteforslag og henvistes til et udvalg, der indstillede det
til vedtagelse i uændret form.
Til 2. behandling stilledes fra kommunistisk side udenfor be
tænkningen ændringsforslag om, at afgifterne af gulvtæpper og
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grammofonplader, af tændstikker, af cigar- og cigarettændere,
af glødelamper og sikringer samt af radiomodtagere og grammo
foner skulle bortfalde. Af neonrør og tilsvarende lysrør skulle
som hidtil svares en afgift på 6 kr. pr. m.
Tholstrup (DK) stillede ligeledes et ændringsforslag udenfor
betænkningen. Ifølge dette skulle afgiften af elektriske sikringer
bortfalde.
Efter at ændringsforslagene var forkastet, vedtoges lovfor
slaget uændret med 129 stemmer mod 11 (DK og DR), idet
1 grønlandsk medlem undlod at stemme.

26. Lov om kontrol med omsætningen af spiritus
Og Vin. (Finansminister Kampmanri). [A. sp. 3531. — C. sp.
1013].
Fremsat skriftligt i folketinget 18/5 (F. sp. 5258). 1. beh.
21/s (F. sp. 5679). Partiernes ordførere: Poul Hansen (Kalund
borg), Alfred Bøgh, Stæhr Johansen, A. C. Normann og Thol
strup. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Poul Hansen
[Kalundborg], Einer-Jensen [formand], Holger Eriksen, Kai
Jensen, Hans Knudsen, M. Larsen, Lindberg [næstformand],
Viola Nørløv, Alfred Bøgh, Anker Lau, Peter Larsen, Helga
Pedersen, Harald Nielsen, Stæhr Johansen, Aksel Møller,
Gertie Wandel og Aage Fogh). Betænkning (B. sp. 1133)
afgivet 26/5. (Ordfører: Poul Hansen [Kalundborg]). 2. beh. 1/6
(F. sp. 5999). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægs
betænkning (B. sp. 1157) afgivet 1/6. 3. beh. 3/6 (F. sp. 6102).
Loven stadfæstet 11. juni 1954. (Lovt. nr. 185).
De hidtil gældende bestemmelser vedrørende kontrollen
med omsætningen af alkoholholdige drikkevarer, øl undtaget,
blev indføjet i toldloven som dennes § 47 a i forbindelse med
toldlovsændringen i 1928, jfr. lov nr. 62 af 31. marts 1928,
§ 1, ad § 47. Ifølge den nævnte lovbestemmelse skulle alle
virksomheder, som indfører, aftapper og behandler vin og
spiritus, eller som fremstiller sådanne varer eller visse spirituøse
essenser o. lign, med anvendelse af vin og spiritus, være under
kastet toldvæsenets kontrol, ligesom salg af varer af den nævnte
beskaffenhed til detailhandler, restauratør eller direkte til
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forbruger skulle ske i beholdere af ikke over 3 liters rumindhold,
som er forsynet med et særligt lukke (banderole) samt etikette
med oplysninger om varens art, virksomhedens navn m. m.
Kontrolordningen var et led i foranstaltningerne mod
omfattende spritsmuglerier, og den har vist sig at fungere efter
sin hensigt. Yderligere har banderoleordningen haft kontrol
mæssig betydning for gennemførelsen af engrosomsætningsafgiften af stærke drikke, ganske særlig efter at afgiften i de
senere år er forhøjet gentagne gange.
Udviklingen siden banderoleordningens gennemførelse i
1928 har imidlertid gjort det ønskeligt, at kontrolordningen på
visse punkter blev revideret. Da det endvidere er anset for hen
sigtsmæssigt at få kontrolbestemmelserne optaget i en særlig
lov, gennemførtes nærværende lov, der træder i stedet for de
nævnte bestemmelser i toldloven.
Efter den hidtil gældende ordning måtte indførsel til
dansk toldområde af spiritus og vin, aftapning, blanding,
forskæring og anden behandling af sådanne varer samt erhvervs
mæssig fremstilling af spirituøse drikkevarer med anvendelse
af spiritus og vin kun foretages af den, der havde erhvervet
toldbestyrelsens tilladelse dertil. Af kontrolmæssige grunde er
disse bestemmelser i den heromhandlede lovs §§ 1 og 2 ændret
således, at aftapning og anden behandling alene må finde sted
i indførsels- og fremstillingsvirksomhederne.
I § 4, stk. 1, og § 5 er optaget bestemmelser vedrørende
banderolering og etikettering af vin- og spiritusbeholdere med
ikke over 3 liters rumindhold. Da gennemførelsen af en bande
roleordning i praksis forudsætter, at der anvendes beholdere
af almindeligt benyttede typer, såsom flasker, lerdunke o. lign.,
er dette yderligere præciseret i § 4, stk. 1. Såfremt en mekaniseret
emballering af akvavit og brændevin gør det ønskeligt, kan det
dog tillades, at banderolen på disse specielle beholdere erstattes
med et andet betryggende lukke.
I § 4, stk. 2, er optaget en bestemmelse om overførsel af
ubanderolerede varer mellem de anmeldte virksomheder. Efter
de hidtil gældende bestemmelser kunne spiritus og vin — foruden
i banderolerede flasker o. lign. — overføres frit mellem de af

1953/
/1954

Vedtagne love (finansmin.)

127

toldlovens § 47 a omfattede virksomheder, hvadenten varerne
overføres i fustager eller på ubanderolerede flasker. Da det er
blevet anset for bedst, at banderoleringen af flasker med spiritus
og vin foretages enten af den anmeldte virksomhed, som impor
terer disse, eller af den virksomhed, som aftapper varerne på
flaske, har man nu ændret bestemmelserne om overførsel af
spiritus og vin på flaske mellem virksomhederne således, at
alene banderolerede og etiketterede flasker skal- kunne over
føres. Hvad angår overførsel af spiritus og vin indført fra ud
landet på flaske med angivelse af indholdets art samt af varer
i beholdere med mere end 3 liters rumindhold (fustagevarer),
er det dog fundet hensigtsmæssigt at bibeholde de bestående
regler, forsåvidt angår overførsler til virksomheder, som virke
lig driver vinvirksomhed. Under hensyn til, at banderoleord
ningens effektivitet er betinget af, at banderoleringen som
hidtil sker i et ret begrænset antal virksomheder, er det fastsat,
at overførsel af fustagevarer skal kunne finde sted, såfremt
den virksomhed, hvortil overførsel sker, udelukkende driver
handel med vin og spiritus m. v., eller såfremt værdien af denne
virksomheds engrossalg af de omhandlede varer udgør mindst
50 pct. af værdien af det samlede salg af sådanne varer, idet
der ved denne opgørelse af engros- og detailsalget ifølge § 4,
stk. 3, fradrages 12 pct. i detailsalgsbeløbet. Denne fradrags
regel skal efter § 13, stk. 3, også anvendes i tilfælde, hvor der
efter loven om afgift på omsætningen af stærke drikke bliver
tale om at ansætte en afgiftspligtig værdi på grundlag af
detailprisen, idet den tidligere regel om et fradrag svarende til
sædvanemæssig avance har medført betydelige vanskeligheder
i praksis.
Nogle i § 6 nævnte undtagelser svarer til praksis, således
som denne har udviklet sig med hjemmel i toldlovens § 47 a,
stk. 1, sidste punktum, og stk. 2, næstsidste punktum.
I §§ 9—12 er optaget kontrol- og straffebestemmelser.
Lovforslaget henvistes efter 1. behandling til et folketings
udvalg, hvis arbejde med sagen resulterede i nogle mindre ændrin
ger i de oprindelig foreslåede bestemmelser. Betænkningen var
ikke enstemmig, idet Anker Lau (V) mente, der havde været for
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kort tid til behandling af sagen, og derfor ikke deltog i indstil
lingen.
Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget enstemmigt, idet
Anker Lau og Henry Christensen (V) afholdt sig fra at stemme.

27. Lov om forhøjelse af afgiften på omsætningen
af stærke drikke. (Finansminister Kampmann). [A. sp. 3565.
— C. sp. 1039].
Fremsat mundtligt i folketinget 9/9 (F. sp. 6203). 1. beh.
10/9 (F. sp. 6235). Partiernes ordførere: Poul Hansen (Kalund
borg), Erik Eriksen, Aksel Møller, Bertel Dahlgaard, Aksel
Larsen og Viggo Starcke. Henvist til udvalg på 17 medlemmer
(Poul Hansen [Kalundborg], Einer-Jensen [formand], Holger
Eriksen [næstformand], Victor Gram, Hans Knudsen, Lind
berg, Hans Rasmussen, Erik Eriksen, Alfred Bøgh, Thorkil
Kristensen, Lorentzen, Sønderup, Aksel Møller, Halfdan
Hendriksen, Ole Bjørn Kraft, Bertel Dahlgaard og Jørgen Jør
gensen [Lejre]). Betænkning (B. sp. 1581) afgivet 25/9. (Ordfører:
Poul Hansen [Kalundborg]). 2. Beh. 3% (F. sp. 6503). Henvist
til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning (B. sp. 1597)
afgivet 30/9. 3. beh. x/io (F. sp. 6565). Loven stadfæstet 1. oktober
1954. (Lovt. nr. 297).
Forslaget til nærværende lov fremsattes i forbindelse med
10 andre forslag som led i en samlet plan, der havde til formål
at styrke valutastillingen gennem øget skatteudskrivning,
fremme af eksporten, opmuntring af sparelysten og en i for
bindelse dermed stående begrænsning af forbruget. Baggrunden
herfor var, at der i den forløbne del af 1954 havde vist sig en
så følelig nedgang i valutareserven, at man anså det for nødven
digt at træffe foranstaltninger til at imødegå denne udvikling.
Lovforslaget gik ud på, at den i lov om afgift på omsæt
ningen af stærke drikke, jfr. lovbekendtgørelse nr. 6 af 9.
januar 1954, § 3, punkt 1, fastsatte omsætningsafgift af stærke
drikke skulle forhøjes fra 37% pct.
engrosprisen indbefattet
afgift til 43 pct. Forhøjelsen skulle — som det også blev ved-
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taget — træde i kraft straks efter lovforslagets vedtagelse og
have gyldighed indtil udgangen af marts måned 1956.
Afgiften af engrosomsætningen af stærke drikke indbragte
i 1953 254 mill. kr. Den foreslåede forhøjelse ville med uændret
forbrug og under hensyn til virkningen af en samtidig foreslået
nedsættelse af ølskatten (jfr. nedenfor) indbringe omkring
90 mill. kr. i 1% år.
Under sagens behandling i folketinget fritoges dansk frugt
vin for afgiftsforhøjelsen, ligesom man af lovforslaget udtog en
bestemmelse, hvorefter beholdningen af vin m. v. i detailforret
ninger, der drives i forbindelse med engrosvirksomheder inden
for vinbranchen, skulle have været efterbeskattet. Samtidig
bestemtes det, at de vedtagne afgiftsforhøjelser for stærke
drikke — ligesom efter lov nr. 101 af 22. marts 1951 — skulle
lades ude af betragtning ved beregningen af det pristal, hvor
efter lønningerne reguleres. En tilsvarende bestemmelse blev
indsat i loven om forhøjelse af afgifterne af cigaretter og
cigarillos.

De 11 lovforslag, som valutaplanen oprindelig omfattede,
var følgende:
Forslag til lov om forhøjelse af afgiften på omsætningen af
stærke drikke,
forslag til lov om ændring i beskatningen af øl,
forslag til lov om ændring i lov om tobaksafgifter,
forslag til lov om midlertidig forhøjelse af tillægsafgiften af
benzin,
forslag til lov om tillægsafgift af visse motorkøretøjer m. v.,
forslag til lov om tillægsindkomstskat m. v. for skatteårene
1954—55 og 1955—56,
forslag til lov om begrænsning af adgangen til fradrag i den
skattepligtige indkomst af udgifter til vedligeholdelse af visse
ejendomme,
forslag til lov om præmiering af opsparing,
forslag til lov om ændringer i lov om foranstaltninger til fremme
af danske erhvervsinteresser,
forslag til lov om ændringer i statsbaneloven og
forslag til lov om ændringer i postloven.
Hertil kom senere lovforslag om skærpelse af afbetalingslov
givningen og om ændring af byggelovgivningen m. v.
Ved fremsættelsen af de første 8 af disse lovforslag påpegede
finansministeren (de øvrige 3 lovforslag vedrørte andre ministre),
9
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at landet ikke befandt sig i en krisesituation, men i en udpræget
højkonjunkturperiode med deraf følgende valutavanskeligheder,
hvortil kom at forringede høstudsigter havde bidraget til at
forøge det i forvejen store importpres; desuden måtte man tage
i betragtning, at der i de nærmeste 12 måneder skulle præsteres
afdrag på gælden til udlandet på henved 200 mill. kr. „Da der
endvidere må regnes med muligheden af, at den europæiske
betalingsunion ophører til næste sommer, således at vort træk på
unionen må afdrages over forholdsvis få år, kan situationen blive
kritisk.. . .
I den nuværende situation er der kun mulighed for at forbedre
valutastillingen ved en stramning enten af pengepolitikken eller
af finanspolitikken eller af begge dele.
Der er allerede i løbet af de sidste tre måneder gennemført en
kraftig kreditstramning. Nationalbankens diskonto er sat op fra
4% til 514 pct., og den effektive rente på statsobligationer ligger
nu omkring 6% pct. Renten på kreditforenings- og hypotekfore
ningsobligationer er fulgt med op og ligger på omkring 6 pct.
Samtidig har nationalbanken sat loft over genbelåningen af
byggelån. Det vil ikke være ønskeligt at gå videre ad denne vej,
hvorved man navnlig ville ramme de produktive investeringer i
erhvervene og beskæftigelsen, særlig i bygge- og anlægsfagene.
Snarere vil det udfra dette synspunkt være ønskeligt, om man
igen kan nå frem til at lempe pengepolitikken, men det vil kun
være muligt, såfremt der gennemføres en stramning af finans
politikken af mindst det omfang, regeringen nu foreslår.
Den valutaplan, som regeringen har opstillet og ved frem
sættelsen af lovforslag ønsker tingets medvirken til, har således
det enkle formål at standse nedgangen i valutareserven og efter
hånden at søge den forøget....
Planen omfatter 5 grupper af forholdsregler:
1) en forøgelse af overskuddet på statsregnskabet ved udgifts
besparelser på ca. 100 mill. kr. for det kommende finansår,
2) en yderligere forøgelse af overskuddet ved øgede indtægter på
ca. 125 mill. kr. for resten af indeværende finansår og det
dobbelte for det kommende finansår,
3) en begrænsning af den private bygge- og anlægsvirksomhed og
en dæmpning af boligbyggeriet, hvorved de samlede investerin
ger indenfor dette område for det kommende år nedsættes
med ca. 125 mill, kr.,
4) en begunstigelse af den private opsparing ved præmiering og
5) yderligere støtte til eksporten gennem en udvidelse af eksport
kreditordningen og andre forholdsregler til fremme af eksport
produktion og omsætning.“
Efter nærmere at have gjort rede for planens hovedområder
oplyste finansministeren, at det havde været overvejet at søge
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gennemført et forslag om afgift på telefoner; men da det syntes
mere rimeligt, at pengene gik til telefonselskaberne, som står
overfor store investeringsopgaver, havde man anmodet selska
berne om at overveje en forhøjelse af taksterne.
En forhøjelse af forskellige toldsatser, særlig for tekstil og
konfektion, indgik også i planen; forslag herom var under ud
arbejdelse.
Under en stærkt politisk betonet 1. behandling af de foran
nævnte lovforslag kritiseredes den af regeringen førte politik bl. a.
af Erik Eriksen (V) og Aksel Møller (KF), der som ordfører for
deres partier stillede følgende forslag om overgang til næste sag på
dagsordenen:
„Idet folketinget udtaler, at regeringen ikke gennem sin politik
har vist en sådan forståelse af årsagerne til landets økonomiske
vanskeligheder, at den kan skabe tillid i befolkningen til dens vilje
til at administrere således, at det fører til varig bedring,
går tinget over til næste sag på dagsordenen.“
Bertel Dahlgaard (RV) kunne heller ikke tiltræde regeringens
valutaplan i den foreliggende form, men mente, at man måtte
søge gennem forhandling at nå frem til en ordning. Han stillede
i overensstemmelse hermed følgende forslag om motiveret dagsorden:
„Idet folketinget fastslår nødvendigheden af, at tinget, til
klaring af den politiske situation, gennem udvalgsarbejde på
normal vis undersøger mulighederne for at opnå fornøden enighed
om virksomme foranstaltninger mod valutakrisen,
fortsætter tinget behandlingen af de foreliggende lovforslag.“
Til sidstnævnte forslag stillede Aksel Larsen (DK) ændrings
forslag om, at der mellem „Valutakrisen“ og „fortsætter“ skulle
indføjes følgende: „hvorved opmærksomheden må være henledt
på spørgsmålet om nedsættelse af militærudgifterne og en øjeblik
kelig afkortning i den miltære tjenestetid“.
Efter at dette ændringsforslag var forkastet med alle øvrige
stemmer mod kommunisternes, vedtoges Bertel Dahlgaards
dagsordensforslag med 91 stemmer (S, RV og DK) mod 69 (V
og KF), idet 6 medlemmer (DK) hverken stemte for eller imod.
Det andet dagsordensforslag var dermed bortfaldet.
Lovforslaget om forhøjelse af omsætningsafgiften af stærke
drikke vedtoges af folketinget med nogle ændringer — jfr. herom
foran — med 85 stemmer (S og RV) mod 8 (DR), idet 76 med
lemmer (V, KF og DR) hverken stemte for eller imod.

I betænkningen fra det udvalg, der behandlede valutaplanen,
anføres bl. a.:
9’
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„Udvalget har under samråd med indenrigs- og boligministeren
drøftet byggeriet, og ministeren har givet tilsagn om at fremsætte
lovforslag om ændring af boligstøtteloven, således at man ændrer
statens støtte til boligbyggeriet ved fremtidig at yde kvadrat
metertilskud i stedet for rentetilskud, og således at mulighederne
for at bygge efter byggestøttelovens kapitel VIII a udvides.
Udvalget har med finansministeren drøftet mulighederne for
besparelser på statsbudgettet. Ministeren har herunder redegjort
for de besparelser, der vil blive foretaget på statens budget
fortrinsvis for det kommende finansår indenfor såvel det civile
som forsvarets område. Den samlede virkning af skatteforhøjel
serne og besparelserne vil blive en forøgelse af overskuddet med
65 mill. kr. i indeværende finansår og ca. 250 mill kr. i finansåret
1955—56. Disse beløb vil blive bundet på en særkonto i national
banken, ved at den nuværende månedlige binding på 10 mill. kr.
forhøjes til 20 mill. kr. for tiden indtil udgangen af finansåret
1955—56.“
Angående de aftalte spareforanstaltninger — bortset fra
sådanne, som fremgik af forskellige allerede gennemførte eller
foreslåede lovbestemmelser — anførte Poul Hansen (Kalundborg)
ved lovforslagets 2. behandling som ordfører for udvalget:
„For det første er det aftalt at gennemføre det lovforslag om
ændringer i byggestøttéloven, som den højtærede indenrigs- og
boligminister har fremsat her i tinget .... Dernæst er det aftalt
at søge gennemført et boligbyggeri i 1955 til en værdi af ca. 800
mill. kr. mod 810 mill. kr. i indeværende år. Dette forudsætter
igangsættelse af op imod 22 000 nye lejligheder i 1955, hvoraf
19 000—20 000 med statslån. Det offentliges civile bygge- og anlægs
virksomhed begrænses på forskellig måde med ialt ca. 90 mill. kr.
for finansåret 1955—56. Denne begrænsning på 90 mill. kr.
skulle fremkomme ved en besparelse på statsbudgettet på 55 mill,
kr. og for kommunerne på 35 mill. kr. Ved forskellige forholds
regler søger man at begrænse den mindre nødvendige private bygge
virksomhed med ialt ca. en snes millioner kroner. Sammenholder
man disse foranstaltninger med begrænsningen af boligbyggeriet
og den begrænsning af vedligeholdelsesarbejder i mindre ejendomme,
som tilsigtes med det særlige lovforslag herom, påregnes der ialt
en nedgang i den private byggevirksomhed på ca. 55 mill. kr.
Også vedrørende forsvarsudgifterne er der aftalt besparelser,
som hovedsagelig indvindes ved at udsætte kasernébyggeri og andre
anlægsarbejder, ved at nedsætte de årlige indkaldelser med 3 000
mand og ved at udskyde påbegyndelsen af genindkaldelserne fra
1955, som det hidtil har været forudsat, til 1956.
Derudover føjer sig til aftalen endnu nogle punkter, nemlig
1) at arbejdet med rationaliseringen af forsvarets administration
m. v. fremskyndes, 2) at der nedsættes et hurtigt arbejdende
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udvalg med henblik på at udarbejde forslag til udstedelse af
værdifaste obligationer eller andre former for værdifast anbrin
gelse af opsparede pengebeløb, og 3) er det hensigten at frem
skynde overvejelserne vedrørende en løsning af de såkaldte
arbejdsløsliedsøers særlige beskæftigelsesproblemer. “

28. Lov om nedsættelse af beskatningen af frugt
vin. (Finansminister Kampmann). [A. sp. 3619. — C.sp. 1041].
Fremsat skriftligt i folketinget 23/9 (F. sp. 6466). 1. beh.
25/9 (F. sp. 6493). Partiernes ordførere: Poul Hansen (Kalund
borg), Alfred Bøgh, Aksel Møller, Bertel Dahlgaard og Aksel
Larsen. 2. beh. 3% (F. sp. 6503). Henvist til udvalget angående
forslag til lov om forhøjelse af afgiften på omsætningen af
stærke drikke m. fl. lovforslag. Betænkning (B. sp. 1601)
afgivet 30/9 (Ordfører: Poul Hansen (Kalundborg)). 3. beh. 1/10
(F. sp. 6564). Loven stadfæstet 1. oktober 1954. (Lovt. nr. 296).
Ved loven nedsættes afgiften af indenlandsk frugtvin (jfr.
lovbekendtgørelse nr. 5 af 9. januar 1954) fra 25 øre til 10 øre
pr. 1 for afgiftsklasse 1, fra 35 øre til 15 øre pr. 1 for afgifts
klasse 2 og fra 70 øre til 35 øre pr. 1 for afgiftsklasse 3. Nedsæt
telsen har gyldighed indtil udgangen af marts 1954.
Formålet hermed var at undgå, at den samtidig gennem
førte forhøjelse af omsætningsafgiften af stærke drikke fra
37% pct. til 43 pct. af engrosprisen indbefattet afgiften skulle
medføre, at prisen på dansk frugtvin måtte sættes op. Den
samlede beskatning (frugtvinsafgift og omsætningsafgift) bliver
nu tilnærmelsesvis uændret.
Lovforslaget vedtoges enstemmigt med 93 stemmer, idet 74
medlemmer (V, KF, DR og de grønlandske medlemmer) afholdt
sig fra at stemme.

29. Lov om ændring i beskatningen af øl. (Finans
minister Kampmann). [A. sp. 3567. — C. sp. 1043].
Fremsat mundtligt i folketinget 9/9 (F. sp. 6203). 1. beh.
10/9 (F. sp. 6236). Partiernes ordførere: Poul Hansen (Kalund-
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borg), Erik Eriksen, Aksel Møller, Bertel Dahlgaard, Aksel
Larsen og Viggo Starcke. Henvist til samme udvalg som forslag
til lov om forhøjelse af afgiften på omsætningen af stærke
drikke m. fl. lovforslag. Betænkning (B. sp. 1581) afgivet 25/9.
(Ordfører: Poul Hansen (Kalundborg)). 2. beh. 30/9 (F. sp. 6503).
Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning
(B. sp. 1597) afgivet 30/9. 3. beh. 1/19 (F. sp. 6565). Loven stad
fæstet 1. oktober 1954. (Lovt. nr. 299).
Forslaget til nærværende lov indgik som led i et større
kompleks af forslag til valutamæssige foranstaltninger (jfr.
nærmest foregående sager). Det tilsigtede en nedsættelse af
ølbeskatningen som delvis kompensation for, at omsætnings
afgiften af stærke drikke ved et samtidig fremsat og gennem
ført lovforslag foresloges forhøjet.
Ved loven nedsættes ølskatten for øl af skatteklasse I for
tiden indtil udgangen af marts 1956 fra 30 kr. 40 øre til 27 kr.
35 øre pr. hl og for luksusøl, klasse A og B henholdsvis fra
35 kr. til 32 kr. og fra 37 kr. til 34 kr. pr. hl.
Det samlede resultat skulle herefter for almindeligt pilsnerøl
blive en forhøjelse af skatten (omsætningsafgift + ølskat) på
4 øre pr. flaske.

Lovforslaget vedtoges uændret og enstemmigt med 85 stem
mer, idet 84 medlemmer (V, KF, DK, DR og de grønlandske
medlemmer) afholdt sig fra at stemme.

30. Lov om ændring i lov om tobaksafgifter. (Fi
nansminister Kampmann). [A. sp. 3569. — C. sp. 1045].
Fremsat mundtligt i folketinget 9/9 (F. sp. 6203). 1. beh.
10/9 (F. sp. 6236). Partiernes ordførere: Poul Hansen (Kalund
borg), Erik Eriksen, Aksel Møller, Bertel Dahlgaard, Aksel
Larsen og Viggo Starcke. Henvist til samme udvalg som for
slag til lov om forhøjelse af afgiften på omsætningen af stærke
drikke m. fl. lovforslag. Betænkning (B. sp. 1581) afgivet 25/9.
(Ordfører: Poul Hansen (Kalundborg)). 2. beh. 30/9 (F. sp.
6503). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænk
ning (B. sp. 1597) afgivet 30/9. 3. beh. 1/1Q (F.sp. 6565). Loven
stadfæstet 1. oktober 1954. (Lovt. nr. 298).
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Forslaget til nærværende lov gik oprindelig ud på, at afgifts
satsen for cigarillos — som et led i den side 128 omtalte valuta
plan — skulle sættes op fra 50 pct. af værdien, dog mindst
80 kr. pr. 1000 stk., til 60 pct., dog mindst 100 kr. pr. 1 000
stk. Samtidig foresloges det at nedsætte den kredit, som staten
giver virksomhederne ved indkøb af stempelmærker til berig
tigelse af tobaksafgifter, fra 4 måneder til 3 måneder. Loven
skulle have gyldighed til udgangen af marts 1956 og antoges
at ville indbringe 18 mill. kr. udover ekstraordinære indbeta
linger til et beløb af omkring 30 mill. kr. som følge af kredit
begrænsningen.
Under lovforslagets behandling i et folketingsudvalg enedes
man fra socialdemokratisk og radikal side om at foreslå lov
forslaget udvidet med nogle nye paragraffer, hvorefter også
cigaretterne skulle have en afgiftsforhøjelse, udgørende 1 øre
pr. stk., så at skatten af de billigste cigaretter blev 11,7 øre
pr. stk. og skatten af de dyreste 18 øre pr. stk. Samtidig fore
sloges det at gennemføre den nævnte kreditbegrænsning på en
lempeligere måde end oprindelig foreslået, således at den
ikke skulle begynde at virke før 1. december 1954 og først
skulle være fuldt gennemført 15. juni 1955. Endvidere enedes
man — omend socialdemokraterne nødig gik med hertil —
om, at afgiftsforhøjelserne skulle holdes udenfor pristals
beregningen.

Efter at ændringsforslagene var vedtaget, vedtoges lovfor
slaget med 85 stemmer (S og RV) mod 8 (DK), idet 76 medlem
mer (V, KF, DR og de grønlandske medlemmer) afholdt sig fra
at stemme, hvilket fra venstres og det konservative folkepartis
side begrundedes med, at man ønskede at holde sig udenfor den
aftale, som var afsluttet mellem socialdemokratiet og de radikale.

31. Lov om ændringer i lov om toldafgifterne m. m.
(Finansminister Kampmann). [A. sp. 1455. — C. sp. 201].
Fremsat skriftligt i folketinget 14/x (F. sp. 2222). 1. beh. 21/i
(F. sp. 2665). Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Lars P. Jen
sen, Einer-Jensen [formand], Johs. E. Larsen, Lindberg, Th.
Mikkelsen, Viola Nørløv, Lars M. Olsen, Hans Rasmussen,
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Himmelstrup, Thorkil Kristensen, Peter Larsen, Anker Lau,
Ellen Poulsen, Stæhr Johansen, Baagø-Hansen, Poul Møller og
Aage Fogh [næstformand]). Betænkning (B. sp. 237) afgivet 5/2.
(Ordfører: Lars P. Jensen). 2. beh. 16/2 (F. sp. 3438). 3. beh. 19/2
(F. sp. 3726). Loven stadfæstet 5. marts 1954. (Lovt. nr. 47).
Ved loven gøres elektrisk strøm, som indføres fra udlandet,
toldfri, ligesom tolden på forskellige råmaterialer ophæves eller
nedsættes med henblik på en styrkelse af danske erhvervs kon
kurrenceevne på hjemmemarkedet eller i udlandet. De såkaldte
rondeller — små runde plader, der udstanses af stennød og
anvendes i knapfabrikationen — fritages således for told, lige
som der gennemføres en række lempelser for forskellige metal
varer samt for pyntfjer m. v. Foruden disse ændringer i told
tariffen foretager loven en ændring i toldlovens § 2 d, hvorved
man udvider den bestående toldfrihed for rejsende håndværkeres
og kunstneres værktøj, redskaber og deslige derved, at kravet om,
at de pågældende redskaber skal være brugte, ophæves. Sidst
nævnte ændring imødekommer en henstilling fra den nordiske
parlamentariske komité for friere samfærdsel m. m.

Angående toldfriheden for elektrisk strøm anføres i bemærknin
gerne til det af finansministeren fremsatte lovforslag:
„I den gældende toldtarif omfattes elektricitet af løbe-nr. 364
(Unævnte varer) 7,5 pct. af værdien, men der har i mange år eksi
steret særlige ordninger for fortoldningen af den største del af
den elektricitet, der indføres fra udlandet.
Elektricitet indføres fra Tyskland af Sønderjyllands Højspæn
dingsværk, Åbenrå, der har en overenskomst med Flensborg
Kraftværk om udveksling af elektricitet. Ved tekstanmærkninger
på de årlige bevillingslove er der siden finansåret 1928—29 til
stået Sønderjyllands Højspændingsværk toldfrihed for en så stor
mængde af den i en regnskabsperiode indførte elektricitet, som
modsvarer udførslen i den samme periode, således at Sønderjyl
lands Højspændingsværk kun betaler told af merindførslen.
Fra Sverige indføres elektricitet i henhold til en af ministeriet
for offentlige arbejder den 27. marts 1914 meddelt tilladelse, der
senere er overgået til Nordsjællands Elektricitets- og Sporvejs
Aktieselskab. Ved lov nr. 135 af 10. maj 1915 blev det bestemt, at
elektricitet, der indførtes i henhold til tilladelsen, skulle være told
fri, men at der i stedet skulle erlægges en afgift til statskassen,
svarende til 7,5 pct. af værdien af den indførte energimængde.
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Den nævnte tilladelse udløber den 27. marts 1954, hvorefter den
særlige afgift til statskassen bortfalder, og elektricitet, der ind
føres fra Sverige, atter bliver toldpligtig.
Ministeriet for offentlige arbejder har henstillet, at toldpligten
for elektricitet ophæves, samtidig med, at der meddeles en ny til
ladelse til indførsel af elektricitet fra Sverige, idet ministeriet fin
der, at importtold på elektricitet under visse omstændigheder vil
være egnet til at modvirke en hensigtsmæssig udnyttelse af de
eksisterende kraftkilder samt af produktions- og overførings
anlæggene og derigennem også modvirke bestræbelserne for at
billiggøre elektriciteten.“
Om lovens finansielle virkninger udtales i bemærkningerne:
„Indførslen af elektricitet fra Tyskland har i perioden 1.
januar 1945—1. januar 1953 modsvaret udførslen, således at der
ingen toldindtægt har været i det pågældende tidsrum.
I told af guld- og sølvplader m. v. er der i 1952 indgået et
beløb på 65 000 kr.
Tolden af pyntfjer er i 1952 beregnet til 14 500 kr. og tolden
af fugleskind henhørende under løbe-nr. 294 til ca. 3 300 kr.
For de øvrige varer, der omfattes af forslaget, kan toldindtæg
ten ikke opgøres, men den skønnes kun at være ubetydelig.
Den koncessionsafgift, der blev indført ved lov af 10. maj 1915
vedrørende indførsel af elektricitet fra Sverige, har i årene 1945/46
—1952/53 gennemsnitlig indbragt ca. 300 000 kr.
Det samlede indtægtstab for statskassen ved de foreslåede
toldnedsættelser og bortfaldet af koncessionsafgiften skønnes her
efter at andrage 0,4 à 0,5 mill, kr.“
Lovforslaget vedtoges efter udvalgsbehandlingen uændret og
enstemmigt.

32. Lov om en tillægsafgift af visse motorkøretøjer
m. V. for finansåret 1954—55. (Finansminister Kampmann).
A. sp. 2121. — C. sp. 349].
Fremsat mundtligt i folketinget 5/3 (F. sp. 3786). 1. beh. 10/3
(F. sp. 3993). Partiernes ordførere: Poul Hansen (Kalundborg),
Himmelstrup, Stæhr Johansen, Aage Fogh, Alvilda Larsen og
Tholstrup. Henvist til samme udvalg som forslag til lov om
forlængelse af midlertidige ændringer i forbrugsafgiftslove m. fl.
lovforslag. Betænkning (B. sp. 349) afgivet 23/3. (Ordfører: Poul
Hansen (Kalundborg)). 2.beh. 26/3 (F. sp. 4609). Henvist tilfor
nyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning (B. sp. 479) afgivet
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26/3. 3. beh. 30/3 (F. sp. 4661). Loven • stadfæstet 32. marts 1954
(Lovt. nr. 75).
Loven går ud på, at den for de senere finansår, senest ved
lov nr. 73 af 31. marts 1953 for finansåret 1953—54, fastsatte
tillægsafgift for visse motorkøretøjer m. v. (årbog 1952—53,
side 204) skal udskrives også for 1954—55, dog med halvering
af beløbet, så at tillægsafgiften kun kommer til at svare til halv
delen af den ordinære vægtafgift. Af praktiske grunde har man
tillige foretaget den ændring i de hidtil gældende regler, at til
lægsafgiften af motorkøretøjer, som var indregistreret den 1.
april, men afmeldes i tiden mellem 1. april og 31. maj, for
falder ved afmeldelsen.
Tillægsafgiften anslås at ville indbringe 8—9 mill. kr. Be
løbet som helhed skal ligesom efter de hidtil gældende regler
tilfalde vejfonden, så at der kun kan disponeres over det med
tilslutning fra folketingets finansudvalg.

Lovforslaget behandledes i folketinget sammen med en række
andre skatteforslag.
I det udvalg, hvortil sagen henvistes, enedes samtlige med
lemmer med undtagelse af den radikale repræsentant om at ind
stille lovforslaget til vedtagelse med den ændring, at tillægsafgif
ten ikke som oprindelig foreslået skulle svare til fuld vægtafgift,
men kun til halv vægtafgift.
Med denne ændring vedtoges lovforslaget med tilslutning fra
de tre største partier, mens de radikale, retsforbundet og kommu
nisterne gik imod lovforslaget.

33. Lov om ændring i lov om afgift af benzin.
(Finansminister Kampmann). [A. sp. 1449. — C. sp. 969].
Fremsat skriftligt i folketinget 14/x (F. sp. 2220). 1. beh.
21 /i (F. sp. 2632). Partiernes ordførere: Horn, From, ReedtzThott, Axel Sørensen, Fuglsang og Tholstrup. Henvist til
udvalg på 17 medlemmer (Kai Jensen, Victor Gram [formand],
Horn, Erhard Jakobsen, Hans Knudsen, M. Larsen, Chr.
Rasmussen, Ravn, From, Foged, Henry Hansen, Holmberg,
Conrad Kofoed, Reedtz-Thott, Stæhr Johansen, Tesdorpf og
Axel Sørensen [næstformand]). Betænkning (B. sp. 981) afgivet
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18/5. (Ordfører: Kai Jensen). 2. beh. 25/5 (F. sp. 5736). Henvist
til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning (B. sp. 1149)
afgivet 31/6. 3. beh. 2/g (F. sp. 6004). Loven stadfæstet 11. juni
1954. (Lovt. nr. 184).
Ifølge ben zinafgiftslovens § 5, stk. 2, som ændret senest
ved lov nr. 55 af 29. februar 1952, kan der tilstås afgiftsfrihed
for benzin til drift bl. a. af ikke-indregistreringspligtige trakto
rer, som ikke benyttes til kørsel på offentlig vej udover den i
henhold til motorlovens § 2, stk. 2 og 3, tilladte kørsel. Efter
de hidtil gældende bestemmelser er sådan afgiftsfrihed bl. a.
betinget af, at den pågældende virksomhed fører nøje regnskab
dels over indkøbet af benzin, bestemt til traktordrift, dels
over hver enkelt påfyldning af benzin på traktoren og dennes
antal daglige køretimer.
I betragtning af det med ordningen forbundne omfattende
og voksende kontrolarbejde har man anset det for betydnings
fuldt at finde frem til en ændret form for kontrol, som på een
gang skulle være enklere og mere effektiv. Spørgsmålet om til
sætning af særlige stoffer, bl. a. et farvestof, til den afgiftsfri
benzin har derfor været genstand for drøftelser mellem land
brugsorganisationerne, benzinselskaberne og finansministeriet.
Det blev herved konstateret, at det vil være muligt at gennem
føre en farvningsordning for afgiftsfri benzin, således at den
særligt farvede benzin leveres til virksomhederne direkte og
afgiftsfrit fra engroslagrene, hvor farvningen sker. Gennem
førelsen af en sådan ordning vil gøre det muligt ad kemisk vej
at efterspore den afgiftsfri benzin, som desuden vil adskille sig
fra al anden benzin ved sin farve. Det vil derfor være forsvar
ligt at fritage virksomhederne for at føre det nu foreskrevne ind
købs- og forbrugsregnskab.
Udfra disse synspunkter gennemførtes nærværende lov,
hvorefter der i benzinafgiftslovens § 5 skal indføjes følgende
nye bestemmelser som stk. 4, 5 og 6 efter stk. 3:
„Afgiftsfrihed for benzin i henhold til bestemmelserne i
stk. 2 og 3 kan af toldbestyrelsen gøres betinget af, at der
tilsættes benzinen et af statsprøveanstalten fremstillet præpa
rat, der bl. a. indeholder et farvestof. Tilsætningen kan alene
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foretages efter forud indhentet tilladelse fra toldbestyrelsen
og skal finde sted under toldvæsenets kontrol og i et af told
bestyrelsen fastsat forhold, forinden benzinen udleveres fra
de i § 4, stk. 2, omhandlede lagre. Der må ikke uden toldbesty
relsens tilladelse her til landet indføres benzin af samme eller
lignende farve som den benzin, der er farvet efter foranstående
regler som bestemt til afgiftsfri formål. Toldbestyrelsen kan
udstede forbud mod, at der indføres eller forhandles benzin
indeholdende stoffer af en sådan beskaffenhed, at den med til
sætningen af farvestof m. m. tilsigtede kontrol forringes.
Det påhviler politiet ved lejlighedsvise eftersyn af benzin
beholdningerne i indregistrerede motorkøretøjer at medvirke ved
kontrollen med anvendelsen af afgiftsfri benzin, som er tilsat
farvestof m. m. som anført i stk. 4. I virksomheder, der anven
der afgiftsfri benzin, kan toldvæsenet foretage eftersyn såvel
af beholdninger af benzin til afgiftsfrit formål som af andre
benzinbeholdninger.
En i henhold til stk. 2 og 3 given tilladelse til at anvende
afgiftsfri benzin kan tilbagekaldes af toldbestyrelsen, såfremt
den pågældende gør sig skyldig i overtrædelse af de for ben
zinens anvendelse fastsatte regler.“
Samtidig har man erstattet de hidtil gældende straffe
bestemmelser i benzinafgiftslovens § 6 med regler, der bedre
stemmer med de tilsvarende bestemmelser i nyere afgiftslov
givning, jfr. f. eks. lov nr. 437 af 19. november 1950 § 34.
Endelig blev der under sagens behandling i folketinget
givet benzinafgiftslovens § 5, stk. 3, en tilføjelse, hvorefter
finansministeren bemyndiges til at træffe bestemmelse om, på
hvilke betingelser og i hvilket omfang der kan tilstås sammen
slutninger af ikke erhvervsmæssigt drevne motorfartøjer afgifts
frihed for benzin. De erhvervsmæssigt drevne motorfartøjer
kunne i forvejen opnå afgiftsfrihed.

Ved fremsættelsen af lovforslaget anførte finansministeren
bl. a.:
„De senere års hastige mekanisering af landbruget har med
ført en overordentlig stigning i forbruget af traktorbenzin, og efter
hånden som anskaffelse af landbrugstraktorer bliver almindelig
overalt i landbruget, er de kontrolmæssige vanskeligheder vokset
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tilsvarende. I det foreliggende lovforslag foreslås det at skabe
mulighed for en ændring i kontrolsystemet, hvorved det tilsigtes
at gøre kontrollen med afgiftsfri benzin langt enklere og samtidig
mere effektiv. En række undersøgelser har vist, at dette kan
opnås ved en såkaldt farvningsordning for traktorbenzin, d. v. s.
ved at påbyde, at sådan benzin og eventuel anden afgiftsfri
benzin forinden udleveringen til forbrugerne skal være tilsat
nogle kemikalier, som ikke forringer dens anvendelighed i motorer,
og hvis tilstedeværelse kan påvises selv i fortyndinger. For at
forebygge fejltagelser tilsættes yderligere et farvestof, således at
benzinen allerede ved sin farve vil adskille sig fra anden benzin.
Merudgifterne ved levering af den således mærkede benzin er
anslået til ca. 1 øre pr. 1.
Spørgsmålet om gennemførelse af en farvningsordning for
afgiftsfri motorbenzin blev behandlet af et af motorkommissionen
nedsat afgiftsudvalg, som i sin betænkning af 20. marts 1951 går
ind for en sådan kontrolforanstaltning. Udvalget anser farvning
m. v. af afgiftsfri benzin for at være af overordentlig kontrolmæs
sig betydning og henstiller til finansministeriet at påbyde en
farvningsordning, såsnart forholdene tillader det. I februar 1952
blev sagen derefter rejst i det folketingsudvalg, som behandlede
forslaget til lov nr. 55 af 29. februar 1952 om ændring bl. a. i
motorloven og benzinafgiftsloven. Af udvalgets betænkning
fremgår, at der i udvalget var enighed om det ønskelige i, at der
såvidt muligt søges indført en ordning med farvning af afgiftsfri
benzin til betryggelse imod misbrug heraf.
Da den nuværende kontrolordning er ganske utilfredsstillende
såvel for de mange virksomheder, som anvender benzinen, som
for administrationen, må det anses for påkrævet snarest at søge
den i lovforslaget omhandlede kontrolordning gennemført.“
Lovforslaget mødte i folketinget ikke tilslutning fra alle
sider, idet flere af ordførerne nærede betænkelighed ved den
foreslåede ordning.
I det udvalg, som fik sagen til behandling, enedes et flertal
(socialdemokratiet og venstre) om at indstille lovforslaget til
vedtagelse med den nævnte tilføjelse, hvorom det hedder i
betænkningen:
„Flertallet er..........enigt om, at der også, forsåvidt angår
fartøjer, der helt eller delvis drives ved benzinmotorer, søges
tilvejebragt en ordning, hvorved disse fartøjers benzinforbrug
fritages for afgifter. Finansministeren har overfor udvalget rede
gjort for de med en sådan afgiftsfritagelse forbundne praktiske
vanskeligheder, men har givet tilsagn om at ville gennemføre en
fritagelsesordning for nævnte fartøjer i det omfang, det skønnes
praktisk gennemførligt.
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De særlige tilskud til anlæg eller vedligeholdelse af bådehavne
m. m. bortfalder, når disse fartøjer opnår afgiftsfritagelse af deres
benzinforbrug.“
Et mindretal (det konservative folkepartis medlemmer af
udvalget) har iflg. betænkningen „ikke ment at kunne medvirke
til lovforslagets gennemførelse. Under udvalgsbehandlingen er der
fremkommet oplysninger, der efter mindretallets mening af
kræfter formodningen om, at kontrollen med den retmæssige
anvendelse af den afgiftsfritagne benzin afgørende lettes og for
bedres ved indførelsen af en bestemmelse om en farvning af denne
benzin.
Desuden forventer mindretallet — efter i samråd med finans
ministeren at have drøftet tolddepartementets tilsigtede admini
stration af den i loven indeholdte bemyndigelse — at fordelingen
af den farvede benzin i overvejende grad direkte fra engroslager
til hver enkelt forbruger vil medføre så mange praktiske besvær
ligheder og fordyrelser såvel for leverandør som modtager af den
afgiftsfritagne benzin, at fordelene ved de regnskabsmæssige
lettelser for forbrugerne næppe står i forhold hertil.
Mindretallet forudser endvidere, at lovens gennemførelse vil
betyde et væsentligt indgreb i detailhandelens naturlige funktion
som fordelingskanal af benzin til de afgiftsfritagne forbrugere.
Mindretallet er desuden meget betænkeligt ved den betydelige
samfundsmæssige, men uproduktive investering, som farvning,
fordeling og opbevaring af denne ekstra benzintype vil medføre.
Når hertil kommer, at hele spørgsmålet om motor- og benzin
afgifter snart ventes taget op til en gennemgribende revision,
forekommer det ikke mindretallet tilstrækkelig velbegrundet for
tiden af medvirke til nærværende lovforslags gennemførelse.
Et andet mindretal (det radikale venstres medlem af udvalget)
kan ikke tiltræde lovforslaget, idet de under sagens behandling
fremkomne oplysninger efter mindretallets mening har øget
betænkelighederne ved den foreslåede ordning. For mindretallet
har det særlig vægt, at de samfundsmæssige omkostninger vil
blive meget store, og at der med hensyn til handelens salg og
fordeling af benzinen vil ske store forskydninger i de hidtidige
handelsformer, som vil ramme en stor del af bestående salgssteder
meget hårdt, og hvis virkninger i hvert tilfælde ikke kan overskues
på nærværende tidspunkt. Mindretallet må derfor mene, at der,
forinden folketinget går til en så kostbar nyordning, må skåbes
større sikkerhed for dens gunstige virkning, end der i øjeblikket
foreligger.“
Som ordfører for retsforbundet gik Tholstrup også imod lov
forslaget. Han fremsatte ved lovforslagets 2. behandling følgende
forslag til motiveret dagsorden:
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„Idet folketinget anser det for samfundsmæssigt uforsvarligt
at ofre et beløb på 30 mill. kr. alene til en ny og tvivlsom kontrol
ordning med traktorbenzin, opfordrer tinget regeringen til at
finde frem til en bedre og billigere ordning og går over til næste
punkt på dagsordenen.“
For dette forslag stemte kun retsforbundets egne medlemmer,
mens det radikale venstre undlod at stemme. Imod stemte de tre
største partier samt kommunisterne; de sidstnævnte støttede
lovforslaget.
Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget med 90 stemmer
mod 40 (KF, RV med undtagelse af Aage Fogh, som stemte
for lovforslaget, samt DR). 1 medlem, Hans Schmidt (Slesvigsk
parti), stemte hverken for eller imod.

34. Lov om Kongeriget Danmarks Hypotekbank.
(Finansminister Kampmann). [A. sp. 1203. — C. sp. 361].
Fremsat skriftligt i folketinget 10/12 (F. sp. 1694). 1. beh.
21/x (F. sp. 2624). Partiernes ordførere: Einer-Jensen, Arnth
Jensen, Erna Sørensen, Axel Sørensen og Søren Olesen. Henvist
til udvalg på 17 medlemmer (Einer-Jensen, Brodthagen, Holger
Eriksen [formand], Ove Hansen, Hauberg, Kai Jensen, Frede
Nielsen, Lars M. Olsen, Arnth Jensen, Damsgaard, Heilesen,
Martin, Helga Pedersen, Erna Sørensen, Foss, Adolph Sørensen
og Axel Sørensen [næstformand]). Betænkning (B. sp. 459) af
givet 24/3. (Ordfører: Einer-Jensen). 2. beh. 26/3 (F. sp. 4648).
Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning (B.
sp. 481) afgivet 26/3. 3. beh. 31 f3. (F. sp. 4676). Loven stadfæstet
13. april 1954. (Lovt. nr. 126).

Loven træder i stedet for lov nr. 96 af 6. april 1906 om op
rettelse af Kongeriget Danmarks Hypotekbank med senere æn
dringer, idet man har fundet en revision af sidstnævnte lovs
bestemmelser ønskelig.
Formålet med denne revision var:
1) at lade hypotekbanken overtage den kommunale lånefond
og at sætte banken i stand til fremtidig at yde kommunerne
lån på samme vilkår som fastsat i lov nr. 294 af 29. oktober
1937 om den kommunale lånefond,
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2) at forhøje bankens grundfond fra 30 mill. kr. til 40 mill,
kr.,
3) at foretage en forenkling af hypotekbankens ledelse og revision,
hvorved den hidtidige direktion på 3 medlemmer og det
hidtidige tilsynsråd erstattes med 1 direktør og en besty
relse på 5 medlemmer, mens det hidtidige revisionsråd aflø
ses af 2 revisorer, og
4) at foretage sådanne ændringer i de gældende bestemmelser
om hypotekbanken, som énten er en følge af sammenslut
ningen eller en følge af en påkrævet åjourføring af lov
teksten med de faktisk eksisterende forhold.
Ifølge den nye lovs § 10 består hypotekbanken i overens
stemmelse med ovenstående af 4 afdelinger, og det bestemmes
i paragraffen, at de af banken optagne lån udelukkende skal
anvendes til erhvervelse af værdipapirer vedrørende en af afde
lingerne.
Første afdeling omfatter obligationer, udstedt af danske
kreditforeninger, hvis udlån ikke må prioriteres udover 3/5 af
de pantsatte ejendommes vurderingssum, og i hvis obligationer
det er tilladt at anbringe umyndiges midler, samt obligationer,
udstedt af kreditforeningen af kommuner i Danmark.
Anden afdeling omfatter obligationer, udstedt af tiende
banken.
Tredie afdeling omfatter forskrivninger, der i og for sig yder
betryggende sikkerhed, men for hvilke den danske statskasse
yderligere har påtaget sig fuld garanti.
Fjerde afdeling omfatter forskrivninger, som udstedes af
danske kommuner for lån ydet af hypotekbanken. Endvidere
omfatter afdelingen kommuneforskrivninger udstedt til kommu
nernes midlertidige lånefond og den kommunale lånefond, jfr.
§ 16.
Ved indkøbet til første afdeling iagttages, at formålet er
at højne kursen på danske kreditforeningsobligationer.
Ved indkøbet til anden afdeling er formålet dels — sålænge
tiendeafløsningen ikke er tilendebragt — at virke regulerende
overfor udbudet af tiendebankobligationer, dels at skaffe afde
lingen den muligt største fortjeneste.
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I tredie afdeling overtages de pågældende forskrivninger
til en kurs, der fastsættes ved overenskomst mellem finansmini
steren og banken, såvidt muligt således, at banken hverken har
fortjeneste eller tab ved indkøbet.
I fjerde afdeling kan hypotekbanken bevilge lån til danske
kommuner til kommunale arbejder og erhvervelser og til så
danne af private udførte arbejder, som kommunerne under
betryggende sikkerhed ønsker at støtte ved lån, alt under forud
sætning af, at indenrigs- og boligministeren skønner, at de på
gældende kommunale arbejder og erhvervelser og de pågældende
private arbejder er af offentlig interesse. Hypotekbanken kan
endvidere bevilge lån til kommunerne til konvertering af ældre
lån, forsåvidt en rentenedsættelse derved kan opnås, eller en
ombytning af lånene iøvrigt måtte anses for ønskelig.
Bestemmelserne om hypotekbankens ledelse findes i § 11, der
har følgende indhold :
Hypotekbanken ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.
Kongen beskikker en direktør, der forestår den daglige ledelse.
Af bestyrelsens medlemmer vælges 1 af finansministeren
og 4 efter forholdstal af folketinget blandt dets medlemmer,
alle for et tidsrum af 6 år. De af folketinget valgte medlemmer
bevarer deres sæde i bestyrelsen i denne periode, selvom de
inden dens udløb udtræder af folketinget. Såfremt et medlem
af bestyrelsen udtræder inden udløbet af de 6 år, bliver der at
vælge et nyt medlem for den tilbageværende del af det afgående
medlems funktionstid. Det af finansministeren valgte medlem
er tillige bestyrelsens formand.
Finansministeren fastsætter regler for den daglige forret
ningsgang og for forholdet mellem direktøren og bestyrelsen.
Der tilkommer direktøren lønning og pension i henhold til
tjenestemandsloven. Direktøren må ikke uden finansministerens
tilladelse have en gage- eller tantiemelønnet stilling ved noget
aktieselskab eller privat pengeinstitut.
Bestyrelsens medlemmer oppebærer honorarer, som fast
sættes ved finansloven.
De underordnede tjenestemænd antages af direktøren.
Deres antal og lønningsvilkår fastsættes af bestyrelsen ved et
10
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lønningsreglement, der først får gyldighed, når det er godkendt
af finansministeren. Faste årlige honorarer til personale ved
banken skal ligeledes godkendes af finansministeren. Alle løn
ninger, honorarer og pensioner udredes af banken.
Ved fremsættelsen af lovforslaget anførte finansministeren
bl. a.:
„Ifølge den nugældende lov om Kongeriget Danmarks Hypo
tekbank kan banken til en særlig afdeling — den såkaldte 4.
afdeling — erhverve obligationer, udstedt af danske kommuner
for lån ydede af hypotekbanken. Adgangen for hypotekbanken
til at yde sådanne lån til kommunerne er imidlertid betinget
af, at låntagende kommuner hæfter solidarisk for indfrielse og
forrentning af de pågældende lån.
Det har imidlertid vist sig, at denne låneordning ikke har
været benyttet. Grunden hertil er formentlig i første række, at
kommunerne er veget tilbage for den solidariske hæftelse.
Selvom kommunerne ikke hidtil har anvendt låneadgangen i
hypotekbankens 4. afdeling, har der dog været et stort behov for
en låneordning for kommunerne. Under den første verdenskrig
oprettedes således den midlertidige kommunale lånekasse af 1914,
som blev afviklet i 1925. Efter den økonomiske krise omkringl930
oprettedes en ny midlertidig lånefond for kommunerne, og da det
viste sig dér, at der også senere var en stor kommunal efter
spørgsel efter lån, gjorde man i 1937 ved lov nr. 294 af 29. oktober
den midlertidige kommunale lånefond af 1933 permanent under
navn af den kommunale lånefond. Den kommunale lånefonds sam
lede udlån på knap 200 mill. kr. indtil 1. april d. å. viser også
denne lånetrang, og dette udlån, der ikke er forbundet med soli
darisk hæftelse, synes også at vise, at det manglende udlån i
hypotekbankens 4. afdeling må skyldes det solidariske ansvar
i denne afdeling.
Både den midlertidige kommunale lånekasse af 1914, den
midlertidige kommunale lånefond af 1933 og nu den kommunale
lånefond af 1937 er blevet administreret af hypotekbanken i hen
hold til bestemmelser herom i de pågældende love, og som følge
heraf har disse lånefonds hele tiden været i nøje økonomisk og
finansielt samarbejde med hypotekbanken, ligesom den kommu
nale lånefond har lokaler, personale samt kassevæsen og boghol
deri fælles med banken.
Det må derfor synes naturligt og tjene til forenkling af admini
strationen, at lånefonden inddrages under hypotekbanken som en
afdeling af banken i stedet for dennes nuværende 4. afdeling............
Man har fundet det hensigtsmæssigt samtidig at foretage en
forenkling af hypotekbankens ledelse...........
Med hensyn til lovforslagets enkelte bestemmelser skal jeg
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foruden de nævnte bestemmelser i§ 10 og §15 om sammenslut
ningen af banken og den kommunale lånefond iøvrigt kun omtale
bestemmelsen i forslagets § 3, hvorved bankens nuværende grund fond på 30 mill. kr. forhøjes til 40 mill. kr. for at sætte banken i
stand til at foretage udlån til kommunerne i overensstemmelse
med forslagets bestemmelser herom, der iøvrigt svarer til de
nugældende bestemmelser i loven af 1937 om den kommunale
lånefond.“
Lovforslaget fik i folketinget en velvillig modtagelse og gen
nemførtes med enstemmig tilslutning, dog først efter at det såvel
ved 2. som ved 3. behandling var undergået en række mindre
ændringer, af hvilke de fleste hovedsagelig var af redaktionel
karakter. Loven trådte i kraft straks.

35. Normeringslov for finansåret 1954—55. (Finans
minister Kampmann). [A. sp. 2337. — C. sp. 369].
Fremsat skriftligt i folketinget 11 /3 (F. sp. 4038). 1. beh.
17/3 (F. sp. 4231). Henvist til lønningsudvalget. Betænkning
(B. sp. 449) afgivet 24/3. (Ordfører: Karl Olsen). 2. beh. 26/3
(F. sp. 4603). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. 3. beh.
3113 (F. sp. 4733). Loven stadfæstet 31. marts 1954. (Lovt. nr. 104).
Loven er udarbejdet efter tilsvarende retningslinier som
normeringslovene for de nærmest foregående år. Det har således
været en forudsætning, at forslag om oprettelse af nye tjeneste
mandsstillinger og om oprykning af tjenestemandsstillinger til
højere lønningsklasse kun kunne optages, såfremt sådanne
forslags gennemførelse måtte anses for tvingende nødvendig
som følge af ændringer indenfor pågældende styrelse, der var
indtrådt efter den nugældende tjenestemandslovs gennem
førelse, samt at forslag om oprettelse af stillinger, der fortrinsvis
eller udelukkende har til formål at forbedre avancementsfor
holdene for en tjenestemandsgruppe, kun kunne optages, såfremt
der var sket aldeles afgørende forskydninger i forudsætningerne
for den nuværende normering af avancementsstillinger i på
gældende etat.
Når der alligevel på enkelte områder er foretaget relativt
omfattende omnormeringer, skyldes det ganske særlige forhold
indenfor disse områder.
10‘
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I overensstemmelse med den af folketingets lønningsud
valg afgivne betænkning af 19. marts 1953 over forslaget til
normeringslov for finansåret 1953—54 er der således med hen
blik på en forbedring af avancementsforholdene for toldetatens
assistentpersonate gennemført en ekstraordinær normering af
40 overassistentstillinger.
Udfra tilsvarende synspunkter er der til enkelte tjeneste
mandsgrupper, for hvilke en særlig ugunstig aldersfordeling
gør sig gældende, foretaget ekstraordinære normeringer, hvilket
bl. a. gælder indenfor ordenspolitiet, hvor der i fortsættelse af
den på normeringsloven for 1953—54 påbegyndte omnorme
ring af politïbetjentstïllinger til stillinger som overbetjente af
2. grad er normeret 250 overbetjente af 2. grad mod nedlæg
gelse af et tilsvarende antal politibetjentstillinger.
Det har herved været en forudsætning, at avancements
stillinger, der bevilges under hensyn til en midlertidig ugunstig
aldersfordeling, påny afskrives, når de særlige forhold, der
begrundede den ekstraordinære normering, ikke længere er
tilstede.
Under fængselsvæsenets afsnit er optaget ca. 100 nye tjene
stemandsstillinger, hvilket hovedsagelig skyldes, at de 2 mid
lertidige straffelejre, Kragskovhede og Møgelkær, normeres som
faste fængselsafdelinger, så at der oprettes tjenestemandsstil
linger til det ved disse 2 institutioner beskæftigede overordnede
personale, der hidtil med finanslovhjemmel har været lønnet på
konstitutionsbasis.
For forsvarets vedkommende er der oprettet et ret betyde
ligt antal nye tjenestemandsstillinger, såvel militære som civile
stillinger. Denne udvidelse af de militære stillingers antal er
en følge af forsvarets udbygning og er i overensstemmelse med
de i 1951 gennemførte forsvarslove, hvorved bemærkes, at
antallet af tjenestemandsstillinger er fastsat under hensyn til
det forventede behov i finansåret 1954—55. Hvad angår de
nye civile tjenestemandsstillinger under forsvaret, bemærkede
finansministeren ved fremsættelsen af lovforslaget, at hoved
parten af disse agtes besat med kontraktansatte civile funk-
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tionærer, som i forvejen har adgang til pension efter loven om
pensionering af civile funktionærer m. fl. under forsvaret.
I lovens § 4 er der foretaget visse ændringer i tjenestemands
lovens §§ 60 og 61 m. fl., der tilsigter at bringe tjenestemands
lovens regler om pensionsfortabelse i overensstemmelse med de
ved lov nr. 286 af 18. juni 1951 gennemførte nye regler om for
tabelse af rettigheder som følge af straf (årbog 1950—51, side
402).

Herom anføres i bemærkningerne til det af finansministeren
fremsatte lovforslag bl. a.:
„Ved lov nr. 286 af 18. juni 1951 er der gennemført nye regler
om fortabelse af rettigheder som, følge af straf. Herefter medfører
strafbart forhold — af hensyn til den dømtes resocialisering —
efter straffens udståelse principielt ikke tab af borgerlige rettig
heder, men hjemler kun udelukkelse fra en rettighed, når der
som følge af den begåede forbrydelse er grund til at befrygte en
nærliggende fare for misbrug af stilling eller hverv, som kræver
en særlig offentlig autorisation eller godkendelse.
Loven af 18. juni 1951 indeholder ikke bestemmelser om
ændringer i tjenestemandsloven, men spørgsmålet om, hvorvidt
de i loven indeholdte regler måtte give anledning til revision af
tjenestemandsloven, specielt dennes pensionsbestemmelser i §§
60—61 m. fl., har været overvejet i et af finansministeriet under
25. oktober 1951 nedsat udvalg, der har afgivet betænkning den
21. maj 1952.
Overensstemmende med de i betænkningen anførte synspunk
ter tilsigter de foreslåede ændringer at bringe tjenestemandslovens
regler om pensionsfortabelse i overensstemmelse med de alminde
lige regler om rettighedsfortabelse.
Tjenestemandslovens § 60 foreslås derfor affattet således, at
pensionsret fortabes, hvis tjenestemanden afskediges, fordi han
har gjort sig skyldig i et strafbart forhold, ,,der begrunder en
nærliggende fare for misbrug af stillingen“.
Endvidere foreslås i tjenestemandslovens § 61 udtrykket
„svækker den for stillingen nødvendige agtelse og tillid“ ændret
til „gør ham uskikket til at forblive i sin stilling“.
Den ændrede formulering af §§ 60 og 61 vil formentlig ikke
medføre noget nævneværdigt udsving i antallet af afskedigelser,
idet man i praksis har fulgt retningslinier, der er vel forenelige
med den foreslåede nye affattelse og det dermed knæsatte
„adækvanskriterium“.
Ændringen af § 60 vil dog kunne medføre, at strafbare for
hold, der er begået uden tilknytning til tjenesten, og som efter
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hidtidig praksis på grund af deres grovhed er henført til tjene
stemandslovens § 60, ikke fremtidig vil blive omfattet af denne
bestemmelse, men må henføres tU tjenestemandslovens § 61,
hvilket imidlertid ikke udelukker, at afskedigelse som hidtil kan
ske uden pension, men kun bevirker, at afgørelsen af pensions
spørgsmålet skal ske ved bestemmelse på bevillingslov, hvorved
antallet af pensionssager efter § 61 vil blive noget forhøjet.
Da det må anses for bedst stemmende med de til grund for
rettighedsloven liggende synspunkter, at allerede aktuelle pensions
rettigheder ikke bortfalder på grund af pensionistens vandel efter
tjenesteforholdets ophør, foreslås den hidtidige bestemmelse i
tjenestemandslovens § 62, stk. 2d), om pensionsbortfald som
følge af et af pensionisten efter afskedigelsen fra tjenestemands
stillingen begået strafbart forhold ophævet.
På tilsvarende måde foreslås reglerne i § 68 om bortfald af
enkepension som følge af et af enken begået strafbart forhold
ophævet.
Det bemærkes, at de foreslåede bestemmelser ikke omfatter
tilfælde, i hvilke retten til pension er fortabt inden 1. april 1954.
I tjenestemandslovens §§ 67, stk. 2, og 68, stk. 1 f), foreslås
en ændring i formuleringen, der tilsigter at tydeliggøre, at kun
handlinger, begået af tjenestemanden under ansættelsen, skal
kunne bevirke, at enken er uberettiget til at oppebære pension.
De foreslåede ændringer i tjenestemandslovens bestemmelser
kommer ifølge § 39, § 23 samt § 42 i henholdsvis lov nr. 414,
lov nr. 417 og lov nr. 418 af 12. juli 1946 tillige til anvendelse på
tjenestemænd og pensionister i folkeskolen og folkekirken.
Det samme gælder civile funktionærer, håndværkere og
arbejdere ved hæren og søværnet m. v. samt disses efterladte
enker eller børn, såfremt de pågældende i henhold til lov nr. 386
af 12. juli 1946 — med de i loven nærmere angivne afvigelser —
er berettiget til pension efter reglerne i tjenestemandslovens
kapitel 2. Under hensyn hertil tilsigter forslaget om ændring i
§ 2, stk. 1, sidste punktum, i civilarbejderloven at bringe denne
bestemmelse i overensstemmelse med den foreslåede ændrede
affattelse af tjenestemandslovens § 60.“
Lovforslaget henvistes i folketinget til lønningsudvalget, der
indstillede det til vedtagelse med enkelte af finansministeren
stillede ændringsforslag.
Et af disse gik bl. a. ud på, at antallet af trafikinspektører
under statsbanerne skulle forhøjes med 2 til 11 i stedet for som
oprindelig foreslået med 1 til 10. Herimod gjorde Aksel Larsen
(DK) indsigelse, efter at han af finansministeren havde fået
bekræftet, hvad han formodede, at det var hensigten, at overtrafikkontrolør Mansa Hedegaard skulle udnævnes til trafikinspektør.
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Ved den efterfølgende afstemning blev det med 95 stemmer mod
6 (DK) tiltrådt, at antallet af trafikinspektører forøges med 2 til
11; 4 medlemmer (DR) afholdt sig fra at stemme. Bortset herfra
vedtoges ændringsforslagene uden afstemning.
I den ændrede affattelse vedtoges lovforslaget enstemmigt
med 128 stemmer, idet 11 medlemmer hverken stemte for eller
imod.

36. Lov om ændringer i og tilføjelser til lov nr. 301
af 6. juni 1946 om statens tjenestemænd. (Finans
minister Kampmann). [A. sp. 3549 — C sp. 1021].
Fremsat skriftligt i folketinget 20/5 (F. sp. 5597). 1. beh.
25/5 (F. sp. 5762). Partiernes ordførere: Holger Eriksen og Svend
Jørgensen. Henvist til lønningsudvalget. Betænkning (B. sp.
1131) afgivet 26/5. (Ordfører: Karl Olsen). 2. beh. 1/6 (F. sp.
5987). 3. beh. 3/6 (F. sp. 6101). Loven stadfæstet 11. juni 1954.
(Lovt. nr. 187).
Loven indeholder dels forskellige ændringer i og tilføjelser
til tjenestemandsloven, foranledigede af den omtrent samtidig
gennemførte lov om ændringer i lov om rettens pleje vedrørende
politiets ledelse m. v., dels et afsnit om normering af tjeneste
mandsstillinger ved forsvarets bygningstjeneste, således som det
var forudsat i den af folketingets lønningsudvalg under 24.
marts 1954 afgivne betænkning over forslag til normeringslov
for finansåret 1954—55.

Ved fremsættelsen af lovforslaget anførte finansministeren
bl. a.:
„De fremsatte forslag vedrørende politiet er for de flestes
vedkommende en følge af det forslag til lov om ændringer i
retsplejeloven vedrørende politiets ledelse, som tidligere er fore
lagt det høje ting. Der er herved muliggjort en reduktion af antallet
af overordnede stillinger indenfor politiet, og der stilles derfor nu
forslag om nedlæggelse af de stillinger, der allerede er ledige,
medens andre stillinger foreslås nedlagt ved ledighed. Til gengæld
vil de til enkelte stillinger henlagte arbejdsområder blive udvidet
i et sådant omfang, at det er fundet rimeligt at foreslå disse stil
linger oprykket til højere lønningsklasser. Af de forslag, der ikke
direkte er en følge af lovforslaget vedrørende politiets ledelse,
skyldes det ene, nemlig forslaget om forøgelse af antallet af politi
assistenter af 2. grad, at det af tjenstlige hensyn er anset for
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ønskeligt at kunne knytte kvalificerede lærere mere varigt til
politiskolen, medens de øvrige, der alene er af formel karakter,
skyldes praktiske administrative hensyn.
Forslagene vedrørende oprettelse af tjenestemandsstillinger
ved forsvarets bygningstjeneste, hvis fremsættelse var forudsat i
den af lønningsudvalget afgivne betænkning over normerings
lovforslaget for indeværende finansår, har til grundlag det af
kommissionen af 29. juni 1949 — den såkaldte „Kofoedkommission“ — fremsatte forslag vedrørende bygningstjenestens opbyg
ning og organisation. Der er i forhold til kommissionsforslaget
foretaget sådanne ændringer, som den siden kommissionsbetænk
ningens afgivelse for 4 år siden stedfundne udvikling og ind
vundne erfaringer har nødvendiggjort. I forhold til det nuværende
samlede personale ved bygningstjenesten er det foreslåede antal
tjenestemandsstillinger ret ringe, idet der kun er foreslået oprettet
så mange stillinger, som der med sikkerhed kan påregnes at være
behov for efter afslutningen af forsvarets opbygningsperiode.
Da de nye tjenestemandsstillinger i det store og hele vil bhve
besat med funktionærer, der allerede er ansat på kontrakt, er der
ved fastsættelsen af de foreslåede norroeringstal endvidere taget
hensyn til, i hvilket omfang funktionærerne opfylder de i praksis
hidtil stillede betingelser for overførelse til tjenestemandsstilling,
ligesom hensyn er taget til, at der i de senere år kun i yderst
ringe omfang er normeret nye stillinger til personalet ved den
tidligere hærens bygningstjeneste og det tidligere søværnets
bygningsvæsen. Stillingerne er iøvrigt foreslået placeret i samme
lønningsklasse som tilsvarende stillinger indenfor forsvarets
andre tjenestegrene og indenfor andre statsstyrelser.
De foreslåede stillinger ved bygningstjenesten er alle civile
tjenestemandsstillinger, der dog kan besættes med såvel civilt som
militært personel, der har de fornødne kvalifikationer. Endvidere
kan der udover de 5 ingeniørofficerer, der nu er ledere af bygnings
distrikter, og som rent overgangsmæssigt skal kunne fortsætte i
disse stillinger med bibeholdelse af deres militære stillinger, til
bygningstjenesten knyttes indtil 8 officerer, der udelukkende
skal anvendes i den særlige militærtekniske afdeling, og som under
tjenesten her holdes i overtalligt nummer i deres militære stillinger.
De i lovforslaget optagne forslag har alle været forelagt løn
ningsrådet og er tiltrådt af rådet.“
Lovforslaget henvistes efter 1. behandling i folketinget til
lønningsudvalget, der i sin betænkning om sagen udtaler:
„Medens de fremsatte normeringsforslag vedrørende politi
etaten ikke giver udvalget anledning til bemærkninger, skal man
forsåvidt angår bygningstjenesten udtale følgende:
Udvalget har intet at indvende imod den organisatoriske
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opbygning af den samlede bygningstjeneste, således som der
nærmere er redegjort for denne i bemærkningerne til lovforslaget,
jfr. dog nedenstående mindretalsudtalelse. Derimod har udvalget
af hensyn til den store praktiske betydning, man må tillægge
den rette personaleudvælgelse nu og i fremtiden indenfor bygnings
tjenesten, fundet det naturligt under samråd med forsvarsmini
steren nærmere at søge belyst, hvilke retningslinier der forudsættes
fulgt ved udvælgelsen til de forskellige stillinger under bygnings
tjenesten med særligt henblik på forholdet imellem den militære
og civile uddannelse. Ministeren har overfor udvalget klart frem
hævet, at samtlige stillinger under bygningstjenesten — bortset
fra indtil 8 stillinger i militærteknisk afdeling — ved ledighed
agtes besat med den i teknisk henseende bedst kvalificerede
ansøger, uanset om den pågældende har civil eller militær ud
dannelse. Ministeren understregede, at eventuelle hidtidige forret
tigheder for militært personel hermed er bortfaldet, og at det anførte
også gælder med hensyn til stillingerne som distriktschefer,
samt at den tjeneste, der af militære tjenestemænd udføres i
militærteknisk afdeling, ikke skaber nogen fortrinsstilling ved
besættelse af andre stillinger indenfor bygningstjenesten.
Udvalget må tillægge det megen betydning, at de af forsvars
ministeren opstillede forudsætninger for normeringerne følges i
den fremtidige administration, og indstiller herefter lovforslaget
til vedtagelse uændret, idet dog et mindretal (Svend Jørgensen)
har ønsket at give udtryk for den opfattelse, at samtlige stillinger
under bygningstjenesten bør besættes med ansøgere med civil
uddannelse, hvilket også til enhver tid bør gælde samtlige distrikts
chefstillinger. De opgaver, der agtes henlagt til militærteknisk
afdeling, hvortil der efter forslaget kan knyttes indtil 8 militære
tjenestemænd, vil efter mindretallets opfattelse kunne løses ved
anden form for samarbejde med den særlige militære sagkund
skab.“
Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget enstemmigt uden
ændringer, idet kommunisterne og retsforbundet afholdt sig fra
at stemme.

37. Lov om midlertidigt løntillæg m. v. til statens
tjenestemænd m. fl. (Finansminister Kampmann). [A. sp.
2651. — C. sp. 751].
Fremsat skriftligt i folketinget 7/5 (F. sp. 5058). 1. beh. 12/5
(F. sp. 5181). Partiernes ordførere: Holger Eriksen, Arnth Jen
sen, Karl Olsen, Svend Jørgensen, Alfred Jensen og Søren Ole
sen. Henvist til lønningsudvalget. Betænkning (B. sp. 1015)
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afgivet 20/5. (Ordfører: Karl Olsen). 2. beh. 25/5 (F. sp. 5765).
Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning (B.
sp. 1127) afgivet 26/5. 3. beh. 31/5 (F. sp. 5875). Loven stadfæstet
11. juni 1954. (Lovt. nr. 186).
I henhold til lov nr. 184 af 20. maj 1952 (årbog 1951—52,
side 116) har der for finansårene 1952—53 og 1953—54 været
udbetalt statstjenestemændene et midlertidigt løntillæg. Bag
grunden herfor har været den siden ikrafttrædelsen af tjeneste
mandsloven af 6. juni 1946 stedfundne forskydning i forholdet
mellem de gennemsnitlige timefortjenester for faglærte og ufag
lærte arbejdere i det frie erhverv og de for tjenestemandsansatte
arbejdere gældende lønninger.
Endvidere har der i de nævnte finansår været ydet stats
tjenestemændene et særligt tillæg til imødegåelse af en siden
1946 stedfunden lønnivellering for de mellemste og højeste løn
ningsklasser.
Efter at spørgsmålet om fortsat ydelse og eventuel for
højelse af de nævnte tillæg havde været optaget til forhandling
mellem finansministeren og statstjenestemændenes centralor
ganisationer samt Danmarks Lærerforening, blev der opnået
enighed om for finansårene 1954—55 og 1955—56 at søge gen
nemført en ordning, som derefter — med enkelte tilføjelser —
blev tiltrådt af folketinget gennem vedtagelsen af nærværende
lov, hvis indhold fremgår af følgende redegørelse:
Det midlertidige løntillæg har i finansåret 1953—54 været
ydet med 9 portioner à 3 pct. af tjenestemandens pensionsgi
vende lønning. For pensionsgivende lønninger mellem 1500 kr.
og 2999 kr. har portionerne dog været fastsat til 132 kr. og for
lønintervallet 3 000—4 499 kr. til 144 kr. For pensionsgivende
lønninger på 4 500 kr. og derover har portionerne udgjort mindst
162 kr.
Under hensyn til den stedfundne lønudvikling indenfor det
private erhverv, herunder de ved overenskomstforhandlingerne
i foråret 1954 gennemførte lønforbedringer for privatindustriens
arbejdere, enedes man om, at det midlertidige løntillæg skulle
forhøjes med 4 portioner i finansåret 1954—55 og med yder
ligere 1 portion i finansåret 1955—56.
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Mens de hidtil ydede 9 portioner fortsat beregnes på det
foran angivne grundlag, skal de nytilkommende portioner be
regnes efter følgende satser i forhold til den pensionsgivende
lønning:
Under 1 500 kr....................... .........................................
8,8 pct.
1 500—2 899 kr................................................................ 132 kr.
2 900^ 499 kr................................................................ 144 kr.
4 500—5 599 kr................................................................ 168 kr.
5 600—5 999 kr................................................................ 180 kr.
6 000 kr. og derover......................................................
3 pct.

Den ændrede skala bevirker, at portionernes størrelse for
højes fra 132 kr. til 144 kr. for pensionsgivende lønninger mellem
2 900—2 999 kr. I lønintervallet 4 500—5 600 kr. forhøjes por
tionerne, der hidtil har været beregnet med 3 pct., dog mindst
162 kr., til 168 kr., og i lønintervallet 5 600 —5 999 kr. fastsættes
de nye portioner til 180 kr. mod hidtil 3 pct. For pensionsgi
vende lønninger på 6 000 kr. og derover ydes samtlige portioner
som hidtil med 3 pct. pr. portion.
Det midlertidige løntillæg skal iøvrigt ydes efter samme
regler som hidtil, idet man dog for at hidføre en særlig lønforbed
ring for ikke-forsørgere mellem 25 og 30 dr har fastsat, at der til
sådanne ikke-forsørgere sker udbetaling med de for forsørgere
foreslåede satser af 3 portioner i finansåret 1954—55 og 4 por
tioner i finansåret 1955—56; de øvrige 10 midlertidige portio
ner udbetales de pågældende efter de hidtidige regler, d. v. s.
med 2/3 af satsen for forsørgere. Endvidere sker der, forsåvidt
angår beregningen af tillægget til samlevende ægtefæller, den
ændring, at den lavestlønnede ægtefælle, som hidtil har oppebå
ret 2/3 midlertidigt tillæg, opnår de nytilkommende portioner
med de for forsørgere gældende beløb, dog kun forså vidt på
gældende tjenestemand er over 25 år.
For pensionisternes vedkommende har man bl. a. under
hensyn til pensionernes gunstige procentuelle forhold til lønnin
gerne ikke fundet anledning til at foretage nogen ændring i det
hidtidige princip, hvorefter pensionisterne oppebærer det mid
lertidige løntillæg med 70 pct.
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Det for perioden 1. april 1952—31. marts 1954 ydede sær
lige tillæg har i finansåret 1952—53 udgjort forskellen mellem
4 ordinære reguleringstillægsportioner og et tilsvarende antal
portioner, beregnet pr. portion som 3 pct. af den pensionsgi
vende lønning. For finansåret 1953—54 har tillægget været
fastsat som forskellen mellem 9 ordinære og 9 procentberegnede
portioner.
Antallet af omregnede portioner forhøjes nu til 10 for fi
nansåret 1954—55 og til 11 for finansåret 1955—56. Samtidig
er det vedtaget, at de pr. 1. april 1954 og 1. april 1955 nytilkommende portioner beregnes som forskellen mellem en ordinær
reguleringstillægsportion og en portion af samme størrelse som
de pr. 1. april 1954 nytilkommende portioner midlertidigt løn
tillæg. Der vil herefter pr. 1. april 1954 blive udbetalt tjenestemændene 25 ordinære reguleringstillægsportioner og 10 omregnede.
Da tjenestemandsloven af 1946 trådte i kraft, udgjorde antallet
af reguleringstillægsportioner 20.
For ugifte tjenestemænd sker der ingen speciel ændring af
principperne for beregningen af det særlige løntillæg. Derimod
vil den lavestlønnede af to samgifte tjenestemænd, såfremt den
pågældende er fyldt 25 år, få de nytilkommende portioner,
beregnet som forskellen mellem % ordinært reguleringstillæg
og de for forsørgere fastsatte nye portioner midlertidigt løn
tillæg.
For pensionisternes vedkommende skal det særlige tillæg
som hidtil ydes efter samme regler som for tjenestemænd.
De i loven omhandlede tillæg udbetales efter samme regler,
som gælder med hensyn til tjenestemændenes reguleringstillæg,
jfr. tjenestemandslovens kap. 5.
Som en konsekvens af forhøjelsen af det midlertidige løn
tillæg indeholder loven en bestemmelse om, at også honorarer,
der reguleres på grundlag af antallet af reguleringstillægsportio
ner, jfr. tjenestemandslovens § 97, stk. 2, skal forhøjes, hvilket
i overensstemmelse med den ved lov nr. 184 af 20. maj 1952
fulgte fremgangsmåde sker ved, at det hidtil ydede særlige
tillæg sættes op med 4 portioner à 3 pct. til 30 pct. for finansåret
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1954—55 og med yderligere 1 portion til 33 pct. for finansåret
1955— 56.
Loven indeholder også nogle bestemmelser om reguleringen
af de i valgloven hjemlede vederlag og pensioner til nuværende
og tidligere medlemmer af folketinget (rigsdagen) m. fl. Disse
bestemmelser er imidlertid ophævet ved lov nr. 193 af 11. juni
1954 om ændringer i lov nr. 171 af 31. marts 1953 om valg til
folketinget m. m.

Under lovforslagets behandling i folketinget føjedes til de
forannævnte bestemmelser nogle nye regler, hvis formål er at
hindre de lønningsmæssige konsekvenser af proformaægteskaber,
der indgås med separation og skilsmisse for øje for at skaffe
de pågældende lønningsmæssige fordele.
Nyordningen går principielt ud på, at separerede eller fra
skilte, der opnår separation eller skilsmisse efter den 1. juni
1954, i henseende til reguleringstillæg behandles på samme måde
som ugifte, så at der til opnåelse af fuldt reguleringstillæg kræ
ves både forsørgerpligt overfor børn under 18 år og egen hus
stand. Mens det efter den hidtidige lovgivning har været således,
at de pågældende fik udbetalt fuldt reguleringstillæg, når blot
eet af de to kriterier var opfyldt, vil den nye regel bevirke, at
begge betingelser må være opfyldt.
Samtidig med at dette princip fastslås, har man imidlertid
udvidet de finansministeren ved tjenestemandslovens § 95
tillagte dispensationsbeføjelser. I henhold til denne bestemmelse
kunne finansministeren fravige reglerne i § 92, stk. 1, bl. a. i
følgende tilfælde:
a) Tjenestemænd og pensionister, der hidtil har oppebåret
fuldt reguleringstillæg, kan med finansministerens tilladelse, når
„særlige forhold taler derfor“, fortsat oppebære dette, uanset
at ændringer i den ægteskabelige stilling eller husstandsforholdet
egentlig skulle bevirke nedsættelse. Betingelsen, at de pågæl
dende skulle være fyldt 60 år, bortfaldt indtil videre ved nor
meringsloven for 1948—49; bortfaldet er nu gjort perma
nent.
b) Tjenestemænd og pensionister, der ikke tidligere har
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oppebåret fuldt reguleringstillæg, kan „under ganske særlige
omstændigheder“ af finansministeren få tilladelse til at oppe
bære fuldt tillæg, forsåvidt de er fyldt 60 år.
I stedet for er der nu givet tjenestemandslovens^ 95, stk. 1,
følgende affattelse:
„Til tjenestemænd, der efter 1. juni 1954 opnår separation
— eller skilsmisse uden forudgående separation — ydes der
reguleringstillæg i henhold til § 92,"stk. 1 [fuldt tillæg], såfremt
de pågældende har egen husstand og forsørgerpligt overfor børn
under 18 år; i modsat fald beregnes reguleringstillægget for de
pågældende efter bestemmelsen i § 93, stk. 1 [nedsat tillæg].
Finansministeren bemyndiges til for tjenestemænd og pensio
nister, hvis reguleringstillæg er blevet nedsat eller fremtidig
nedsættes som følge af ændringer i deres ægteskabelige stilling
eller husstandsforhold, at bestemme, at reguleringstillægget, så
fremt forholdene taler derfor, fortsat udbetales efter de i § 92,
stk. 1 og 2, omhandlede satser i stedet for efter § 93, stk.l.
Udbetaling efter § 92 i stedet for efter § 93, stk. 1, kan endvidere
under særlige omstændigheder tillades af finansministeren, selv
om vedkommende tjenestemand eller pensionist ikke tidligere
har oppebåret reguleringstillæg efter § 92.“

Med de således ændrede bemyndigelsesregler vil det, efter hvad
finansministeren anfører i en skrivelse til folketingets lønningsud
valg, „blive muligt at administrere § 95, stk. 1, således, at man i
tiden, indtil den kommende lønningskommission har haft lejlighed
til at foretage en fordomsfri overvejelse af de her fremdragne
spørgsmål, i noget større omfang end hidtil kan yde ugifte tjeneste
mænd det store reguleringstillæg, når vedkommendes personlige for
hold særlig måtte tale derfor, medens man omvendt vil få adgang
til at nægte fuldt reguleringstillæg til separerede og fraskilte tjene
stemænd, når forholdene taler afgørende derimod.“
Spørgsmålet om de omhandlede ændringer i tjenestemands
lovens § 92 og § 95, stk. 1, havde været forhandlet med tjenestemændenes centralorganisationer, der havde tiltrådt fremsættelsen
af ændringsforslag herom. ,,Det bemærkes herved, at jeg ved den
stedfundne forhandling har givet tilsagn om, at de ændrede be
myndigelsesregler i § 95, stk. 1, af finansministeriet vil blive ad
ministreret således, at der i det store og hele ikke bliver tale om en
forringelse af retsstillingen for de efter 1. juni 1954 fraseparerede og
fraskilte tjenestemænd, medmindre det drejer sig om parter i proforma-
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ægteskaber, idet man — bortset fra disse tilfælde — agter at stille
sig velvilligt overfor andragender om opnåelse af fuldt regulerings
tillæg til fraskilte og fraseparerede, medmindre der er tale om helt
unge tjenestemænd, hvis ægteskab har bestået i kort tid, og som
ikke har forsørgerpligter eher kan påvise andre særlige forhold,
f. eks. tyngende udgifter til opretholdelse af et i forbindelse med
ægteskabet stiftet hjem.“
I folketinget indføjedes også — ved 3. behandling — en be
stemmelse, hvorefter statsrevisorernes løn skal forhøjes med samme
midlertidige tillæg som de i tjenestemandslovens § 97, stk. 2, om
handlede honorarer.
Herom anføres i en aflønningsudvalget afgivet tillægsbetænk
ning:
„Til statsrevisorernes lønning ydes der med hjemmel i rigs
dagsbeslutning af 4. april 1928 om valget af statsrevisorer og disses
virksomhed, jfr. rigsdagsbeslutning af 4. marts 1947, et procent
tillæg af samme størrelse som det, der i henhold til folketingsvalg
loven ydes til folketingsvederlaget, eller for tiden 105 pct. Herud
over ydes der til statsrevisorernes løn et midlertidigt tillæg på 18
pct. svarende til det midlertidige tillæg, hvormed folketingsveder
laget med hjemmel i de midlertidige lønningslove for statens tjene
stemænd hidtil har været forhøjet.
Som følge af det folketinget forelagte forslag til lov om ændrin
ger i lov nr. 171 af 31. marts 1953 om valg til folketinget m. v.,
hvori der stilles forslag om en nyordning af den for folketingets
medlemmer gældende vederlagsordning, vil der, såfremt nævnte
lovforslag vedtages, ikke længere være hjemmel til at udbetale
det hidtil ydede midlertidige tillæg til statsrevisorernes lønninger.
Under hensyn hertil samt til, at det midlertidige tillæg til stats
revisorernes lønninger hidtil har været af samme størrelse som det
midlertidige tillæg, der har været ydet i de tilfælde, hvor der oppe
bæres honorartillæg i henhold til statstjenestemandslovens § 97,
stk. 2, har der i udvalget været enighed om at foreslå denne ord
ning opretholdt for statsrevisorerne.“

Ved fremsættelsen af lovforslaget anførte -finansministeren bl. a. :
„De samlede merudgifter ved gennemførelsen af nærværende
lovforslag vil for finansåret 1954—55 andrage ca. 55 mill. kr. og
for finansåret 1955—56 ca. 70 mill. kr.
Som det fremgår af det anførte, sker der ikke ved gennem
førelsen af det fremsatte lovforslag nogen principiel ændring af
tjenestemandslovens regler om ydelse af reguleringstillæg. Såfremt
der derfor efter reglerne i tjenestemandslovens § 92 skal ske for
højelse eller nedsættelse i reguleringstillægget som følge af ændringer
i pristallet, vil sådan regulering ske ved forøgelse eller nedsættelse
af antallet af ordinære reguleringstillægsportioner, der ydes med
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beløb fra 120 kr. til 192 kr. Under forhandlingerne med tjenestemændenes centralorganisationer blev det imidlertid aftalt, at
såfremt der indenfor det tidsrum af 2 år, for hvilket den foreslåede
særlige lønordning skal gælde, sker meget væsentlige ændringer i regu
leringstillægget i op- eller nedadgående retning på grund af ekstra
ordinære prisbevægelser, vil der være at optage fornyede forhand
linger mellem finansministeren og tjenestemandsorganisationerne
med henblik på spørgsmålet om en revision af den for tiden 1. april
1954—31. marts 1956 aftalte lønordning.“
Lovforslaget blev i folketinget gjort til genstand for en ind
gående debat, der for en stor del var foranlediget af bladmeddelel
ser om, at en del ugifte tjenestemænd agtede at indgå proforma
ægteskaber med efterfølgende skilsmisse for øje for derved at opnå
højere reguleringstillæg, end de havde krav på som ugifte.
Under lovforslagets 1. behandling gik flere af ordførerne stærkt
imod disse planer, som gav anledning til, at Karl Olsen (KF) på
det konservative folkepartis og venstres vegne fremsatte følgende
forslag om motiveret dagsorden:
„Folketinget henstiller til regeringen uopholdeligt at drage
omsorg for — ad administrativ eller ad lovgivningens vej — at den
fra enkelte tjenestemænds side bebudede omgåelse af ægteskabs
lov og tjenestemandslov forhindres,
og fortsætter derefter behandlingen af lovforslaget om midlertidigt
løntillæg m. v. til statens tjenestemænd.“
Dette forslag kunne finansministeren tiltræde, idet han erklæ
rede sig villig til selv at stille ændringsforslag til lovforslaget med
henblik på de bebudede proformaægteskaber.
Ved afstemningen vedtoges dagsordensforslaget med alle øvrige
stemmer mod kommunisternes.
Herved ansås et af Alfred Jensen (DK) stillet forslag om moti
veret dagsorden for bortfaldet. Dette forslag havde følgende ord
lyd:
„Idet folketinget udtaler, at princippet om Uge løn for lige
arbejde bør gennemføres også i statstjenesten,
fortsætter tinget behandlingen af lovforslaget om midlertidigt løn
tillæg m. v. tfl. statens tjenestemænd.“
Efter at lovforslaget var overgået til 2. behandling, henvistes
det til lønningsudvalget, der i sin enstemmige betænkning ind
stillede det til vedtagelse med de af finansministeren stillede æn
dringsforslag, der er omtalt ovenfor.
Ved lovforslagets 2. behandling vedtoges finansministerens
ændringsforslag, mens nogle fra kommunistisk side udenfor be
tænkningen stillede ændrings- og underændringsforslag forkaste
des. Ifølge disse forslag skulle det midlertidige løntillæg allerede
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fra 1. april 1954 betales med de for 1955—56 foreslåede satser, og
således at satserne for gifte mænd skulle være gældende for alle
tjenestemænd og pensionister samt for tjenestemænd på vente
penge uanset deres alder og civilstand. I overensstemmelse hermed
skulle også det særlige tillæg straks udbetales med sit fulde beløb
og efter sådanne regler, at nedsættelsen for de yngre bortfaldt.
Endelig foresloges det, at den af finansministeren foreslåede skær
pelse af reglerne om reguleringstillæg til separerede og fraskilte
skulle bortfalde, mens man kunne tiltræde finansministerens ud
videde dispensationsret på dette område.
Ved lovforslagets 3. behandling vedtoges det ovenfor omtalte
ændringsforslag vedrørende statsrevisorernes løn uden afstemning,
og lovforslaget blev derefter enstemmigt tiltrådt i den ændrede
affattelse.

38. Lov om udførsel og indførsel af levende dyr
m. V. (Landbrugsminister Smørum), [A. sp. 2083. — C. sp.
493]
Fremsat skriftligt i folketinget 19/2 (F. sp. 3717). 1. beh.
9/3 (F. sp. 3877). Partiernes ordførere: Peter Nielsen, Henry
Hansen, Reedtz-Thott, Kirkegaard og Oluf Pedersen. Henvist
til udvalg på 17 medlemmer (Peter Nielsen, Bladt [næstformand],
Ditlevsen, Jens Hansen, Kjældgaard, M. Larsen, Chr. Rasmus
sen [formand], Chr. Thomsen, Henry Hansen, Jens Chr. Chri
stensen, Niels Eriksen, Jørgen Gram, Karlskov Jensen, ReedtzThott, Baagø-Hansen, Fibiger og Kirkegaard). Betænkning
(B. sp. 447) afgivet 24/3. (Ordfører: Peter Nielsen). 2. beh. 30/3
(F. sp. 4670). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægs
betænkning (B. sp. 491) afgivet x/4. 3. beh. 7/4 (F. sp. 4853).
Loven stadfæstet 13, april 1954, (Lovt. nr. 131).

Loven har følgende indhold:
§ 1. Landbrugsministeren kan træffe foranstaltninger til
forebyggelse af, at der her fra landet udføres levende husdyr
og vildt, som er eller kan mistænkes for at være befængt med
nogen smitsom sygdom, eller som kan antages at have været
udsat for smittepåvirkning.
Tilsvarende foranstaltninger som i stk. 1 nævnt kan mini
steren træffe forsåvidt angår kød af husdyr og vildt, andre
dele og produkter heraf, sæd af husdyr samt gødning, hø,
11
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halm og andre produkter og genstande, hvorved smitsomme
sygdomme kan spredes.
§ 2. Landbrugsministeren kan efter forhandling med de
interesserede landbrugsorganisationer forbyde udførsel af hus
dyr til levebrug og af sæd af sådanne samt fastsætte bestemmelser
til sikring af, at husdyr, der udføres her fra landet eller indføres
her til landet til levebrug, opfylder rimeligt krav i henseende
til afstamning og kvalitet. Tilsvarende bestemmelser kan mini
steren fastsætte forsåvidt angår udførsel og indførsel af sæd af
husdyr.
Ved administrationen af bestemmelserne i stk. 1 og de i
medfør heraf udstedte bestemmelser bistås landbrugsministeren
af udvalg, der nedsættes af ham, og hvori repræsentanter for de
interesserede landbrugsorganisationer skal have sæde.
§ 3. Landbrugsministeren kan, når der er grund til at
antage, at smitsomme sygdomme vil blive indbragt her i landet
ved indførsel af dyr, forbyde sådan indførsel eller træffe andre
foranstaltninger til forebyggelse af, at sygdomme derved ind
slæbes her i låndet, samt påbyde mærkning af dyr, der indføres
her til landet.
Tilsvarende foranstaltninger som i stk. 1 nævnt kan mini
steren træffe forsåvidt angår de i § 1, stk. 2, nævnte produkter
og genstande samt sæd af husdyr.
Ministeren kan forbyde indførsel af dyr, der kan befrygtes
at ville volde skade for landbrug, skovbrug, fiskeri eller andre
næringsbrug, hvorhos han kan forbyde videresalg af sådanne
dyr samt træffe foranstaltninger til at hindre deres udbredelse
eller deres muligheder for at forvolde skade.
Ministeren kan forbyde eller foreskrive særlige bestemmel
ser om indførsel her til landet af smitstof, der kan bevirke ud
brud af nogen husdyrsygdom, samt om behandling, opbevaring,
forhandling og udførsel af sådant smitstof.
§ 4. Udgifterne ved gennemførelsen af en i medfør af
denne lov fastsat kontrol med udførsel og indførsel af levende
dyr m v. afholdes af vedkommende eksportør, henholdsvis
importør.
§ 5. Overtrædelser af denne lov eller af de i medfør af
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loven fastsatte bestemmelser straffes med bøde, der tilfalder
statskassen
§ 6. Udførsel og indførsel omfatter i denne lov også for
sendelse mellem Grønland/Færøerne og den øvrige del af riget.
Denne lov, der ikke gælder for Færøerne og Grønland,
træder i kraft 3 måneder efter dens optagelse i lovtidende. Samtidig
ophæves §§ 16, stk. 1, og 17, stk. 1, i lov nr. 156 af 14. april 1920
om smitsomme sygdomme hos husdyrene, lov nr. 75 af 31. marts
1926 om mærkning af heste og klovbærende dyr, der indføres
her til landet, lov nr. 349 af 23. december 1935 angående ind
førsel af forskellige dyrearter, lov nr. 340 af 22. december 1937
om udførsel af levende husdyr m. m. samt lov nr. 386 af 22.
februar 1939 om udførsel, indførsel og forhandling af fjerkræ,
jfr. lov nr. 58 af 3. marts 1948, forsåvidt angår de i denne lov
indeholdte bestemmelser om ind- og udførsel af levende fjerkræ.
Loven optages til revision senest 3 år efter dens ikraft
træden.
Ved fremsættelsen af lovforslaget anførte landbrugsministeren
som begrundelse for dette:
„Fra landbrugsorganisationernes side, herunder især De
samvirkende Kvægavlsforeninger med kunstig Sædoverføring,
er overfor landbrugsministeriet fremsat ønske om, at der gennem
føres regler til kontrol med udførsel og indførsel af tyresæd, men
den hidtidige lovgivning indeholder ikke nogen hjemmel for
landbrugsministeriet til at udstede sådanne regler, og hvis land
brugets ønsker skal imødekommes, må en lovhjemmel derfor
tilvejebringes. Samtidig er der fra landbrugets side fremsat
ønske om en udvidelse af de hidtil praktiserede regler om kvali
tetskontrol med avlskreaturer, der eksporteres. En sådan kontrol
har hidtil i beskedent omfang været gennemført derved, at der
ikke er givet udførselstilladelse for kreaturer til levebrug, med
mindre visse kvalitetskrav var opfyldt. I det lange løb kan en
sådan kontrol imidlertid ikke opretholdes, medmindre der skabes
særlig lovhjemmel herfor, og dette søges opnået med det forelagte
lovforslag.
Endelig har de udførselsbevilgende myndigheder i overens
stemmelse med landbrugets ønsker hidtil nægtet tilladelse til
udførsel af avlssvin, idet man har fundet det uheldigt, at dyr, der
er af særlig vigtighed for den danske husdyravl, udføres til konkur
rerende lande. En sådan kontrol kan imidlertid også kun opret
holdes, sålænge der endnu består udførselsforbud, og man har
11*
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derfor fundet det ønskeligt, at landbrugsministeren får en bemyn
digelse til efter forhandling med de interesserede landbrugs
organisationer at kunne udstede sådanne udførselsforbud. Da
sådanne forbud efter forslaget kun kan udstedes efter forhandling
med landbrugsorganisationerne, vil der ikke være fare for, at
berettigede interesser gås for nær ved udstedelsen af udførsels
forbud.
Under det forberedende arbejde med disse lovændringer er
man i landbrugsministeriet nået til den opfattelse, at lovgivningen
vedrørende udførsel og indførsel af levende dyr i det hele taget er
så spredt og uoverskuelig, at de gældende bestemmelser, der
findes opregnet i lovforslagets § 6, stk. 2, bør samles i en enkelt
lov.“
Lovforslaget henvistes efter 1. behandling i folketinget til et
udvalg, hvis arbejde med sagen resulterede i tilføjelsen af revi
sionsbestemmelsen i § 6, stk. 3, der ikke fandtes i det oprindelige
lovforslag.
I en mellem 2. og 3. behandling afgivet tillægsbetænkning
anfører udvalget, at det overfor landbrugsministeren har „rejst
spørgsmål om, hvorvidt lovforslaget omfatter pelsdyr, og om
pelsdyravlerforeningerne i så fald ikke bør have forhandlingsret i
lighed med landbrugsorganisationerne.
Ministeren har herefter oplyst, at lovforslaget omfatter
pelsdyr, og at ministeren har i sinde også at forhandle med pels
dyravlerforeningerne i spørgsmål, som vedrører disse.
Endvidere har landbrugsministeren på udvalgets forespørgsel
erklæret, at der kun agtes nedsat eet udvalg i medfør af § 2, stk. 2.“
Lovforslaget vedtoges enstemmigt med tilslutning fra alle
partier.

39. Lov om forbrugerpriserne på mælk. Landbrugs
minister Smørum). [A. sp. 2177. — C. sp. 303].
Fremsat skriftligt i folketinget 5/3 (F. sp. 3778). 1. beh. 12/3
(F. sp. 4118). Partiernes ordførere: Kjældgaard, N. Chr. Chri
stensen, Tesdorpf, Jørgen Jørgensen (Lejre), Petra Petersen og
Oluf Pedersen. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Kjæld
gaard, Holger Eriksen [formand], Jens Hansen, Urban Hansen,
Hjortnæs [næstformand], Lindberg, Viola Nørløv, Chr. Rasmus
sen, N. Chr. Christensen, Foged, Jørgen Gram, Peter Larsen,
Sønderup, Tesdorpf, Poul Claussen, Fibiger og Jørgen Jørgensen
(Lejre)). Betænkning (B. sp. 439) afgivet, 23/3. (Ordfører: Kjæld
gaard). 2. beh. 26/3 (F. sp. 4594). Henvist til fornyet udvalgs-
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behandling. Tillægsbetænkning (B. sp. 485) afgivet 26/3. 3. beh.
30/3 (F. sp. 4653). Loven stadfæstet 13. april 1954. (Lovt. nr. 112).
Lov nr. 75 af 31. marts 1953 om forbrugerpriserne på rug
brød og mælk (årbog 1952—53, side 223) udløb 1. april 1954.
Den foresloges af landbrugsministeren forlænget uændret til
1. april 1955, men forlængedes kun for mælkens vedkommende,
idet man under sagens behandling i folketinget besluttede at
lade statstilskuddet til nedbringelse af rugbrødsprisen bortfalde.
Loven fik derved følgende indhold:
§ 1. Forbrugerprisen på sødmælk, der sælges til direkte
konsum her i landet, fastsættes på grundlag af et afregningstal
for smør (smørnotering) på 4 kr. 50 øre pr. kg.
Til udligning af forskellen mellem det i stk. 1 nævnte af
regningstal og det til enhver tid gældende afregningstal ydes
efter nærmere af landbrugsministeren fastsatte regler et stats
tilskud svarende til 1 øre pr. kg sødmælk, inkl. børnemælk, for
hver 25 øre, hvormed afregningstallet overstiger 4 kr. 50 øre
pr. kg.
§ 2 indeholder bestemmelser om straf for overtrædelse af
loven.
§ 3. Denne lov, der ikke gælder for Færøerne og Grønland,
træder i kraft straks, men har virkning fra den 1. april 1954.
Den har gyldighed for tiden indtil 1. april 1955.
I overensstemmelse hermed ændredes titlen, der efter det op
rindelige forslag skulle være: „Lov om forbrugerpriserne på rug
brød og mælk“.
I bemærkningerne til lovforslaget anføres bl. a.:
„Lov nr. 75 af 31. marts 1953 om forbrugerpriserne på rug
brød og mælk udløber den 1. april d. å., og da regeringen ikke
ønsker at se priserne på så elementære levnedsmidler som rugbrød
og mælk stige, fremsættes nærværende lovforslag om uændret for
længelse af loven i tiden indtil 1. april 1955.
I henhold til lovens § 1 ydes der statstilskud til nedbringelse
af priserne på groft og halvsigtet rugbrød, således at priserne her
for til forbruger ikke kommer til at overstige 1 kr. 97 øre pr. 4 kg
groft rugbrød og pr. 2 750 g halvsigtet rugbrød.
Ved lovens ikrafttræden androg rugprisen på mølle 59 kr.
25 øre pr. 100 kg, hvortil svarede et statstilskud på 80 øre pr.
4 kg groft rugbrød eller for et helt år ca. 44 mill. kr.
Kornordningen blev imidlertid ikke forlænget udover høståret
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1952—53, og i indeværende høstår har den danske rugpris tildels
været bestemt af verdensmarkedsprisen. I januar androg den bereg
nede rugpris på mølle 34 kr. 95 øre, hvortil svarede et statstilskud
på 9 øre pr. 4 kg groft rugbrød, eller for et helt år ca. 2% mill, kr.,
og i første halvdel af indeværende høstår er kun udbetalt 2,7 mill,
kr. statstilskud.........
I henhold til lovens § 3 udredes der af statskassen et tilskud til
sødmælksprisen svarende til 1 øre pr. kg sødmælk, inkl. børne
mælk, for hver 25 øre, hvormed afregningstallet for smør (smør
noteringen) overstiger 4 kr. 50 øre pr. kg.
I tiden 29. maj—8. oktober 1953 (19 uger) var smørnoteringen
640—450
6 kr. 40 øre, således at tilskuddet udgjorde----- -------= 7,6 øre

pr. kg sødmælk. Siden 15. oktober 1953 er smørnoteringen 6 kr. 80
øre, således at tilskuddet for tiden udgør 9,2 øre pr. kg sødmælk.
Såfremt smørnoteringen i begyndelsen af april påny falder
med et til stigningen i oktober 1953 svarende beløb, 40 øre pr. kg,
vil året blive fordelt nogenlunde ligeligt med 26 uger, hvori der
ydes et tilskud på 7,6 øre pr. kg, og 26 uger, hvori der ydes et
tilskud på 9,2 øre pr. kg.
Det gennemsnitlige tilskud vil herefter — da forbruget ligger
nogenlunde jævnt — blive 8,4 øre pr. kg eller — på basis af et
årligt salg i hele landet af 438 mill, kg sødmælk:
438 000 000 X 8,4 øre = ca. 37 mill, kr.“
Lovforslaget mødte i folketinget ikke den fornødne tilslutning,
forsåvidt angår rugbrødstilskuddet. Det henvistes efter 1. behand
ling til et udvalg, hvis medlemmer enstemmigt indstillede det til
vedtagelse i den foran gengivne ændrede affattelse, bortset fra et
par tekniske ændringer, som foretoges ved 3. behandling. I be
tænkningen udtales:
„Udvalget har indhentet nærmere oplysninger om omkostnin
gerne ved administrationen af rugbrødstilskuddet. Udvalgets
spørgsmål og svarskrivelsen fra landbrugsministeren er optrykt
som bilag 1 og 2. Det fremgår heraf, at 2/3 af kornkontorets nu
værende personale eller ca. 25 personer og 2/3 af kornkontorets
budget eller ca. 400 000 kr. kan henføres til rugbrødsordningens
administration. I betragtning heraf og under hensyn til, at korn
priserne, som i tiden umiddelbart før lovforslagets fremsættelse
for folketinget havde vist en stigende tendens, siden atter har
været faldende, således at den af tilskudsordningen foranledigede
nedsættelse af rugbrødsprisen er forholdsvis ringe, er udvalget
enedes med landbrugsministeren om at lade tilskudsordningen
for rugbrødets vedkommende løbe ud med udgangen af marts
måned i år. Derimod har der i udvalget været enighed om at fort
sætte med ydelse af tilskud til nedbringelse af mælkeprisen for
tiden indtil 1. april 1955.“
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Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget med alle øvrige stem
mer mod retsforbundets, idet sidstnævnte parti ønskede, at loven
helt skulle bortfalde. Kommunisterne var imod, at rugbrødstil
skuddet bortfaldt, men stemte for loven under hensyn til, at den
opretholdt mælketilskuddet.

40. Lov om tillæg til statshusmandsloven. (Ved
rørende forkøbsret, rentebetaling m. V.) (Landbrugsmini
ster Smørum). [A. sp. 1769. — C. sp. 997].
Fremsat skriftligt i folketinget 3/2 (F. sp. 3002). 1. beh.
1112 (F. sp. 3280). Partiernes ordførere: Chr. Rasmussen, Sønde
rup, Tesdorpf, Aage Fogh, Fuglsang og Oluf Pedersen. Henvist
til udvalg på 17 medlemmer (Chr. Rasmussen, Bundvad, Ditlevsen, Horn [formand], Lund Jensen, Teichert, Chr. Thomsen,
Sønderup, Søren Andersen, Erik Eriksen, Niels Eriksen, Helga
Pedersen, Tesdorpf, Fibiger, Thestrup, Aage Fogh [næstfor
mand] og Skytte). Betænkning (B. sp. 1089) afgivet 21/5. (Ord
fører: Chr. Rasmussen). 2. beh. 31 /5 (F. sp. 5924). Henvist til
fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning (B. sp. 1155)
afgivet 1/6. 3. beh. 3/6 (F. sp. 6082). Loven stadfæstet 11. juni
1954. (Lovt. nr. 183).
Forslaget til nærværende lov fremsattes, fordi der efter
regeringens opfattelse på grundlag af de siden statshusmands
lovens gennemførelse i 1948 indhøstede erfaringer var behov for
ændring eller supplering af en række af lovens bestemmelser.
Det skønnedes således ikke muligt i henhold til de hidtil
gældende bestemmelser indenfor en rimelig tid at fremskaffe
den fornødne tillægsjord til supplering af brug, som har for ringe
jordtilliggende til at kunne ernære en familie. Efter regeringens
opfattelse ville en tilfredsstillende løsning af tillægsjordsspørgs
målet kun være mulig, forsåvidt der skabtes hjemmel for eks
propriation af de fornødne arealer, men da der ikke kunne
forventes den nødvendige tilslutning hertil, afstod man fra
sådanne forslag. Nærværende lov søger ved ændringer i lovens
regler om forkøbsret at skabe mulighed for i videre omfang end
hidtil at fremskaffe den fornødne jord til udstykning og til til
lægsjord.
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De i §§ 8 og 10 omhandlede ændringer, som med en enkelt
begrænsning svarer til det side 574 omtalte forslag til lov om
tillæg til statshusmandsloven af Aage Fogh m. fl., indsattes
under lovforslagets behandling, hvilket medførte nævnte for
slags tilbagetagelse. Desuden indeholder loven en række andre
ændringer, bl. a. om rentebetaling.
De væsentligste bestemmelser i loven skal omtales i det
følgende:
Ved § 3 foretages nogle ændringer i statshusmandslovens
§ 8, hvorved der skabes mulighed for at lægge forkøbsret på
landbrugsarealer, som hidtil har ligget udenfor forkøbsrettens
rækkevidde, fordi de ikke er vurderet til ejendomsskyld sammen
med en landbrugsnoteret ejendom. Endvidere udgår ejerens
søskendebørn af den fra forkøbsretten undtagne familiekreds i
paragraflens stk. 3, litra a.
Sidstnævnte regel om familiekredsen modificeres dog ved
et nyt stk. 7, hvorefter forkøbsretten kun skal benyttes, når der
er behov for tillægsjord i tilfælde, hvor erhververen er den hidtidige
ejers søskendebarn eller har en hertil svarende tilknytning til
ham gennem svogerskabs- eller adoptionsforhold. Bestemmelsen
kan også anvendes ved mageskifte.
Den hidtil gældende betingelse for at pålægge ejendomme
med lavere grundbeløb end 56 000 kr. forkøbsret, at der skal
være rettet henvendelse fra en husmand, der har behov for til
lægsjord, bortfalder.
I det oprindelige lovforslag var bestemmelserne om familie
kredsen foreslået indsnævret til at skulle gælde ejerens ægtefælle,
livsarving (herunder adoptivbørn) eller livsarvings ægtefælle
(herunder efterlevende ægtefælle).
Det oprindelige forslag indeholdt tillige en bestemmelse, som
gav mulighed for anvendelse af forkøbsretten også i tilfælde af arv.

§ 5 indeholder en ny affattelse af statshusmandslovens §17,
stk. 1, som lovfæster den hidtil fulgte praksis med hensyn til
fastsættelse af maksimumsstørrelsen af byggelån m. v.
§ 8 indeholder en ny affattelse af lovens § 22, stk. 2, og
giver mulighed for ved et brugs overdragelse til de i paragraffens
1. stk. nævnte nære slægtninge at yde et suppleringslån, som
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sammen med jordrenteværdien og restbyggelånet ikke må over
stige 120 pct. af ejendommens seneste vurdering til ejen
domsskyld.
§ 9 tilføjer et nyt stk. 2 til lovens § 23, Ved den nye be
stemmelse fastlægges jordfondens part i merudbyttet ved jordrente
brug, der delvis anvendes til anden og mere udbyttegivende ud
nyttelse end landbrugsdrift, således, at den normalt udgør halv
delen af merudbyttet, dog med adgang til at få afgiften nedsat
eller eventuelt ophævet, hvis forholdene ændres væsentligt,
f. eks. hvis grundværdien — og dermed den årlige jordrente —
forhøjes væsentligt som følge af arealets særlige udnyttelse.
Ved en bestemmelse i § 22 sættes reglen i kraft for de bestående
jordrentearealer.
§10 lemper gennem en tilføjelse til lovens § 24 den hidtidige
pantsætningsbegrænsning ved et brugs overdragelse, således at
det, hvis ejendommen overtages af en af de i § 22, stk. 1, nævnte
pårørende, kan tillades denne til berigtigelse af en del af over
tagelsessummen at stifte pant for et beløb, som forøger ejen
dommens samlede pantegæld til 130 pct. af vurderingen til
ejendomsskyld med tillæg af 130 pct. af besætningens og inven
tarets skatteværdi.

§§ 8 og 10 indsattes som. nævnt på foranledning af Aage Fogh
m. fl. Bestemmelserne var i deres oprindelige skikkelse ikke
begrænset til nævnte familiekreds.
§ 13, der indsattes ved lovforslagets 2. behandling, giver
— gennem en tilføjelse til lovens §32 — mulighed for ydelse
af lån i visse tilfælde af lejehuses overdragelse til selveje.
§ 14 og § 21, stk. 2, der ligeledes indsattes ved lovforslagets
2. behandling, og som ændrer lovens §§ 34 og 56, åbner mulighed
for at give etableringslån i de tilfælde, hvor en ejendom får et så
betydeligt areal i tillægsjord, at ejendommen stort set helt skifter
karakter.
§17 indeholder en række ændringer til lovens § 51, hvorved
bl. a. den hidtil gældende valgfrihed mellem konjunkturbestemt
rente og fast rente bortfalder, så at nye selvstændige brug, der
oprettes i fremtiden, undergives den konjunkturbestemte renteform.
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Samtidig har man ændret grundlaget for beregning af statshusmændenes konjunkturbestemte rente således, at forrentningspro
centen for landejendomme med grundbeløb mellem 6 000 kr.
og 16 000 kr. fremtidig lægges til grund i stedet for — som hid
til — forrentningsprocenten for landejendomme med indtil
10 000 kr. grundværdi.
§18, der ændrer lovens § 52, ophæver for fremtidige brugs
vedkommende den hidtidige adgang for husmænd, der svarer
konjunkturbestemt rente, til at indfri deres statslån mod efterbetaling af den rentebesparelse, de har opnået i forhold til den
faste rente.

Lovforslaget, der gav anledning til nogen debat i folketinget,
stødte på stærk modstand fra venstres og det konservative folke
partis side. Det fandt derimod støtte fra de øvrige partiers ord
førere, idet dog Aage Fogh (RV) ønskede forslaget udvidet med
de af ham m. fl. foreslåede ændringer, hvilket resulterede i ind
føjelsen af lovens §§ 8 og 10, jfr. det ovenfor anførte.
Venstres ordfører, Sønderup, beklagede under forhandlingerne,
at der skabtes uenighed om et så betydningsfuldt lovgivnings
område som det foreliggende. Han mente, det var muligt at løse
tillægsjordproblemerne inden for den hidtidige lovs rammer, og
advarede mod en standardisering af husmandsbrugenes størrelse,
ligesom han gik stærkt imod den foreslåede indsnævring af den
beskyttede familiekreds. Tvungen konjunkturrente kunne venstre
ikke gå med til, hvorimod man var villig til at drøfte spørgsmålet
om inddragelse af de såkaldte „frie jorder“ under forkøbsretten
(Jørgen Gram (V) tog dog ved 2. behandling afstand fra tanken
om at inddrage de nævnte arealer). Venstre ville fortsat være
med til at fremme udstykningen, men på et naturligt grundlag
og med respekt for ejendomsretten.
Tesdorpf (KF) mente, at forslaget reelt gik ud på ekspropria
tion, og gik stærkt imod den foreslåede ændring i familiekredsen.
Han fremhævede bl. a. det oprindelige forslags bestemmelse om
forkøbsret ved arv og mente, at forudsætningerne for en sådan
regel ikke var til stede. (Bestemmelsen udgik som anført ved
2. behandling). Reglen i det nye stk. 7 til lovens § 8 om forkøbs
rettens anvendelse i forbindelse med mageskifte af tillægsjord
betegnede han som udtryk for en meget farlig tendens, der gav
administrationen for mange muligheder. Bestemmelsen om
tvungen konjunkturbestemt rente kunne man ikke gå med til,
da den ville gøre statshusmændene for afhængige af staten, og
tillægsjordspørgsmålet krævede ikke nu nogen nyordning. Også
Tesdorpf advarede mod en standardisering af brugenes størrelse.
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Forslaget underkastedes udvalgsbehandling, som resulterede i
en række ændringer, hvoraf de væsentligste er omtalt ovenfor.
I udvalgets mellem 2. og 3. behandling afgivne tillægsbetænk
ning stillede venstres medlemmer af udvalget følgende ændrings
forslag til § 3:
Paragraffen affattes således:
„I lovens § 8, stk. 2, 1. punktum, efter „endvidere“ indsættes:
„af statens jordlovsudvalg pålægges landbrugsjord og udyrkede
arealer, der ikke udgør en del af en landejendom, til fremskaffelse
af jord til de i § 7, stk. 1, nævnte formål. Endelig kan forkøbs
ret for staten“. Mindretallet indstillede lovforslaget til vedtagelse
med anførte ændring, som imidlertid forkastedes ved 3. behand
ling.
Lovforslaget vedtoges ved 3. behandling med 86 stemmer mod
63 (V, KF).

41. Lov om udlån til statshusmandsbrug m. m.
(Landbrugsminister Smørum). [A. sp. 1475. — C. sp. 185].
Fremsat skriftligt i folketinget 14‘/1 (F. sp. 2223). 1. beh.
22/i (F. sp. 2672). Partiernes ordførere: Chr. Rasmussen, Niels
Eriksen, Fibiger, Aage Fogh og Fuglsang. Henvist til udvalg på
17 medlemmer (Chr. Rasmussen, Bladt, Ditlevsen, Horn [for
mand], Lund Jensen, Kjældgaard, Chr. Thomsen, Teichert,
Niels Eriksen, Anders Andersen, Søren Andersen, Conrad
Kofoed, Sønderup, Fibiger, Clausen (Olufskjær), Reedtz-Thott
og Aage Fogh [sekretær]). Betænkning (B. sp. 227) afgivet
29/i. (Ordfører: Chr. Rasmussen). 2. beh. 4/2 (F. sp. 3089).
3. beh. 9/2 (F. sp. 3146). Loven stadfæstet 18. februar 1954.
(Lovt. nr. 30).
Loven viderefører den i henhold til lov nr. 427 af 17.
december 1952 om udlån til statshusmandsbrug m. m. (årbog
1952—53, side 237) gældende ordning, der skulle underkastes
revision i folketingsåret 1953—54.
Ved loven forskydes bevillingerne et finansår i forhold til den
foregående udlånslov, så at de fornødne midler stilles til rådighed
til gennemførelse af statshusmandsloven (lovbekendtgørelse nr.
390 af 25. september 1951) for hvert af finansårene 1954—55
og 1955—56. Forsåvidt angår byggelån, installationslån og
etableringslån i henhold til lovbekendtgørelsens §§ 17, 18, 19
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og 20, omfatter loven dog tillige finansåret 1956—57 af hensyn
til den rettidige tilrettelæggelse af afhændelsen af statsjord til
overtagelse pr. 1. april 1956.
Under hensyn til, at det statistiske departement har bereg
net, at byggeomkostningerne ved opførelsen af husmandsbyg
ninger i løbet af et år kun er steget 1,2 pct., er maksimums
beløbene for lån uforandrede.
Til udlån til oprettelse af husmandsbrug og gartnerier på
privat indkøbt jord i finansåret 1954—55 forelå der, da lov
forslaget fremsattes, indstillinger for et så stort antal kvalifice
rede ansøgere, at der til imødekommelse af disse indstillinger
måtte regnes at ville medgå 12,5 mill. kr. af statskassen. Hertil
kommer, at der i nævnte finansår vil blive oprettet et antal
brug på parceller, der afhændes af staten, men til hvilke der
ydes lån efter de regler, som gælder for oprettelse af brug på
privat indkøbt jord. Bevillingen til dette formål, som i § 2,
stk. 1, i den foregående udlånslov blev fastsat til 10,5 mill. kr.
for finansåret 1953—54 og 8 mill. kr. for finansåret 1954—55,
er derfor forhøjet således, at der i hvert af finansårene 1954—55
og 1955—56 kan anvendes indtil 15 mill. kr. til disse udlån.
De øvrige rådighedsbeløb er i §§ 1 og 2 optaget med samme beløb
som i den foregående lov.

Lovforslaget vedtoges uændret og enstemmigt i folketinget,
idet 1 grønlandsk medlem afholdt sig fra at stemme.

42. Lov om tillæg til lov om opførelse af arbejder
boliger på landet. (Vedr. maksimumsbeløb for byggelån
m. m.). (Landbrugsminister Smørum). [A. sp. 1783. — C.
sp. 289].
Fremsat skriftligt i folketinget 3/2 (F. sp. 3008). 1. beh. n/2
(F. sp. 3275). Partiernes ordførere: Bladt, Sønderup, Clausen
(Olufskjær), Kirkegaard og Oluf Pedersen. Henvist til udvalg
på 17 medlemmer (Bladt, Ditlevsen, Horn, Lund Jensen [næst
formand], Kjældgaard, Th. Mikkelsen [formand], Chr. Rasmus
sen, Chr. Thomsen, Sønderup, Søren Andersen, Erik Eriksen,
Niels Eriksen, Helga Pedersen, Clausen (Olufskjær), Fibiger,
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Reedtz-Thott og Kirkegaard). Betænkning (B. sp. 321) afgivet
17/3. (Ordfører: Th. Mikkelsen). 2. beh. 23/3 (F. sp. 4428). 3. beh.
25/3 (F. sp. 4528). Loven stadfæstet 31. marts 1954. (Lovt. nr. 99).
Ved loven foretages nogle redaktionelle ændringer i lov nr. 449
af 23. september 1947 om opførelse af arbejderboliger på landet
med senere ændringer, særlig for at understrege, at lån i henhold
til loven kan ydes til opførelse af boliger for såvel landarbejdere
som andre arbejdere på landet. Samtidig har man ophævet en
tidligere gældende bestemmelse, hvorefter lånenes maksimums
beløb skulle fastsættes efter forhandling bl. a. med folketingets
og landstingets finansudvalg indenfor rammerne af den årlige
udlånslov. Faktisk var det år efter år udlånslovens maksimums
beløb, der fik gyldighed, og man har derfor ment at kunne
forenkle denne noget omstændelige ordning ved at give § 9,
stk. 2, 1. og 2. punktum, i loven om opførelse af arbejderboliger
følgende affattelse:
„Mod pant efter jordrenten kan der tilstås køberne bygge
lån indenfor et ved særlig udlånslov for det pågældende finansår
fastsat maksimumsbeløb. Forslag til udlånslov fremsættes for
folketinget såvidt muligt inden 15. november året forud.“
Loven indeholder tillige en bestemmelse, hvorved land
brugsministeren bemyndiges til at optrykke og bekendtgøre
loven om opførelse af arbejderboliger på landet i ajourført stand.
Lovforslaget vedtoges uændret og enstemmigt i folketinget
efter en udvalgsbehandling, der ikke resulterede i ændringsforslag.

43. Lov om udlån til arbejderboliger på landet.
(Landbrugsminister Smørum). [A. sp. 1483. — C. sp. 181].
Fremsat skriftligt i folketinget 14/x (F. sp. 2224). 1. beh.
22/x (F. sp. 2672). Partiernes ordførere: Bladt, Niels Eriksen,
Fibiger, Aage Fogh og Fuglsang. Henvist til samme udvalg
som forslag til lov om udlån til statshusmandsbrug m. m. (se
ovenfor). Betænkning (B. sp. 227) afgivet 29/v (Ordfører:
Chr. Rasmussen). 2. beh. 4/2 (F. sp. 3089). 3. beh. 9/2 (F. sp.
3147). Loven stadfæstet 18. februar 1954. (Lovt. nr. 29).
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Loven viderefører den i henhold til lov nr. 426 af 17. de
cember 1952 om udlån til arbejderboliger på landet (årbog
1952—53, side 239) gældende ordning, der skulle underkastes
revision i folketingsåret 1953—54.
Ved loven forskydes bevillingerne et finansår i forhold til
den foregående bevillingslov, så at de fornødne bevillinger stilles
til rådighed til gennemførelse af loven om opførelse af arbejder
boliger på landet (lovbekendtgørelse nr. 72 af 26. februar 1949)
for hvert af finansårene 1954—55 og 1955—56. Forsåvidt
angår byggelån i henhold til lovbekendtgørelsens § 6, omfatter
loven dog tillige finansåret 1956—57 af hensyn til den rettidige
tilrettelæggelse af afhændelsen af byggelodder på statsjord til
overtagelse pr. 1. april 1956.
Bevillingen i lovens § 2 til lån til arbejdere, der for egen
regning opfører arbejderboliger, har man under hensyn til
antallet af ansøgninger forhøjet til 18 mill. kr. for hvert af
finansårene 1954—55 og 1955—56 mod 10,5 mill. kr. for 1953—
54 og 8,5 mill. kr. for 1954—55 efter den forrige lov. Samtidig er
de årlige rådighedsbeløb til opførelse af arbejderboliger for
landmandens regning forhøjet fra 750 000 kr. til 1 mill. kr.
Ved fremsættelsen af lovforslaget anførte landbrugsministeren
bl. a.:
„Gennem de sidste 15 år, hvor lovgivningen om opførelse af
arbejderboliger på landet har virket, er der skaffet et betydeligt
antal gode arbejderboliger på landet — men der er stadig langt
igen, før det presserende behov for boliger af forsvarlig standard
for arbejderne på landet kan anses for dækket i rimeligt omfang.
Således har der i det sidste år kun været tilstrækkelige bevillinger
til at imødekomme ca. 60 pct. af de kvalificerede ansøgere, og et
stort antal arbejderfamilier på landet er fremdeles henvist til
boligforhold, der ligger væsentligt under en rimelig boligstandard.
De foreslåede forhøjelser af bevillingerne vil gøre det muligt
i det væsentlige at imødekomme de kvalificerede ansøgere, der
vil bygge i den kommende byggesæson.
For de øvrige bevillinger og for maksimumsbeløbene for de
enkelte lån foreslås samme beløb som i den nugældende udlåns
lov.“

Under lovforslagets behandling i folketinget udtalte Fuglsang
(DK) sig imod, at der af staten ydedes lån til arbejdsgivere,
som ønskede at opføre arbejderboliger. Sammenknytningen af
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tjenesteforholdet var „en feudal rest“, som arbejderorganisati
onerne gennem mange år havde vendt sig imod.
Landbrugsministeren udtalte herom: „Jeg er ikke uenig i de
betragtninger, det ærede medlem hr. Fuglsang anførte om, at
det i alt væsentligt er det rigtigste, at arbejderne selv ejer deres
boliger, og at det kan have uheldige konsekvenser, når bolig og
arbejdsplads er knyttet sammen, men det er jo ikke et spørgsmål,
som vedrører den lovgivning, vi har at gøre med her, det er et
spørgsmål, som en anden gang vil blive taget op til behandling
her i tinget. Jeg mener ikke, det vedkommer de lovforslag, der
behandles her; derfor synes jeg, at det ærede medlem skulle afstå
fra at stille ændringsforslag og vente med at tage denne sag op,
til spørgsmålet kommer til behandling.“
Lovforslaget vedtoges uændret og enstemmigt, idet 1 grøn
landsk medlem afholdt sig fra at stemme.

44. Lov om ændring af lov om indkøbsforeninger
for mindre jordbrugere. (Landbrugsminister Smørum). [A.
sp. 1851. — C. sp. 527].
Fremsat skriftligt i folketinget 3/2 (F. sp. 3008). 1. beh. 9/2
(F. sp. 3153). Partiernes ordførere: Chr. Rasmussen, Foged,
Clausen (Olufskjær), Aage Fogh og Fuglsang. Henvist til udvalg
på 17 medlemmer (Chr. Rasmussen, Ditlevsen [formand], Lys
holt Hansen, Horn, Kjældgaard, Th. Mikkelsen, Sofie Pedersen,
Chr. Thomsen, Foged, Givskov Christensen, Heick, Heilesen,
Holmberg, Clausen (Olufskjær), Jørgen Jørgensen (Ullerup),
Marie Antoinette von Lowzow og Aage Fogh [næstformand]).
Betænkning (B. sp. 505) afgivet 2/4. (Ordfører: Chr. Rasmussen).
2. beh. 7/4 (F. sp. 4854). Henvist til fornyet udvalgsbehandling.
Tillægsbetænkning (B. sp. 527) afgivet 8/4. 3. beh. 22/4 (F. sp.
4919). Loven stadfæstet 11. maj 1954. (Lovt. nr. 154).
Initiativet til gennemførelse af denne lov blev taget af De
samvirkende danske Indkøbsforeninger, der havde fremsat øn
ske om i større omfang end hidtil at få mulighed for at foretage
indkøb til mindre jordbrugere af tekniske hjælpemidler, der an
vendes i mindre landbrug og landhusholdninger.
Efter den hidtil gældende ordning kunne foreningerne kun
foretage indkøb til et medlem for indtil 1 500 kr. af foreningens
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midler. Dette beløb foresloges af landbrugsministeren forhøjet
til 2 000 kr., men man vedtog i folketinget at sætte det op til
2 500 kr. med den tilføjelse, at der til nybegyndere kan ind
købes for indtil 3 000 kr. af foreningens midler.
Endvidere indeholder loven en bestemmelse om, at der kan
foretages indkøb af traktorer til sammenslutninger af medlem
mer, hvis ejendomme gennemsnitligt ikke overstiger 20 000 kr.
i jordværdi. For indkøb til sådanne traktorsammenslutninger
tænkes udfærdiget særlige kontrakter, der udarbejdes af land
brugsministeriet og underskrives af samtlige medlemmer af
sammenslutningen, hvis medlemmer skal hæfte solidarisk for
købesummens tilbagebetaling.
Efter loven skal de lokale indkøbsforeninger til enhver tid
have reservefonds på mindst 5 pct. af lånene fra statskassen.
Da en del af foreningerne har opsamlet reservefonds på 15—20
pct. af lånene fra statskassen, bestemmes det nu, at foreninger,
hvis reservefond udgør mere end 10 pct. af lånene fra statskas
sen, med landbrugsministerens samtykke skal kunne anvende
den overskydende del af reservefonden til formål, der tjener
foreningernes interesser.
Statskassen har hidtil bidraget til dækning af foreningernes
tab ved indkøb til medlemmer med halvdelen af tabet, uanset
om dette kunne dækkes af foreningernes reservefonds eller
driftsoverskud for de enkelte år. Under hensyn til foreningernes
gode økonomiske stilling har man ment, at dette ikke mere er
nødvendigt. Det bestemmes derfor, at statskassen kun skal
deltage i sådanne tab, når vedkommende forenings reservefond
derved nedbringes til under 5 pct. af lånene fra statskassen.
Statskassen skal da yde et bidrag på halvdelen af det beløb,
hvormed reservefonden nedbringes under 5 pct. af lånene fra
statskassen.
Da de udlånsmidler, der blev bevilget ved lov nr. 128 af
28. marts 1951, var nær ved at være opbrugt, forhøjedes sam
tidig den samlede bevilling fra 14 mill. kr. til 25 mill. kr. Lånene
fra statskassen til foreningerne vil blive ydet på samme vilkår
som hidtil, dog således at udlånsrenten forhøjes fra 3%
4 pct.
p. a.

1953/
/1954

Vedtagne love (landbrugsmin.)

177

Herudover er der foretaget nogle redaktionelle ændringer i
loven.
Lovforslaget gav ved 1. behandling anledning til nogen debat
og henvistes derefter til et folketingsudvalg, hvis flertal (S og
RV) indstillede det til vedtagelse med den ovenfor nævnte æn
dring tillige med en mindre redaktionel ændring. Et mindretal
(V og KF) foreslog ligesom flertallet lånegrænsen sat op, men
ønskede samtidig, at foreningernes formål udelukkende skulle
være at foretage indkøb til medlemmerne af husdyr, redskaber,
maskiner og andre tekniske hjælpemidler, der anvendes i land
bruget, mens landbrugsministeren havde foreslået, at der skulle
kunne købes husdyr, landbrugsredskaber og maskiner samt andre
tekniske hjælpemidler [dette ord ændredes i folketinget efter for
slag af udvalgsflertallet til driftsmidler], der anvendes i mindre
landbrug og landhusholdninger. Mindretallet foreslog med andre
ord formålsbestemmelsen begrænset noget.
Ved 2. behandling forkastedes mindretallets ændringsforslag,
mens flertallets vedtoges, og lovforslaget blev derefter ved 3. be
handling vedtaget enstemmigt med 89 stemmer, idet 54 med
lemmer (V, KF og DR) afholdt sig fra at stemme.

45. Lov om tillæg til lov nr. 145 af 28. april 1931
om jagten. (Landbrugsminister Smørum). [A. sp. 1789. —
C. sp. 203].
Fremsat skriftligt i folketinget 3/2 (F.
11 /2 (F. sp 3265). Partiernes ordførere: Th.
Foss, Axel Sørensen og Tholstrup, 2. beh.
3. beh. 19/2 (F. sp. 3725). Loven stadfæstet 5.
nr. 53).

sp. 3017). 1. beh.
Mikkelsen, Foged,
16/2 (F. sp. 3436).
marts 1954. (Lovt.

Loven har følgende indhold:
§ 1. Intet vildt, for hvilket der er fastsat fredningsbestem
melser, må falbydes, sælges, købes eller forsendes, før dagen efter
den pågældende jagttids begyndelse og ikke længere end 8 dage
efter dens udløb. Dog kan vildt i jagttiden og indenfor et
tidsrum af 4 dage efter dennes udløb stemples (plomberes) ved
øvrighedens foranstaltning mod en betaling af 25 øre for hvert
stykke vildt og må, således behandlet, være genstand for handel
og forsendelse i fredningstiden.
12
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For stempling eller plombering af kronvildt, råvildt, dåvildt og sikavildt skal dog erlægges en betaling af 1 kr. for
hvert stykke vildt.
§ 2. Såfremt vildt, for hvilket der i dansk jagtlovgivning
er fastsat fredningsbestemmelser, indføres fra Færøerne eller
Grønland, må det ikke falby des eller sælges i fredningstiden,
medmindre det ved plombering er bevist, at det er indført fra
Færøerne eller Grønland.
§ 3. Såfremt vildt, for hvilket der i dansk jagtlovgivning
er fastsat fredningsbestemmelser, indføres fra udlandet, må
det ikke falbydes eller sælges i fredningstiden, medmindre det
ved plombering er bevist, at det er indført fra udlandet.
§ 4. Forsendelse og handel med hjerper og ryper er tilladt,
uden at plombering er fornøden.
§ 5. Når råbukke forsendes, falbydes eller sælges i den
tid, da råen er fredet, skal mærkerne på kønnet være tilstede:
i modsat fald betragtes de som råer. Forsåvidt bukke i denne
tid i salgsøjemed ønskes parteret, således at kønsmærkerne
ikke kan følge med alle stykker, skal der ved øvrigheden i den
jurisdiktion, hvori parteringen finder sted, mod betaling af
1 kr. for hvert stykke vildt foretages en stempling (eller plombe
ring) af alle fire lemmer og ryggen, hvad der da træder i køns
mærkernes sted.
Tilsvarende bestemmelser gælder for kron-, sika- og
dåhjorte.
§ 6. Denne lov træder i kraft straks, og samtidig ophæves
lov nr. 306 af 8. december 1932 om tillæg til lov om jagten af
28. april 1931 samt §§ 21 og 22 i lov nr. 145 af 28. april 1931
om jagten.

Det af landbrugsministeren fremsatte lovforslag var ved
fremsættelsen ledsaget af følgende bemærkninger:
„Ifølge § 22 i lov nr. 145 af 28. april 1931 om jagten og lov
nr. 306 af 8. december 1932 om tillæg til lov nr. 145 af 28. april
1931 om jagten kan visse i loven nævnte vildtarter sælges og
forsendes i fredningstiden, når vildtet er nedlagt i jagttiden og
stemplet (plomberet) ved øvrighedens foranstaltning.
Den moderne nedfrysningsteknik gør det imidlertid rimeligt,
at også andet vildt kan være genstand for handel og forsendelse i
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fredningstiden, og landbrugsministeriet har derfor i visse tilfælde
meddelt tilladelse til plombering og handel med plomberet vildt
med hjemmel i loven om erhvervsøkonomiske foranstaltninger,
vareforsyning m. v.
Da denne lov ikke længere indeholder den fornødne hjemmel
til meddelelse af sådanne tilladelser, og da det endvidere fra
færøsk side tillægges stor betydning, at alkefugle, indført fra Fær
øerne, kan sælges og forsendes her i landet i fredningstiden,
har man fremsat foranstående lovforslag.
I forslaget gøres adgangen til plombering almindelig i stedet
for at være begrænset til visse særligt i loven nævnte fugle- og
dyrearter samtidig med, at bestemmelserne om plombering samles
i en enkelt lov.
Særlig bemærkes, at det ikke er tilsigtet at ændre den hidtidige
praksis, hvorefter forbudet mod handel og forsendelse af fredet
vildt ikke omfatter sådanne udenlandske vildtarter, der tydeligt
kan skelnes fra de her i landet fredede arter. Det tilføjes, at det
er fundet overflødigt at optage den i jagtlovens § 21 indeholdte
bestemmelse om, at beværtning med vildt, foretaget af en bevært
ningsdrivende som en del af næringen, er at anse som salg, da
dette må betragtes som utvivlsomt.“
Lovforslaget mødte i folketinget tilslutning fra alle sider og
vedtoges enstemmigt, efter at det ved 3. behandling — uden
forudgående udvalgsbehandling — var undergået en ændring af
tydeliggørende karakter.

46. Lov om ændring af lov nr. 215 af 12. april
1949 om bekæmpelse af smitsomme sygdomme hos
bier og om foranstaltning til biavlens fremme. (Land
brugsminister Smørum). [A. sp. 1793. — C. sp. 465].
Fremsat skriftligt i folketinget 3/2 (F. sp. 3010). 1. beh.
9/2 (F. sp. 3167). Partiernes ordførere: Chr. Thomsen, Foged,
Gertie Wandel, Kirkegaard, Fuglsang og Oluf Pedersen. Hen
vist til udvalg på 17 medlemmer (Chr. Thomsen [næstformand],
Bladt, Jens Hansen, Lund Jensen, Evald Kristensen, Th.
Mikkelsen [formand], Viola Nørløv, Bavn, Foged, Vagn Bro,
Henry Hansen, Heick, Arn th Jensen, Gertie Wandel, Poul
Claussen, Beedtz-Thott og Kirkegaard). Betænkning (B. sp.
317) afgivet 16/3. (Ordfører: Chr. Thomsen). 2. beh. 23/3 (F. sp.
4429). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænk-
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ning (B. sp. 483) afgivet 26/3. 3. beh. 2/4 (F. sp. 4801). Loven
stadfæstet 13. april 1954. (Lovt. nr. 110).
I medfør af § 19 i lov nr. 215 af 12. april 1949 om bekæm
pelse af smitsomme sygdomme hos bier og om foranstaltninger
til biavlens fremme skulle loven underkastes revision i rigsdags
samlingen 1953—54.
Nærværende lov, der dels giver hjemmel for en fortsat
bekæmpelse af smitsomme sygdomme hos bier, dels reviderer
loven på enkelte punkter, bygger på overvejelser i statens
bisygdomsnævn foranlediget af en anmodning fra landbrugs
ministeriet i november 1952.
En redegørelse for nævnets undersøgelser findes i en be
tænkning afgivet den 9. december 1953, der ligeledes inde
holder bemærkninger til lovens enkelte paragraffer. Betænk
ningen er optrykt som bilag til lovforslaget, og der må om
nærmere enkeltheder henvises hertil. I det følgende skal gives
en kortfattet oversigt over lovens indhold og de væsentligste
ændringer.
Mens § 1 i lovens oprindelige affattelse foreskriver ens
artede regler for ondartet bipest, åben bipest og stenyngel,
indføres der nu ved en ændret formulering af paragraffen
forskellige forskrifter for behandling af ondartet bipest og sten
yngel på den ene side og åben bipest på den anden side.
Ved en ændring til § 2 sikres det, at den ene af Danmarks
Biavlerforenings repræsentanter i det i paragraffen omhandlede
nævn repræsenterer de i §§ 3 og 4 omhandlede tilsynsmænd og
bisygdomsinspektører.
I § 3 fastslås det, at bisygdomsinspektøren skal afgive
indstilling om autorisation af nye tilsynsmænd.
Ved nogle ændringer til § 4 gives der bisygdomsinspektøren
adgang til at overlade undervisningen af nye tilsynsmænd til en
anden, ligesom der gennemføres en forenkling af reglerne om
regnskabsaflæggelse.
Ved en ny affattelse af § 5 fastlægges, hvilke arbejdsydelser det påhviler det offentlige at afholde af det i § 17 om
handlede rådighedsbeløb, og hvilke der skal betales af biavlerne.
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Da bisygdomsinspektørerne er autoriseret som tilsynsmænd,
anføres det nu udtrykkeligt i § 6, at disse selv kan tage fore
fundne sygdomstilfælde under behandling.
Ved en ændret formulering af § 7, der omhandler konsta
tering og behandling af ondartet bipest, åben bipest og stenyngel,
er under litra a—e samlet de bestemmelser, som er fælles for
alle 3 sygdomme. Under litra /—k har man samlet de yderligere
bestemmelser, der vedrører ondartet bipest og stenyngel, mens
en særlig bestemmelse vedrørende åben bipest er optaget under
litra l.
Indholdet svarer for en stor del til den tidligere § 7. De
væsentligste ændringer er følgende:
Bestemmelsen i litra f er bragt i overensstemmelse med de
skærpede bestemmelser i landbrugsministeriets bekendtgørelse
af 16. april 1952 §§ 1 og 2. Dog er definitionen af „svage bi
familier“ og betingelserne for tilladeligheden af sammenfø
ring af svage bifamilier ændret for at skabe større tydelighed.
Endvidere er under hensyn til den store fare ved genanvendelse
af gamle tavler fra smittede stader reglerne om tilsynsmændenes
tilintetgørelse af tavler blevet skærpet, ligesom tilsynsmanden
får ret til at ubrugeliggøre alle tavler, om hvis omsmeltning
der meddeles pålæg, og selv skal foretage eventuel efterbehand
ling. I lita g indføjes en udtrykkelig bestemmelse om tilsyns
mandens pligt til at foretage kontroleftersyn.
I litra j forlænges den i den hidtidige bestemmelses litra h
fastsatte tidsfrist fra 6 til 8 uger, og der gives regler om en
forlængelse af „karantænen“, hvis forholdene ved eftersyn gør
det nødvendigt.
Litra l indeholder regler for pålæg til ejeren om udførelse
af bekæmpélsesarbejde af aben bipest. Det i bestemmelsen om
handlede eftersyn skulle ifølge det oprindelige lovforslag ske
for ejerens regning; men dette ændredes ved 2. behandling så
udgiften hertil nu afholdes af staten.
En bestemmelse, som gik ud på, at intet spørgsmål vedrørende
krav på erstatning efter lovens § 7, litra a, kunne indbringes for
domstolene, udgik ved 3. behandling af lovforslaget, da den ikke
fandtes stemmende med almindelig retspraksis.
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Det hidtidige forbud i § 8, nr. 4, mod at forsende brugte
tavler og usmeltet voks i tiden 1. april—-31. oktober har man
ændret til et forbud mod forsendelse på en sådan måde, at bier
kan få adgang dertil eller til derfra flydende foder eller honning.
Den således ændrede bestemmelse har overflødiggjort den
specielle bestemmelse for smittede bigårde i den hidtil gældende
lovs § 7, litra y, der ophæves.
I § 8, nr. 5, gives der bestemmelser om sundhedsattest i
tilfælde af flytning af bifamilier, og i nr. 6 forbydes indførelse af
udenlandsk bihonning i blik-, pap- eller træemballage af hensyn
til smittefaren.
Bestemmelsen i § 12 om sundhedskontrol med bigårde,
hvorfra der drives bidronningavl, udvides til at omfatte visse
andre bigårde, og der tilføjes en ny bestemmelse om bidronningavleres undersøgelsesret svarende til bestemmelserne i land
brugsministeriets bekendtgørelse af 17. oktober 1951 om ren
avlsområder.
Ved § 17, der fik sin endelige udformning ved lovforslagets
2. behandling, bemyndigedes landbrugsministeren til i hvert af
finansårene 1954-55—1958-59 at anvende indtil 140 000 kr.
til lovens formål og til i samme tidsrum at anvende indtil 20 000
kr. årlig til bekæmpelsesarbejder i amtsrådskredse, hvis bi
avlerne tilvejébringer et tilsvarende beløb.

Lovforslaget blev i folketinget velvilligt modtaget fra alle
sider. Der ytredes fra de fleste ordføreres side ønske om, at
statens ydelse til lovens formål forhøjedes i overensstemmelse med
en indstilling fra bisygdomsnævnet under hensyn til den store
samfundsøkonomiske betydning, en sund bibestand har for land
brug og frugtavl. Udvalgsbehandlingen medførte da også, at
beløbene i § 17 forhøjedes.
Lovforslaget vedtoges ved 3. behandling enstemmigt.

47. Lov om beskyttelse af bier mod giftige plante
beskyttelsesmidler. (Landbrugsminister Smørum). [A. sp. 1839.
— C. sp. 477].
Fremsat skriftligt i folketinget 2f2 (F. sp. 3012). 1. beh.
9/2 (F. sp. 3167). Partiernes ordførere: Chr. Thomsen, Foged,
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Gertie Wandel, Kirkegaard, Fuglsang og Oluf Pedersen. Hen
vist til samme udvalg som forslag til lov om ændring af lov nr.
215 af 12. april 1949 om bekæmpelse af smitsomme sygdomme
bos bier og om foranstaltninger til biavlens fremme (se foran).
Betænkning (B. sp. 317) afgivet 16/3. (Ordfører: Chr. Thomsen).
2. beh. 23/3 (F. sp. 4429). Henvist til fornyet udvalgsbehandling.
Tillægsbetænkning (B. sp. 483) afgivet 26/3. 3. beh. 2/4 (F. sp.
4802). Loven stadfæstet 13. april 1954. (Lovt. nr. 111).
Det landbrugsministerielle udvalg, der i 1948 afgav be
tænkning om foranstaltninger til bekæmpelse af smitsomme
sygdomme hos bier, arbejdede i de følgende år videre med
spørgsmålet om biernes beskyttelse mod giftige plantebeskyt
telsesmidler. Dette problem blev rejst i 1946 af Danmarks
biavlerforening. I udvalgets arbejde deltog repræsentanter for
ministeriet og en række interesserede organisationer. Udvalgets
betænkning blev afgivet 2. februar 1953 og viser tillige med de
derefter stedfundne forhandlinger, at der må skønnes at være
behov for en lovgivning til biernes beskyttelse mod visse former
for anvendelse af giftige plantebeskyttelsesmidler. Ved anven
delsen af sådanne midler er der påført biavlen betydelige tab,
som må befrygtes at medføre, at flere vil opgive denne beskæf
tigelse, til hvilken der knytter sig en betydelig samfunds
interesse som følge af dens værdi for planteavlen.
Som det fremgår af ovennævnte betænkning, findes der
regler i udenlandsk lovgivning, hvorved anvendelsen af nær
mere betegnede giftstoffer forbydes i blomstringstiden.
Da forbudsbestemmelser af denne art vanskeligt kan prak
tiseres her i landet, har man ved nærværende lov søgt ved andre
midler dels at hjælpe de biavlere, der som følge af andres gift
anvendelse uforskyldt har Edt ikke helt ubetydelige tab, dels
at give regler, som kan virke forebyggende ved udtrykkeligt
at tilkendegive, at anvendelse over åben blomst af visse giftige
plantebeskyttelsesmidler som hovedregel er ulovlig og medfører
erstatningsansvar.
Om lovens nærmere indhold skal kort anføres følgende:
I § 1 findes hovedbestemmelsen om erstatningsansvaret for
den ejer eller bruger af et areal med blomstrende planter, der
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spreder giftige plantebeskyttelsesmidler på en sådan måde, at
det medfører forgiftningsskade på bifamilier.
I stk. 2 foreskrives medansvar for sprøjtestationer og andre,
der erhvervsmæssigt udfører giftens spredning, idet en sådan
bestemmelse vil forøge lovens mulighed for at forebygge skade.
Dette erstatningsansvar vil betyde, at hensynsfulde sprøjte
entreprenører, der i en given situation må undlade at foretage
giftanvendelse af hensyn til biavlen, ikke udsættes for ubillig
konkurrence.
I § 1, stk. 3, findes nærmere angivet, at retsvirkningerne
efter denne lov er knyttet til den etikette om farlighed for bier,
der skal findes på en lang række giftige plantebeskyttelsesmidler
efter lov nr. 76 af 9. marts 1948 om midler til bekæmpelse af
plantesygdomme, ukrudt og visse skadedyr med tilhørende
bekendtgørelse. Hvis en fabrikant eller importør ved forsømmelse
ikke har tilkendegivet et giftmiddels farlighed for bier, vil den,
der har pådraget sig erstatningsansvar overfor biavlere, ifølge
stk. 4 kunne gøre regres gældende overfor den pågældende
fabrikant eller importør.
1 § 2 pålægges det biavlerne dels at sørge for god vandfor
syning til bierne i hele forsæsonen, hvor biernes vandbehov er
særlig stort, dels at foretage anmeldelse til kommunalbestyrelsen
på det sted, hvor staderne findes, hvis han vil forbeholde sig
adgang til at søge sig tilkendt erstatning efter lovens regler.
§§ 3 og 4 indeholder visse undtagelsesregler fra hovedreglen
i § 1 om erstatningsansvar.
I § 3, stk. 1, bestemmes at DDT og ukrudthormonmidler
kan anvendes om natten over korsblomstrede planter eller
ukrudt, der lukker blomsterne om natten.
§ 3, stk. 2, giver adgang til at anvende giftmidler over
blomstrende bederoefrømarker og i visse tilfælde over arealer
med frugttræer udenfor frugttræernes blomstring.
Disse bestemmelser er fundet nødvendige for henholdsvis
frøavlen og frugtavlen.
Endelig indeholder lovens § 4 en „sikkerhedsventil“,
hvorefter anvendelse af giftige plantebeskyttelsesmidler kan ske
over aben blomst i tilfælde, hvor dette skønnes nødvendigt til imøde-
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gåelse af pludselige uforudsete og omfattende angreb af skadedyr
eller plantesygdomme, der truer en værdifuld plantekultur eller
markafgrøde.
Giftanvendeisens nødvendighed skal dog dokumenteres
som angivet i paragraflen, og for at volde mindst mulig skade
på biavlen skal giftanvendelsen finde sted om natten efter
varsling af omegnens biavlere, der har anmeldt deres stader til
kommunalbestyrelsen.
§§ 5—17 indeholder regler om den nærmere fremgangs
måde ved behandling af erstatningskrav i henhold til lovens
bestemmelser. Om enkeltheder må henvises til loven og den
ovenfor nævnte betænkning af 2. februar 1953. Her skal kun
bemærkes, at afgørelsen af de heromhandlede sager henlægges
til de vurderingsmænd, der er beskikket efter loven om markog vejfred, eller det kommunale hegnsyn.
Ved §§ 6 og 9 er der sikret sagkyndig bistand ved erstat
ningssagers behandling. Hvis en erstatningssag ikke kan for
liges, kan vurderingsmændene afgøre sagen ved kendelse, som
er undergivet appel til den stedlige underdommer.
Lovforslaget behandledes i folketinget sammen med det oven
for omtalte forslag til lov om ændring af lov nr. 215 af 12. april
1949 om bekæmpelse af smitsomme sygdomme hos bier og om
foranstaltninger til biavlens fremme. I forhold hertil danner
nærværende lov en videreførelse og udbygning af lovgivningen
til beskyttelse af biavlen på et nyt område forårsaget af udvik
lingen indenfor plantebeskyttelsesmidlerne. Det anerkendtes fra
alle sider, at dette var påkrævet, og lovens udformning fandtes
at være velegnet til formålet.
Forslaget underkastedes udvalgsbehandling, som resulterede i
fastsættelse af tidspunktet for lovens ikrafttræden og dens revision.
Lovforslaget vedtoges enstemmigt.

48. Lov om tillæg til lov om midler til bekæmpelse
af plantesygdomme, ukrudt og visse skadedyr. (Land
brugsminister Smørum). [A. sp. 2073. — C. sp. 455].
Fremsat skriftligt i folketinget 19/2 (F. sp. 3715). 1. beh. 4/3
(F. sp. 3760). Partiernes ordførere: Chr. Thomsen, Karlskov
Jensen, Poul Claussen, Kirkegaard og Oluf Pedersen. Henvist
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til udvalg på 17 medlemmer (Chr. Thomsen, Bladt, Jens Hansen
[næstformand], Lund Jensen, Evald Kristensen, Th. Mikkelsen
[formand], Viola Nørløv, Chr. Rasmussen, Karlskov Jensen,
Vagn Bro, Foged, Henry Hansen, Heick, Poul Claussen, Clausen
(Olufskjær), Erna Sørensen og Kirkegaard). Betænkning (B. sp.
467) afgivet 25/3. (Ordfører: Chr. Thomsen). 2. beh. 30/3 (F. sp.
4671). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. 3. beh. 2/4 (F. sp.
4800). Loven stadfæstet 13. april 1954. (Lovt. nr. 113).

I stadig voksende omfang har landbrug, gartneri og frugtavl
bekæmpet plantesygdomme, ukrudt og skadedyr med kemiske
midler, og fra sundhedsstyrelsens side har man med stigende
ængstelse set på denne udvikling, da mange af de i bekæmpelses
arbejdet anvendte præparater er særdeles farlige for mennesker.
På foranledning af sundhedsstyrelsen optog indenrigsministeriet
forhandling med landbrugsministeriet om medvirken til fastsæt
telse af bestemmelser, der kunne imødegå den med disse giftige
bekæmpelsesmidler forbundne fare for mennesker og husdyr.
Landbrugsministeriet nedsatte derefter et udvalg med den opgave
at overveje spørgsmålet om muligheden for at imødegå denne fare.
Dette udvalg har i sin betænkning påpeget, at de i giftloven
indeholdte bestemmelser til befolkningens beskyttelse mod for
giftning kun kommer til anvendelse for en gift, hvis denne er op
taget på giftlovens lister, og da der jævnlig fremkommer helt nye
kemiske forbindelser, der er særdeles farlige, vil disse ofte ikke
være undergivet giftlovbestemmelserne. Udvalget anfører, at
man ved en kraftig udvidelse af giftlovlisternes omfang vil kunne
afbøde dette forhold, men påpeger, at en gift f. eks. kan forekomme
i et bekæmpelsesmiddel i en så ringe koncentration, at præparatet
må anses for ret ufarligt, hvorfor resultatet af en sådan foranstalt
ning da ville blive, at der for en række præparater skulle iagttages
bestemmelser, som må anses for unødig rigoristiske. Endvidere
vil en sådan udvidelse af giftlovens lister ikke hindre, at bekæm
pelsesmidler med indhold af hidtil ukendte gifte i stort omfang
sælges til befolkningen, forinden disse nye gifte optages på listerne.
Udvalget har derfor indstillet, at de i jordbruget til bekæm
pelse af plantesygdomme, ukrudt og skadedyr anvendte kemiske
forbindelser undergives en særlig lovgivning i stedet for giftloven,
idet udvalget mener, at giftlovens bestemmelser ikke er hensigts
mæssige for sådanne bekæmpelsesmidler.
Nærværende lov, der er udarbejdet på grundlag af ud
valgets betænkning, tilsigter i overensstemmelse hermed såvel
en forenkling af reglerne for forhandling af disse midler som
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en mere effektiv oplysning overfor forbrugerne om faren ved
deres anvendelse.
Som en nødvendig følge heraf gennemførtes samtidig love
om ændring af levnedsmiddelloven (se nr. 72) og af giftloven
(se nr. 73).
Om lovens indhold skal anføres:
§ 1 har følgende ordlyd:
„Til imødegåelse af faren for, at de af lov nr. 76 af 9. marts
1948 om midler til bekæmpelse af plantesygdomme, ukrudt og
visse skadedyr omfattede bekæmpelsesmidler forvolder skade
på mennesker og husdyr, kan landbrugsministeren fastsætte
bestemmelser om fremstilling, ind- og udførsel, mærkning, for
handling, opbevaring og anvendelse m. v. af disse bekæmpelses
midler, herunder fastsætte, at bekæmpelsesmidler ikke må for
handles, forinden der er tilvejebragt klarhed over midlernes gif
tighed for mennesker og husdyr.
Landbrugsministeren kan pålægge fabrikanter og importø
rer at afholde udgifterne ved konstatering af giftigheden af de
af de pågældende fremstillede eller indførte bekæmpelsesmidler.
De i stk. 2 omhandlede beløb kan inddrives ved udpant
ning. For skyldige beløb er statskassen privilegeret fordrings
haver overensstemmende med lov om konkurs m. m. af 25.
marts 1872 § 33, 2, c.“

Ved stk. 1 overføres en indenrigsministeren ved giftloven given
bemyndigelse til landbrugsministeren.
Stk. 2 er begrundet i forventningen om, at der i fremtiden vil
blive anvendt nye stoffer, hvis giftvirkning overfor mennesker
ikke er kendt.
Stk. 3 indsattes ved lovforslagets 2. behandling.
I § 2 bestemmes:
„Et af landbrugsministeren nedsat nævn fastsætter på
grundlag af en bedømmelse af giftvirkningen af de enkelte be
kæmpelsesmidler de for hvert enkelt bekæmpelsesmiddel for
nødne bestemmelser af den i § 1 omhandlede art. De af nævnet
trufne afgørelser kan indankes for landbrugsministeren.”
§ 3 indeholder nogle bestemmelser, som er indsat på grund
lag af de siden 1948 indhøstede erfaringer og fremtræder som
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en række ændringer til loven om bekæmpelse af plantesygdomme
m. v.
Hermed bringes midler til bekæmpelse af mus, mosegrise,
muldvarpe og kaniner ind under lovens kontrol, ligesom der i
loven optages en række regler om forskellige kemiske og biologiske
stoffer af betydning for planternes vækst, bekæmpelse af plante
sygdomme m. v
Da de i loven omhandlede midler nu unddrages giftlovens
regler om rekvisitioner og giftbøger m. v., er der som modstykke
til denne sikkerhedsforanstaltning i § 4 optaget straffebestem
melser for den, der på uforsvarlig måde omgås giftige bekæm
pelsesmidler m. m.
Ved § 5 fastsættes ikrafttrædelsesdatoen til den 15. april 1954;
Færøerne og Grønland undtages fra lovens område.
Endvidere indsattes i § 5 ved 2. behandling en bestemmelse
om lovens optagelse til revision senest 2 år efter ikrafttrædelsen.
Lovforslaget blev velvilligt modtaget i folketinget, hvor det
fra alle sider anerkendtes, at de senere års stærke udvikling på
det af loven omfattede område nødvendiggjorde nye og smidigere
regler, ligesom det fandtes naturligt at henlægge administrationen
af disse regler under landbrugsministeren.
Lovforslaget vedtoges enstemmigt ved 3. behandling.

49. Lov om kvalitetskontrol med fisk og fiskevarer.
(Fiskeriminister Chr. Christiansen). [A. sp. 1591. — C. sp. 503].
Fremsat skriftligt i folketinget 15/x (F. sp. 2336). 1. beh.
20/i (F. sp. 2563). Partiernes ordførere: Johs. E. Larsen, Damsgaard, Baagø-Hansen, Bager, Lynnerup Nielsen og Søren Ole
sen. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Johs. E. Larsen, Nina
Andersen, Poul Hansen (Grenaa), Poul Hansen (Svendborg),
Lund Jensen, Mørk, K. Axel Nielsen [formand], Viola Nørløv,
Damsgaard, Foged, Gideon, Heilesen, Ellen Poulsen, BaagøHansen, Fibiger, Halfdan Hendriksen og Steen (fra 5/2 A. C.
Normann) [næstformand]). Betænkning (B. sp. 487) afgivet 30/3.
(Ordfører: Johs. E. Larsen). 2. beh. 6/4 (F. sp. 4812). Henvist
til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning (B. sp. 525)
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afgivet 8/4. 3. beh. 22/4 (F. sp. 4929). Loven stadfæstet 11. maj
1954. (Lovt. nr. 150).
Ifølge § 48 i lov nr. 506 af 20. december 1950 om kvalitets
kontrol med fisk og fiskevarer (årbog 1950—51, side 233) skulle
loven senest i folketingssamlingen, 1953—54 forelægges folke
tinget til revision.
I overensstemmelse hermed fremsatte fiskeriministeren i
januar 1954 forslaget til nærværende lov, der med virkning fra
l. juli 1954 træder i stedet for 1950-loven, hvis opbygning den
følger paragraf for paragraf, kun med den undtagelse, at man
har udtaget § 18 af loven og givet § 21 dens plads. Reelt sker
der ingen ændring herved, idet bestemmelser svarende til den
hidtidige § 18?s regler om frasortering af fredet fisk og under
målsfisk i forvejen findes i fiskerilovgivningen, hvor man har
ment, at de naturligt hører hjemme.
De ændringer, som herudover er foretaget ved revisionen,
og hvoraf enkelte indføjedes under sagens behandling i folke
tinget, indskrænker sig for en stor dels vedkommende til redak
tionelle rettelser. Om de væsentligste af de øvrige ændringer
skal anføres:
Da loven til en vis grad griber ind på de samme områder
som omhandlet i lov nr. 174 af 28. april 1950 om levnedsmidler
m. m., har man efter forhandling med indenrigs- og boligmini
steriet fundet det hensigtsmæssigt at lade en repræsentant for
sundhedsstyrelsen indtræde i kvalitetsudvalget, der til gengæld
kun får 5 erhvervsrepræsentanter mod tidligere 9, ligesom den
hidtidige repræsentant for fiskeriministeriets forsøgslaborato
rium træder ud. Fiskeriministeriet skal som hidtil have 1 repræ
sentant i udvalget.
I § 42 udvides fiskeriministerens bemyndigelser vedrørende
fastsættelsen af bestemmelser af hygiejnisk og kvalitetsmæssig
art til også at omfatte indretning og udstyr af fiskerihavne og
landingspladser samt fisketorve. For havnenes og landingsplad
sernes vedkommende skal ministeren for offentlige arbejder dog
tages med på råd. Desuden blev der i folketinget foretaget nogle
yderligere begrænsninger i denne nye bestemmelse, der i den
ændrede affattelse går ud på, at fiskeriministeren efter forhand-
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ling med kvalitetsudvalget kan „fastsætte sådanne regler, der
af sundheds-, ernærings- og kvalitetsmæssige grunde skal iagt
tages med hensyn til indretning og udstyr samt ren- og vedlige
holdelse af fisketorve samt fiskerihavne og andre pladser, hvor
der ilandbringes fisk. Forsåvidt angår havne og landingspladser,
sker dette dog efter samråd med ministeren for offentlige arbej
der."
I samme paragraf er efter indstilling fra dambrugernes
organisation — navnlig med henblik på den efterhånden ret
betydelige eksport af damørreder til USA — indføjet nye
bestemmelser vedrørende opdræt af fisk og fiskeyngel. Der gives
også her ministeren en bemyndigelse, som dog under behand
lingen i folketinget blev noget mindre vidtgående end oprinde
lig foreslået. I sin endelige affattelse lyder bestemmelsen således:
„Det påhviler virksomheder, der opdrætter fisk og fiske
yngel med salg for øje, at indgive anmeldelse herom i overens
stemmelse med de regler, der af fiskeriministeren fastsættes
herfor.
Der kan efter ansøgning meddeles sådanne virksomheder
autorisation til opdrætning af fisk og fiskeyngel bestemt til
eksport. Autorisation og udførselstilladelse meddeles på vilkår,
der fastsættes af fiskeriministeren efter forhandling med ved
kommende brancheorganisation. ‘1
I § 44 har man overladt det til fiskeriministeren — efter
forhandling med kvalitetsudvalget — at fastsætte størrelsen af
den afgift, der kan opkræves til dækning af de med kontrollen
forbundne udgifter samt iøvrigt til fremme af afsætningen af
fisk og fiskevarer. I folketinget fik bestemmelsen herom en til
føjelse, hvorefter fiskeriministeren må forhandle med kvalitets
udvalget om anvendelsen af de midler, udførselsafgiften ind
bringer udover omkostningerne til administrations- og kvalitets
kontrol.
Endelig skal nævnes, at den nye lov ikke indeholder nogen
revisionsbestemmelse.
Ved fremsættelsen af lovforslaget udtalte fiskeriministeren bl. a:
„I de tre år, loven har været i kraft, er dens indvirkning på og
betydning for det danske fiskerierhverv blevet nøje fulgt af det i
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henhold til lovens § 41 nedsatte kvalitetsudvalg, der også i det
væsentligste har udarbejdet det nu foreliggende lovforslag.
Det er mit bestemte indtryk, at der ikke alene blandt kvalitets
udvalgets medlemmer, men indenfor erhvervet i sin helhed er fuld
tilfredshed med loven og de i medfør af denne givne forskrifter
af hygiejnisk og kvalitetsmæssig karakter. Man er fra alle sider
klar over lovens betydning med henblik på at sikre afsætningen
af vore fisk og fiskeriprodukter. Ikke mindst indenfor et område
som vor fiskeeksport er det af største betydning, hvis vi skal gøre
os håb om at fastholde og yderligere udbygge denne eksport under
den stadigt stigende konkurrence fra andre fiskerinationer, at vi
gør vort yderste for at opretholde det forspring på kvalitetens
område, som vi gennem årene har erhvervet. Det er i så hen
seende ikke nok, at vi blot opretholder vor hidtidige kvalitets
standard. Der må yderligere forbedringer til. Stilstand på dette
område er det samme som tilbagegang.“
Med de foran omtalte ændringer, som det nedsatte folketings
udvalg nåede til enighed med fiskeriministeren om, vedtoges lov
forslaget enstemmigt i folketinget.

50. Lov om ind- Og udførsel af fisk. (Fiskeriminister
Chr. Christiansen). [A. sp. 685. — C. sp. 37].
Fremsat skriftligt i folketinget 4/n (F. sp. 616). 1. beh.
10/n (F. sp. 791). Partiernes ordførere: Johs. E. Larsen, Damsgaard, Baagø-Hansen, Steen, Lynnerup Nielsen og Søren Olesen.
2. beh. 12/n (F. sp. 821). 3. beh. 18/n (F. sp. 1038). Loven stad
fæstet 10. december 1953. (Lovt. nr. 326).
Loven, der ganske svarer til den i kalenderåret 1953 gæl
dende lov nr. 422 af 17. december 1952 (årbog 1952—53, side
244), har følgende indhold:
§ 1. Fiskeriministeren kan for at regulere ind- og udførslen
af fisk og fiskevarer i overensstemmelse med indgåede handels
aftaler udstede forbud mod indførsel her i landet og udførsel
her fra landet af fersk og enhver form for behandlet eller til
beredt fisk, krebs- og skaldyr samt iøvrigt påbyde, at ind- og
udførsel af nævnte varer kun må finde sted under iagttagelse
af de forskrifter, han i så henseende måtte fastsætte.
§ 2. Overtrædelse af de i medfør af denne lov fastsatte
bestemmelser straffes med bøder ikke under 100 kr., i genta-
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gel sestilfælde ikke under 200 kr. Sagerne behandles som politi
sager. Bødebeløbene indbetales til fiskeriministeriet og anvendes
fortrinsvis til omplantning, udsætning af yngel og dygtiggørelse
af de erhvervet tilknyttede personer og iøvrigt til andre særlige
formål, der tjener til fremme af det danske fiskerierhvervs
fællesinteresser. Den nærmere bestemmelse om beløbenes
anvendelse træffes af fiskeriministeren i samråd med finans
ministeren efter forudgående forhandling med fiskerierhvervets
hovedorganisationer.
§ 3. Denne lov træder i kraft den 1. januar 1954 og har
gyldighed indtil udgangen af året 1954.
Lovforslaget var, efter hvad fiskeriministeren oplyste ved
fremsættelsen, enstemmigt tiltrådt af fiskeriministeriets eksport
udvalg, hvori sidder repræsentanter for fiskerne, fiskeeksportører
og fiskeindustrien.
Lovforslaget mødte tilslutning fra samtlige partier med und
tagelse af retsforbundet. Det vedtoges med 122 stemmer mod 5.

51. Lov om støtte til nybygning af fiskerfartøjer
m. V. (Fiskeriminister Chr. Christiansen). [A. sp. 1857. — C.
sp. 293].
Fremsat skriftligt i folketinget 3/2 (F. sp. 3018). 1. beh. 5/2
(F. sp. 3128). Partiernes ordførere: Johs. E. Larsen, Damsgaard,
Baagø-Hansen, Skytte, Lynnerup Nielsen og Søren Olesen. Hen
vist til udvalg på 17 medlemmer (Johs. E. Larsen, Poul Hansen
(Grenaa), Poul Hansen (Svendborg) [næstformand], Lund Jensen
[formand], Evald Kristensen, Mørk, K. Axel Nielsen, Viola Nørløv, Damsgaard, Foged, Gideon, Conrad Kofoed, Ostergaard,
Baagø-Hansen, Halfdan Hendriksen, Adolph Sørensen og
Skytte). Betænkning (B. sp. 283) afgivet 9/3. (Ordfører: Johs.
E. Larsen). 2. beh. 16/3 (F. sp. 4139). Henvist til fornyet udvalgs
behandling. Tillægsbetænkning (B. sp. 463) afgivet 24/3. 3. beh.
26/3 (F. sp. 4589). Loven stadfæstet 31. marts 1954. (Lovt. nr. 97).
Ved lov nr. 241 af 27. maj 1950 om udlån til fiskeriet og
fiskeindustrien (årbog 1949—50, side 260) blev der stillet 10
mill. kr. til rådighed til de af loven omfattede formål, herunder
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nybygning og ombygning af danske fiskerfartøjer samt udskift
ning af motoranlæg i sådanne fartøjer eller til disses moderni
sering og rationalisering, navnlig med henblik på forsyning af
fartøjerne med ekkolod og andet teknisk udstyr til hjælp for
fiskeriet. Til disse formål afsattes af de nævnte 10 mill. kr. efter
indstilling fra Fiskerflådens Fornyelsesnævn 5 mill, kr., hvilket
beløb var opbrugt inden udgangen af 1953. Angående anven
delsen af de øvrige 5 mill. kr. se nærmest efterfølgende sag.
Efter nærværende lov kan der anvendes 2 mill. kr. i finans
året 1954—55 og 1 mill. kr. i hvert af finansårene 1955—56 og
1956—57 til ydelse af lån til nybygning af fiskerfartøjer samt
til udskiftning af motoranlæg og installation af tekniske anlæg
i fiskerfartøjer. Som lån kan der efter de noget ændrede låne
vilkår ydes indtil 30 pct. af værdien af det sejlfærdige fartøj
med motoranlæg eller værdien af motoranlæg anskaffet i anled
ning af udskiftning af gammelt motoranlæg eller værdien af
teknisk anlæg. I ganske særlige tilfælde kan fiskeriministeren
dog, hvor forholdene taler derfor, yde et større lån.
Lånene udbetales kontant og forrentes med <5 pct. p. a. mod
tidligere 3% pct. Lånene tilbagebetales i løbet af højst 15 år
med 1/30 halvårlig i hver termin. Lånene til motoranlæg an
skaffet i anledning af udskiftning af gammelt motoranlæg eller
tekniske anlæg afdrages dog i løbet af højst 6 år med 1/12 halv
årlig i hver termin.
Ydelsen af lån er betinget af, at vedkommende fartøjsejer
selv er i besiddelse af en egenkapital på 15 pct. af fartøjets
byggesum respektive værdien af det installerede motor- eller
tekniske anlæg.
Lånene skal iøvrigt ydes efter tilsvarende retningslinier, som
har været gældende for de i henhold til ovennævnte lov nr. 241
af 27. maj 1950 ydede lån, jfr. fiskeriministeriets bekendtgørelse
nr. 14 af 14. januar 1952.
I § H er det fastsat, at Fiskerflådens Fornyelsesnævn skal
bistå fiskeriministeren med den praktiske gennemførelse af
lovens bestemmelser. Dette nævn, der blev nedsat i 1938, og
som har bistået fiskeriministeriet ved gennemførelsen af de hid
tidige låneordninger, består af repræsentanter for fiskerimini13
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steriet, finansministeriet, ministeriet for handel, industri og
søfart, Dansk Fiskeriforening og Vestjysk Fiskeriforening.
Ved fremsættelsen af lovforslaget anførte fiskeriministeren bl.a.:
„Meget tungtvejende hensyn taler for, som foreslået i lovfor
slaget, at fortsætte den heromhandlede lovgivning, dels fordi det
under den stadig skarpere konkurrence mellem de fiskeproduce
rende nationer er nødvendigt, at kutterflåden til stadighed holdes
i så god og effektiv stand som overhovedet muligt, dels fordi et
betydeligt hensyn til de danske fiskeres sikkerhed til søs spiller
ind. Også hensynet til beskæftigelse på vore træskibsværfter gør
sig stærkt gældende.
Den støttelovgivning for fiskerierhvervet, som lovforslaget til
sigter at fortsætte, er iøvrigt af gammel dato, idet denne støtte
har været ydet under vekslende vilkår og former siden 1937, da
man påbegyndte den såkaldte „destruktionsordning“, der gik ud
på at yde støtte til fartøjsejere til udskiftning af umoderne og i sik
kerhedsmæssig henseende utilfredsstillende fartøjer med gode,
moderne kuttere. Denne ordning udvidedes i løbet af de kom
mende år til en mere generel støtteordning til nybygning af kut
tere og til installation af nye motorer. Fra fiskeriets hovedorgani
sationer lægges der overordentlig stor vægt på, at lovgivningen
kan fortsættes, idet denne fra organisationernes side betragtes som
et led i den nu gennem en lang årrække fulgte praksis med hen
syn til ydelse af bistand fra statens side på områder, hvor erhver
vet har brug for sådan støtte.
Når der i lovforslagets § 1 foreslås stillet 2 mill. kr. til rådig
hed i finansåret 1954—55 og kun 1 mill. kr. til rådighed i hvert af
finansårene 1955—56 og 1956—57, skyldes det, som også anført i
bemærkningerne, det ovenfor anførte forhold, at der i den tid,
uddeling af lån har været standset, har opsummeret sig et betyde
ligt antal ansøgninger, som straks vil komme til endelig afgørelse,
når lovforslaget er vedtaget, og som må forventes straks at lægge
beslag på 1 mill, kr.“
Der blev under sagens behandling i folketinget fra ordførerne
for venstre, det konservative folkeparti og retsforbundet givet
udtryk for betænkelighed ved en fortsættelse af den statsfinan
siering, som loven indebærer. Ved 3. behandling vedtoges lovfor
slaget dog uændret med 124 stemmer mod 3, afgivet af medlem
mer af det konservative folkeparti, idet man bl. a. henviste til
de endnu ret vanskelige finansieringsforhold på dette område og
til, at der skulle betales 5 pct. i rente.
Blandt de medlemmer, der stemte imod lovforslaget, var
Foss (KF), som ved 3. behandling bl. a. udtalte:
„Jeg vil gerne spørge: Er det meningen, at staten efterhånden
skal overtage bankernes og andre pengeinstitutters finansiering af
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erhvervslivet? Vi er godt på vej, og det er efter min mening på
høje tid, at vi overvejer, hvad vi er på vej til. Staten kan på
mange andre måder understøtte erhvervslivet, f. eks. ved sin
skattepolitik og de derunder hørende regler om afskrivning eller
ved sin handels- og toldpolitik. Det kan også ske ved, at staten
støtter tekniske og videnskabelige undersøgelser og institutioner,
og der kunne nævnes adskilligt andet. Men lånevejen er ikke den
rigtige.
Vi har hørt den højtærede statsminister meddele tinget, at
socialdemokratiet har opgivet nationalisering af erhvervene. I ste
det for sværger socialdemokratiet til planøkonomien, og en af plan
økonomiens forudsætninger er netop, at staten får kontrol med
udlån til erhvervene. Mit parti har altid været modstander af
socialisering, fordi vi ikke tror, at staten kan dirigere erhvervs
livet halvt så godt, som de frie erhvervsledere selv kan det. Hvis
staten skal bestemme, hvor og hvordan erhvervene skal investere,
så er vi ikke mindre modstandere af denne genvej til socialisering.“

52. Lov om udlån til afsætningsvirksomheder m. v.
indenfor fiskerierhvervet. (Fiskeriminister Chr. Christiansen).
[A. sp. 1861. — C. sp. 297].
Fremsat skriftligt i folketinget 3/2 (F. sp. 3020). 1. beh. 5/2
(F. sp. 3128). Partiernes ordførere: Johs. E. Larsen, Damsgaard,
Baagø-Hansen, Skytte, Lynnerup Nielsen og Søren Olesen.
Henvist til samme udvalg som forslag til lov om støtte til ny
bygning af fiskerfartøjer (se nærmest foregående sag). Betænk
ning (B. sp. 283) afgivet ®/3. (Ordfører: Johs. E. Larsen). 2. beh.
16/3 (F. sp. 4140). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Til
lægsbetænkning (B. sp. 463) afgivet 24/3. 3. beh. 26/3 (F. sp. 4589).
Loven stadfæstet 31. marts 1954. (Lovt. nr. 98).

Ved lov nr. 241 af 27. maj 1950 om udlån til fiskeriet og
fiskeindustrien (årbog 1949—50, side 260) blev der af Marshallmidlerne stillet et beløb på 10 mill. kr. til rådighed til ydelse
af lån. De 10 mill. kr. fordeltes således, at 5 mill. kr. blev afsat
til udlån til fiskerfartøjer, motoranlæg og tekniske installationer
i sådanne fartøjer og 5 mill. kr. til de i nærværende lov om
handlede formål.
Disse 5 mill. kr. var inden udgangen af 1953 opbrugt, og
der stilles under hensyn hertil nu yderligere et beløb af 1 mill.
13*
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kr. til rådighed for hvert af finansårene 1954—55, 1955—56 og
1956—57.
Efter de i loven fastsatte lånevilkår skal lånene afdrages
i højst 15 år og forrentes med 5 pct. p. a. mod tidligere 3% pct.
For lånene skal der stilles en af fiskeriministeren i hvert enkelt
tilfælde godkendt sikkerhed. Fiskeriministeren kan iøvrigt fast
sætte sådanne vilkår for ydelse af lånene, som i de enkelte til
fælde måtte findes hensigtsmæssige.

Ved fremsættelsen af lovforslaget anførte fiskeriministeren bl.a. :
„Den hidtidige udlånsvirksomhed har i høj grad hjulpet fiske
handelen og fiskeindustrien i bestræbelserne for at indrette pro
duktionen efter det gældende behov, med hensyn til hvilket der i
de senere år har fundet en stadig stærkere omlægning sted i ret
ning af mere industrialiserede fiskeprodukter. Uden den skete om
stilling måtte fiskerierhvervet utvivlsomt have konstateret et fald
såvel i hjemmeforbruget som på vore eksportmarkeder. Også den
modernisering af distributionsapparatet, som har fundet sted med
støtte i den heromhandlede lovgivning, har betydet en bedre for
syning navnlig i landdistrikterne, der mere regelmæssigt får til
ført et mere righoldigt og varieret udbud end forhen.
Det er påkrævet, at denne modernisering såvel indenfor den
hjemlige fiskehandel som af vore fiskeriindustrielle virksomheder
fortsat søges udviklet, idet den udenfor al tvivl er nødvendig for
en fortsat udvikling af vor afsætning af mere specialiserede og
efter de forskellige kundébehov afpassede varer, der såvel med
hensyn til behandlingen efter moderne metoder som med hensyn
til indpakning og emballage kan tage konkurrencen op også med
de store fiskeproducerende lande?4
Med hensyn til det i § 5 omhandlede udvalg, der skal bistå
ved behandlingen af låneansøgninger, bemærkede fiskeriministeren,
at der vil blive forhandlet med den fællesrepræsentation, der
ifølge de for ministeriet foreliggende oplysninger, vil blive ned
sat af erhvervet selv pr. 1. april d. å. til afløsning af det hidtidige
fiskeriråd, angående fiskeriets repræsentation i udvalget.

Lovforslaget mødte ved 1. behandling i folketinget tilslutning
fra socialdemokratiet, det radikale venstre og kommunisterne,
mens ordførerne for de øvrige partier var noget betænkelige ved
at fortsætte med statsfinansiering på dette område (jfr. herom,
hvad der er anført under omtalen af den nærmest foregående sag).
Det udvalg, som fik sagen til behandling, indstillede dog lovfor
slaget til vedtagelse med en enkelt ændring, hvorefter lovens titel
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skulle være som ovenfor angivet i stedet for „lov om udlån til
fiskeindustrien m. v.“
Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget med 121 stemmer
mod 9 (retsforbundet og enkelte konservative medlemmer).
Under sagens behandling gjorde Baagø-Hansen som ordfører
for det konservative folkeparti gældende, at han trods sine be
tænkeligheder ved lovforslaget kunne anbefale det til vedtagelse,
bl. a. fordi renten var sat op fra 3% til 5 pct., og fordi lånene for
trinsvis tænktes anvendt til hjælp for „de virksomheder indenfor
fiskerierhvervet, som rammes af bestemmelserne i loven om kvali
tetskontrol med fisk og fiskevarer, således f. eks. både eksport
virksomheder og virksomheder, der varetager transporten, ud
bringningen og detailsalget på hjemmemarkedet. I samme for
bindelse er der direkte blevet givet tilsagn om, at der efter loven
også vil kunne ydes lån til indretning af frysediske i detailbutik
kerne. Dette sidste lægger jeg overordentlig stor vægt på, idet
jeg har den opfattelse, at denne afsætningsmetode har fremtiden
for sig indenfor store dele af detailhandelen herhjemme — en op
fattelse, jeg forøvrigt tror jeg deler med den højtærede fiskerimi
nister.”
Mens Søren Olesen (DR) efter omstændighederne kunne gå med
til opretholdelse af udlånet til nybygning af fiskerfartøjer, lå
det anderledes med hensyn til lån til fiskeindustrien. „Der er“ —
udtalte han — „ofte større kapitalinteresser tilstede, hvor man
starter sådanne industrivirksomheder, ofte er der tale om aktie
selskaber, og det gør, at hele sikkerhedsstillelsen kan blive noget
mere tvivlsom. I det hele taget mener jeg, at sikkerheden dér
ikke er så god, som hvor det drejer sig om fiskerfartøjer. Man
ved jo, at i den slags industrier kan det være noget svingende; hvis
industriens afsætningsforhold forandres på en eller anden måde,
kan den slags bygninger og maskiner blive ret værdiløse.“

53. Lov om ophævelse af lov nr. 79 af 19. marts
1930, jfr. lov nr. 91 af 31. marts 1936 og lov nr. 524 af
22. december 1947, om oprettelse af et fiskeriråd. (Fiske
riminister Chr. Christiansen). [A. sp. 681. — C. sp. 39].
Fremsat skriftligt i folketinget 4/n (F. sp. 618). 1. beh. 10/u
(F. sp. 796). Partiernes ordførere: Johs. E. Larsen, Damsgaard,
Baagø-Hansen. Steen, Lynnerup Nielsen og Søren Olesen.
2. beh. 12/n (F. sp. 822). 3. beh. 18/n (F. sp. 1039). Loven
stadfæstet 10. december 1953. (Lovt. nr. 325).
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Ved loven ophæves det i 1930 oprettede fiskeriråd fra 31.
marts 1954 at regne.
Som begrundelse herfor anføres i bemærkningerne til det af
fiskeriministeren fremsatte lovforslag:
„Fiskerirådet blev oprettet ved lov nr. 79 af 19. marts 1930
med det formål at følge udviklingen af dansk fiskeri og afsætnin
gen af fisk og fiskeprodukter, at overveje og fremsætte forslag til
foranstaltninger, der skønnes påkrævede eller nyttebringende
for fiskerierhvervets trivsel og udvikling, herunder også at søge
erhvervets konkurrenceevne styrket og afsætningen af erhver
vets produkter i ind- og udland fremmet.
Som grundlag for udarbejdelsen af forslaget til denne lov var
benyttet et udkast udarbejdet af det i 1929 nedsatte, såkaldte
„markedsudvalg“, i hvis rapport I var fremsat tanken om op
rettelse af et fiskeriråd med fornævnte opgaver.
I sin indstilling om oprettelse af et fiskeriråd understregede
markedsudvalget, at det var tænkt som et midlertidigt organ,
der skulle virke i en overgangsperiode, idet markedsudvalget kun
anså fiskerirådet, for hvilket fiskeridirektøren (nu departements
chefen i fiskeriministeriet) skulle være formand, for en foranstalt
ning, der var nødvendig, indtil fiskerierhvervet selv havde udbygget
sine organisationer således, at disse gennem et fællesorgan kunne
påtage sig de opgaver, som på daværende tidspunkt foresloges
tillagt fiskerirådet............
I de forløbne år har fiskerirådet udført et anerkendelsesværdigt
arbejde, ikke mindst under de for fiskeriet særdeles besværlige
år forud for sidste verdenskrig, hvor særlig eksportforholdene
som følge af kontingenteringer m. v. gav anledning til vanske
ligheder.
Under krigen og i de derefter følgende år har rådets virksom
hed imidlertid været af stærkt begrænset omfang. Dette skyldes,
at erhvervets organisationer efterhånden er blevet så stærkt
udbygget, at det naturlige grundlag for fiskerirådets virksomhed
er blevet væsentligt indskrænket. Da fiskerierhvervets hovedorga
nisationer nu endda har ment selv at burde etablere en erhvervs
repræsentation, der kan påtage sig at varetage hele erhvervets
interesser overfor lovgivningsmagten og administrationen samt
at stå som koordinerende organ ved udarbejdelsen af sådanne
forslag af fælles interesse, som erhvervet måtte finde rimeligt at
fremsætte til forbedring af erhvervets forhold, er forudsætningerne
for fiskerirådets videre virksomhed herefter helt bortfaldet, hvor
for loven foreslås ophævet fra og med udgangen af finansåret
1953—54, til hvilket tidspunkt man må påregne, at erhvervets
egen fællesrepræsentation er oprettet.“
Lovforslaget blev tiltrådt af alle partier og vedtaget enstem
migt i folketinget.
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54. Lov om ændring i lov vedrørende personlig skat
til kommunen. (Indenrigs- og boligminister Kjærbøl). [A. sp.
1923. — C. sp. 489].
Fremsat skriftligt i folketinget 4/2 (F. sp. 3067). 1. beh. 10/2
(F. sp. 3191). Partiernes ordførere: Ove Hansen, Lorentzen,
Aksel Møller, Axel Sørensen, Alfred Jensen og Søren Olesen.
Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Ove Hansen, Heising,
Urban Hansen [næstformand], Kai Jensen, Hans Knudsen, Johs.
E. Larsen, M. Larsen [formand], Peter Nielsen, Lorentzen, An
ders Andersen, N. Chr. Christensen, Paabøl, Edvard Sørensen,
Aksel Møller, Jørgen Jørgensen (Ullerup), Weikop og Rager
(fra n/3 Axel Sørensen)). Betænkning (B. sp. 473) afgivet 26/3.
(Ordfører: Ove Hansen). 2. beh. x/4 (F. sp. 4739). Henvist til
fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning (B. sp. 493) af
givet 1/4. 3. beh. 6/4 (F. sp. 4808). Loven stadfæstet 13. april 1954.
(Lovt. nr. 124).

Kommunerne udenfor hovedstaden har hidtil været plig
tige at beskatte selv ganske små indkomster, idet den kommunale
valgret var betinget af skattes varelse til kommunen. Ved lov
nr. 335 af 22. december 1953 ændredes sidstnævnte forhold,
og dette foranledigede indenrigs- og boligministeren til i folke
tinget at fremsætte et forslag til ændring af lov nr. 28 af 18.
februar 1937 vedrørende personlig skat til kommunen, hvor
efter der ikke skulle gælde nogen begrænsning med hensyn til
retten til nedsættelse af den skattepligtige indkomst for skatte
ydere med forholdsvis ringe indkomst, stor børneflok, alder
dom, sygdom, store tab og uheld i det sidste år. Desuden skulle
der i loven indføjes en ny regel, hvorved kommunalbestyrelsen
bemyndigedes til at fritage skatteindtægter under en af kom
munalbestyrelsen fastsat grænse for skattepligt.
Som begrundelse herfor anførte indenrigs- og boligministeren
ved fremsættelsen af lovforslaget:
„Kommunerne udenfor hovedstaden er efter de gældende
regler pligtige at beskatte alle positive indkomster. For de
mindre indkomsters vedkommende står besværet og udgifterne
herved i mange tilfælde ikke i rimeligt forhold til den indtægt,
kommunen oppebærer i skat af disse indkomster, og da det ikke
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længere af hensyn til bevarelsen af den kommunale valgret er
nødvendigt at foretage ansættelse til kommuneskat, har rege
ringen fundet det rimeligt at give kommunerne adgang til at
ændre deres ligningsregler således, at indkomster under en vis
lavere grænse udgår af beskatningen. Kommunerne er efter de
gældende regler stort set frit stillet med hensyn til, hvorledes de
vil tilrettelægge ligningen, og i overensstemmelse hermed har
man ved forslaget overladt det til hver enkelt kommunalbesty
relse at afgøre, om den ønsker at ændre sine ligningsregler, lige
som man har stillet kommunerne frit med hensyn til, hvor en
eventuel minimumsgrænse for påligning af skat skal sættes.“
Lovforslaget lod sig ikke gennemføre i den foreslåede affat
telse, men under sagens behandling i et folketingsudvalg enedes
et flertal (socialdemokrater og radikale) om at foreslå retten til
nedsættelse af skatteansættelser holdt indenfor 70 pct., dog
således at indkomster mellem 1 300 kr. og 1 500 kr. i landkom
munerne og indkomster mellem 1 600 kr. og 1 900 kr. i køb
stæderne kan nedsættes med indtil 80 pct. Endvidere kan ind
komster mellem 1 200 kr. og 1 300 kr. i landkommunerne og
indkomster mellem 1 500 kr. og 1 600 kr. i købstæderne ned
sættes med indtil 90 pct. Indkomster i landkommunerne på
1 200 kr. og derunder og i købstæderne på 1 500 kr. og derunder
kan efter ligningsmyndighedernes skøn helt fritages for skatte
ydelse.
Udvalgets mindretal (venstre og konservative) anfører i be
tænkningen, at det ikke kan medvirke til forslagets gennemførelse,
„da det opretholder lovforslagets bestemmelse om, at kommunal
bestyrelsen kan bestemme, at skatteindtægter, der ligger under
den i ændringsforslaget fastsatte grænse, ikke beskattes.
Mindretallet vil iøvrigt gerne erkende, at ændringsforslaget
betyder en væsentlig forbedring af det oprindelige lovforslag, og
at den divergens, der er mellem flertallets og mindretallets opfat
telse, alene refererer sig til princippet om, at enhver bør betale
kommuneskat.“
Efter at flertallets ændringsforslag var vedtaget, vedtoges lov
forslaget i den ændrede affattelse med 87 stemmer (S, RV, DK
og DR) mod 43 (V og KF).
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55. Lov om ændring af loven om indkomstskat til
Københavns kommune m. m. (Indenrigs- og boligminister
Kjærbøl). [A. sp. 1919 — C. sp. 491].
Fremsat skriftligt i folketinget 4/2 (F. sp. 3067). 1. beh. 10/2
(F. sp. 3211). Partiernes ordførere: Heising, Paabøl, Aksel
Møller, Axel Sørensen og Søren Olesen. Henvist til samme
udvalg som den nærmest foregående sag. Betænkning (B. sp.
475) afgivet 26/3 (Ordfører: Heising). 2. beh. x/4 (F. sp. 4744).
Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning (B.
sp. 495) afgivet 74- 3. beh. 6/4 (F. sp. 4809). Loven stadfæstet
13. april 1954. (Lovt. nr. 123).
Loven går ud på at ophæve eller nedsætte den kommu
nale indkomstskat til hovedstadskommunerne for de laveste
indkomstgrupper.
Baggrunden herfor er den ved lov nr. 335 af 22. december
1953 stedfundne ændring i den kommunale valglov, hvorefter
ansættelse til kommuneskat ikke længere er en betingelse for kom
munal valgret.
Indkomstskatten til Københavns, Frederiksberg og Gen
tofte kommune opkræves i henhold til lov nr. 110 af 18. april
1910 med senere ændringer efter en rateskala, hvis grundbeløb
hidtil har andraget 4 kr. af skatteindtægter på 1 000 kr. og der
under samt eksempelvis 80 kr. af 2 000 kr., 240 kr. af 4 000 kr.
og 780 kr. af 10 000 kr. Grundbeløbene kan i hver af kommu
nerne enten forhøjes eller nedsættes med en ensartet procent
efter den pågældende kommunes behov.
Ved nærværende lov bestemmes, at indkomster under
1 500 kr. ikke skal beskattes, og at skattens grundbeløb skal
nedsættes for alle skattebeløb på under 4 000 kr. For indkom
ster på 1 500 kr. bliver grundbeløbet f. eks. kun 20 kr. mod
hidtil 42 kr., for indkomster på 2 000 kr. 60 kr. mod hidtil
80 kr. og på 3 000 kr. 150 kr. mod hidtil 160 kr.
Loven finder første gang anvendelse ved skatteligningen
for skatteåret 1954—55. Den vil for Københavns kommune
medføre, at ca. 50 000 skatteydere udgår af den kommunale
beskatning, hvilket svarer til 12—13 pct. af samtlige skatte
ydere i kommunen. For Frederiksberg og Gentofte kommuners
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vedkommende udgør de tilsvarende tal ca. 9 000 (14 pct.) og
ca. 5 000 (11 pct.).
Lovforslaget mødte i folketinget tilslutning hos socialdemokra
tiet, det radikale venstre, kommunisterne og retsforbundet, mens
venstre og det konservative folkeparti ikke kunne tiltræde det i
den foreliggende affattelse.
I betænkningen fra det udvalg, der fik sagen til behandling,
indstillede et flertal (socialdemokrater og radikale) lovforslaget til
vedtagelse i uændret form, hvorimod et mindretal (venstre og
konservative) anfører, at det ikke kan anbefale lovforslaget. „Det
nævnte mindretal ville have fundet en mindre forhøjelse af den
skattefri indtægtsgrænse rimelig og har i udvalget søgt støtte der
til. Da et flertal imidlertid har tilsluttet sig ministerens forslag,
afstår mindretallet fra at stille ændringsforslag.“
Lovforslaget vedtoges uændret med 85 stemmer mod 49, idet
1 grønlandsk medlem hverken stemte for eller imod.

56. Lov om ændring i lov nr. 84. af 31. marts 1937
om økonomisk udligning m. v. mellem Københavns
kommune og Frederiksberg og Gentofte kommuner. (In
denrigs- og boligminister Kjærbøl). [A. sp. 203. — C. sp. 25].
Fremsat skriftligt i folketinget 20/10 (F. sp. 185). 1. beh.
3O/io (F. sp. 601). Partiernes ordførere: Urban Hansen, Anker
Lau, Hanne Budtz, Rager og Tholstrup). 2. beh. 4/n (F. sp.
635). 3. beh. 6/n (F. sp. 771). Loven stadfæstet 17. november 1953.
(Lovt. nr. 297).
Ved lov nr. 48 af 14. februar 1951 (årbog 1950—51, side
245) blev der gennemført forskellige ændringer i den siden 1937
gældende udligningsordning for de tre store hovedstadskom
muner. Den væsentligste ændring gik ud på, at der blev indført
en særlig pristalsregulering af de udligningstilsvar, som Frede
riksberg og Gentofte kommuner efter lovens iøvrigt ret kom
plicerede beregningsmåde har overfor Københavns kommune.
Man søgte herved at begrænse de virkninger, som ændringerne
i prisniveauet siden 1937 havde medført, og som ikke var forud
set ved lovens udarbejdelse.
Det blev endvidere bestemt, at loven kun skulle have
virkning til og med udgangen af regnskabsåret 1953—54, og at
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en særlig voldgiftsret inden den 1. oktober 1953 skulle afgive en
udtalelse til indenrigs- og boligministeren om, hvorvidt og da i
hvilke henseender ændringer i loven måtte være ønskelige under
hensyn til de tre kommuners indbyrdes stilling på det tidspunkt,
udtalelsen blev afgivet.
Den 28. september 1953 afgav voldgiftsretten betænkning
til indenrigs- og boligministeriet. Det fremgår af betænkningen,
der var trykt som bilag til lovforslaget, at man var blevet enig
om at gennemføre en ændring af den praksis, man hidtil havde
fulgt med hensyn til beregningen af de beløb, hvormed de tre
kommuners pensionsudgifter indgår i det til grund for udlig
ningsberegningen liggende udgiftstal. Denne ændring af bereg
ningsmåden kunne ske, uden at selve loven ændredes.
Bortset herfra udtalte retten, at selvom en almindelig
revision af hele udligningsordningen måske efter en tilbunds
gående undersøgelse måtte vise sig at være ønskelig, havde man
dog ikke fundet tiden inde til at søge gennemført en sådan gen
nemgribende revision nu, da hele spørgsmålet om en reform af
vort skattesystem og af byrdefordelingen mellem stat og kom
mune er i støbeskeen.
I overensstemmelse hermed foresloges den gældende ord
ning forlænget til udgangen af regnskabsåret 1955—56, således at
forslag til lovens revision først skal fremsættes i folketingsåret
1955—56, og hertil sluttede såvel regeringen som folketinget sig
ved gennemførelsen af nærværende lov.
I indstillingen til indenrigs- og boligministeren fremhæver
repræsentanterne for de tre implicerede hovedstadskommuner
dog som en forudsætning for ordningens forlængelse, at gennem
førelsen af en omfattende skattereform eller en omlægning af
byrdefordelingen mellem stat og kommune med virkning fra et
tidligere tidspunkt end 1. april 1956 skal have til følge, at enhver
af kommunerne kan forlange, at voldgiftsretten genoptager sit
arbejde med henblik på udarbejdelse af forslag til den revision af
udligningsordningen, som en nyordning på de nævnte områder
måtte begrunde.
Lovforslaget vedtoges i folketinget uændret og enstemmigt,
idet de 2 grønlandske repræsentanter afholdt sig fra at stemme.
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57. Lov om ændringer i loven om den fælleskom
munale udligningsfond. (Vedrørende tilskud til skoleud
gifter m. V.). (Indenrigs- og boligminister Kjærbøl). [A. sp.
2069. — C. sp. 259].
Fremsat skriftligt i folketinget 19/2 (F. sp. 3718). 1. beh.
4/3 (F. sp. 3760). 2. beh. 9/3 (F. sp. 3875). 3. beh. n/3 (F. sp.
4048). Loven stadfæstet 17. marts 1954. (Lovt. nr. 67).
Ved loven reguleres kommunernes tilskud fra udligningsfon
den til dækning af skoleudgifter for regnskabsårene 1954-55—
1956-57 således, at tilskuddet ydes efter følgende regler:
„Af gennemsnitsudgiften indtil 100 kr. tilskydes 3/5, af den
del af udgiften, der ligger mellem 100 kr. og 200 kr., tilskydes
2/5, og af den del af udgiften, der ligger mellem 200 kr. og 300
kr., tilskydes
medens det overskydende beløb bæres af kom
munen alene.“
Samtidig ophæves den ved lov nr. 374 af 21. december 1938
foretagne ændring i loven om den fælleskommunale udlignings
fond, hvorefter der kunne ydes tilskud til fremstilling af sera
og vacciner.

Ved fremsættelsen af lovforslaget anførte indenrigs- og bolig
ministeren bl. a.:
„Tilskuddet fra udligningsfonden til kommunernes skoleud
gifter ydes efter en faldende skala i forhold til kommunernes gen
nemsnitsudgift pr. undervisningspligtigt barn.
De i loven om den fælleskommunale udligningsfond af 14. april
1937 fastsatte tilskudsregler er i årenes løb blevet reguleret på
grund af prisstigninger. Regulering fandt første gang sted i 1948
og senere ved lov af 28. marts 1951.
Efter den sidstnævnte lov ydes tilskuddene efter en udgifts
skala på 100 kr., 175 kr. og 250 kr. Af gennemsnitsudgiften indtil
100 kr. pr. barn ydes således et tilskud på 3/s, af det overskydende
beløb indtil 175 kr. 2/5 og af det overskydende beløb indtil 250 kr.
Vs- Det højeste tilskud pr. undervisningspligtigt barn udgjorde
herefter 105 kr.
Gennemførelsen af disse tilskudssatser medførte, at kommu
nerne i det første år efter lovens ikrafttræden, d. v. s. regnskabs
året 1951—52, fik et tilskud, der svarede til ca. 39 pct. af de sam
lede tilskudsberettigende udgifter.
Loven af 1951 gælder imidlertid kun til og med regnskabsåret
1953—54. Hvis man ikke skal falde tilbage på de meget lave satser
efter 1937-loven, er en ny lov nødvendig.
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Stigningen i kommunernes skoleudgifter er imidlertid fortsat
i de senere år, uden at tilskuddene fra udligningsfonden er steget
tilsvarende.
Det forekommer mig derfor rimeligt ikke blot at forlænge de
gældende bestemmelser, men påny at regulere tilskudsreglerne.
Efter forslaget skal tilskuddene ydes på grundlag af en udgifts
skala på 100 kr., 200 kr. og 300 kr., men iøvrigt efter de hidtidige
satser. Det maksimale tilskud pr. undervisningspligtigt barn vil
herefter udgøre 120 kr.
Den foreslåede forhøjelse af satserne vil for regnskabsåret
1954—55 betyde en merudgift for fonden på godt 5 mill. kr. Kom
munerne vil herefter atter få dækning for ca. 39 pct. af de tilskudsberettigende udgifter. Ligesom tidligere foreslås de nye regler gjort
gældende for en 3-årig periode fra og med regnskabsåret 1954—55.
Samtidig stilles som nævnt forslag om at ophæve loven af
21. december 1938 om tilskud til fremstilling af sera og vacciner
m. v. Denne lov havde sin betydning de første år, den gjaldt, men
efterhånden har den — på grund af den store udvikling, der er sket
indenfor lægevidenskaben — mistet sin praktiske betydning, og
udligningsfondens udgifter til refusion af serumudgifter m. v.
beløb sig i 1952—53 til knap 29 000 kr.; heraf er hovedparten
ydet til statens seruminstitut. Spørgsmålet om lovens ophævelse
har været drøftet med de interesserede parter, og der er enighed
om, at denne refusionsordning bør ophøre.“
Lovforslaget vedtoges i folketinget uden forhandling uændret
og enstemmigt.

58. Lov om midlertidig ændring i loven om den
fælleskommunale udligningsfond (vedrørende udskriv
ningen af fælleskommunal indkomstskat for skatteåret
1954—55). (Indenrigs- og boligminister Kjærbøl). [A. sp. 2185.
— C. sp. 353].
Fremsat skriftligt i folketinget 5/3 (F. sp. 3858). 1. beh. 11 /3
(F. sp. 4049). Partiernes ordførere: Hans Knudsen, Edvard Sø
rensen, Poul Møller, Bertel Dahlgaard, Alfred Jensen og Oluf
Pedersen. Henvist til samme udvalg som forslag til lov om ud
skrivning af indkomst- og formueskatten til staten for skatte
året 1954—55 m. fl. lovforslag (se foran under nr. 13). Betænk
ning (B. sp. 433) afgivet 23/3. (Ordfører: Hans Knudsen). 2. beh.
25/3 (F. sp. 4532). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Til
lægsbetænkning (B. sp. 477) afgivet 26/3. 3. beh. 30/3 (F. sp.
4655). Loven stadfæstet 31. marts 1954. (Lovt. nr. 101).
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Fra og med skatteåret 1950—51 har der været gennemført
en midlertidig nedsættelse af indkomstskatten for familieforsørgere
med skalaindkomster under 30 000 kr. Disse nedsættelser er af
skattetekniske grunde blevet gennemført ved en ændring af den
i loven om den fælleskommunale udligningsfond fastsatte skatte
skala for familieforsørgere, og til gengæld for nedgangen i skatte
udskrivningen har udligningsfonden fra statskassen modtaget
et for hvert af skatteårene nærmere fastsat beløb.
For skatteårene 1952—53 og 1953—54 gennemførtes tillige
en forhøjelse af de skattefri skalaindkomster såvel for forsørgere
som for ikke-forsørgere, og samtidig nedsattes den fælleskom
munale indkomstskat for ikke-forsørgere med de laveste skala
indkomster.
Det af indenrigs- og boligministeren fremsatte forslag til
nærværende lov tilsigtede en yderligere forhøjelse af de skatte
fri skalaindtægter, for forsørgere til 4 000 kr. og for ikke-for
sørgere til 2 000 kr. Herved ville ca. 140 000 skatteydere, der
efter skalaerne for skatteårene 1953—54 skulle svare mindre
skattebeløb, nu blive helt fritaget for indkomstskat til den
fælleskommunale udligningsfond, og ikke-forsørgere med skala
indkomster fra 2 000 kr. til 5 000 kr. ville opnå en mindre skatte
lempelse.
Til gengæld for nedsættelsen af skatteudskrivningen fore
sloges det af statskassen at yde udligningsfonden en refusion
på 60 mill. kr. som grundbeløb mod 55 mill. kr. for skatteåret
1953—54. Dette grundbeløb skulle reguleres efter udskrivnings
procenten for den fælleskommunale indkomstskat.
Under sagens behandling i folketinget viste det sig, at den
ikke lod sig gennemføre uændret. I det udvalg, hvortil lovfor
slaget tillige med flere andre skatteforslag henvistes, opnåedes
imidlertid enighed om nogle ændringer, som indenrigs- og bolig
ministeren kunne tiltræde.
Mens bundgrænsen for indkomstskattepligt efter den fælles
kommunale skattelov var foreslået forhøjet med 400 kr. for for
sørgere og med 500 kr. for ikke-forsørgere, foresloges disse tal
nu nedsat til henholdsvis 200 kr. og 300 kr., så at bundgrænsen
blev 3 800 kr. for familieforsørgere mod tidligere 3 600 kr. og
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1 800 kr. for andre skatteydere mod tidligere 1 500 kr. Desuden
skulle den foreslåede lettelse for ikke-familieforsørgere med
skalaindtægter på 2 000—5 000 kr. bortfalde.
Samtidig foresloges det at foretage en teknisk ændring
vedrørende det vederlag, som kommunerne skal have for op
krævning af fælleskommunal indkomst- og formueskat.
Efter at de nævnte ændringsforslag var vedtaget ved 2. be
handling, vedtoges lovforslaget ved 3. behandling enstemmigt
med 135 stemmer, idet 6 medlemmer (DK) undlod at stemme.

59. Lov om ændring i lov om kommunale valg og
lov om valg til folketinget. (Indenrigs- og boligminister
Kjærbøl). [A. sp. 229. — C. sp. 113].
Fremsat mundtligt i folketinget 21/i0 (F. sp. 207). 1. beh.
27/io (F. sp. 426). Partiernes ordførere: Holger Eriksen, Jens
Chr. Christensen, Poul Sørensen, Steen, Alfred Jensen og Søren
Olesen. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Holger Eriksen,
Ove Hansen, Kai Jensen, Kjældgaard, Holger Larsen, M.
Larsen [formand], Lars M. Olsen, Edel Saunte [sekretær],
Jens Chr. Christensen, Arnth Jensen, Lorentzen, Edvard
Sørensen, Ostergaard, Poul Sørensen, Jørgen Jørgensen
[Ullerup], Aksel Møller og Steen). Betænkning (B. sp. 121)
afgivet 3/12. (Ordfører: Holger Eriksen). 2. beh. 8/12 (F. sp.
1519). 3. beh. 15/12 (F. sp. 1925). Loven stadfæstet 22. december
1953. (Lovt. nr. 335).
Loven lemper i væsentlig grad den kommunale valglovs
regler om skattebetaling som betingelse for valgret, ligesom den
ophæver opholdsbetingelsen, bortset fra bevarelse af en kortvarig
frist, som praktiske hensyn gør det nødvendigt at fastholde.
Samtidig har man benyttet lejligheden til at ændre en række
bestemmelser af praktisk karakter i den kommunale valglov,
for en stor dels vedkommende for at bringe de pågældende
bestemmelser i overensstemmelse med tilsvarende regler i folke
tingsvalgloven. Også i sidstnævnte lov er der — under sagens
behandling i folketinget — foretaget nogle ændringer af praktisk
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karakter. I overensstemmelse hermed blev der gjort en til
føjelse til lovforslagets titel, som oprindelig var: „forslag til lov
om ændring i lov om kommunale valg.“
Om formålet med det oprindelige af indenrigs- og boligmini
steren fremsatte lovforslag, der undergik en lang række ændringer
under sagens behandling i folketinget, anføres i bemærkningerne
til lovforslaget:
„Ifølge den gældende kommunale valglov er valgretten til de
kommunale råd bl. a. betinget af, at vælgeren på valgets tids
punkt er skatteyder til den kommune, hvor han har bopæl,
ligesom vælgeren skal have betalt de ham eller hende pålignede
kommunale skatter for nogle nærmere betegnede kvartaler forud
for valget. Tilsvarende betingelser for valgret er ikke opstillet
ved valg til folketinget, og regeringen er af den opfattelse, at
disse bestemmelser ikke længere bør opretholdes. Der har forud
for tidligere kommunale valg været fremsat forslag om ophævelse
af disse bestemmelser, som fortrinsvis rammer de mindrebemidlede. Det er bekendt, at en lang række kommuner påligner per
soner, som ikke har så store indtægter, at de bliver ansat til
personlig skat til kommunen, et mindre beløb, i almindelighed
2 eller 4 kr., for at de pågældende ikke skal miste deres kom
munale valgret. Regeringen må anse en sådan fremgangsmåde,
hvor borgerne så at sige skal betale for at bevare en af det demo
kratiske samfunds grundlæggende rettigheder, for utidssvarende,
og man foreslår derfor skattebetingelserne for valgret til kommu
nale råd ophævet. Man henleder i denne forbindelse opmærksom
heden på, at den nyere lovgivning med hensyn til f. eks. aldersog invaliderentemodtageres skatteansættelse ofte medfører, at
de pågældende ikke skal ansættes til skat overhovedet, og det
må derfor nu forekomme endnu mere urimeligt end tidligere at
bevare de her omhandlede bestemmelser.
Endvidere har regeringen ment at bopælsbetingelserne burde
lempes således, at opholdskravet ikke går ud over, hvad der må
anses for at være nødvendigt for at kunne affatte og berigtige de
til valgets foretagelse fornødne valglister.
Bortset fra de foranstående ændringer i den gældende kom
munale valglov tilsigter forslaget at skabe overensstemmelse
mellem den nævnte valglov og den nye lov om valg til folketinget.
På enkelte punkter foreslås dog yderligere ændringer, bl. a. som
følge af de ved det senest afholdte folketingsvalg indvundne
erfaringer.“
Lovforslaget blev i folketinget underkastet en indgående
1. behandling, under hvilken stærkt afvigende synspunkter på flere
punkter gjordes gældende. Det henvistes derefter til et udvalg,
hvis arbejde med sagen resulterede i en række ændringsforslag,
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hvoraf nogle var stillet af udvalget som helhed, andre af et flertal
eller mindretal. Herudover stilledes ved 3. behandling nogle
ændringsforslag, som var af redaktionel karakter og var tiltrådt
af hele udvalget.
Efter at mindretalsforslagene var forkastet og de øvrige
ændringsforslag vedtaget, blev lovforslaget som helhed vedtaget
med 90 stemmer mod 55, idet hverken venstre eller det konser
vative folkeparti kunne tiltræde lovforslaget i den form det fik
efter afstemningen om ændringsforslagene.
Hvad loven går ud på, er i hovedsagen følgende:

Valgret til de kommunale råd har enhver folketingsvælger,
som har betalt de ham pålignede direkte skatter til kommunen
indenfor det forud for valget senest afsluttede skatteår eller,
såfremt sådan påligning ikke har fundet sted, har betalt de
tilsvarende skatter indenfor det påfølgende skattehalvår. Der
ses herved bort fra erhvervsskat. For personer, der er til
flyttet en kommune efter 1. juli i det kalenderår, som ligger
umiddelbart forud for valgåret, gælder særlige regler.
I det omfang, ægtefæller er sambeskattet, betragtes ved
bedømmelsen af hustruens valgret en manden påhvilende
skatterestance som også påhvilende hende. Såfremt ægteman
den er afgået ved døden, eller ægteskabet er ophørt ved skils
misse, eller ægtefællerne er separeret ved bevilling eller dom
inden valglisternes endelige berigtigelse, vil en hustru ikke kunne
slettes af de kommunale valglister på grund af de manden på
hvilende skatterestancer, men alene på grund af restancer med
hensyn til de hustruen selvstændigt pålignede skattebeløb.
Denne bestemmelse finder tilsvarende anvendelse i tilfælde,
hvor ægtefællerne lever faktisk adskilte, og hvor der af denne
grund er truffet bestemmelse om, at sambeskatning ikke finder
sted for det skatteår, i hvilket valget afholdes.
Personer, som efter den 1. april 2 år før valgets afholdelse
har været indkaldt til aftjening af værnepligt, herunder civilt
arbejde, kan ikke slettes af valglisten ved dennes endelige
berigtigelse på grund af restancer med betaling af pålignede
direkte kommunale skatter, der vedrører tiden fra og med det
kvartal, i hvilket den pågældende gav møde til aftjening af
14
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værnepligt, til og med det kvartal, i hvilket han blev hjemsendt.
Det samme gælder for de pågældende værnepligtiges hustruer.
Personer, som er optaget på den kommunale valgliste,
men som ikke senest ved den endelige berigtigelse af valglisten
opfylder valgretsbetingelserne med hensyn til betaling af pdlignede skatter til valgkommunen eller eventuelt en tidligere
opholdskommune, skal slettes af valglisten.
Eftergivelse af personlig kommuneskat kan kun finde sted i
ganske særlige tilfælde, når den skattepligtiges indtægt som
følge af sygdom og dødsfald, trykkende familieforhold, ind
kaldelse til militærtjeneste, arbejdsløshed og andre lignende
forhold er blevet væsentligt mindre end den indkomst, hvorefter
kommuneskatten er lignet, og den pågældendes formueforhold
iøvrigt skønnes at være til hinder for betaling af det fulde pålignede skattebeløb. Om eftergivelse skal der indgives skriftligt
andragende til kommunalbestyrelsen, og beslutning om skatte
eftergivelse skal — efter at den pågældendes økonomiske for
hold er blevet undersøgt — træffes af kommunalbestyrelsen i
et af sammes møder. Ingen kan for noget skattekvartal — hvis
kommuneskatten forfalder halvårsvis, da for noget skattehalvår
— opnå eftergivelse med mere end halvdelen af kvartalets
(halvårets) skat; hvor eftergivelse finder sted på grund af syg
dom, dødsfald eller iøvrigt undtagelsesvis, hvor ganske særlige
omstændigheder måtte tale derfor, kan eftergivelsen dog efter
omstændighederne tilstås med indtil 2 trediedele af kvartalets
eller halvårets skat. Eftergivelse (herunder henstand og ud
sættelse, som er bevilget i henhold til andragende, der er ind
givet senere end 30. september forud for valget, vil dog ingen
sinde kunne tages i betragtning ved bedømmelse af ved
kommendes valgret.
Den pålignede personlige skat, der kommer i betragtning
som betingelse for udøvelse af valgret, og som ikke er betalt
inden valglisternes endelige berigtigelse, vil være at betragte
som restance, selvom der er givet henstand eller udsættelse
med skattebeløbenes betaling. Dette gælder dog ikke, hvis
andragende om henstand eller udsættelse er indgivet senest
den 30. september forud for valget, og dette andragende er
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bevilget, og der kunne være bevilget eftergivelse med det ved
valglisternes berigtigelse resterende beløb ifølge foranstående
bestemmelse, eller skatteyderen bar overholdt en ham i hen
hold til nævnte andragende bevilget afdragsordning.
Godtgør en vælger, som er blevet slettet af valglisten på
grund af skatterestance, at han har betalt sine i betragtning
kommende kommuneskatter, forinden den endelige berigtigelse
af valglisten fandt sted, skal han optages på denne, uden at
det kræves, at han først har erhvervet dom for optagelse på
listen.
Valgbar til kommunalbestyrelser samt til hvervet som valgt
kommunal revisor i købstæderne er enhver, som er valgberet
tiget ved de kommunale valg i de pågældende kommuner,
medmindre vedkommende er straffet for en handling, der i
almindeligt omdømme gør ham uværdig til at være medlem af
kommunale råd. Medlemmer af Københavns magistrat samt
politidirektøren i København kan dog ikke vælges til medlem
mer af borgerrepræsentationen.
Den nyvalgte kommunalbestyrelse afgør endeligt, hvorvidt
en opstillet kandidat har mistet sin valgbarhed på grund af
straf, og valgbestyrelsen kan ikke undslå sig for at stille en
kandidat til valg, selvom denne er straffet. Kommer et kommu
nalbestyrelsesmedlem i et tilfælde, der ville udelukke ham fra
valgbarhed, afgør kommunalbestyrelsen, hvorvidt han skal
udtræde af kommunalbestyrelsen; er forhindringen forbigående,
kan han efter kommunalbestyrelsens beslutning midlertidigt
fritages for forretningerne, til forhindringen er ophørt.
Ved fremsættelsen af lovforslaget udtalte indenrigs- og bolig
ministeren herom:
„Efter den nugældende lovgivning stilles der ikke nogen van
delsbetingelser for at have valgret til de kommunale forsamlinger,
hvorimod valgbarhed stadig er betinget af, at den pågældende
opfylder de vandelsbetingelser, der var indeholdt i den tidligere
rigsdagsvalglov. Det må anses for naturligt, at man nu ophæver
disse særlige vandelsbetingelser også for de kommunale råds ved
kommende; disse betingelser er jo nu forsvundet i den øvrige
lovgivning. På den anden side bør der formentlig stadig findes
bestemmelser om, at det fornemste kommunale tillidshverv er
betinget af en vis vandel. Ved den nye grundlov og ved loven om
14*
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valg til folketinget er spørgsmålet om, hvorvidt en idømt straf
skal medføre tab af valgbarhed, henlagt til folketingets egen
afgørelse, og på linie hermed foreslås det, at også det enkelte
kommunale råd selv skal have den endelige afgørelse af, om et
medlem på grund af en straf bør være udelukket fra at have
sæde i rådet.“

Mens kommunerne tidligere kunne have forskellig valgdag,
bestemmes det nu, at valgene skal foregå på en af indenrigs- og
boligministeren fastsat dag i første halvdel af marts måned.
Valglisterne vil fremtidig kunne udarbejdes ved, at der i
hver kommune tages afskrift af folketingsvalglisten med til
hørende tillægsliste. På tillægslisten optages dog kun de per
soner, der i tiden fra 1. marts til 16. marts kan ventes at ville
opfylde aldersbetingelsen for valgret, og som inden 1. marts
opfylder de øvrige betingelser for valgret. Såfremt en eller
flere personer på grund af fejl ved valglisternes udarbejdelse
ikke er optaget på disse, kan kommunalbestyrelserne i et møde,
der afholdes senest 3 dage før afstemningsdagen, foranledige
sådanne fejl berigtiget.
I lighed med, hvad der gælder ved folketingsvalg, kan
kommunalbestyrelsen vedtage forud for afstemningen at ud
sende valgkort til vælgerne. Man har i det hele taget søgt at få
reglerne for kommune- og folketingsvalg gjort så ensartede som
muligt. Særlig skal nævnes, at adgangen til at afgive stemme
ved indsendelse af stemmeseddel fremtidig bliver den samme
efter den kommunale valglov som efter folketingsvalgloven.
I sidstnævnte lov har man samtidig foretaget nogle mindre
ændringer vedrørende reglerne om indsendelse af stemmesedler,
ligesom det bestemmes, at folketingsvalglisterne skal ud
arbejdes en måned tidligere end før.
Loven indeholder også tekniske ændringer af anden karak
ter. På foranledning af Amtsrådsforeningen har man således i
den kommunale valglov indføjet en bestemmelse om, at amts
rådet kan bestemme, at kandidaternes navne ikke skal opføres
på de stemmesedler, der anvendes ved amtsrådsvalgene.
I betænkningen fra det folketingsudvalg, der behandlede
lovforslaget, anføres bl. a., at der under udvalgets forhandlinger
blev opnået flertal (socialdemokratiet og det radikale venstre) for,
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at „de gældende regler om betingelserne for kommunal valgret
alene ændres således, at personer, som ikke er ansat til skat på
grund af ringe indkomst, ikke skal være afskåret fra at udøve
kommunal valgret, og at der ikke som betingelse for kommunal
valgret opstilles noget krav om en vis tids ophold i den kommune,
hvor valgretten skal udøves. De gældende bestemmelser om beta
ling af de kommunale skattebeløb, som er pålignet den enkelte
kommunes beboere, foreslås derimod opretholdt.“ Flertallet ind
stillede endvidere, at skatteydere, som har overholdt en dem be
vilget afdragsordning med hensyn til afvikling af en skatterestan
ce, skal bevare deres kommunale valgret, selvom de endnu på
valgets tidspunkt står i restance med mere end halvdelen af det
skyldige skattebeløb.
Dette kunne ikke tiltrædes af mindretallet (venstre og det
konservative folkeparti), der fastholdt kravet om, at vælgerne
skulle være skatteansatte, og ligeledes gik imod flertallets forslag
angående afdragsvis afbetaling af skatterestancer, da disse nye
regler „kan gøre lovforslagets bestemmelser om skattebetaling
for at kunne opnå valgret til kommunevalgene ganske illusoriske,
ligesom administrative grunde også tilsiger at tage afstand fra
henstandsbestemmelsen. ‘ ‘
Det konservative folkepartis medlemmer „ville have fundet
det mindre betænkeligt ved en lovændring at have givet valgret
til ikke-skatteansatte, hvis man dermed havde opnået enighed
om, at de gældende bestemmelser om skatterestanternes stilling
blev bevaret.“
I betænkningen udtales iøvrigt bl. a.:
„Der er ikke i forslaget optaget bestemmelser om tilflytteres
adgang til at afgive stemme ved det kommunale valg i tilflyt
ningskommunen, og personer, som -flytter efter 31, januar, vil
således være afskåret fra at afgive stemme ved de kommunale valg
i marts måned. De pågældende ville i praksis sjældent kunne nå
inden valglisternes berigtigelse at fremskaffe dokumentation fra
fraflytningskommunen for, at de ikke er i restance med skat til
denne kommune, og iøvrigt ville administrationen af en tilflytter
ordning være forbundet med en del praktiske vanskeligheder for
kommunerne.
Berigtigelsen af såvel folketingsvalglisten som den kommunale
valgliste skal efter forslaget finde sted senest den 26. februar, og
her skal kommunalbestyrelsen tage stilling til de over begge valg
lister indkomne klager, ligesom man skal foranledige de personer
slettet af den kommunale valgliste, som efter § 1 på grund af
skatterestancer ikke er i besiddelse af valgret til kommunalbe
styrelsen.
Som en følge af, at bestemmelsen om ophold i en kommune
som betingelse for kommunal valgret nu i princippet er bortfaldet,
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foreslås det, at det oprindelige lovforslags tilføjelse til lovens § 37
om stemmeret til amtsrådsvalg for vælgere, som umiddelbart før
valget flytter fra een kommune til en anden i samme amtsråds
kreds, udgår. Denne bestemmelse ville efter det nu foreliggende
forslag kun få meget ringe betydning og medføre, at sognekom
munerne måtte have en særlig valgliste rede til disse vælgere.
Udvalget har endvidere fundet det rigtigt at foreslå ophævelse
af den gældende bestemmelse om, at listeforbund mellem to eller
flere kandidatlister kan anmeldes alene af de stillere, som har
indleveret de pågældende lister. Også kandidaterne bør efter
udvalgets opfattelse tiltræde anmeldelsen af listeforbund udfra
de samme betragtninger, som ligger bag den gældende regel
om, at kandidaterne skal godkende selve den anmeldte listebe
tegnelse.“
Ved lovforslagets 2. behandling forkastedes mindretallets
ændringsforslag, mens de øvrige ændringsforslag vedtoges, lige
som tilfældet var med nogle ændringsforslag, der stilledes til 3.
behandling, og som alle kunne tiltræde.
Ved 3. behandling udtalte Jens Chr. Christensen (V): »Jeg vil
gerne benytte lejligheden til at henstille til den højtærede minister,
at han i det cirkulære, der nu bliver udsendt angående lovændrin
gen, klart formulerer, hvad der skal forstås ved en truffen hen
standsordning, og klart formulerer, hvem der har bemyndigelse
til at træffe en sådan ordning. Endvidere vil jeg, da lovforslaget
på afgørende områder er i strid med mit partis principielle op
fattelse, anbefale, at man stemmer imod lovforslaget.“
Også Poul Sørensen (KF) tog afstand fra lovforslagets bestem
melser vedrørende skatterestanters mulighed for at bevare valg
retten, hvilke bestemmelser han iøvrigt fandt uklare og ønskede
nærmere præciseret.
Om dette spørgsmål udtalte indenrigs- og boligministeren i
nogle replicerende bemærkninger:
„Hvis andragende om henstand (eller eftergivelse) er indgivet
senest den 30. september 1953 og dette andragende er bevilget
på den måde, at der er bevilget den pågældende skatteyder en
afdragsordning, kan skatteyderen ikke slettes af den kommunale
valgliste ved berigtigelsen, såfremt han har overholdt afdrags
ordningen. Efter ministeriets opfattelse kan det — som lovbe
stemmelsen er formuleret — ikke kræves, at der i dette tilfælde
skal have foreligget et skriftligt andragende fra skattetyderen om
henstand. Hvis den bevilgede afdragsordning er skriftligt
fikseret senest den 30. september 1953, f. eks. ved en bemærk
ning på skatteyderens konto i kommunens bøger, eller ordningen
i anden bevislig form er indgået senest den 30. september 1953,
må lovens betingelse formentlig være opfyldt. Det samme må
antages at gælde, hvis skatteyderen bevisligt (vidnefast) senest
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nævnte dato ved personlig henvendelse til skattemyndighederne
har anmodet om henstand, og hvis denne henvendelse derefter er
behandlet på sædvanlig måde.
Derimod vil en afdragsordning, bevilget i forbindelse med
tvangsmæssig inddrivelse, f. eks. under en udpantningsforretning
eller i forbindelse med løntilbageholdelse i medfør af kommune
skattelovens § 42, ikke opfylde lovbestemmelsens krav. Der kan
efter ministeriets opfattelse ikke siges at foreligge et andragende i
tilfælde, hvor kommunen har foretaget skridt til tvangsmæssig
inddrivelse af restancer, forinden skatteyderen er fremkommet
med anmodning om henstand. Herefter vil heller ikke en af
dragsordning, truffet mellem en skatteyder og en pantefoged,
der har fået en restance overgivet til tvangsinddrivelse, være
omfattet af den her omhandlede undtagelsesbestemmelse.“

60. Lov om indfødsrets meddelelse m. v. (Indenrigsog boligminister Kjærbøl). [A. sp. 1. — C. sp. 85].
Fremsat skriftligt i folketinget 7/io (F. sp. 23). 1. beh. 14/10
(F. sp. 45). Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Axel Ivan
Pedersen [formand], Bladt, Brodthagen, Lysholt Hansen, K.
Axel Nielsen, Sofie Pedersen, Edel Saunte, Chr. Thomsen,
Heick, Vagn Bro, Jørgen Gram, Peter Larsen, Helga Pedersen,
Carsten Raft, Marie Antoinette von Lowzow, Clausen (Olufskjær) og Ingeborg Refslund Thomsen [næstformand]). Betænk
ning (B. sp. 57) afgivet 3/12. (Ordfører: Axel Ivan Pedersen).
2. beh. 10/i2 (F. sp. 1701). 3. beh. 15/12 (F. sp. 1925). Loven stad
fæstet 22. december 1953. (Lovt. B. nr. 4).
Ved lovens § 1 meddeles — med eller uden betingelse —
indfødsret til 171 mænd og 251 kvinder eller tilsammen 422
personer, herunder 44 ægtepar. Af disse 422 personer var 190
optaget på det af indenrigs- og boligministeren fremsatte lov
forslag, mens 232 kom til under sagens behandling i folketinget.
Lovens §§ 2—4 omfatter 38 personer, der ved lov nr. 379
af 12. juli 1946 med senere ændringer har været afskåret fra
automatisk at erhverve eller bevare dansk indfødsret. Disse
personer stilles nu, som om 1946-loven ikke havde haft gyldig
hed for deres vedkommende. På lovforslagets §§ 2—4 var kun
optaget 21 sådanne personer, men hertil føjedes ved vedtagelsen
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af ændringsforslag 17. Det samlede antal personer, der efter
1946-lovens ikrafttræden er blevet undtaget fra virkningerne
af denne lov, kommer herved op på 2 823.
Ved lovforslagets 1. behandling udtalte Axel Ivan Pedersen (S) :
„Den fremgangsmåde, der tidligere har været anvendt ved
rigsdagens behandling af lovforslag om indfødsrets meddelelse,
har været den, at forslagene blev fremsat i landstinget og dér
underkastet en meget grundig udvalgsbehandling i samarbejde
med indenrigsministeriets embedsmænd. Under dette udvalgs
arbejde blev såvel de humanitære som de juridiske synspunkter
ved hver enkelt ansøgning taget op til meget nøje prøvelse, og
der har påhvilet de skiftende landstingsudvalg ikke alene et stort
arbejde, men tillige et stort ansvar, ikke mindst i efterkrigstiden,
da opgaverne har været særlig store og krævende med de mange
specielle forhold, som krigen havde skabt. Når forslagene var
færdigbehandlet i landstinget og oversendt til folketinget, kunne
man derfor med god grund lade dem nyde hurtig fremme i dette
ting.
Under vor nye forfatning vil hele dette arbejde naturligvis
påhvile folketinget.
Jeg skal tillade mig på mit partis vegne at foreslå, at lovfor
slaget henvises til udvalgsbehandling, idet jeg udtaler håbet om,
at det gode samarbejde, der hidtil har været mellem indenrigs
ministeriet og landstingsudvalget, må fortsætte under de ændrede
forhold, ikke mindst under hensyn til at behandlingen af ind
fødsretssager er af stor betydning ikke alene for den enkelte
ansøger, men for hele samfundet.“
Lovforslaget vedtoges — efter at 3 ændringsforslag var til
trådt uden afstemning — enstemmigt, idet kommunisterne af
holdt sig fra at stemme, hvilket Alfred Jensen begrundede med,
at hans parti ikke havde haft lejlighed til at deltage i udvalgs
behandlingen og derfor manglede kendskab til de i udvalget
meddelte oplysninger.

61. Lov om indfødsrets meddelelse m. v. (Indenrigsog boligminister Kjærbøl). [A. sp. 1889. — C. sp. 537].
Fremsat skriftligt i folketinget 4/2 (F. sp. 3070). 1. beh. 9/2
(F. sp. 3152). Henvist til indfødsretsudvalget. Betænkning (B.
sp. 529) afgivet 8/4. (Ordfører: Axel Ivan Pedersen). 2. beh. 23/4
(F. sp. 4952). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægs
betænkning (B. sp. 587) afgivet 23/4. 3. beh. 27/4 (F. sp. 4975).
Loven stadfæstet 11. maj 1954 (Lovt. B. nr. 12).
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Ved lovens § 1 meddeles der indfødsret til 144 mænd og
171 kvinder eller tilsammen 315 personer, herunder 25 ægtepar.
I nogle tilfælde opnås indfødsretten dog kun på betingelse af, at
de pågældende inden udløbet af en vis frist løses fra statsborger
ligt forhold til anden stat. Det samlede antal naturalisationer
efter indfødsretslovenes § 1 kommer herved for folketingsåret
1953—54 op på 737 mod 875 i det foregående år.
Samtidig omfatter lovens §§ 2—4 tilsammen 25 personer,
der falder ind under lov nr. 379 af 12. juli 1946, men som nu
får tildelt den statsborgerlige stilling, de ville have haft, så
fremt der ikke ved nævnte lov var blevet fastsat særlige regler
for dem. I forvejen er der i årenes løb optaget 2 823 sådanne
personer på love om de pågældendes erhvervelse eller bevarelse
af indfødsret uanset bestemmelserne i 1946-loven.

Det oprindelige lovforslags § 1 omfattede kun 120 personer.
Heraf gled 1 ud under sagens behandling i folketinget, mens 196
kom til. På lovforslagets øvrige paragraffer var optaget 5 perso
ner, hvilket antal ved ændringsforslag forøgedes med 20 til 25.
Lovforslaget vedtoges enstemmigt med 106 stemmer, idet 6
medlemmer (DK) afholdt sig fra at stemme.

62.

Lov om

udøvelse

af tandlægevirksomhed,

(ïndenrigs- og boligminister Kjærbøl). [A. sp. 1873. — C. sp.
585].
Fremsat skriftligt i folketinget 4/2 (F. sp. 3069). 1. beh. 16/2
(F. sp. 3466). Partiernes ordførere: Lysholt Hansen, Ladefoged,
Poul Claussen, Ingeborg Refslund Thomsen, Petra Petersen og
Viggo Starcke. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Lysholt
Hansen, Kaj Andresen, Urban Hansen, Hauberg [formand],
Hjortnæs, Carl P. Jensen, Evald Kristensen, Sofie Pedersen,
Ladefoged, N. Chr. Christensen, Niels Eriksen, Henry Hansen,
Paabøl, Poul Claussen, Aksel Møller, Poul Sørensen og Ingeborg
Refslund Thomsen [næstformand]). Betænkning (B. sp. 509)
afgivet 6/4. (Ordfører: Lysholt Hansen). 2. beh. 22/4 (F. sp. 4934).
Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning (B.
sp. 695) afgivet 6/5. 3. beh. 12/5 (F. sp. 5172). Loven stadfæstet
11. juni 1954. (Lovt. nr. 190).
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Loven, der træder i stedet for lov nr. 40 af 25. februar om
udøvelse af tandlægevirksomhed med senere ændringer, tilsigter
en ajourføring af sidstnævnte lov med henblik på den siden 1916
stedfundne udvikling.
De væsentligste ændringer findes i §§ 1—7, der lyder så
ledes:
§ 1. Ret til at betegne sig som tandlæge og til at udøve
selvstændig virksomhed som sådan har, bortset fra de i § 2 om
læger givne bestemmelser, kun den, der
1) har bestået eksamen for tandlæger,
2) i 2 år efter eksamen enten som klinisk assistent har bistået
en autoriseret tandlæge her i landet eller på anden måde her
i landet eller i udlandet har erhvervet sig en efter sundheds
styrelsens skøn tilsvarende uddannelse,
3) for sundhedsstyrelsen har dokumenteret, at de under 1) og
2) nævnte betingelser er tilstede, og overfor sundhedsstyrel
sen har afgivet en højtidelig skriftlig forsikring om samvit
tighedsfuldt at ville opfylde sine pligter som tandlæge. For
men for denne erklæring fastsættes af indenrigs- og bolig
ministeren.
Tilladelse til at virke som tandlæge kan nægtes under de i
straffelovens § 78, stk. 2, nævnte omstændigheder.
Den, der opfylder betingelsen i stk. 1, nr. 1), kan fungere
som klinisk assistent og kan med sundhedsstyrelsens tilladelse
fungere som vikar for selvstændigt praktiserende tandlæger i
disses forfald. Den, der har bestået tandlægeeksamen i fremmed
land, kan med sundhedsstyrelsens tilladelse fungere som klinisk
assistent.
§ 2. En læge må ikke betegne sig som eller praktisere som
tandlæge, medmindre han
1) har bestået tandlægeeksamen,
2) i 1 år efter tandlægeeksamen har erhvervet sig en praktisk
uddannelse svarende til den i § 1, stk. 1, nr. 2), omhandlede
uddannelse,
3) overfor sundhedsstyrelsen har dokumenteret, at de under 1)
og 2) nævnte betingelser er tilstede.
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§ 3. Tandlægevirksomhed omfatter lokal behandling af tand
sygdomme, derunder indbefattet tandfyldning, fjernelse af
tænder og tandrester, rensning af tænder ved hjælp af instru
menter eller medikamenter, behandling af uregelmæssig tand
stilling, anbringelse af uaftagelige tandsæt, krone- og broar
bejde, stifttænder, tandreguleringsarbejder o. lign., samt lokal
behandling af sådanne godartede sygdomme i mundslimhinde,
tandkød og kæber, som står i direkte forbindelse med tand
sygdomme.
Tandlæger er berettigede til at foretage indsprøjtninger i
det af sundhedsstyrelsen ved bekendtgørelse fastsatte omfang.
Tandlæger er endvidere berettigede til efter nærmere af sund
hedsstyrelsen fastsatte regler at iværksætte universel analgesi
(fuld smertefrihed uden bevidsthedstab), forsåvidt de har mod
taget en af sundhedsstyrelsen godkendt uddannelse i anven
delsen heraf. Universel anæstesi (fuld bedøvelse) må kun iværk
sættes af eller i overværelse af en læge, der har autorisation til
at udøve selvstændig lægevirksomhed.
Anden kirurgisk eller medicinsk lægevirksomhed er tand
læger ikke berettigede til at udøve.
§ 4. Tandlæger kan uden særlig næringsadkomst fremstille
og anbringe kunstige tænder og tandrækker samt uddanne og
anvende tekniske medhjælpere.
Disse medhjælpere må dog ikke benyttes til instrumentel
behandling af patienter.
§ 5. Tandlæger er i det af sundhedsstyrelsen fastsatte
omfang berettigede til som led i deres tandlægevirksomhed ved
recept at foreskrive lægemidler for deres patienter og at rekvirere
og anvende lægemidler i deres praksis, herunder til fremkaldelse
af lokal eller universel anæstesi (henholdsvis lokal smertefrihed
og fuld bedøvelse).
§ 6. Tandlæger er undergivet tilsyn af sundhedsstyrelsen
som nærmere bestemt i lov nr. 182 af 23. juni 1932 om sund
hedsvæsenets centralstyrelse. De er forpligtede til at give kreds
lægen i den lægekreds, hvor de bor, meddelelse om, på hvilket
eller hvilke steder her i landet de udøver deres virksomhed.
§ 7. Det er forbudt ved bekendtgørelse, skiltning, udsen-
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delse af beskrivelser eller på anden måde at reklamere med
iværksættelse af bedøvelse i anledning af tandbehandling, med
fremstilling eller indsætning af tænder, med tandbehandling,
fjernelse af tænder og tandrester eller med andre behandlinger,
der omfattes af § 3, stk. 1.
Bestemmelsen i stk. 1 er dog ikke til hinder for en alminde
lig meddelelse om vedkommendes navn, stilling — herunder
om, at man fremstiller og indsætter kunstige tænder — adresse
og træffetid eller for udstilling af genstande i umiddelbar for
bindelse med lokalerne for den pågældendes virksomhed. Ejheller er bestemmelsen til hinder for reklamering med frem
stilling af kunstige tænder og tandsæt, forsåvidt denne rekla
mering udelukkende sker overfor personer, der erhvervsmæssigt
fremstiller, indsætter eller forhandler kunstige tænder og tand
sæt.
De efterfølgende §§ 8—12 indeholder bl. a. straffebestem
melser, overgangsbestemmelser og ikrafttrædelsesbestemmelser
m. v.
Ved fremsættelsen af lovforslaget anførte indenrigs- og bolig
ministeren bl. a. :
„Siden ikrafttrædelsen af den gældende lov af 25. februar 1916
om udøvelse af tandlægevirksomhed har den videnskabelige og
tekniske udvikling på dette område nødvendiggjort en række
ændringer i og tilføjelser til loven og de i medfør af denne udfær
digede bestemmelser.
Sundhedsstyrelsen har nu — efter at spørgsmålet om tand
lægernes virksomhedsområde har været genstand for behandling
i et sagkyndigt udvalg — indstillet, at tandlægeloven ændres og
ajourføres på en række punkter.
Da der tidligere er foretaget en række ændringer af tandlæge
loven, har jeg anset det for praktisk at stille forslag om gennem
førelse af en ny lov, der samler de gældende bestemmelser.
I lovforslaget er tandlægernes virksomhedsområde foreslået
ændret, således at der tillægges tandlæger dels en videregående ret
til at iværksætte lokalbedøvelse end tidligere, dels en ret til at iværk
sætte en form for universel, men overfladisk bedøvelse, såkaldt analgesi, hvorved smertefornemmelsen ophæves uden fuldstændigt tab
af bevidstheden.
De hidtil gældende regler om tandlægernes ret til at rekvirere og
anvende lægemidler foreslås ændret i overensstemmelse med et af
kommissionen vedrørende apotekervæsenet fremsat forslag.
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De hidtidige regler om tandlægers, tandteknikeres og andres
ret til reklamering for deres virksomheder må anses for utilfreds
stillende, idet de ikke sikrer publikum en nøgtern og objektiv vej
ledning på dette område, ligesom de ikke kan forhindre en rekla
mering, der i for ringe grad tager hensyn til bestræbelserne for at
bevare de naturlige tænder.
De foreslåede bestemmelser, der omfatter enhver, der beskæf
tiger sig med tandbehandling eller med fremstilling og indsætning
af kunstige tænder, vil ikke medføre ændringer i tandteknikernes
virksomhedsområde.
Forslaget er tiltrådt af såvel tandlægernes som tandtekniker
nes faglige organisationer.
Endvidere er det foreslået, at læger ligesom andre, der har be
stået tandlægeeksamen, skal gennemgå en praktisk uddannelse
for at kunne opnå autorisation til udøvelse af selvstændig tand
lægevirksomhed. Under hensyntagen til lægers forudgående ud
dannelse skal der dog kun kræves 1 års praktisk uddannelse af
dem mod 2 år for andre.
Gennemførelse af ændrede regler om lægers ret til at betegne sig
og praktisere som tandlæger nødvendiggør en mindre ændring af
reglerne herom i lægeloven.“ (Jfr. nærmest efterfølgende sag).
Lovforslaget gav i folketinget anledning til nogen debat, men
gennemførtes dog uden andre ændringer end tilføjelse af de i §§ 3
og 5 indføjede parentetiske forklaringer af anvendte medicinske
fagudtryk.
I betænkningen fra det folketingsudvalg, der fik sagen til
behandling, oplystes det, at man ved samråd med ministeren
havde drøftet ^tandteknikernes fremtidige stilling. Der blev her
under af ministeren givet tilsagn om undersøgelse af mulighederne
for en senere lovgivning for dette erhverv.
Udvalget har meget nøje drøftet spørgsmålet om tandlægernes
adgang til at iværksætte universel analgesi, d. v. s. fuld smerte
frihed uden bevidsthedstab. Efter sundhedsstyrelsens erklæring
om det absolut ufarlige i denne behandlingsmåde tiltræder udval
get bestemmelserne herom i lovforslaget om udøvelse af tandlæge
virksomhed.“
Med de nævnte ændringer indstillede et flertal (socialdemo
kratiet og det konservative folkeparti) herefter lovforslaget til
vedtagelse, mens et mindretal (venstre og de radikale) yderligere
stillede et ændringsforslag til § 7, idet man stillede sig afvisende
overfor den bestemmelse i nævnte paragraf, „der forbyder ud
øverne af et lovligt erhverv at tilbyde deres arbejde under de
former, som den moderne teknik har gjort almindelig, forudsat at
det sker i en sømmelig form. Mindretallet finder det meget be
tænkeligt at lade et helt erhvervs konkurrenceforhold regulere
ved lovgivning. Det betragter tandteknik som et håndværk og
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finder det helt forkasteligt, at dette håndværk fratages reklame
muligheder.“
Ved lovforslagets 2. behandling vedtoges de af udvalget til
trådte ændringsforslag, mens mindretallets ændringsforslag for
kastedes.
Udenfor ordførernes kreds tog Lars M. Olsen (S) til orde for,
at lovforslagets bestemmelser om tandlægers anvendelse af nar
kosemidler blev optaget til fornyet overvejelse, idet han tvivlede
om, at disse var fuldt betryggende, og derfor ønskede sagen nær
mere undersøgt.
Udvalget indhentede da også mellem 2. og 3. behandling nye
sagkyndige udtalelser om narkosespørgsmålet, men uden at disse
resulterede i ændringsforslag, som det fremgår af den afgivne til
lægsbetænkning med bilag.
Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget enstemmigt, idet 1
grønlandsk medlem undlod at stemme.

63. Lov om ændring i lægeloven. (Indenrigs- og
boligminister Kjærbøl). [A. sp. 1871. — C. sp. 583].
Fremsat skriftligt i folketinget 4/2 (F. sp. 3069). 1. beh.
16/2 (F. sp. 3466). Partiernes ordførere: Lysholt Hansen, Lade
foged, Poul Claussen, Ingeborg Refslund Thomsen, Petra Pe
tersen og Viggo Starcke. Henvist til samme udvalg som forslag
til lov om udøvelse af tandlægevirksomhed (se nærmest fore
gående sag). Betænkning (B. sp. 509) afgivet ®/4. (Ordfører:
Lysholt Hansen). 2. beh. 22/4 (F. sp. 4934). Henvist til fornyet
udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning (B. sp. 695) afgivet ®/5.
3. beh. 12/5 (F. sp. 5172). Loven stadfæstet 11. juni 1954. (Lovt.
nr. 191).
I § 2 i den samtidig gennemførte lov om udøvelse af tand
lægevirksomhed (jfr. nærmest foregående sag) bestemmes, at
en læge, der ønsker at betegne sig eller praktisere som tandlæge,
ikke som hidtil blot skal have bestået tandlægeeksamen eller
en særlig prøve i tandlægevirksomhed, men at han tillige i 1 år
derefter skal have erhvervet sig en praktisk uddannelse i tand
lægevirksomhed .
I overensstemmelse hermed gives der herved lægelovens
§ 4, stk. 3, en ændret affattelse, hvorefter en læge ikke må
„betegne sig som eller praktisere som tandlæge, medmindre
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han opfylder de betingelser herfor, der stilles i lovgivningen
om udøvelse af tandlægevirksomhed“.
Lovforslaget behandledes sammen med lovforslaget om ud
øvelse af tandlægevirksomhed. Det vedtoges uændret og enstem
migt, idet 1 grønlandsk medlem afholdt sig fra at stemme.

64. Lov om forlængelse af midlertidig lov nr. 193
af 12. april 1949 om ændring i lov om apotekerafgift
og tilskud fra apotekerfonden. (Indenrigs- og boligmini
ster Kjærbøl). [A. sp. 2609. — C. sp. 283].
Fremsat skriftligt i folketinget n/3 (F. sp. 4042). 1. beh.
16/3 (F. sp. 4146). 2. beh. 18/3 (F. sp. 4307). 3. beh. 23/3 (F. sp.
4426). Loven stadfæstet 31. marts 1954. (Lovt. nr. 102).
Ved midlertidig lov nr. 193 af 12. april 1949 om ændring i
lov nr. 108 af 31. marts 1932 om apotekerafgift og tilskud fra
apotekerfonden blev nettoindtægtsgrænsen for at opnå tilskud fra
apotekerfonden i henhold til § 43 i lov nr. 107 af 31. marts 1932
om apotekervæsenet, jfr. lov nr. 192 af 12. april 1949, forhøjet
fra 12 000 kr. til 14 000 kr. Samtidig ændredes tilskudsprocenten,
således at de pågældende apotekere fremtidig opnåede et tilskud
på 80 kr. årlig mod tidligere 75 kr. for hver fulde 100 kr.,
apotekernes nettoindtægt mangler i 14 000 kr.
Endvidere indførte man for at modvirke svingningerne i
apotekernes indtægter den ordning med hensyn til apoteker
afgiftens beregning, at afgiften skulle svares af det løbende års
nettoindtægt, ligesom man gennemførte en ikke uvæsentlig
lempelse i afgiften for apoteker, hvis nettoindtægt ikke i væsent
lig grad overstiger tilskudsgrænsen, samt en forhøjelse af afgif
ten for de største apoteker.

Loven gjaldt oprindelig kun til udgangen af 1950, men er
senere opretholdt ved årlige forlængelseslove (årbog 1952—53,
side 289). Den forlænges herved yderligere for et år til udgangen
af 1954.
I bemærkningerne til lovforslaget anføres herom:
„Den af indenrigsministeriet under 22. januar 1947 nedsatte
kommission vedrørende apotekervæsenet har i den under 1.
februar 1952 afgivne betænkning fremsat forslag til en ny lov om
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apotekervæsenet bl. a. indeholdende udkast til fremtidige, per
manente bestemmelser om apotekerafgift og tilskud fra apoteker
fonden.
Den 5. november 1953 fremsatte indenrigs- og boligministeren
i folketinget forslag til en ny lov om apotekervæsenet, udarbejdet
på grundlag af kommissionsbetænkningen og bl. a. indeholdende
forslag til en varig ordning vedrørende apotekerafgiften og
ydelse af tilskud fra apotekerfonden. Ifølge § 84, stk. 1, i dette
lovforslag er det hensigten at lade den nye lov træde i kraft den
1. januar 1955.
Under hensyn hertil foreslås den hidtil gældende midlertidige
afgiftslov forlænget endnu et år.“
Lovforslaget vedtoges i folketinget enstemmigt uden forud
gående udvalgsbehandling.

65. Lov om forlængelse af midlertidig lov nr. 119
af 23. marts 1948 om ændringer i kapitel VI i lov nr.
107 af 31. marts 1932 om apotekervæsenet. (Pensioner
til apotekere og apoteksmedhjælpere samt deres enker).
(Indenrigs- og boligminister Kjærbøl). [A. sp. 2611. — C. sp.
285].
Fremsat skriftligt i folketinget n/3 (F. sp. 4043). 1. beh.
16/3 (F. sp. 4146). 2. beh. 18/3 (F. sp. 4307). 3. beh. 23/3 (F. sp.
4426). Loven stadfæstet 31. marts 1954. (Lovt. nr. 103).
Ved midlertidig lov nr. 119 af 23. marts 1948 blev de i
kapitel VI i lov nr. 107 af 31. marts 1932 om apoteker væsenet
omhandlede pensioner til apotekere og apoteksmedhjælpere
samt deres enker reguleret under hensyn til ændringen i de
økonomiske forhold siden fastsættelsen af apotekerlovens pen
sionsbestemmelser og de ved lov nr. 301 af 6. juni 1946 om
statens tjenestemænd foretagne ændringer i reglerne om pen
sionering af statens tjenestemænd.
Loven, som blev udformet på grundlag af et forslag fra den
under 22. januar 1947 nedsatte apotekerkommission, var op
rindelig kun gældende indtil udgangen af marts måned 1950
under hensyn til, at kommissionen havde erklæret, at forslag
til en varig ordning af pensionsforholdene først kunne fremsæt
tes, når der var tilvejebragt klarhed over, hvorledes apoteker-
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nes og apoteksmedhiælpernes forhold burde ordnes i en. ny lov
om apotekervæsenet.
Under hensyn til, at apotekerkommissionen ikke inden
udgangen af marts måned 1950 nåede at afslutte sit arbejde,
blev den midlertidige pensionslov ved lov nr. 150 af 31. marts
1950 forlænget til udgangen af marts måned 1952. Den er
senere blevet forlænget et år ad gangen til udgangen af marts
måned 1954 (årbog 1952—53, side 291) og forlænges herved
yderligere til udgangen af 1954.
Lovforslaget vedtoges i folketinget uændret og enstemmigt
uden forudgående udvalgsbehandling.

66. Lov om apotekervæsenet. (Indenrigs- og bolig
minister Kjærbøl). [A. sp. 687. — C. sp. 769].
Fremsat mundtligt i folketinget 5/n (F. sp. 683). 1. beh. 17/n
(F. sp. 940). Partiernes ordførere: Mørk, Marius Buhl, Aksel
Møller, Bertel Dahlgaard, Petra Petersen og Viggo Starcke.
Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Mørk, Kaj Andresen
[formand], Ditlevsen, Aage Knudsen, Johs. E. Larsen, K. Axel
Nielsen, Viola Nørløv, Axel Ivan Pedersen, Marius Buhl, Niels
Eriksen, Henry Hansen, Anker Lau, Martin (fra 3/12 Viggo
Starcke), Aksel Møller, Poul Claussen, Fanger og Bertel Dahl
gaard [næstformand]). Betænkning (B. sp. 945) afgivet 13/5.
(Ordfører: Mørk). 2. beh. 26/5 (F. sp. 5787). Henvist til for
nyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning (B. sp. 1137) af
givet 26/5. 3. beh. 1/q (F. sp. 5972). Loven stadfæstet 11. juni 1954.
(Lovt. nr. 209).
Forslaget til den heromhandlede lov var — ligesom et af den
forrige regering i samlingen 1952—53 fremsat tilsvarende lovfor
slag — udarbejdet på grundlag af den i 1947 nedsatte apoteker kommissions betænkning, som blev afgivet i 1952. Der opnåedes
i denne kommission enighed om langt de fleste spørgsmål, som
kommissionen tog op til behandling; kun på to, men til gengæld
meget væsentlige områder, nemlig spørgsmålet om apotekerafgiften
og om de medicinske specialiteter, var der dybtgående uenighed
mellem på den ene side et flertal, som bestod af den overvejende
del af kommissionens medlemmer, og på den anden side nogle
mindretal, forskellige for de forskellige spørgsmål, hvorom der var
uenighed.
15
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På begge disse områder fulgte den forrige regering i sit lovfor
slag mindre talsindstillinger., jfr. omtalen af forslaget i årbog 1952—
53, side 435. I modsætning hertil støttede nærværende forslag sig
helt igennem — bortset fra mindre afvigelser — på flertallets ind
stilling.
Under sagens behandling i folketinget gennemførtes lovforsla
get efter en indgående udvalgsbehandling enstemmigt med en
række ændringer, hvoraf de vigtigste drejede sig om bestemmel
serne angående medicinske specialiteter; på dette punkt blev der
gjort de tidligere regeringspartier flere indrømmelser, mens inden
rigs- og boligministeren i hovedsagen fastholdt sit oprindelige
forslag med hensyn til apotekerafgiften, bortset fra en udskydelse
af de ændrede reglers ikrafttræden.
I nedenstående oversigt over lovens indhold er kun enkelte
af de punkter, hvor den i særlig grad afviger fra den hidtil gæl
dende ordning, nærmere omtalt.

Kap. I (§§ 1—5). Fælles bestemmelser.
Dette kapitel indeholder de regler, som er fælles for apote
kerne og den del af lægemiddelhandelen og -fremstillingen, som
ligger udenfor apotekerne.
Der har ikke hidtil i lovgivningen været optaget nogen
definition af lægemiddélbegrebet, men en sådan findes nu i § 1.
Den svarer med enkelte afvigelser til, hvad der forud var gæl
dende.
Bestemmelserne i §§ 2, 3 og 5 er i hovedsagen overensstem
mende med den hidtidige apotekerlovs tilsvarende bestemmel
ser. Derimod indeholder § 4 ændrede regler angående reklame
ring med lægemidler m. v. Disse regler tager bl. a. sigte på at
hindre, at et unødvendigt medicinforbrug stimuleres ved an
vendelse af forskellige nærmere angivne reklameformer, som
skal være forbudt, dog med mulighed for dispensation. Rekla
mering i pressen (bortset fra fagblade) for lægemidler er kun
tilladt, når reklamens form og indhold er godkendt af sundheds
styrelsen, og der skal — ifølge en i folketinget tilføjet bestem
melse — nedsættes et nævn, hvori pressen er repræsenteret, til
at afgive indstilling til sundhedsstyrelsen i sager af denne art.
Kap. II (§§ 6—11). Apoteker og apotekere.
Da der næppe vil blive brug for oprettelse af flere egentlige
landapoteker, har man i § 6 begrænset oprettelsen af nye apoteker
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til de tilfælde, hvor det må antages, at apoteket ikke vil få
krav på tilskud fra apotekerfonden, mens den tidligere lov kun
krævede, at apoteket påregnedes at kunne give en indtægt
på 2/3 af den mindste nettoindtægt, hvoraf der svares afgift.
Reglerne om betingelserne for at kunne opnå bevilling til
at drive apotek og om ophør af en bevilling er undergået enkelte
mindre ændringer. Derimod blev nogle i lovforslaget optagne
ændringer vedrørende behandlingen af forfremmelsessager ikke
gennemført, idet der i udvalget fremkom oplysninger, som viste,
at den hidtidige ordning havde virket upåklageligt; man beva
rede derfor denne, bortset fra en enkelt mindre ændring.
For at begrænse oprettelsen af sygehusapoteker til de til
fælde, hvor der er baggrund for deres faglige og videnskabelige
indsats, bestemmes det i § 11, at sådanne apoteker normalt
kun må oprettes ved store sygehuse, idet det samtidig forud
sættes, at omsætningen bliver tilstrækkelig stor til, at der på
apotekerne kan beskæftiges en apoteker og mindst een provisor.
Kap. III (§§ 12—15). Apotekspersonale.
I § 12 fastslås provisor som betegnelse for alle til et apotek
knyttede farmaceutiske kandidater bortset fra apotekeren, og
i § 14 bestemmes det, at den, der har bestået eksamen for
apoteksassistenter eller discipelprøven, under sin ansættelse på
apotek skal betegnes som apoteksassistent. I tilslutning hertil
bemyndiges sundhedsstyrelsen til at fastsætte forskrifter for
apoteksassistenters beføjelser under arbejdet i apoteket. I § 15
bestemmes, at aftaler mellem en apoteker og elever, der for
bereder sig til farmaceutisk kandidateksamen eller til eksamen
for apoteksassistenter, skal udformes skriftligt og forelægges
sundhedsstyrelsen til godkendelse. Denne godkendelse kræves
dog iflg. en i folketinget gjort tilføjelse ikke, dersom aftalen er
udfærdiget i overensstemmelse med en af sundhedsstyrelsen
godkendt normalkontrakt.

Kap. IV (§§ 16—18). Arbejdsoverenskomster.
Ved §§ 16 og 17 indføres en faglig mæglings- og voldgifts
institution til mægling i stridigheder mellem Danmarks Apote15*
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kerforening og Dansk Farmaceutforening og til at træffe afgø
relse i spørgsmål om forståelsen af bestående aftaler om løn- og
arbejdsforhold.

Kap. V (§§ 19 og 20). Fortabelse af ret til at virke på apotek.
Bestemmelserne i dette kapitel svarer i hovedsagen til,
hvad der hidtil har været gældende efter apotekerloven og § 12
i lov nr. 286 af 18. juni 1951 om ændring i reglerne om forta
belse af rettigheder som følge af straf.
Kap. VI (§§ 21—41). Apotekers indretning og drift.
Angående apotekernes åbningstid indeholder § 25 regler,
der tilsigter en indskrænkning i apotekernes nat- og helligdags
tjeneste.
I § 30 blev under sagens behandling i folketinget indføjet
en ny bestemmelse, hvorefter sundhedsstyrelsen ved administra
tionen af medicinaltakstens bestemmelser og ved indstilling om
ændringer i taksten skal tiltrædes af 4 konsulenter, udnævnt
af indenrigs- og boligministeren for en periode af 6 år ad gangen
efter indstilling fra henholdsvis prisdirektoratet, Danmarks
Apotekerforening, Industrirådet og De samvirkende Central
foreninger af Sygekasser i Danmark.
Ved § 32 bemyndiges indenrigs- og boligministeren til uden
næringsbevis at tillægge apotekerne ret til at forhandle andre
varer end de hidtidige, idet man har fundet det urimeligt, at
apotekerne skal være nødsaget til at erhverve næringsbevis for
at kunne fremstille og forhandle varer, som naturligt hører
hjemme på et apotek.

Kap. VII (§§ 42—45). Håndkøbsudsalg samt sygehuses, lægers
og dyrlægers behandling af lægemidler m. v.
I § 42 er optaget en bestemmelse, hvorefter det kan på
lægges apoteker at oprette håndkøbsudsalg. Desuden indeholder
paragraffen en ny bestemmelse, som åbner mulighed for, at
apotekerne også kan oprette udsalg, som er bemyndiget til
ekspedition af lægemidler, der kun må udleveres efter recept
eller skriftlig rekvisition.
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I § 44 har man fundet det ufornødent at opretholde de
hidtil gældende regler om dispenseringsret for læger, idet der
ikke mere findes læger, som dispenserer lægemidler. Iflg. § 45
kan dyrlæger derimod stadig få tillagt dispenseringsret.

Kap. VIII (§§ 46—53). Afgift af og tilskud til apoteker.
I overensstemmelse med apotekerkommissionens flertals
indstilling foreslog indenrigs- og boligministeren på dette om
råde en nyordning, som i væsentlig grad afviger fra den hidtil
gældende ordning, og som det — efterjndgående forhandlinger —
med enkelte mindre ændringer lykkedes ham at få tilslutning
til i folketinget. Om nyordningen udtalte ministeren ved frem
sættelsen af lovforslaget:

„Det hidtidige afgiftssystem består af to afgifter: en progres
siv afgift af apotekets nettooverskud samt en omsætningsafgift
på 6 pct. af den del af omsætningen, som overstiger 150 000 kr.
Omsætningsafgiften svares ikke af de apoteker, som tidligere har
været salgbare, idet disse i stedet for over en årrække betaler en
amortisationsydelse, fastsat i forhold til den erstatning, som blev
betalt ejeren af apoteket for dets overgang fra et reelt til person
ligt privilegium. Endvidere ydes der visse mindre apoteker til
skud svarende til 80 pct. af det beløb, som disse apotekers overskud
mangler i at nå en vis grænse, for tiden 14 000 kr.
Dette afgiftssystem har efter kommissionens mening den
meget væsentlige ulempe, at den ved at hente en for stor del af
provenuet til apotekerfonden fra nettoafgiften nødvendiggør
meget høje satser for denne, navnlig for den øverste del af apote
kets overskud. Derved svækkes naturligvis apotekerens interesse
i denne del af overskuddet og dermed hans økonomiske interesse
i, at apotekets drift tilrettelægges på den mest rationelle måde.
Det samme gælder for de apotekere, som er berettiget til at opnå
tilskud, og som med tilskud på 80 pct. kun med 20 pct. er interesse
ret i at gøre overskuddet større.
Kommissionsflertallets forslag tilsigter derfor at lægge større
vægt på omsætningsafgifterne — eller de faste afgifter, om man
vil. Disse afgifter foreslås delt i to sæt, nemlig en grundafgift
ifølge lovforslagets § 46 og en omsætningsafgift i henhold til lov
forslagets § 47.
Grundafgiften foreslås lagt som en fuldstændig fast afgift på
5 pct. af den del af apotekets gennemsnitsomsætning i årene
1948—50, som overstiger 150 000 kr. Denne afgift skal ikke svares
af de tidligere reelle apoteker, sålænge amortisationsydelsen løber,
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idet den er beregnet således, at den, så nær som man nu kan
komme det, svarer til den amortisationsydelse, der som omtalt
påhviler disse apoteker. Denne afgift åbner dels mulighed for, at
en større del af apotekerafgifterne.........kan føres over fra nettoafgifterne, dels at der for fremtiden er skabt et grundlag, der
muliggør en ensartet behandling af de tidligere reelle apoteker og
landets øvrige apoteker, f. eks. ved fremtidige ændringer i medicin
taksterne. Dette sidste er efter min mening meget betydningsfuldt.
Sagen er nemlig den, at apotekernes omsætning, efter at afløs
ningen af de reelle apoteker har fundet sted, er steget meget
kraftigt og dermed har ført til en stærk stigning i de personelle
apotekers omsætningsafgift, medens amortisationsydelsen for de
tidligere reelle apoteker er forblevet uforandret...........
Den egentlige omsætningsafgift, der varierer med apotekernes
fremtidige omsætning fra år til år, udgør ifølge forslaget 4 pct. af
den del af apotekets omsætning, der, efter at visse fradrag har
fundet sted, overstiger 150 000 kr. Denne afgift skal altså i mod
sætning til tidligere også svares af de tidligere reelle apoteker.
Sådan som disse afgifter nu er foreslået, muliggøres en meget
betydelig lempelse af nettoafgiften. Samtidig foreslås beregningen
af nettoafgiften ændret således, at den i mindre omfang, end
tilfældet er nu, påvirkes af, om udgifterne er større eller mindre
på de områder, hvor apotekerne ikke selv er herre over udgiftens
størrelse, f. eks. til husleje. Man opnår også herved hos apotekerne
at skabe en sund økonomisk interesse i den mest hensigtsmæssige
drift.
Den samme tankegang ligger bag lovforslagets bestemmelser
om, at tilskud til de ganske små apoteker, der jo er en nødvendig
hed for, at også de tyndt befolkede landdistrikter kan få en til
fredsstillende lægemiddelforsyning, skal beregnes på en sådan
måde, at apotekernes interesse i driftsøkonomien bliver usvæk
ket.“

Kap. IX (§§ 55—62). Pensioner og understøttelser.
De heromhandlede bestemmelser er udformet i overens
stemmelse med apotekerkommissionens forslag, bortset fra
enkelte mindre ændringer. Nyordningen, der tilsigter at forbedre
pensionisternes forhold noget udover den forbedring, som gen
nemførtes ved lov nr. 119 af 23. marts 1948 med senere forlæn
gelseslove, vil bl. a. medføre, at alle de forsikrede skal betale
pensionsbidrag, herunder også apotekerne, hvis pensioner hidtil
fuldtud har været afholdt af apotekerfonden.
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Kap. X (§§ 63—66). Apotekerfonden.
Der er i § 66 den vigtige nydannelse, at indenrigs- og bolig
ministeren af apotekerfondens midler skal kunne yde tilskud
til nedsættelse af prisen på livsvigtige eller særlig betydningsfulde
lægemidler.

Herom anføres i betænkningen fra det folketingsudvalg, der
behandlede lovforslaget:
„Udvalget skal henstille til indenrigs- og boligministeren, at
bestemmelsen i § 66 i lovforslaget administreres således, at der af
apotekerfondens midler ydes tilskud til nedsættelse af prisen for
særlig betydningsfulde lægemidler. Tilskuddet bør efter udvalgets
opfattelse ydes således, at det kommer samtlige patienter, som
har behov for anvendelsen af sådanne lægemidler, direkte tilgode
som en prisreduktion på envis procent af det beløb, som forbruge
ren selv må afholde til anskaffelse af særlig betydningsfulde læge
midler. Efter udvalgets opfattelse vil det være rimeligt at gennem
føre en ordning, der i det omfang, hvori apotekerfondens overskud
tillader det, medfører en samlet nedsættelse af prisen på medicin
på ca. 2 mill. kr. årlig. “
Kap. XI. (§§ 67—69). Kontrolerede laboratorier og engrosvirk
somheder.
De mindre ændringer i den hidtil gældende ordning, som
her er foretaget, svarer i hovedsagen til, hvad apotekerkommis
sionens flertal havde foreslået.

Kap. XII (§§ 70—82). Almindelige regler om medicinske
specialiteter.
Medicinske specialiteter er fabriksfremstillede, færdigpak
kede lægemidler, der forhandles enten under et af fabrikken
valgt særnavn eller under et af sundhedsstyrelsen fastsat fælles
navn med tilføjelse af fabrikkens navn eller mærke.
Med hensyn til, hvilke regler der for fremtiden skal gælde
i forbindelse med disse specialiteter, var der i apotekerkommis
sionen fuldstændig enighed på de fleste punkter, derunder også
om, at en specialitet kun kan forhandles lovligt her i landet,
når den er optaget i et af sundhedsstyrelsen ført specialitets
register. Der var ligeledes enighed om, hvilke betingelser der
skal fastsættes for, at en specialitet kan optages i dette register,
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idet de her foreslåede — og i loven fastsatte — regler kun er
en lovfæstelse af den praksis, som i årenes løb har udviklet sig
i henhold til apotekerloven af 1932. Uoverensstemmelserne i
kommissionen vedrørte reglerne om, hvor længe og på hvilke
betingelser en specialitet kan forblive optaget i registeret, endvidere
spørgsmålet om adgangen til at forhandle specialiteter under
særnavn og tilrettelæggelsen af kontrollen med specialiteternes
priser samt endelig, hvilke regler der skal gælde for de specia
liteter, der er i handelen i dag, med hensyn til deres optagelse
og förbliven i specialitetsregisteret.
Apotekerkommissionens flertal havde her foreslået, at spe
cialitetsanerkendelsen normalt skulle være begrænset til højst
20 år, mens et mindretal fandt det rimeligt at give medicinal
industrien en noget videregående beskyttelse, hvilket sidst
nævnte den tidligere regering sluttede sig til, jfr. herom årbog
1952—53, side 441. Det i indeværende samling fremsatte lov
forslag fulgte i modsætning hertil apotekerkommissionens fler
tal, men resultatet af udvalgsbehandlingen blev et kompromis,
hvorefter en medicinsk specialitet som hovedregel vil kunne
optages i registret for en periode af 20 år med mulighed for
forlængelse af registreringen for 5 år ad gangen, sålænge det
pågældende lægemiddel må anses for værdifuldt og den ved
fremstillingen af specialiteten ydede indsats stadig må anses
for særlig værdifuld for befolkningens lægemiddelforsyning.
Denne adgang til fortsat forlængelse er dog i almindelighed
betinget af, at specialiteterne efter forlængelsen forhandles under
fællesnavn, idet det i § 74, stk. 2, bestemmes, at registrering
under særnavn ikke kan opretholdes ud over 20 år fra det
tidspunkt, specialiteten er bragt i handelen, medmindre det
drejer sig om et lægemiddel, der ikke fremstilles på apoteker,
eller der i specialiteten indgår en virksom bestanddel, som ude
lukkende hidrører fra en af ansøgeren gennemført omfattende
og udfra såvel medicinsk som økonomisk bedømmelse for be
folkningens lægemiddelforsyning særlig ønskelig grundfabrika
tion.
Ved fremtidige ansøgninger om specialitetsanerkendelse vil
således den ansøger, der vælger at lade specialiteten registrere
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under fællesnavn med deraf følgende mindre konkurrencebe
grænsning, have mulighed for forlængelse af registreringen af
specialiteten under uændret navn, sålænge betingelserne i § 73,
stk. 4, er opfyldt. Vælger ansøgeren derimod registrering under
særnavn, vil den heraf følgende stærkere beskyttelse som hoved
regel bortfalde efter udløber af 20 år.
Kap. XIII (§§ 83 og 84). Særlige bestemmelser om ældre
medicinske specialiteter.
Også angående de heromhandlede bestemmelser var der
uenighed i apotekerkommissionen, som det fremgår af redegø
relsen i årbog 1952—53, side 442, men resultatet blev som for
de nye specialiteters vedkommende, at man gik en mellemvej
med hensyn til medicinalfabrikkernes beskyttelse.
Kap. XIV (§ 85) og XV (§§ 86 og 87) indeholder straffeog ikrafttrædelsesbestemmelser m. v.
Man enedes under udvalgsbehandlingen om, at kapitlet om
afgift og tilskud til apoteker først skal træde i kraft 1. januar
1957, så at der gives apotekerne en 2-årig overgangstid, forinden
det nye afgiftssystem bliver effektivt. Bortset herfra træder
loven i kraft 1. januar 1955.

67. Lov om ændring af lov nr. 182 af 23. juni 1932
om sundhedsvæsenets centralstyrelse. (Indenrigs- og bolig
nister Kjærbøl). [A. sp. 769. — C. sp. 829].
Fremsat mundtligt i folketinget 5/n (F. sp. 683). 1. beh.
17/h (F. sp. 940). Partiernes ordførere: Mørk, Marius Buhl, Aksel
Møller, Bertel Dahlgaard, Petra Petersen og Viggo Starcke.
Henvist til samme udvalg som forslag til lov om apotekervæ
senet (jfr. nærmest foregående sag). Betænkning (B. sp. 945)
afgivet 13/5. (Ordfører: Mørk). 2. beh. 26/5 (F. sp. 5787). Henvist
til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning (B. sp. 1137)
afgivet 26/5. 3. beh. Ve (F. sp. 5972). Loven stadfæstet 11. juni
1954. (Lovt. nr. 192).
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Da loven om sundhedsvæsenets centralstyrelse indeholder
bestemmelser om den centrale ledelse af apotekervæsenet, gen
nemførtes i forbindelse med revisionen af apotekerloven enkelte
ændringer i førstnævnte lov. Blandt disse ændringer skal næv
nes følgende:
Efter § 4 i loven om sundhedsstyrelsens centralstyrelse
står alle læger, tandlæger, jordemødre, sygeplejersker, massører
o. lign, samt alle apotekere og deres medhjælpere under sund
hedsstyrelsen, forsåvidt angår deres embeder, bestillinger, for
retninger og pligter som sådanne. I den nye apotekerlov er der
foretaget en række væsentlige ændringer i apotekerlovens afsnit
vedrørende medicinske specialiteter, hvorved sundhedsstyrel
sens kontrol bl. a. er blevet udvidet til foruden selve de medi
cinske specialiteter tillige at omfatte de virksomheder, hvor
specialiteterne fremstilles; endvidere er der indført ændrede
regler for de kontrolerede laboratorier samt indført en særlig
godkendelsesordning for virksomheder, der forhandler ufor
arbejdede lægemidler engros. Under hensyn til disse ændringer
i apotekerloven bringes ved nærværende lov også de i de nævnte
virksomheder beskæftigede personer ind under bestemmelsen i
§ 4 i loven om sundhedsvæsenets centralstyrelse.
Lovforslaget vedtoges — efter at være undergået en enkelt
ændring — enstemmigt i folketinget.

68. Lov om ændring i lov nr. 138 af 10. maj 1915
om foranstaltninger mod smitsomme sygdommes udbre
delse. (Indenrigs- og boligminister Kfærbøl). [A. sp. 1461. — C.
sp. 611].
Fremsat skriftligt i folketinget 14/j (F. sp. 2225). 1. beh. 20/i
(F. sp. 2616). Partiernes ordførere: Edel Saunte, Peter Larsen,
Gottschalck-Hansen og Lynnerup Nielsen. Henvist til samme
udvalg som forslag til lov om ændringer i lov om rettens pleje
m. v. (I anledning af grundloven af 5. juni 1953) m. fl. lovfor
slag (se nr. 126). Betænkning (B. sp. 601) afgivet 29/4. (Ordfører:
Edel Saunte). 2. beh. 7/5 (F. sp. 5089). Henvist til fornyet ud-
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valgsbehandling. 3. beh. 13/5 (F. sp. 5243). Loven stadfæstet 11.
juni 1954. (Lovt. nr. 179).
I epidemilovens §§ 7, 14, 16, 25, 27 og 35 er der hjemmel for
epidemikommissionerne til ved indlæggelse på sygehus eller på
anden måde at iværksætte isolation af personer, der lider eller
antages at lide af smitsomme sygdomme. Den heromhandlede
lovændring har til formål at bringe epidemiloven i overensstem
melse med grundlovens § 71, stk. 6, hvorefter spørgsmålet om
lovligheden af administrativt bestemt frihedsberøvelse bortset fra
visse undtagelser skal kunne forelægges de almindelige domstole
eller anden dømmende myndighed til prøvelse.
Loven har følgende indhold:
§1.1 lov nr. 138 af 10. maj 1915 om foranstaltninger mod
smitsomme sygdommes udbredelse foretages følgende ændring:
Som § 36 a indføjes:
„Træffes der i henhold til denne lovs bestemmelser beslut
ning om indlæggelse på sygehus eller om isolation på anden
måde af en person, eller afslås en anmodning om ophævelse af
sådan foranstaltning, skal spørgsmålet om foranstaltningens
eller tilbageholdelsens lovlighed på begæring af den pågældende
selv eller den, der handler på hans vegne, forelægges retten til
afgørelse i overensstemmelse med retsplejelovens kapitel 43 a.
Epidemikommissionen skal samtidig med meddelelsen om sin
beslutning gøre vedkommende bekendt med adgangen til at
forelægge spørgsmålet for retten.“
§ 2. Forslag til revision af denne lov forelægges folketinget
i folketingsåret 1957—58.

Sidste punktum i § 1 og § 2 blev indføjet under lovforslagets
behandling i folketinget.
Om den nærmere baggrund for loven henvises til omtalen af
den under nr. 126 anførte sag om ændringer i retsplejeloven, hvor
ved de fornødne nye processuelle regler som følge af grundlovens
§ 71, stk. 6 gennemføres.
Lovforslaget blev i folketinget modtaget med velvilje fra alle
sider. Det blev henvist til det udvalg, der behandlede de samtidig
fremsatte lovforslag vedrørende administrativ frihedsberøvelse,
og udvalget indstillede forslaget til vedtagelse med de ovenfor
nævnte to ændringer.
Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget enstemmigt.
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69. Lov om ændring i lov nr. 145 af 12. marts 1918
om foranstaltninger til tuberkulosens bekæmpelse. (In
denrigs- og boligminister Kjærbøl). [A. sp. 1463. — C. sp. 613].
Fremsat skriftligt i folketinget 14/x (F. sp. 2225). 1. beh. 20/i
(F. sp. 2617). Partiernes ordførere: Edel Saunte, Peter Larsen,
Gottschalck-Hansen og Lynnerup Nielsen. Henvist til samme
udvalg som forslag til lov om ændringer i lov om rettens pleje
m. v. (I anledning af grundloven af 5. juni 1953) m. fl. lovfor
slag (se nr. 126). Betænkning (B. sp. 601) afgivet29/4. (Ordfører:
Edel Saunte). 2. beh. 7/5 (F. sp. 5089). Henvist til fornyet
udvalgsbehandling. 3. beh. 13/5 (F. sp. 5243). Loven stadfæstet
11. juni 1954. (Lovt. nr. 180).

Loven har til formål at bringe loven om tuberkulosebe
kæmpelse i overensstemmelse med de nye regler om domstols
prøvelse af lovligheden af administrativt bestemt frihedsberøvelse,
jfr. grundlovens § 71, stk. 6.
Den har følgende indhold:
§1.1 lov nr. 145 af 12. marts 1918 om foranstaltninger til
tuberkulosens bekæmpelse foretages følgende ændring:
Som § 14 a indføjes:
„Træffes der i henhold til denne lovs bestemmelser beslut
ning om indlæggelse på sygehus eller om isolation på anden
måde af en person, eller afslås en anmodning om ophævelse af
sådan foranstaltning, skal spørgsmålet om foranstaltningens
eller tilbageholdelsens lovlighed på begæring af den pågældende
selv eller den, der handler på hans vegne, forelægges retten til
afgørelse i overensstemmelse med retsplejelovens kapitel 43 a.
Overepidemikommissionen skal samtidig med meddelelsen om
sin beslutning gøre vedkommende bekendt med adgangen til
at forelægge spørgsmålet for retten.“
§ 2. Forslag til revision af denne lov forelægges folketinget
i folketingsåret 1957—58.
Sidste punktum i § 1 om, at vedkommende skal gøres bekendt
med adgangen til at forelægge spørgsmålet for retten, og § 2 blev
indføjet under lovforslagets behandling i folketinget.
Om den nærmere baggrund for loven henvises til omtalen af
den under nr. 126 anførte sag om ændringer i retsplejeloven, hvor-
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ved de fornødne nye processuelle regler som følge af grundlovens
§71, stk. 6, gennemføres.
I bemærkningerne til lovforslaget udtales:
„I henhold til § 5, stk. 1, i loven om foranstaltninger til tuber
kulosens bekæmpelse kan epidemikommissionen træffe bestem
melse om, at en person, der lider af tuberkulose, skal indlægges
på sygehus eller sanatorium eller underkastes isolation på anden
måde. Vægrer den syge sig ved at efterkomme epidemikommissio
nens bestemmelser, indstilles disse til afgørelse af overepidemikommissionen. De trufne foranstaltninger må ikke ophøre uden
epidemikommissionens, eventuelt overepidemikommissionens,
samtykke.
Det forudsættes at epidemikommissionens beslutning om
indlæggelse eller isolation forelægges overepidemikommissionen til
afgørelse forinden forelæggelsen for domstolene.“
Efter en velvillig modtagelse af lovforslaget ved 1. behandling
henvistes det til det udvalg, der blev nedsat angående de 10 lov
forslag om administrativ frihedsberøvelse. I udvalget drøftede
man spørgsmålet om en fuldstændig revision af tuberkuloseloven,
og man forespurgte indenrigs- og boligministeren, om han anså de
gældende regler om tvangsindlæggelse af tuberkuløse for tilstræk
kelige. Ministeren oplyste, at hjemmelen til tvangsindlæggelse
undertiden har vist sig at være utilstrækkelig. Men under hensyn
til den meget store nedgang i antallet af tuberkulosetilfælde i de
senere år, til de nu bestående muligheder for at konstatere til
fælde, hvor smitte eventuelt har fundet sted, samt endelig til,
at der formentlig fremdeles uhyre sjældent vil forekomme tilfælde,
hvor bestemmelsen vil vise sig at være utilstrækkelig, har sund
hedsstyrelsen ikke fundet fornøden grund til at foreslå tuberku
losebekæmpelsesloven ændret på dette punkt. Ministeren fandt
herefter ikke anledning til at foreslå nogen lovændring på dette
punkt.
Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget enstemmigt.

70. Lov om ændringer i lov nr. 193 af 4. juni 1947
om bekæmpelse af kønssygdomme. (Indenrigs- og bolig
minister Kjærbøl). [A. sp. 1465. — C. sp. 615].
Fremsat skriftligt i folketinget 14/x (F. sp. 2225). 1. beh. 20/i
(F. sp. 2617). Partiernes ordførere: Edel Saunte, Peter Larsen,
Gottschalck-Hansen og Lynnerup Nielsen. Henvist til samme
udvalg som forslag til lov om ændringer i lov om rettens pleje
m. v. (I anledning af grundloven af 5. juni 1953) m. fl. lovfor-
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slag (se nr. 126). Betænkning (B. sp. 601) afgivet 29/4. (Ordfører:
Edel Saunte). 2. beh. 7/5 (F. sp. 5089). Henvist til fornyet ud
valgsbehandling. 3. beh. 13/5 (F. sp. 5243). Loven stadfæstet 11.
juni 1954. (Lovt. nr. 181).
Loven om bekæmpelse af kønssygdomme indeholder i § 17,
stk. 3 og 5, bestemmelser om domstolsprøvelse af politiets be
slutning om tvangsindlæggelse til undersøgelse eller behandling
for kønssygdomme.
Den heromhandlede lovændring har til formål at bringe
kønssygdomsloven i overensstemmelse med den nye grundlovs
§ 71, stk. 6, hvorefter spørgsmålet om lovligheden af administra
tivt bestemt frihedsberøvelse bortset fra visse undtagelser skal
kunne forelægges de almindelige domstole eller anden dømmende
myndighed til prøvelse.
Da de nuværende metoder til behandling af kønssygdomme
kun nødvendiggør ganske kortvarig sygehusindlæggelse, findes
det ikke længere nødvendigt i et vist tidsrum at afskære tvangs
indlagte personer, der tilbageholdes med rettens godkendelse,
fra påny at indbringe spørgsmålet om tilbageholdelsens lovlig
hed for domstolene. Derfor gennemføres samtidig ved loven
den ændring, at bestemmelsen i § 17, stk. 5,2. punktum, i loven
om bekæmpelse af kønssygdomme, hvorefter sådan ny fore
læggelse for retten først kan finde sted efter en frist af 4 uger,
udgår.
Lovændringen fik følgende indhold :
§1.1 lov nr. 193 af 4. juni 1947 om bekæmpelse af køns
sygdomme foretages følgende ændringer:
§ 17, stk. 3, affattes således:
„Træffes der i henhold til foranstående bestemmelser be
slutning om tvangsindlæggelse på sygehus af en person, skal
spørgsmålet om indlæggelsens lovlighed på begæring af den
pågældende selv eller den, der handler på hans vegne, forelægges
retten til afgørelse i overensstemmelse med retsplejelovens kap.
43 a. Politiet skal samtidig med meddelelsen om sin beslutning
gøre vedkommende bekendt med adgangen til at forelægge
spørgsmålet for retten.“
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§ 17, stk. 5, affattes således:
„Såfremt en begæring om udskrivning afslås i medfør af
bestemmelserne i stk. 4, kan spørgsmålet om tilbageholdelsens
lovlighed af den pågældende selv eller den, der handler på hans
vegne, kræves forelagt retten til afgørelse i overensstemmelse
med retsplejelovens kap. 43 a. Politiet skal samtidig med med
delelsen om sin beslutning gøre vedkommende bekendt med
adgangen til at forelægge spørgsmålet for retten.“
§ 2. Forslag til revision af denne lov forelægges folketinget
i folketingsåret 1957—58.
Sidste punktum i de gennemførte nye affattelser af § 17, stk. 3
og stk. 5, samt revisionsbestemmelsen i den gennemførte lovs § 2
indføjedes under behandlingen i folketinget.
Om den nærmere baggrund for loven henvises til omtalen af
den under nr. 126 anførte sag om ændringer i retsplejeloven, hvor
ved de fornødne nye processuelle regler som følge af grundlovens
§ 71. stk. 6 gennemføres.
Efter en velvillig modtagelse af lovforslaget ved 1. behandling
blev det henvist til det udvalg, der behandlede de øvrige lovfor
slag om administrativ frihedsberøvelse. Udvalget indstillede lov
forslaget til vedtagelse i den ovenfor anførte form, og det vedtoges
enstemmigt ved 3. behandling.

71. Lov om ændring i lov nr. 67 af 31. marts 1953
om karantæneforanstaltninger mod smitsomme syg
domme. (Indenrigs- og boligminister Kjærbøl). [A. sp. 1467.
— C. sp. 617].
Fremsat skriftligt i folketinget 14/j (F. sp. 2225). 1. beh. 20/i
(F. sp. 2617). Partiernes ordførere: Edel Saunte, Peter Larsen,
Gottschalck-Hansen og Lynnerup Nielsen. Henvist til samme
udvalg som forslag til lov om ændringer i lov om rettens pleje
m. v. (I anledning af grundloven af 5. juni 1953) m. fl. lovfor
slag (se nr. 126). Betænkning (B. sp. 601) afgivet29/4. (Ordfører:
Edel Saunte). 2. beh. 7/5 (F. sp. 5090). Henvist til fornyet ud
valgsbehandling. 3. beh. 13/5 (F. sp. 5243). Loven stadfæstet 11.
juni 1954. (Lovt. nr. 182).
Loven har til formål at bringe karantænelovens bestemmel
ser om isolation af personer i overensstemmelse med bestemmel-
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serne i grundlovens § 71, stk. 6, hvorefter spørgsmålet om lov
ligheden af administrativt bestemt frihedsberøvelse bortset fra
visse undtagelser skal kunne forelægges de almindelige dom
stole eller anden dømmende myndighed til prøvelse.
Lovens indhold er følgende:
§1.1 lov nr. 67 af 31. marts 1953 om karantæneforanstalt
ninger mod smitsomme sygdomme foretages følgende ændring:
Som § 43 a indføjes:
„Træffes der i henhold til denne lovs bestemmelser beslut
ning om isolation af en person, eller afslås en anmodning om
ophævelse af sådan foranstaltning, skal spørgsmålet om foran
staltningens eller tilbageholdelsens lovlighed på begæring af den
pågældende selv eller den, der handler på hans vegne, forelægges
retten til afgørelse i overensstemmelse med retsplejelovens ka
pitel 43 a. Karantænekommissionen skal samtidig med med
delelsen om sin beslutning gøre vedkommende bekendt med
adgangen til at forelægge spørgsmålet for retten.“
§ 2. Forslag til revision af denne lov forelægges folketinget
i folketingsåret 1957—58.

Sidste punktum i § 1 og § 2 blev indføjet under lovforslagets
behandling i folketinget.
Om den nærmere baggrund for loven henvises til omtalen af
den under nr. 126 anførte sag om ændringer i retsplejeloven,
hvorved de fornødne nye processuelle regler som følge af grund
lovens § 71, stk. 6, gennemføres.
Efter en velvillig modtagelse af lovforslaget ved 1. behandling
blev det henvist til udvalget, der behandlede de samtidig frem
satte lovforslag vedrørende administrativ frihedsberøvelse, og
udvalget indstillede enstemmigt lovforslaget til vedtagelse med
de ovenfor nævnte to ændringer.
Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget enstemmigt.

72. Lov om ændring af levnedsmiddelloven. (Inden
rigs- og boligminister Kjærbøl). [A. sp. 2063. — C. sp. 461].
Fremsat skriftligt i folketinget19/2 (F. sp. 3719). 1. beh. 4/3
(F. sp. 3760). Partiernes ordførere: Chr. Thomsen, Karlskov
Jensen, Poul Claussen, Kirkegaard og Oluf Pedersen. Henvist
til samme udvalg som forslag til lov om tillæg til lov om midler
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til bekæmpelse af plantesygdomme, ukrudt og visse skadedyr
(se nr. 48). Betænkning (B. sp. 467) afgivet 25/3. (Ordfører: Chr.
Thomsen). 2. beh. 30/3 (F. sp. 4671). Henvist til fornyet udvalgs
behandling. 3. beh. 2/4 (F. sp. 4801). Loven stadfæstet 13. april
1954. (Lovt. nr. 114).
Ved loven affattes § 6, stk. 1, sidste punktum, i lov nr. 174
af 28. april 1950 om levnedsmidler m. m. således:
„Endvidere kan handlende opbevare bekæmpelsesmidler,
jfr. § 1 i lov nr. 76 af 9. marts 1948, uanset at de pågældende
bekæmpelsesmidler er giftholdige, i det omfang og på de betin
gelser dette er tilladt i lovgivningen om bekæmpelsesmidler.“
Den ved loven foretagne ændring i levnedsmiddelloven skyldes
gennemførelsen af lov om tillæg til lov om midler til bekæmpelse
af plantesygdomme, ukrudt og visse skadedyr (se ovenfor under
nr. 48) og den i forbindelse hermed stående ophævelse af gift
lovens § 5 (se nedenfor). Lovforslaget vedtoges eenstemmigt.

73. Lov om ændring af giftloven. (Indenrigs- og
boligminister Kjærbøl). [A. sp. 2065. — C. sp. 459].
Fremsat skriftligt i folketinget 19/2 (F. sp. 3719). 1. beh. 4/3
(F. sp. 3760). Partiernes ordførere: Chr. Thomsen, Karlskov
Jensen, Poul Claussen, Kirkegaard og Oluf Pedersen. Henvist
til samme udvalg som forslag til lov om tillæg til lov om midler
til bekæmpelse af plantesygdomme, ukrudt og visse skadedyr
(se nr. 48). Betænkning (B. sp. 467) afgivet 25/3. (Ordfører: Chr.
Thomsen). 2. beh. 30/3 (F. sp. 4671). Henvist til fornyet udvalgs
behandling. 3. beh. 2/4 (F. sp. 4800). Loven stadfæstet 13. april
1954. (Lovt. nr. 115).
Loven indeholder en række ændringer i giftloven, som er
en følge af den samtidig vedtagne lov om tillæg til lov om midler
til bekæmpelse af plantesygdomme, ukrudt og visse skadedyr
(se ovenfor under nr. 48).
Ved nævnte lov forudsættes det at giftlovens regler ved
rørende rekvisitionspligt, føring af giftbog m. v. fremtidig ikke
kommer til anvendelse for de bekæmpelsesmidler, der foreligger
i originalpakninger, selvom disse præparater indeholder gifte
16
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i giftlovens forstand, idet de fornødne foranstaltninger til imøde
gåelse af den fare, der er forbundet med anvendelsen af disse
bekæmpelsesmidler i stedet gennemføres med hjemmel i land
brugsministeriets lovgivning herom.
Nærværende lovs § 1 unddrager herefter administrationen
af reglerne om de af lov nr. 76 af 9. marts 1948 omhandlede
bekæmpelsesmidler fra giftlovens område, idet bl. a. giftlovens
§ 5 ophæves. Endvidere bemyndiges indenrigs- og boligministe
ren til at fastsætte forsigtighedsregler ved anvendelse af visse
særlig farlige gifte som ikke omfattes af landbrugsministeriets
lovgivning, ligesom der i loven indsættes en straffebestemmelse
svarende til den i ovennævnte lov om midler til bekæmpelse af
plantesygdomme m. v. optagne.
§ 2 bemyndiger ministeren til at lade giftloven optrykke
i den ændrede affattelse, og § 3 fastsætter ikrafttrædelsesdatoen
til den 15. april 1954, ligesom den giver visse overgangsregler.

74. Lov om forlængelse af den midlertidige værne
pligtslovgivning. (Indenrigs- og boligminister Kjærbøl). [A.
sp. 1219. — C. sp. 159].
Fremsat skriftligt i folketinget 10/i2 (F. sp. 1697). 1. beh.
15/12 (F. sp.1955). 2. beh. 17/12 (F. sp. 2133). 3. beh. 17/12 (F.
sp. 2140). Loven stadfæstet 22. december 1953. (Lovt. nr. 337).
Den midlertidige værnepligtslov af 16. juni 1945, som hidtil
med enkelte ændringer er blevet forlænget for eet år ad gangen,
senest ved lov nr. 424 af 17. december 1952 (årbog 1952—53,
side 296), udløb med udgangen af 1953. Under hensyn til, at
det for folketinget foreliggende forslag til en almindelig revision
af værnepligtslovgivningen ikke lod sig gennemføre inden årets
udgang, fremsattes forslaget til den heromhandlede lov, hvor
efter den midlertidige værnepligtslovgivning forlænges for
yderligere 1 år til udgangen af 1954.
Lovforslaget vedtoges i folketinget med tilslutning fra de 3
største partier, mens 13 medlemmer (DK og DR) stemte imod og
12 undlod at stemme (herunder RV).

1953/
/1954

Vedtagne love (indenrigs- og boligmin.)

243

75. Lov om værnepligt. (Indenrigs- og boligmini
ster Jobs. Kjærbøl). [A. sp. 179. — C. sp. 693].
Fremsat skriftligt i folketinget 20/10 (F. sp. 185). 1. beb. ®/n
(F. sp. 776). Partiernes ordførere: Holger Larsen, Arnth Jensen,
Carsten Raft, Johs. Christiansen, Ingmar Wagner og Hans Han
sen (Rørby). Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Victor Gram,
Holger Eriksen, Poul Hansen (Kalundborg), Urban Hansen, Per
Hækkerup [formand], Frode Jakobsen, Evald Kristensen, Hol
ger Larsen, Arnth Jensen [næstformand], Anders Andersen, Ma
rius Buhl, Gideon, Ladefoged, Carsten Raft, Poul Møller, ReedtzThott og Johs. Christiansen). Betænkning (B. sp. 723) afgivet
n/5. (Ordfører: Victor Gram). 2. beh. 18/5 (F. sp. 5283). Henvist
til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning (B. sp. 1005)
afgivet 19/5. 3. beh. 21/5 (F. sp. 5606). Loven stadfæstet 11. juni
1954. (Lovt. nr. 210).
Forslaget til den her omhandlede lov svarede ved fremsæt
telsen med enkelte ubetydelige ændringer af teknisk karakter
ganske til det forslag til værnepligtslov, som fremsattes i folke
tinget i samlingen 1952—53, men som ikke blev færdigbehand
let. Da forslaget under behandlingen i folketinget i folketings
året 1953—54 kun underkastedes få ændringer, overvejende af
redaktionel karakter, jfr. nedenfor, kan der med hensyn til ind
holdet af loven sammenlignet med værnepligtsloven af 1912
henvises til årbog 1952—53, side 444.
Ved 1. behandling indskrænkede ordførerne for socialdemo
kratiet, venstre og det konservative folkeparti sig til at anbefale
lovforslaget til en hurtig udvalgsbehandling. Johs. Christiansen
(RV) vendte sig imod forslagets nedsættelse af sessionsalderen
til det fyldte 18. år og imod bestemmelserne om straffedes udskriv
ning til militærtjeneste og om sammensætningen af sessionskom
missionerne, som han ønskede suppleret med en psykolog.
Ingmar Wagner (DK) gik imod forslaget, navnlig dets bestemmel
ser om nedsættelse af sessionsalderen til det fyldte 18. år og stram
ningen af reglerne om udsættelse. Hans Hansen (Hørby) (DR) er
klærede, at retsforbundet ville stemme imod lovforslaget, fordi
det indeholdt bestemmelser om tvungen værnepligt.
Lovforslaget henvistes til behandling i et udvalg, i hvis be
tænkning der indeholdtes en række ændringsforslag, stillet af
indenrigs- og boligministeren og tiltrådt af udvalget. Af ændrings16*
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forslagene gik et ud på at indskrænke anmeldelsespligten med
hensyn til værnepligtiges rejser og ophold i udlandet til rejser af
en varighed på 6 måneder og derover. De øvrige ændringsforslag
var af redaktionel karakter og gik ud på en sproglig bearbejdelse
af de paragraffer, som direkte henvender sig til den mandlige
ungdom.
Vedrørende andre i udvalget behandlede spørgsmål anføres
fra udvalgsbetænkningen:
„I samrådet med indenrigs- og boligministeren og forsvars
ministeren har udvalget særlig drøftet spørgsmålet om psykologers
medvirken ved sessionsbehandlingen og eventuelt ved bedøm
melse af den værnepligtige, efter at aftjening af værnepligten er
påbegyndt. Udvalget kan tiltræde lovforslagets formulering, som
åbner mulighed for en stigende anvendelse af psykologer ved ses
sionsbehandling og senere. Udvalget er enigt med indenrigs- og
boligministeren og forsvarsministeren om det ønskelige i en sådan
udvidet anvendelse af psykologer, efterhånden som antallet af
fagpsykologer stiger.
I forbindelse med spørgsmålet om administrationen af §§ 11
og 26 har udvalget drøftet spørgsmålet om de mere langvarige
udsættelser. Såvel af hensyn til de pågældende værnepligtige selv
som af hensyn til forsvarets interesser finder udvalget, at sådanne
udsættelser bør undgås. Udvalget erkender, at der undtagelses
vis kan foreligge sådanne forhold for den værnepligtige, at en
mere langvarig udsættelse er absolut påkrævet. Udvalget hen
stiller, at administrationens praksis skærpes i overensstemmelse
med det anførte.“
Et flertal (udvalget med undtagelse af Johs. Christiansen) ind
stillede lovforslaget til vedtagelse med de foreslåede ændringer.
Et mindretal, det radikale medlem af udvalget, Johs. Chri
stiansen, anerkendte det indførte værnepligtsnævn som en tilfreds
stillende nydannelse, men da lovforslaget på andre meget væsent
lige punkter indeholdt bestemmelser, som mindretallet måtte
modsætte sig, havde det ikke kunnet tiltræde flertallets indstilling
og kunne ikke medvirke til lovforslagets gennemførelse. Af mindre
tallets udtalelser i betænkningen anføres:
„Mindretallet må for det første pege på den i § 3 omhandlede
bestemmelse, hvorefter straffede personer under visse omstændig
heder skal kunne udelukkes fra tjeneste i forsvaret.
Grænsen, som hidtil har været sat ved fængsel i 4 måneder
eller derover, foreslås nu forhøjet til 5 måneder. Da spørgsmålet
om udelukkelse af sådanne straffede personer afgøres efter et skøn
over, hvorvidt de pågældende må anses som karaktermæssigt uegnet
til soldatertjeneste, finder mindretallet det uforsvarligt at forhøje
den nævnte grænse som nu foreslået. Da man ikke kan have noget
sikkert kriterium for bedømmelsen af vedkommendes karakter-
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egenskaber, burde den hidtil gældende straffegrænse efter mindre
tallets opfattelse derfor snarere sænkes end forhøjes.
Da forholdet ydermere er det, at man nu ønsker at sænke
værnepligtsalderen med 1 år, vil risikoen for, at personer af den
nævnte art påvirker de øvrige indkaldte i uheldig eller endog
skadelig retning, bhve så meget større. Hensynet til de mange
bør i et så alvorligt anliggende som det, der er tale om her, ube
tinget gå foran hensynet til den enkelte.
Endvidere må mindretallet modsætte sig den i § 11 foreslåede
bestemmelse om fremtidig at lade sessionspligten indtræde i det
år, hvori den værnepligtige fylder 18 år, i stedet for som hidtil
i det år, hvori han fylder 19 år. Når der efter hidtil gældende lov
har kunnet indkaldes ca. 30 000 unge pr. år, må dette kunne
fyldestgøre forsvarets behov, så meget mere som manglen på for
svarlige indkvarteringsmuligheder og duelige befalingsmænd sta
dig er meget stor. Hertil kommer, at den foreslåede sænkning af
værnepligtsalderen i mangfoldige tilfælde vil gribe forstyrrende
ind i de unges uddannelse.
Endelig må mindretallet beklage flertallets afvisende holdning
overfor mindretallets ønsker i spørgsmålet om sessionskommissio
nernes sammensætning. Med de krav, militærtjenesten i dag stiller
til den værnepligtige ungdom, er man fra alle sider enig om det
ønskelige i at gøre sessionsbehandlingen så betryggende som over
hovedet muligt. Udfra denne betragtning har mindretallet fundet
det ønskeligt, at såvel sessionslægen som en psykolog tiltrådte
kommissionerne som faste medlemmer af disse; dette har flertallet
imidlertid ikke kunnet tiltræde.“
Ved 2. behandling udtalte indenrigs- og boligministeren overfor
Johs. Christiansen om bestemmelserne om straffedes udelukkelse
fra militærtjeneste, at da i almindelighed kun fængselsstraf på 5
måneder og derover udstås i statsfængsel og det må anses for
nødvendigt som grundlag for sessionens afgørelse at have en er
klæring fra fængselsmyndighederne om den pågældendes karakter
egenskaber, har det været nødvendigt at sætte grænsen for ad
gangen til udelukkelse ved fængsel i 5 måneder. Overfor de fra
radikal og kommunistisk side fremsatte indvendinger mod at lade
sessionspligten indtræde i det år, hvori den værnepligtige fylder
18 år, henviste ministeren til, at der allerede ved forsvarsloven
af 18. juni 1951 var givet adgang til at indkalde de værnepligtige
til tjeneste tidligst i det år, i hvilket de fylder 19 år; da sessions
behandlingen af de værnepligtige almindeligvis finder sted året
før indkaldelsen, var den nu i § 11 foreslåede regel altså kun en
konsekvens af de regler, der allerede gælder efter forsvarsloven.
De stillede ændringsforslag vedtoges, og lovforslaget gik til
fornyet behandling i udvalget, hvis flertal (udvalget undtagen
Johs. Christiansen) indstillede det til vedtagelse uændret, mens et
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mindretal (Johs. Christiansen (RV)) erklærede ikke at kunne med
virke til dets gennemførelse.
Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget med 110 stemmer mod
11 (DK og DR), mens 5 medlemmer (RV) undlod at stemme.

76. Lov om forlængelse af byggestøttelovgivningen.
(Indenrigs- og boligminister Kjærbøl). [A. sp. 1469. — C. sp.
195].
Fremsat skriftligt i folketinget 14/j (F. sp. 2226). 1. beh. 26/T
(F. sp. 2703). Partiernes ordførere: Ingvard Dahl, Lorentzen,
Aksel Møller, Kirsten Gloerfelt-Tarp, Alfred Jensen og Søren
Olesen. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Ingvard Dahl,
Einer-Jensen [formand], Poul Hansen (Svendborg), Horn,
Carl P. Jensen, Kai Jensen, Kjældgaard, Holger Larsen,
Lorentzen, N. Chr. Christensen, Jørgen Gram, Thisted Knudsen,
Paabøl, Aksel Møller, Erna Sørensen, Thestrup og Kirsten
Gloerfelt-Tarp [næstformand]). Betænkning (B. sp. 229) af
givet 3/2. (Ordfører: Ingvard Dahl). 2. beh. 10/2 (F. sp. 3188).
Henvist til fornyet behandling i udvalget. Tillægsbetænkning
(B. sp. 247) afgivet 12/2. 3. beh. 16/2 (F. sp. 3424). Loven stad
fæstet 5. marts 1954. (Lovt. nr. 52).
Loven har følgende indhold:
I lov nr. 235 af 30. april 1946 om byggeri med offentlig støtte,
jfr. lovbekendtgørelse nr. 288 af 14. juni 1951 samt lov nr. 135
af 5. april 1952 (årbog 1951—52, side 213), og i lov nr. 117 af
15. marts 1947 om finansiering af boligbyggeri med særlig
byggemåde, således som denne er ændret ved lov nr. 108 af
21. marts 1950 og lov nr. 252 af 14. juni 1951 (årbog 1950—51,
side 267), forlænges gyldigheden af de bestemmelser, der ud
løber med udgangen af finansåret 1953—54, indtil udgangen af
kalenderåret 1954.

I bemærkningerne til det af indenrigs- og boligministeren
fremsatte lovforslag udtales bl. a.:
„Den 31. marts 1954 udløber lov om byggeri med offentlig
støtte af 30. april 1946 med senere ændringslove — jfr. lovbe
kendtgørelse af 14. juni 1951 og lov af 5. april 1952 — og lov om
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finansiering af boligbyggeri med særlig byggemåde af 15. marts
1947 med senere ændringer.
Ved regeringens tiltræden den 1. oktober d. å. stod det rege
ringen klart, at et af de største spørgsmål, som i første række
måtte underkastes behandling, var byggestøtte- og lejelovsproblememe, og regeringen gik da også straks i gang med at foretage
en analyse af problemerne som grundlag for udarbejdelsen af
lovforslag. Regeringens hovedsynspunkter er — således som de
fandt udtryk i statsministerens tale ved åbningen af folketings
året 1953—54 — at der må tilstræbes et huslejeniveau, der kan
bæres af de jævne indkomstklasser, at der må ydes særlige til
skud til nedbringelse af lejen for familier med børn og alders- og
invaliderentemodtagere, at finansieringen af nybyggeriet må til
rettelægges på en sådan måde, at boligstøtten fortrinsvis kommer
de mindrebemidlede familier tilgode, og således at interessen i at
anvende billige byggemetoder stimuleres, at en forøgelse af bolig
produktionen ved sæsonudjævning, rationalisering og anvendelse
af nye byggemetoder, hvorved også den ufaglærte arbejdskraft i
stigende grad kan anvendes i byggevirksomheden, må tilstræbes,
og at der bør gøres en indsats for de familier og enligstillede, der
er særlig ramt af bolignøden.
Det har ikke været muligt for regeringen allerede nu at ud
arbejde lovforslag, idet regeringen ikke ønsker at fremsætte
forslag i folketinget til ændring af lovene, forinden den har haft
mulighed for at udarbejde forslag, der i enhver henseende er gen
nemarbejdede og underbyggede.
Selvom det må erkendes, at byggestøttelovgivningen som
følge af udviklingen siden krigsafslutningen — herunder ikke
mindst prisudviklingen — tiltrænger en revision, må man dog
samtidig konstatere, at loven har haft overordentlig stor betyd
ning for boligbyggeriet i efterkrigsårene, og at loven ialt væsent
ligt har virket efter sin hensigt: at fremme byggeriet, at begrænse
huslejestigningen i nybyggeriet og at højne boligstandarden, og
de resultater, der hidtil er opnået, gør det ikke betænkeligt at
lade lovgivningen være uændret i kraft nogen tid endnu.“

Lovforslaget gav i folketinget — tillige med det samtidig
behandlede lovforslag om forlængelse af lejeloven — anledning
til en indgående debat, hvorunder hele boligproblemet blev ind
draget. I det udvalg, der fik sagen til behandling, enedes man om
et ændringsforslag, hvorefter loven skal udløbe 1. januar 1955 i
stedet for som oprindelig foreslået 1. april 1955, hvilket vedtoges
ved 2. behandling. I den enstemmige betænkning udtales:
„Udvalget har afholdt 2 møder og haft samråd med indenrigsog boligministeren. Under samrådet oplyste ministeren, at han
agtede at imødekomme fremsatte ønsker om, at forslag til ny
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byggestøttelov og til ny lejelov fremsættes i folketinget så betids,
at første behandling kan finde sted før tingets sommerferie i år.
Ministeren stillede samtidig nedenstående ændringsforslag.“
I den ændrede affattelse vedtoges lovforslaget enstemmigt,
idet retsforbundets repræsentanter afholdt sig fra at stemme.

77. Lov om ændringer i byggestøttelovgivningen.
(Indenrigs- og boligminister Kjærbøl). [A. sp. 3621. — C. sp.
1053].
Fremsat mundtligt i folketinget 27/9 (F. sp. 6497). 1. beh.
30/ø (F. sp. 6531). Partiernes ordførere: Poul Hansen (Kalund
borg), Lorentzen, Aksel Møller, Bertel Dahlgaard, Alvilda
Larsen og Søren Olesen. Henvist til samme udvalg som forslag
til lov om forhøjelse af afgiften på omsætningen af stærke
drikke m. fl. lovforslag. Betænkning (B. sp. 1603) afgivet 30/9.
(Ordfører: Poul Hansen (Kalundborg)). 2. beh. 1/10 (F. sp. 6582).
Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning (B. sp.
1607) afgivet x/io 3- beh. ^îo- (F. sp. 6587). Loven stadfæstet
6. oktober 1954. (Lovt. nr. 304).
I det folketingsudvalg, der behandlede det side 128 omtalte
kompleks af lovforslag til imødegåelse af svindet i landets
valutareserve, opnåedes der mellem socialdemokratiets og det
radikale venstres udvalgsmedlemmer enighed om snarest at
søge gennemført en række ændringer i byggestøttelovgivningen,
idet man ikke fandt det forsvarligt at afvente færdigbehand
lingen af det forslag til lov om boligforholdene, som blev frem
sat i maj 1954. Formålet hermed skulle være at begrænse
statens støtte til byggeriet, dog således at omfanget af det byggeri,
der gennemføres til fordel for de mindrebemidlede, ikke for
mindskedes.
I overensstemmelse hermed fremsatte indenrigs- og bolig
ministeren i folketinget forslaget til den heromhandlede lov,
der i hovedsagen går ud på følgende:
1. I stedet for som i den hidtidige lov generelt at ind
rømme nedsættelse af statslånsydelsen har man valgt den
fremgangsmåde, at der principielt skal svares markedsrente af
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statslånet, d. v. s. den effektive rente, som staten selv må betale
af de statsobligationer, der emitteres til dækning af udlåns
behovet, men samtidig skal der til nedbringelse af huslejen
indrømmes et årligt driftstilskud, der beregnes som et fast
beløb pr. m2 bruttoetageareal, jfr. § 1. Tilskuddet er således
ikke afhængigt af det konkrete byggeforetagendes højere eller
lavere anskaffelsessum. Tilskuddet, der iøvrigt skal reguleres
efter pris- og renteforholdene, er for det sociale byggeri ansat
til 14 kr. pr. m2 og for det private byggeri ligeledes til 14 kr.
(efter det oprindelige forslag 10 kr.) pr. m2 bruttoetageareal,
svarende til de rentenedsættelser, som i dag indrømmes til
disse kategorier af byggeri. Driftstilskuddet indrømmes kun
fuldtud for lejligheder, hvis bruttoetageareal er 50—85 m2
(efter det oprindelige forslag 60—85 m2), mens lejligheder
med mindre areal kun opnår et driftstilskud på 60 pct. af de
ovennævnte satser, og lejligheder med areal ud over 85 m2
kun opnår driftstilskud i forhold til de 85 m2.
2. For det sociale byggeri og for det private etagebyggeri
har man — jfr. §§ 3 og 11 — indføjet en bestemmelse om, at
lejlighederne i almindelighed højst må have et bruttoetage
areal på 85 m2.
For parcelbyggeriet for mindrebemidlede (kap. VI) og det
private parcelbyggeri, hvortil lån udmåles på grundlag af
anskaffelsessummen (kap. VIII), indføres en grænse for brutto
etagearealet på 110 m2 pr. lejlighed, jfr. §§ 7 og 11. Endvidere
nedsættes lånegrænserne for det private parcelbyggeri, der
finansieres efter byggestøttelovens kap. VIII, med 5 pct. af
anskaffelsessummen, og de maksimumsbeløb for håndværker
udgifterne, som er gældende i henhold til byggestøttelovens
kap. VI, skal også finde anvendelse på dette byggeri, jfr. § 11.
3. Reglerne i kap. VIII a om statslån på grundlag af
vurdering til privatbyggede en- og tofamilieshuse, som ikke
overskrider en nærmere angiven størrelse, udvides til også at
omfatte etagebyggeri med højst 12 (efter det oprindelige
forslag 6) lejligheder à 85 m2 jfr. § 13. Da kapitel VIII a blev
indført i 1952, var det hensigten, at staten ikke skulle yde
driftstilskud til dette byggeri, men renten blev dog fastsat
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lidt under den da gældende markedsrente, og som følge af det
herskende høje renteniveau indrømmes der stadig de pågæl
dende en vis mindre rentelempelse. Af lån til en- og tofamilies
huse bhver renten 4% pct. og af lån til det mindre etagebyggeri
514 pct.
Endvidere har man af hensyn til det byggeri, der igang
sættes i dag, i § 15 indført en regel, hvorefter udbetaling af
statslån i medfør af kap. Villa kan finde sted efter den 1.
januar 1955, til hvilket tidspunkt reglerne ifølge den hidtil
gældende lov udløb.
4. Reglerne om skattefritagelse for kontor- og forretnings
ejendomme ophæves, jfr. § 16.
5. I konsekvens af nyordningen ændres også reglerne om
huslejetilskud til børnerige familier, der har behov for lejlig
heder med bruttoetageareal over 85 m2, jfr. § 5, ligesom man har
bragt overensstemmelse mellem reglerne om huslejetilskud i
udlejningsbyggeriet og støtten til mindrebemidlede, børnerige
parcelhusejere, jfr. § 6. Desuden har man i § 16 foretaget de
fornødne redaktionelle ændringer for at sikre, at mindre
bemidlede, børnerige parcelhusejere fortsat fritages for at betale
amtsskatter.
Loven trådte i kraft straks.

I bemærkningerne til lovforslaget anføres bl. a.:
„Besparelserne for statskassen .... opnås navnlig gennem
de ændrede låneregler for parcelbyggeriet, der vil medføre, at
de større og mere bekostelige parcelhuse i fremtiden kun vil kunne
belånes efter reglerne i kap. VIII a og gennem reglerne om
begrænsning af arealstørrelsen for lejligheder i det sociale byggeri
og det private etagebyggeri. Endvidere vil begrænsningen af
reglerne om driftstilskud til kun at omfatte arealer indtil 85 m2
også formindske statens udgifter.
Med de foreslåede satser for driftstilskud vil lejeniveauet i
nybyggeriet blive af samme højde som efter de gældende regler.
Dette er dog ikke ensbetydende med, at regeringen har opgivet
den i forslaget til lov om boligforholdene angivne målsætning,
og regeringen forudsætter ved fremsættelsen af nærværende for
slag, at forhandlingerne i folketinget om forslaget til lov om bolig
forholdene genoptages i den kommende samling, og at forslaget
gennemføres inden årets udgang.“
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I det folketingsudvalg, der behandlede sagen, enedes et flertal,
bestående af de socialdemokratiske og radikale udvalgsmed
lemmer, om at tiltræde lovforslaget med nogle ændringer, hvoraf
de væsentligste vil fremgå af det foregående, mens venstre og
det konservative folkeparti ikke kunne tiltræde lovforslaget.
De fandt en nyordning påkrævet, men anså lovforslaget for et
hastværksarbejde og ville derfor stemme imod det.
I den ændrede affattelse vedtoges lovforslaget med 92 stem
mer (S, RV og DR) mod 71; de 2 grønlandske medlemmer af
holdt sig fra at stemme.

78. Lov om ændring i lov om leje. (Indenrigs- og
boligminister Kjærbøl). [A. sp. 1473. — C. sp. 197].
Fremsat skriftligt i folketinget 14/x (F. sp. 2226). 1. beh. 26/i
(F. sp. 2704). Partiernes ordførere: Ingvard Dahl, Lorentzen,
Aksel Møller, Kirsten Gloerfelt-Tarp, Alfred Jensen og Søren
Olesen. Henvist til samme udvalg som forslag til lov om for
længelse af byggestøttelovgivningen (se ovenfor under nr. 76).
Betænkning (B. sp. 229) afgivet 3/2. (Ordfører: Ingvard
Dahl). 2. beh. 10/2 (F. sp. 3189). Henvist til fornyet behandling
i udvalget. Tillægsbetænkning (B. sp. 247) afgivet 12/2. 3. beh.
16/2 (F. sp. 3424). Loven stadfæstet 5. marts 1954. (Lovt. nr. 51).
Ved § 161 i lov nr. 251 af 14. juni 1951 om leje (årbog 1950—51,
side 251) bestemtes det, at loven, hvis gyldighed udløb med
udgangen af marts 1954, skulle optages til revision i samlingen
1953—54. Disse frister er nu forlænget således, at loven har
gyldighed til 1. januar 1955 og skal optages til revision inden
udgangen af kalenderåret 1954.

Fristerne var oprindelig foreslået sat til henholdsvis 1. april
1955 og folketingsåret 1954—55, men bestemmelserne herom
ændredes under sagens behandling i folketinget.
Ved fremsættelsen af lovforslaget anførte indenrigs- og bolig
ministeren bl. a.:
„Med hensyn til lejelovgivningen er forholdet det, at denne
i71951 blev underkastet en gennemgribende revision, men også
denne lovgivning må på flere punkter gøres til genstand for over
vejelser. Der er uklarheder i loven, som må rettes, og bestemmelser,
som tiden er løbet fra, ligesom der er områder, hvor loven efter
regeringens opfattelse ikke yder lejerne tilstrækkelig beskyttelse.
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Også den betydelige spænding, der er opstået mellem lejeniveau
erne i ældre og nyere ejendomme, rejser problemer, som må tages
i betragtning.
I sin åbningstale ved samlingens begyndelse angav statsmini
steren de principper, som regeringen vil søge gennemført i bolig
lovgivningen, og naturligvis står regeringen fast på disse syns
punkter.
Det gælder om at skabe og bevare et huslejeniveau, der kan
bæres af de jævne indkomstklasser, og at give yderligere sub
sidier til de befolkningsgrupper, som har behov herfor, det vil
navnlig sige familier med børn og alders- og invaliderentemodtagere....“

Lovforslaget behandledes i folketinget i forbindelse med det
samtidig fremsatte forslag til lov om forlængelse af byggestøttelovgivningen og henvistes tillige med dette til et udvalg, der
beskæftigede sig med sagen såvel mellem 1. og 2. som mellem 2.
og 3. behandling.
Lovforslaget undergik i folketinget kun den ovenfor omtalte
ændring, idet et fra kommunisternes side stillet ændringsforslag
blev forkastet. Ifølge dette ændringsforslag skulle lejelovens § 76
have følgende tilføjelse (nyt stk. 3):
Ombygning og modernisering af beboelsesejendomme må ikke
foretages, medmindre et flertal af ejendommens lejere samtykker
heri og der sikres lejere, der må flytte på grund af ombygningen,
anden passende bolig. Planer for ombygninger skal desuden god
kendes af de kommunale myndigheder med hensyn til ejendom
mens egnethed, kvalitet og byplanmæssige beliggenhed.“
Om samme spørgsmål udtaler udvalget i en tillægsbetænkning:
„Udvalget har afholdt møde og samråd med indenrigs- og
boligministeren for at drøfte spørgsmålet om forandring og moder
nisering af gamle ejendomme.
Der kunne i udvalget ikke opnås enighed om at begrænse
ændringer i lejeloven til dette spørgsmål.
Indenrigs- og boligministeren henledte opmærksomheden på,
at det samme spørgsmål nu var rejst overfor Københavns magi
strats 4. afdeling med henstilling om en skærpelse af de ifølge
byggeloven for København af 1939 gældende bestemmelser. Da
ændringer i disse bestemmelser kun kan foretages af folketinget
ved ændring af byggeloven, måtte ministeren forvente, at spørgs
målet ville komme til behandling i folketinget indenfor en kortere
tid.“
Lovforslaget vedtoges enstemmigt i folketinget, idet retsfor
bundet afholdt sig fra at stemme.
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79. Lov om ændring og forlængelse af lov nr. 210
af 23. april 1949 om regulering af bymæssige bebyggel
ser. (Indenrigs- og boligminister Kjærbøl). [A. sp. 1885. —
C. sp. 357].
Fremsat skriftligt i folketinget 4/2 (F. sp. 3064). 1. beh. 19/2
(F. sp. 3726). Partiernes ordførere: Kai Jensen, Paabøl, Gottschalck-Hansen, Kirsten Gloerfelt-Tarp, Alfred Jensen og Hans
Hansen (Hørby). Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Kai
Jensen [formand], Ingvard Dahl, Ove Hansen, Urban Hansen,
Kjældgaard, Holger Larsen, Th. Mikkelsen, Peter Nielsen,
Paabøl, Givskov Christensen, Jensen-Broby, Ladefoged, Martin,
Thestrup, Fanger, Gottschalck-Hansen og Kirsten GloerfeltTarp [næstformand]). Betænkning (B. sp. 333) afgivet 19/3.
(Ordfører: Kai Jensen). 2. beh. 24/3 (F. sp. 4472). Henvist til
fornyet udvalgsbehandling. 3. beh. 30/3 (F. sp. 4652). Loven
stadfæstet 13. april 1954. (Lovt. nr. 128).

Loven går ud på, at forslag til revision af byregulerings
loven først skal forelægges folketinget i folketingsåret 1958—59
i stedet for i 1953—54, som der oprindelig stod i loven. Desuden
bestemmes det, at folketingets byudviklingsudvalg skal have
17 medlemmer mod tidligere 15, ligesom man under sagens
behandling i folketinget har benyttet lejligheden til nærmere
at præcisere bestemmelserne om dette udvalg. Endelig be
myndiger loven indenrigs- og boligministeren til at optrykke
byreguleringsloven i ajourført stand med nogle redaktionelle
.ændringer udover de ovenfor nævnte.
I bemærkningerne til det af indenrigs- og boligministeren
fremsatte lovforslag anføres:
„Ifølge § 19, stk. 2, i lov nr. 210 af 23. april 1949 om regulering
af bymæssige bebyggelser skal loven forelægges til revision i rigs
dagssamlingen 1953—54.
Siden lovens ikrafttræden har det i medfør af § 4 i lov om by
planer, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949, nedsatte
byplannævn godkendt byudviklingsplanen for Københavns
egnen af 18. december 1951 omfattende forslagene til de partielle
byudviklingsplaner nr. 1 og 2 og byudviklingsplanerne I og II
for Aarhusegnen af 18. juni 1951 og 14. december 1953 samt
byudviklingsplanen for Odenseegnen af 9. februar 1953. Endvidere
har byplannævnet tiltrådt forslaget til en byudviklingsplan for
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Aalborgegnen og forslaget til partiel byudviklingsplan nr. 3 for
Københavnsegnen, omfattende forskellige kommuner ved Køge
bugt. Disse sidste byudviklingsplaner er af boligministeriet fore
lagt det i byudviklingslovens § 3 nævnte folketingsudvalg.
Af de til behandlingen af de i forbindelse med de godkendte
byudviklingsplaner i henhold til lovens § 14 fremsatte erstatnings
krav nedsatte vurderingskommissioner har vurderingskom
missionen for Aarhusegnen afsagt kendelse i en del erstatnings
sager, medens sådanne kendelser endnu ikke foreligger for Køben
havnsegnens og Odenseegnens vedkommende. Nogle af kendel
serne af mere principiel karakter fra Aarhusegnen er imidlertid
af grundejerne indbragt for domstolene i medfør af lovens § 14,
stk. 6.
Byplannævnet har i skrivelse af 11. december 1953, der er
optrykt som bilag 1 til nærværende forslag, udtalt, at det sam
lede nævn kan anbefale, at der fremsættes forslag til lov om by
reguleringslovens uændrede forlængelse.”
Lovforslaget vedtoges i folketinget med enstemmig tilslutning.

80. Lov om en særlig ydelse til alders- og invaliderentemodtagere m. fl. samt om ændring af folkeforsik
ringsloven (vedr. størrelsen af rentens grundbeløb).
(Socialminister Strøm). [A. sp. 217. — C. sp. 49].
Fremsat mundtligt i folketinget 20/10 (F. sp. 187). 1. beh.
23/10 (F. sp. 386). Partiernes ordførere: Kaj Andresen, Søren
Andersen, Poul Sørensen, Svend Jørgensen, Ragnhild Andersen
og Søren Olesen. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Kaj
Andresen, Bundvad [formand], Kai Jensen, Peder Jensen,
Kjældgaard, Mørk, Sofie Pedersen, Edel Saunte, Søren Ander
sen, N. Chr. Christensen, Holmberg, Lorentzen, Ellen Poulsen,
Gertie Wandel, Clausen (Olufskjær), Poul Sørensen og Svend
Jørgensen [sekretær]). Betænkning (B. sp. 45) afgivet 25/n.
(Ordfører: Kaj Andresen). 2. beh.
(F. sp. 1333). 3. beh.
3/12 (F. sp. 1399). Loven stadfæstet 8. december 1953. (Lovt. nr.
319).
Loven har følgende indhold:
§ 1. Til personer, der oppebærer alders- eller invaliderente,
udbetales der sammen med renten for januar 1954 en særlig
ydelse, der udgør:
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a) for enlige samt for ægtepar, når kun den ene ægtefælle
oppebærer rente: 100 kr., 116 kr. og 125 kr.,
b) for ægtepar, når begge ægtefæller oppebærer rente: 150 kr.,
175 kr. og 190 kr.,
henholdsvis efter som kommunen henhører til den første, anden
eller tredie af de i folkeforsikringslovens § 39 anførte grupper
af kommuner.
De i stk. 1 indeholdte regler finder tilsvarende anvendelse
med hensyn til personer, der oppebærer underholdshjælp som
kronisk syge i henhold til forsorgslovens §§ 247—48, samt med
hensyn til enlige mødre, der opfylder eller — såfremt de ikke
havde fået bidraget udbetalt af den bidragsskyldige — ville
have opfyldt betingelserne for at få udbetalt børnebidrag af
det offentlige i henhold til forsorgslovens kapitel XV eller XVI.
§ 2. Aldersrentemodtagere på alderdomshjem, jfr. folke
forsikringslovens § 54, er ikke berettiget til udbetaling af oven
nævnte ydelse. Det samme gælder for personer, der har ophold
på en plejestiftelse for kronisk syge, jfr. forsorgslovens § 39,
samt for personer, der for det offentliges regning er indlagt på
en af de i forsorgslovens § 66 omhandlede anstalter, eller som
iøvrigt for en længere tid er anbragt under sådanne forhold, at
opholdet ikke medfører udgifter for dem selv.
Til aldersrentemodtagere på alderdomshjem, jfr. folke
forsikringslovens § 54, stk. 3, udbetales der i januar 1954 et
ekstraordinært lommepengebeløb, der udgør:
a) for enlige:
16 kr., 20 kr. og 25 kr.,
b) for ægtepar: 32 kr., 40 kr. og 50 kr.,
henholdsvis efter som kommunen henhører til den første, anden
eller tredie af de i folkeforsikringslovens § 39 anførte grupper
af kommuner.
§ 3. I lov om folkeforsikring, jfr. bekendtgørelse nr. 218
af 11. juli 1953, foretages følgende ændringer:
Til § 39.
Grundbeløbene i henholdsvis købstæder m. v. og det øvrige
land ændres for ægtepar fra 2 088 kr. og 1 764 kr. til 2 172 kr.
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og 1 884 kr. og for enlige m. v. fra 1 392 kr. og 1 176 kr. til
1 452 kr. og 1 260 kr.
§ 4. Udgiften i henhold til nærværende lovs §§ 1 og 2
refunderes kommunerne fuldtud af statskassen.
De nærmere regler om indsendelse og revision af regnskaber
ne samt om anvisning af de kommunerne tilkommende refu
sionsbeløb fastsættes af socialministeren.
§ 5. Denne lov, der ikke gælder for Færøerne og Grønland,
træder straks i kraft, dog at bestemmelserne i § 3 først har
virkning fra den 1. april 1954.

I det af socialministeren fremsatte lovforslag havde § 1, stk. 1,
følgende affattelse:
„Til personer, der oppebærer alders- eller invaliderente, ud
betales der sammen med renten for januar 1954 en særlig ydelse
på 100 kr. for enlige rentemodtagere samt ægtepar, hvoraf kun
den ene ægtefælle oppebærer rente, og på 150 kr. for ægtepar,
når begge ægtefæller oppebærer rente.“
Endvidere var § 2, stk. 2, affattet således:
„Til aldersrentemodtagere på alderdomshjem, jfr. folkefor
sikringslovens § 54, stk. 3, udbetales der i januar 1954 et ekstra
ordinært lommepengebeløb på 16 kr. til enlige og 32 til ægtepar“.
Disse bestemmelser fik begge deres endelige form i folke
tinget, hvor man tillige tilføjede § 3 og foretog hertil svarende
ændringer i § 4, stk. 1, og § 5, ligesom titlen ændredes ved tilføjelse
af ordene „samt om ændring af folkeforsikringsloven (vedr. stør
relsen af rentens grundbeløb).“

Ved fremsættelsen af lovforslaget udtalte socialministeren
bl. a. :
,, Jeg vil gerne straks understrege, at det, det her drejer sig om,
er en rent øjeblikkelig bistandsydelse til rentemodtagerne. Det
er regeringens håb inden længe for det høje folketing at kunne
fremlægge planerne til en almindelig folkepensionering, og det er
i ikke mindre grad regeringens håb at kunne opnå bredest mulig
parlamentarisk tilslutning til løsningen af dette omfattende og
vidtrækkende spørgsmål.
Jeg har henvendt mig til den nedsatte folkeforsikringskommis
sion og bedt kommissionen om at bestræbe sig på at afslutte sit
arbejde og afgive indstilling til regeringen, således at vi på det
grundlag, som kommissionens overvejelse vil give os, kan tage
stilling til arten og omfanget af de forslag, vi mener at kunne
fremlægge. Indtil dette kan ske, har vi som sagt anset det for
rimeligt at komme rentemodtagerne til hjælp med en øjeblikke
lig ydelse.“
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Lovforslaget henvistes i folketinget til et udvalg, der ligeledes
fik et fra kommunistisk side fremsat lovforslag om forøgede» ydel
ser til rentemodtagerne til behandling.
I betænkningen indstillede et flertal (udvalgets socialdemo
kratiske og radikale medlemmer) lovforslaget til vedtagelse med
de ændringsforslag, som fremgår af det foregående. De ændrings
forslag, der angik forhøjelsen af rentens grundbeløb fra 1. april
1954, var tiltrådt af hele udvalget, mens venstres og det kon
servative folkepartis udvalgsmedlemmer stillede underændrings
forslag til de alene af flertallet tiltrådte ændringsforslag til § 1
og § 2 (jfr. nedenfor).
I udvalgsbetænkningen hedder det:
„Udvalget har særlig drøftet spørgsmålet om den bestående
forskel i rentens størrelse i de 3 kommunegrupper og har fra social
ministeren modtaget de som bilag til betænkningen optrykte
oplysninger til belysning af spørgsmålet.
Efter at forskellige muligheder for en delvis udligning har
været overvejet, har ministeren fremsat ændringsforslag, der
tager sigte på i et vist omfang at udligne den nu bestående forskel
i rentens størrelse henholdsvis i kommunegruppe I, kommune
gruppe II og kommunegruppe III.”
Udgifterne ved lovforslagets gennemførelse i den ændrede
skikkelse var anslået til 39 mill. kr. i 1953—54 (til eengangsbeløb) og 20 mill. kr. årligt efter 1. april 1954 (til forhøjelse af
grundbeløbene). De 39 mill. kr. skulle afholdes fuldtud af stats
kassen.
Mindretallet (venstre og det konservative folkeparti) gør gæl
dende, at det beløb, ministeren stiller til rådighed, 39 mill, kr.,
i stærkere grad bør anvendes til udligning af den forskelsbehand
ling, der er tilstede mellem de tre kommunegrupper. „De samme
synspunkter har repræsentanter for aldersrentenyderorganisationer i provinsen og hovedstaden principielt givet udtryk for.
Mindretallet mener derfor, at man allerede nu skal påbegynde
udligningen, og foreslår derfor, at de 39 mill. kr. anvendes således:
20 mill. kr. anvendes til ligelig fordeling over alle tre kommune
grupper, hvorefter der yderligere anvendes 7 mill. kr. til købstæ
derne og 12 mill. kr. til landdistrikterne. Denne fordeling bygger
på de statistiske beregninger, der foreligger for gruppe I og II
(hovedstaden og købstæderne), og på en skønsmæssig beregning
for landkommunernes vedkommende.
De 20 mill, kr., der fra 1. april 1954 skal anvendes til udlig
ning mellem kommunegrupperne, og som alle partier i udvalget
er enige om, svarer så nogenlunde til det forslag, som venstre og
konservative allerede nu ønsker anvendt som fordelingsgrundlag.
Venstre og konservative kan derfor tiltræde forslaget om for
højelse af rentens grundbeløb fra 1. april 1954.“
17
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Ved lovforslagets 2. behandling forkastedes mindretallets
underændringsforslag og vedtoges de af udvalget eller dets flertal
tiltrådte ændringsforslag, efter at det foran omtalte mere vidt
gående kommunistiske lovforslag først var forkastet. Ved 3. be
handling vedtoges lovforslaget derefter enstemmigt i den ændrede
affattelse.

81. Lov om en særlig ydelse til alders- og in valide
rentemodtagere m. fl. (Socialminister Strøm). [A. sp. 2173.
— C. sp. 351].
Fremsat skriftligt i folketinget 5/3 (F. sp. 3779). 1. beh. 12/3
(F. sp. 4109). Partiernes ordførere: Kaj Andresen, Søren Ander
sen, Gertie Wandel, Svend Jørgensen, Ragnhild Andersen og
Søren Olesen. 2. beh. 25/3 (F. sp. 4583). 3. beh. 30/3 (F. sp.
4654). Loven stadfæstet 13. april 1954. (Lovt. nr. 125).
Loven har følgende indhold:
§ 1. Til personer, der oppebærer alders- eller invaliderente,
udbetales der sammen med renten for juni og december 1954
en særlig ydelse hver gang på 40 kr. for enlige rentemodtagere
samt ægtepar, hvoraf kun den ene ægtefælle oppebærer rente,
og på 80 kr. for ægtepar, når begge ægtefæller oppebærer rente.
De i stk. 1 indeholdte regler finder tilsvarende anvendelse
med hensyn til personer, der oppebærer underholdshjælp som
kronisk syge i henhold til forsorgslovens §§ 247—48, samt med
hensyn til enlige mødre, der opfylder eller — såfremt de ikke
havde fået bidraget udbetalt af den bidragsskyldige — ville
have opfyldt betingelserne for at få udbetalt børnebidrag af
det offentlige i henhold til forsorgslovens kapitel XV eller XVI.
§ 2. Aldersrentemodtagere på alderdomshjem, jfr. folke
forsikringslovens § 54, er ikke berettiget til udbetaling af oven
nævnte ydelse. Det samme gælder for personer, der har ophold
på en plejestiftelse for kronisk syge, jfr. forsorgslovens § 39, samt
for personer, der for det offentliges regning er indlagt på en af
de i forsorgslovens § 66 omhandlede anstalter, eller som iøvrigt
for en længere tid er anbragt under sådanne forhold, at opholdet
ikke medfører udgifter for dem selv.
§ 3. Udgiften i henhold til nærværende lov refunderes
kommunerne fuldtud af statskassen.
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De nærmere regler om indsendelse og revision af regnskaber
ne samt om anvisning af de kommunerne tilkommende refu
sionsbeløb fastsættes af socialministeren.
§ 4. Denne lov gælder ikke for Færøerne og Grønland.
Lovforslaget var ved fremsættelsen ledsaget af følgende
bemærkninger:
„Efterhånden som visse rabatordninger m. v. er bortfaldet,
har der, første gang for finansåret 1950—51, været tilvejebragt
hjemmel til at udbetale en særlig ydelse til alders- og invaliderentemodtagere, til personer, der oppebar underholdshjælp som kronisk
syge i henhold til forsorgslovens §§ 247—48, samt til enlige mødre,
der fik udbetalt børnebidrag af det offentlige i henhold til forsorgs
lovens kapitler XV eller XVI, og fra 1951—52 også til enlige
mødre, der, såfremt de ikke havde fået det dem tilkommende
bidrag udbetalt direkte af den bidragsskyldige, ville have opfyldt
betingelserne for at få dette forskudsvis udbetalt af det offentlige.
Der er senest ved lov nr. 76 af 31. marts 1953 [årbog 1952—
53, side 309] givet hjemmel for udbetaling af en ydelse af hen
holdsvis 80 kr. til enlige og 160 kr. til ægtepar, der begge oppebar
rente eller underholdshjælp som kronisk syge, at udbetale med
halvdelen hver gang i juni og december 1953.
Regeringen må anse det for ønskeligt, at der i finansåret
1954—55 ydes de nævnte grupper af personer en ydelse af samme
størrelse som i 1953—54, og det foreslås derfor, at der ydes et be
løb af 80 kr. til enlige og 160 kr. til ægtepar, således at beløbene ud
betales med halvdelen hver gang i juni og december måneder 1954.
Udgifterne ved udbetaling af denne ydelse er anslået til ca.
30 mill, kr., der foreslås afholdt af statskassen, ligesom det er
sket i de tidligere finansår.“
Lovforslaget mødte i folketinget tilslutning fra alle sider, idet
kommunisterne dog fandt det utilstrækkeligt og stillede krav om,
at man samtidig med gennemførelsen af den særlige ydelse fore
tog en almindelig forhøjelse af de i folkeforsikringslovens § 39,
stk. 1, fastsatte grundbeløb.
Ifølge et ændringsforslag, som fra kommunistisk side blev
stillet til 2. behandling, skulle rentens grundbeløb forhøjes med
300 kr. årlig for ægtepar, når begge opfylder betingelserne for
at få rente, og med 200 kr. årlig til enlige personer samt til ægtepar,
når kun den ene af ægtefællerne opfylder betingelserne for at
få rente. I overensstemmelse hermed foresloges lovforslagets titel
ændret til: „Forslag til lov om en særlig ydelse til alders- og
invaliderentemodtagere og om ændringer i folkeforsikringsloven“.
Efter at kommunisternes ændringsforslag var forkastet, ved
toges lovforslaget enstemmigt i sin oprindelige skikkelse. Det
havde ikke været undergivet udvalgsbehandling.
17’
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82. Lov om ændringer i lov om offentlig forsorg
(om adgang til domstolsprøvelse af beslutninger om an
bringelse på arbejdsanstalt rn. V.). (Socialminister Strøm).
[A. sp. 1541. — C. sp. 601].
Fremsat skriftligt i folketinget 14/j (F. sp. 2229). 1. beh. 20/i
(F. sp. 2604). Partiernes ordførere: Kjældgaard, Helga Peder
sen, Gottschalck-Hansen, Ingeborg Refslund Thomsen og Petra
Petersen. Henvist til samme udvalg som forslag til lov om æn
dringer i lov om rettens pleje m. v. (I anledning af grundloven
af 5. juni 1953) m. fl. lovforslag (se nr. 126). Betænkning (B.sp.
665) afgivet 29/4. (Ordfører: Edel Saunte). 2. beh. 7/5 (F. sp.
5088). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. 3. beh. 13/5 (F. sp.
5242). Loven stadfæstet 11. juni 1954. (Lovt. nr. 176).
Loven står i forbindelse med den samtidig gennemførte lov
om ændringer i retsplejeloven vedrørende administrativt bestemt
frihedsberøvelse, og den tilsigter i overensstemmelse med den
nye grundlovs § 71, stk. 6, at gennemføre de ændringer i for
sorgsloven, der er nødvendige for at sikre en domstolsrekurs i
tilfælde, hvor en person tvangsmæssigt anbringes eller tilbage
holdes på anstalt i medfør af reglerne i kapitlerne XV eller
XXV—XXVII, i henhold til § 30, stk. 4, jfr. § 45, stk. 3, eller
som disciplinærstraf i henhold til § 43, stk. 2.
Hovedbestemmelsen i loven er indføjelsen af følgende nye
stykker i forsorgslovens § 52, hvilken paragraf omhandler såvel
den administrative som den judicielle rekurs i forsørgelsessager:
„Stk. 3. Er der i medfør af denne lov truffet bestemmelse
om tvangsmæssig anbringelse på arbejds- eller tvangsarbejdsan
stalt, arbejdskoloni eller afvænningshjem eller eventuelt i medfør
af § 30, stk. 4, jfr. § 45, stk. 3, på andre anstalter, skal spørgs
målet om lovligheden af den pågældende frihedsberøvelse på
begæring af den, der er berøvet sin frihed, eller den, der handler
på hans vegne, forelægges retten til prøvelse i overensstemmelse
med de i retsplejelovens kapitel 43 a derom givne regler. Om
adgangen til at begære sagen forelagt for domstolene skal på
gældende have meddelelse samtidig med, at den trufne beslut
ning tilkendegives ham, og senest ved indlæggelsen. Tilsvarende
regler gælder ved tvangsmæssig tilbageholdelse af frivilligt ind
lagte personer.
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Stk. 4. Er lovligheden af den pågældende frihedsberøvelse
stadfæstet ved dom, kan fornyet prøvelse for retten ikke kræves
af klageren, før der er forløbet et tidsrum af 6 måneder fra
dommens afsigelse, medmindre der i dommen er fastsat en
kortere frist. Er frihedsberøvelsen fastsat til et bestemt tidsrum,
kan klageren kun kræve retlig prøvelse af afgørelsen een gang.
Stk. 5. Om indbringelse for domstolene af afgørelser truffet
af landsnævnet for børneforsorg vedrørende anbringelse af børn
eller unge udenfor hjemmet i medfør af §§• 130, stk. 1, eller 131
eller vedrørende nægtelse af hjemgivelse i medfør af § 169, stk. 3,
gælder reglerne i § 151, stk. 5.“
På grund af de nye regler om, at beslutninger om anbrin
gelse på arbejdsanstalt m. v. kan forelægges domstolene til prø
velse, er det unødvendigt og uhensigtsmæssigt at opretholde
adgangen til at indanke de heromhandlede sager for højere
administrative myndigheder (amtmænd og socialminister), og
derfor foretages den ændring af forsorgslovens § 50, stk. 1, at
disse afgørelser ikke skal kunne påankes ad administrativ vej.
Også på grund af indførelsen af domstolsrekurs, hvorefter
en obligatorisk forelæggelse for højere administrativ myndighed
ikke mere kan anses for nødvendig af hensyn til den indlagte,
gennemføres den nye regel ved ændring af forsorgslovens § 311,
stk. 3, § 313, stk. 4, og § 316, stk. 4, at det er det sociale udvalg
— og ikke som hidtil amtet eller socialministeriet — der træffer
beslutningen om den tvangsmæssige anbringelse.

Lovforslaget behandledes i folketinget sammen med de øvrige
lovforslag om administrativ frihedsberøvelse og fik en velvillig
modtagelse af samtlige ordførere ved 1. behandling. Under ud
valgsarbejdet forespurgtes socialministeren, om domstolenes
kompetence også omfattede en nedsættelse af anbringelsestids
rummet, f. eks. om domstolene kunne nedsætte en idømt discipli
nær straf fra 6 måneder til 1 måned. Ifølge socialministerens svar,
der er optrykt som bilag til betænkningen, må afgørelsen af dette
spørgsmål antages at være overladt til domstolen selv, hvorfor
det næppe ville være muligt på forhånd at give en udtømmende
besvarelse af spørgsmålet. Efter socialministeriets opfattelse bør
det dog formentlig antages, at domstolene — på samme måde
som det antages at være tilfældet i andre spørgsmål vedrørende
prøvelsen af et af administrationen indenfor lovens rammer ud
øvet skøn — vil forbeholde sig at tilsidesætte dette skøn, såfremt
afgørelsen anses for åbenbart urimelig.
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Udvalget indstillede socialministerens forslag til vedtagelse,
dog med den ændring, at der indføjedes en bestemmelse om, at
loven skal optages til revision i folketingsåret 1957—58. Ved 3. be
handling vedtoges lovforslaget enstemmigt.

83. Lov om midlertidige ændringer i lov om offentlig
forsorg (om adgang til domstolsprøvelse af beslutninger
om inddragelse under børneforsorg m. v.). (Socialmini
ster Strøm). [A. sp. 1537. — C. sp. 609].
Fremsat skriftligt i folketinget14/x (F. sp. 2230). 1. beh. 20/t
(F. sp. 2604). Partiernes ordførere: Kjældgaard, Helga Peder
sen, Gottschalck-Hansen, Ingeborg Refslund Thomsen og Petra
Petersen. Henvist til samme udvalg som forslag til lov om æn
dringer i lov om rettens pleje m. v. (I anledning af grundloven
af 5. juni 1953) m. fl. lovforslag (se nr. 126). Betænkning (B. sp.
665) afgivet 29/4. (Ordfører: Edel Saunte). 2. beh. 7/5 (F. sp.
5089). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. 3. beh. 13/5 (F. sp.
5242). Loven stadfæstet 11. juni 1954. (Lovt. nr. 177).

Loven står i forbindelse med den samtidig gennemførte lov
om ændringer i retsplejeloven angående administrativt bestemt
frihedsberøvelse (se nr. 126) og går ud på at bringe forsorgslovens
børneværnsafsnit i overensstemmelse med den nye grundlovs
§ 71, stk. 6, hvorefter spørgsmålet om lovligheden af administra
tivt bestemt frihedsberøvelse bortset fra visse undtagelser skal
kunne forelægges de almindelige domstole eller anden dømmende
myndighed til prøvelse.
Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at beslut
ninger om børns og unges anbringelse udenfor deres hjem i henhold
til forsorgslovens §§ 130, stk. 1, 131 og 153, stk. 1, efter for
arbejderne til grundlovsforslaget samt forhandlingerne på rigs
dagen må betragtes som frihedsberøvelse i grundlovens forstand.
Da beslutninger om sådan anbringelse træffes af administra
tive organer, børneværnsudvalgene, og da den myndighed, lands
nævnet for børneforsorg, for hvilken børneværnsudvalgenes be
slutninger efter forsorgslovens § 90 kan indbringes, ligeledes er
et administrativt organ, tilfredsstiller forsorgslovens regler ikke
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den nævnte grundlovsbestemmelses krav med hensyn til ad
gangen til at forelægge administrative beslutninger om friheds
berøvelse for dømmende myndigheder.
Under hensyn hertil nedsatte socialministeriet den 15. ok
tober 1953 et udvalg bl. a. med den opgave at overveje nærmere
regler om adgang til prøvelse af børneværnsudvalgenes beslut
ninger om anbringelse udenfor hjemmet af børn og unge for de
almindelige domstole eller anden dømmende myndighed. Mini
steriet har herunder ønsket undersøgt, hvorvidt der burde eta
bleres en central dømmende myndighed, for hvilken børne
værnsudvalgenes afgørelser kunne forelægges, og som såledespå
dette punkt kunne erstatte den administrative myndighed,
landsnævnet for børneforsorg.
Da dette udvalgs arbejde imidlertid ikke kunne forventes
afsluttet i løbet af folketingsåret, fremsatte socialministeren efter
indstilling fra udvalget et lovforslag, ifølge hvilket man som
en rent midlertidig ordning anvender de samtidig foreslåede
almindelige regler i retsplejelovens kapitel 43 a for indbringelse
for domstolene af administrativt bestemte frihedsberøvelser
også indenfor børneforsorgen.
I overensstemmelse hermed ændres ved loven forsorgslo
vens § 151, stk. 4, hvorefter landsnævnets afgørelser i alminde
lighed er endelige, således, at nævnets afgørelser, hvorved et
børneværnsudvalgs fjernelsesbeslutning eller afslag på andra
gende om hjemgivelse stadfæstes, fremtidig vil kunne indbringes
for domstolene i overensstemmelse med reglerne i retsplejelovens
kapitel 43 a. Adgangen til at forelægge disse afgørelser for dom
stolene tillægges dem, der har forældremyndigheden over barnet
(for ægtebørn hver af forældrene), dem, der faktisk udøver for
ældremyndigheden, eller—ved afslag på andragende om hjem
givelse — den unge selv, hvis han er fyldt 18 år. En tilsvarende
adgang for forældre m. fl. til indbringelse for de almindelige
domstole er tilvejebragt for landsnævnets selvstændige fjernel
sesbeslutninger i henhold til forsorgslovens § 153, stk. 1.
Hidtil har der ikke været fastsat nogen frist, inden hvilken
landsnævnets afgørelse skal foreligge, men på grund af adgangen
til at indbringe nævnets afgørelser for domstolene er det nød-
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vendigt, at der fastsættes en frist, og der gennemføres derfor
ved loven den nye regel, at landsnævnets afgørelse i en for dette
indanket sag skal foreligge i løbet af højst 1 måned.
Lovforslaget behandledes i folketinget sammen med de øvrige
lovforslag om administrativ frihedsberøvelse og blev ved 1. be
handling modtaget velvilligt fra alle sider. Under udvalgsarbejdet
drøftede man bl. a. spørgsmålet, om det var forsvarligt at opret
holde en ordning, hvorefter underretsdommeren er rådgivende for
børneværnet i fjernelsessager, når dommeren senere eventuelt
kommer til at fungere i en retssag om samme fjernelsesspørgsmål.
Socialministeren erklærede, at dette måtte anses for uheldigt, men
efter ministeriets opfattelse ville dommeren i et sådant tilfælde
naturligt vige sit sæde i overensstemmelse med principperne i
retsplejelovens § 60. Socialministeren har imidlertid på den givne
anledning anmodet udvalget om børneforsorgens administration
om at have opmærksomheden henvendt på dette spørgsmål ved
udarbejdelsen af forslaget til en endelig ordning.
Udvalget indstillede socialministerens forslag til vedtagelse
med den ændring, at loven skulle optages til revision i folketings
året 1957—58f og ved 3. behandling vedtoges lovforslaget enstem
migt.

84. Lov om ændringer i lov nr. 171 af 16. maj 1934
om foranstaltninger vedrørende åndssvage. (Socialmini
ster Strøm). [A. sp. 1547. — C. sp. 605].
Fremsat skriftligt i folketinget14/4 (F. sp. 2231). 1. beh. 20f1
(F. sp. 2604). Partiernes ordførere: Kjældgaard, Helga Peder
sen, Gottschalck-Hansen, Ingeborg Refslund Thomsen og Petra
Petersen. Henvist til samme udvalg som forslag til lov om æn
dringer i lov om rettens pleje m. v. (I anledning af grundloven
af 5. juni 1953) m. fl. lovforslag (se nr. 126). Betænkning (B. sp.
665) afgivet 29/4. (Ordfører: Edel Saunte). 2. beh. 7/5 (F. sp.
5089). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. 3. beh. 13/5 (F. sp.
5242). Loven stadfæstet 11. juni 1954. (Lovt. nr. 178).

Loven står i forbindelse med den samtidig gennemførte lov
om ændringer i retsplejeloven angående administrativt bestemt
frihedsberøvelse (se nr. 126), hvilken lov var nødvendiggjort af
bestemmelsen i den nye grundlovs § 71, stk. 6, hvorefter spørgs
målet om lovligheden af administrativt bestemt frihedsberø-
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velse bortset fra visse undtagelser skal kunne forelægges de
almindelige domstole eller anden dømmende myndighed til prø
velse.
Hovedbestemmelsen i lovændringen er indføjelsen af en ny
§ 5 i åndssvageloven af 1934 sålydende:
„Stk. 1. Anstaltsledelsens afgørelse om inddragelse under
forsorg og om nægtelse af udskrivning af forsorgen kan begæresforelagt retten til afgørelse i overensstemmelse med de i rets
plejelovens kapitel 43 a fastsatte regler. Begæringen om fore
læggelse for retten kan fremsættes af de i § 4, stk. 1, nævnte per
soner. Begæringen må fremsættes inden 14 dage efter anstalts
ledelsens afgørelse. Fremsættes begæringen senere, kan denne
af anstaltsledelsen betragtes som en ny sag om udskrivning
med den virkning, at der løber en ny frist for anstaltsledelsens
afgørelse, jfr. § 4, stk. 2.
Stk. 2. Har anstaltsledelsen besluttet inddragelse under
forsorg imod protest fra den åndssvage eller den, der handler
på dennes vegne, eller, nægtet udskrivning, skal der samtidig
med meddelelsen om den trufne beslutning gives de pågældende
underretning om adgangen til at begære sagen forelagt for dom
stolene.
Stk. 3. Er den åndssvage fjernet fra hjemmet og inddraget
under børneforsorg i henhold til kap. IX i lov om offentlig for
sorg, gælder med hensyn til klage over inddragelsen og over
nægtet udskrivning reglerne i nævnte kapitel.
Stk. 4. Er lovligheden af den pågældende frihedsberøvelse
stadfæstet ved dom, kan begæring om fornyet prøvelse ikke
rejses med pligt for anstaltsledelsen til at forelægge sagen for
retten efter retsplejelovens § 469, forinden der er forløbet 1 år
fra afgørelsens dato, medmindre retten fastsætter en kortere
frist.
Stk. 5. Det påhviler politiet på begæring af en af de i § 2
nævnte personer eller myndigheder at yde bistand ved iværk
sættelse af forsorgen og ved patientens fremstilling for retten
efter nærmere af justitsministeren efter forhandling med social
ministeren fastsatte regler.
Stk. 6. Reglerne i stk. 1, 1. og 2. punktum, stk. 2, 4 og 5
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finder tilsvarende anvendelse i tilfælde, hvor overøvrigheden
træffer beslutning om inddragelse under åndssvageforsorg af
sådanne åndssvage, hvis tilstand rummer fare for retssikker
heden.“

I henhold til lov nr. 171 af 16. maj 1934 om foranstaltninger
vedrørende åndssvage er det vedkommende åndssvageanstalts
ledelse (o: bestyrelse), der i første instans træffer afgørelse om
inddragelse under åndssvageforsorg og om udskrivning af forsor
gen. Ledelsens afgørelse kan indbringes for socialministeren, hvis
afgørelse er endelig. Nærværende lov tilsigter at bringe loven af
16. maj 1934 i overensstemmelse med grundlovens § 71, stk. 6,
om domstolsprøvelse.
Domstolsprøvelsen omfatter alene spørgsmålet om, hvorvidt
den pågældende med rette inddrages eller holdes under forsorg.
Retten er således ikke kompetent tü at bedømme spørgsmålet om
forsorgens art, f. eks. om patienten skal være i anstalt eller kan
anbringes i kon troleret familiepleje under vedkommende anstalts
tilsyn.
Samtidig med at domstolsprøvelsen gennemføres, har man
ladet den nuværende lovs bestemmelse om, at anstaltsledelsens
beslutning om anbringelse eller tilbageholdelse under forsorg kan
indbringes for socialministeriet, bortfalde.
Det anføres i lovforslagets bemærkninger, at der ved lovfor
slaget kun tilsigtes tilvejebragt de ændringer, der er en nødvendig
følge af den nye grundlovs § 71, stk. 6. Der er overvejelser i gang
om at nedsætte et udvalg, som skal behandle eventuelle yderligere
ændringer i åndssvageloven og åndssvageforsorgens problemer i
det hele taget.
Lovforslaget fik ved 1. behandling en velvillig modtagelse i
folketinget og henvistes til det udvalg, der behandlede komplekset
af lovforslag vedrørende administrativ frihedsberøvelse.
Efter at udvalget fra socialministeren havde modtaget en
række oplysninger, der er optrykt som bilag til betænkningen, om
enkeltheder i de foreslåede nye regler, indstillede det forslaget til
vedtagelse, dog med den ændring, at loven skal optages til revision
i folketingsåret 1957—58.
Ved 2. behandling oplyste udvalgets ordfører, at der faktisk
ikke forekommer protester mod inddragelse under åndssvagefor
sorg. Socialministeren havde overfor udvalget givet tilsagn om,
at hvis der skulle fremkomme protest imod en beslutning om
inddragelse, vil man ikke effektuere denne, før sagen er færdig
behandlet i vedkommende ret.
Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget enstemmigt.
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85. Lov om ændringer i forsorgsloven (hjælp til
Værnepligtige). (Socialminister Strøm). [A. sp. 1553. — C.
sp. 759].
Fremsat skriftligt i folketinget
(F. sp. 2232). 1. beh. 27h
(F. sp. 2805). Partiernes ordførere: Victor Gram, Søren Ander
sen, Carsten Raft, Svend Jørgensen, Petra Petersen og Søren
Olesen. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Victor Gram, Kaj
Andresen, Brodthagen [formand], Jens Hansen, Lysholt Han
sen, Hauberg, Per Hækkerup, Holger Larsen [næstformand],
Søren Andersen, Anders Andersen, Givskov Christensen, N. Chr.
Christensen, Lorentzen, Carsten Raft, Marie Antoinette von
Lowzow, Reedtz-Thott og Svend Jørgensen). Betænkning (B.
sp. 989) afgivet 18/5. (Ordfører: Victor Gram). 2. beh. 25/5 (F. sp.
5687). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænk
ning (B. sp. 1139) afgivet 26/5. 3. beh. 1/6 (F. sp. 5981). Loven
stadfæstet 11. juni 1954. (Lovt. nr. 196).
Lovens hovedbestemmelse er en ændring af forsorgslovens
§ 281, der får følgende affattelse:
Når en værnepligtig forretter militærtjeneste, er det sociale
udvalg i vedkommende tidsrum forpligtet til at afhjælpe pågæl
dendes egen og hans families trang. Der vil herunder kunne ydes
hjælp til fortsættelse af lejemål af lejlighed eller butik, til afdrag
på gæld stiftet til erhvervelse af genstande anskaffet til pågæl
dendes husførelse eller til erhvervsmæssig brug, samt til beta
ling af underholdsbidrag, der ikke kan udbetales forskudsvis af
det offentlige, alt i det omfang, i hvilket det sociale udvalg
skønner, at pågældende ville have afholdt disse udgifter, hvis
han ikke var blevet indkaldt. Det er dog en forudsætning for
ydelse af hjælp, at de forpligtelser, til hvis opfyldelse hjælpen
søges, ikke må antages at være påtaget med henblik på at opnå
hjælp fra det offentlige. Ved første indkaldelse er det derhos en
forudsætning, at pågældende har haft rimelig grund til ikke at
vente med at påtage sig de forpligtelser, til hvis opfyldelse han
søger hjælp, til efter aftjeningen af den normale værnepligt. Den
således ydede hjælp betragtes som en den indkaldte ydet sær
hjælp. Forsåvidt angår forskudsvis udbetalte underholdsbidrag
påhvilende den værnepligtige, træffer de sociale udvalg beslut-
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ning om bortfald af de til. forskudsvis udbetaling knyttede rets
virkninger, herunder tilbagebetalingspligten for hele bidraget
eller en del af dette, også her 'i det omfang, i hvilket det sociale
udvalg skønner, at pågældende ville have afholdt disse udgifter,
hvis han ikke var blevet indkaldt.
Der kan endvidere i trangstilfælde i indtil 6 uger fra hjem
sendelsen at regne ydes ikke-arbejdsløshedsforsikrede hjem
sendte værnepligtige hjælp i et omfang, som dog ikke kan over
stige, hvad vedkommende ville have kunnet oppebære fra ar
bejdsløshedsforsikringen. Det samme gælder arbejdsløshedsfor
sikrede, som for tiden ikke opfylder betingelserne for at opnå
hjælp fra arbejdsløshedskassen. Det er dog en forudsætning for
denne hjælp, at pågældende står tilmeldt den offentlige arbejds
anvisning som ledig.
Det er ikke en hindring for at opnå hjælp i henhold til
fornævnte bestemmelser, at den værnepligtiges familie op
holder sig i udlandet, såfremt dette ophold er rimeligt be
grundet. Hjælpen ydes i dette tilfælde af det sociale udvalg
i den kommune, hvori den garnison, til hvilken den værneplig
tige er indkaldt, er beliggende, og opholdskommunens andel
af hjælpen refunderes garnisonskommunen af statkassen.
I krigstilfælde træffer regeringen straks foranstaltning til,
at den opholdskommune, hvor vedkommende tjenstgørende
militære ved indkaldelsen var bosat, overtager hans legale
forsørgelsespligt.
Endvidere gennemføres ved loven ændringer af forsorgs
lovens §§ 59, 64 og 75, der hænger sammen med den nye regel
i § 281, stk. 3, 2. pkt., og ved indføjelse af en ny § 336 i forsorgs
loven bemyndiges socialministeren til at lade forsorgsloven op
trykke og bekendtgøre med de foretagne ændringer.
Af de til lovforslaget knyttede bemærkninger skal fremhæves
følgende:
„I henhold til forsorgslovens § 281, stk. 1, således som denne
bestemmelse er ændret ved lov nr. 342 af 16. juli 1945, er det
sociale udvalg forpligtet til at afhjælpe en værnepligtigs egen eller
hans families trang, når han forretter militærtjeneste.
Indtil lovændringen i 1945 tog den økonomiske hjælp, der
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kunne ydes den værnepligtige og hans familie, alene sigte på gen
indkaldte. I 1945 ligestillede man de første gang indkaldte med
de genindkaldte og gav også personer, som melder sig til frivillig
tjeneste, samme adgang til hjælp.
Denne ændring skyldtes de store indkaldelser i 1945, hvor
ældre mandskab i vidt omfang indkaldtes første gang, og hvor
der herskede et stort behov for frivillige befalingsmænd.
Allerede under de indkaldelser, der fandt sted i den sidste del
af 1945, blev der i højere grad tale om unge, der havde kunnet
forudse deres indkaldelse som nært forestående, og da man i
begyndelsen af 1946 mente, at man var igennem den ekstraordi
nære situation efter krigen, udsendte ministeriet den 22. marts
1946 et cirkulære, hvori det understregedes, at der fremtidig måtte
vises nogen varsomhed ved ordinære indkaldelser til den første
uddannelse, navnlig hvor denne sker til normal tid. Hovedsyns
punktet skulle dog fremdeles være, at indgrebet i de værneplig
tiges og deres familiers sædvanlige tilværelse under militærtjene
sten skulle blive så Edt føleHgt som muhgt.
På baggrund af indførelsen af den 18 måneders tjenestetid
blev der den 27. februar 1952 på forsvarsministeriets foranledning
nedsat et udvalg af forsvarets velfærdstjeneste (Folk og Værn)
bl. a. med den opgave at overveje problemerne i forbindelse med
forsorgslovens § 281 og den praksis, der er omtalt ovenfor. Dette
udvalg har den 9. oktober 1953 afgivet en betænkning til for
svarsministeriet og har heri stiUet en række forslag om ændringer i
§281 og i den hidtidige praksis.
Udvalgets forslag om ændringer i § 281 går navnlig ud på at
åbne adgang for at yde hjælp i indtil 6 uger efter hjemsendelsen
og for at yde hjælp til den værnepEgtiges famiEe, selvom denne
opholder sig i udlandet. Desuden stiUes der forslag om at give
bestemmelsen en sådan formulering, at den giver klart udtryk
for de foran nævnte begrænsninger.“
Udvalget fremhævede endvidere, at der gennem mere detaillerede retningsEnier for hjælpens ydelse burde tilvejebringes en
mere ensartet praktisering af ordningen i de forskehige kommuner
end den, der hidtil havde fundet sted.
Ved fremsættelsen af lovforslaget udtalte socialministeren, at
han var enig med udvalget i dets betragtninger, og at det var
hans agt efter lovforslagets gennemførelse at udsende et nyt
cirkulære med en samlet fremstilling af ministeriets praksis og
med en anmodning til kommunerne om at administrere efter
synspunkter, der svarede til de i udvalgsbetænkningen anførte.
Lovforslaget fik ved 1. behandling i folketinget en velvillig
modtagelse af partiernes ordførere.
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Under den efterfølgende udvalgsbehandling indhentedes op
lysninger fra en række kommuner bl. a. om de 10 største udbeta
linger af hjælp i henhold til § 281 i regnskabsåret 1953—54, og
det anføres i betænkningen, at der er forefaldet udbetalinger,
hvis berettigelse forekommer udvalget tvivlsom.
Vedrørende spørgsmålet om ydelse af hjælp til afbetaling på
møbler afgav socialministeren en udførlig redegørelse til udvalget,
og han tiltrådte iøvrigt følgende af udvalget drøftede retnings
linier, der er optrykt i betænkningen:
„1) Der må i ganske særlige tilfælde være mulighed for at imøde
komme anmodninger om hjælp til erhvervelse af lejlighed.
2) Der må gives de sociale udvalg adgang til undtagelsesvis og
under bestemte forudsætninger at yde en vis hjælp til fort
sættelse af afbetalingskontrakter vedrørende indbo.
3) Hustruer med små børn bør stilles frit med hensyn til, om de
vil tage arbejde, eller om de foretrækker at blive hjemme for
at passe deres børn.
4) De sociale udvalg kan i særlige tilfælde yde hjælp, når hu
struen tager ophold hos forældre, svigerforældre eller andre
slægtninge.
5) Mathelever, som ikke tidligere har aftjent deres værnepligt,
bør stilles som unge, der indkaldes til sædvanlig aftjening af
værnepligten, og bør derfor anses for omfattet af § 281, så
længe de betragtes som aftjenende værnepligt. Med hensyn
til mathelever, der allerede har aftjent deres værnepligt,
bør der træffes aftale mellem forsvarsministeriet og social
ministeriet om, hvorvidt de bør henføres under § 281.“
Der var i folketingsudvalget enighed om at gennemføre den
foreslåede nye affattelse af § 281 uforandret. Venstres medlemmer
af udvalget fremhæver i betænkningen, at de af udvalget fore
tagne stikprøver synes at afsløre, at loven administreres meget
uensartet, og at hjælpen i flere tilfælde er ydet i et sådant omfang,
at det virker anstødeligt. Dette mindretal stillede under henvis
ning hertil selvstændige ændringsforslag om ændrede refusions
regler, da mindretallet mente, at man herigennem kunne skabe
en mere ensartet administration.
Ved lovforslagets 2. behandling forkastedes mindretallets
ændringsforslag, mens et par af socialministeren stillede ændrings
forslag, der ikke angik hovedbestemmelsen, vedtoges uden æn
dring.
Efter fornyet udvalgsbehandling mellem 2. og 3. behandling
vedtoges lovforslaget med 101 stemmer mod 5 (DR), idet 33 med
lemmer (V) undlod at stemme.
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86. Lov om ændring i lov om offentlig forsorg (ved
rørende den offentlige skolebespisning). (Socialminister
Strøm). [A. sp. 2211. — C. sp. 717].
Fremsat skriftligt i folketinget 9/3 (F. sp. 3861). 1. beh. 17f3
(F. sp. 4271). Partiernes ordførere: Kaj Andresen, Krogh, Poul
Sørensen, Kirsten Gloerfelt-Tarp, Petra Petersen og Søren Ole
sen. Henvist til samme udvalg som forslag til lov om ændringer
i lov om offentlig forsorg med seneste ændringer vedrørende
den offentlige skolebespisning (se side 561). Betænkning (B.
sp. 717) afgivet 7/5. (Ordfører: Kaj Andresen). 2. beh. n/5
(F. sp. 5153). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægs
betænkning (B. sp. 1007) afgivet 19/5. 3. beh. 25/5 (F. sp. 5685).
Loven stadfæstet 11. juni 1954. (Lovt. nr. 195).
Ved lov nr. 280 af 18. juni 1951 (årbog 1950—51, side 322)
blev der gennemført forskellige ændringer i forsorgslovens reg
ler om skolebespisning. Bespisningsperioden, der hidtil havde
omfattet hele året, blev indskrænket til månederne november—
april, og bespisningen blev begrænset til alene at omfatte skole
børn i de seks første skoleklasser, idet børn i de øvrige klasser
dog kunne deltage i bespisningen efter henvisning fra skole
lægen, når denne af hensyn til det enkelte barns helbredstil
stand fandt det ønskeligt. Endvidere kunne der til børn i 7.
klasse gives en mælkeydelse. Kommunerne blev derhos stillet
frit overfor, om de ville yde skolebespisningen i form af et til
strækkelig nærende måltid mad daglig eller i form af ydelse af
% liter sødmælk i forbindelse med fornødent vitamintilskud.
Endelig blev der for anmeldelsen til refusion af den fælleskom
munale udligningsfond fastsat maksimumsbeløb pr. måltid mad
og pr. mælkeydelse.
Loven om skolebespisning skulle forelægges folketinget til
revision i folketingsåret 1953—54, og efter at der af det sta
tistiske departement var foretaget en undersøgelse af, i hvilket
omfang skolebespisningen var gennemført i bespisningsperio
derne 1951—52 og 1952—53, fandt regeringen det rigtigt at
føre loven tilbage til den før loven af 18. juni 1951 gældende
form. Det af socialministeren fremsatte lovforslag gik derfor
ud på, at skolebespisning kunne ydes hele året og til alle skole
pligtige børn.
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Under folketingets behandling af lovforslaget viste det sig
ikke muligt at gennemføre socialministerens forslag, og resul
tatet af forhandlingerne blev, at den hidtil gældende ordning
med valgfrihed mellem et maltid mad og mælk med vitamin
tilskud opretholdes og udvides til folkeskolens 7 klasser i stedet
for 6 klasser, at der i resten af skoleåret ydes mælk til de samme
klasser, og at det hidtil gældende maksimalbeløb, 65 øre pr.
måltid mad, 20 øre pr. mælkeydelse, og de gældende refusions
bestemmelser opretholdes.
Ved 1. behandling anbefalede Kaj Andresen (S) socialministe
rens forslag, idet han fremhævede bespisningens store betydning
for de mindrebemidlede børnerige familier og dens betydning på
det ernæringsmæssige område og dermed for folkesundheden.
Krogh (V) var af den principielle opfattelse, at skolebespis
ningen bør være en rent kommunal opgave, hvorved det fulde
ansvar for dens økonomiske rækkevidde lægges i de lokale myn
digheders hænder, og han erklærede, at venstre ville vende sig
imod enhver udvidelse af bespisningen udover de rammer, som
blev fastsat i 1951.
Poul Sørensen (KF) erklærede, at hans parti ikke kunne med
virke til gennemførelse af den foreslåede udvidede skolebespis
ning. Han beklagede, at socialministeren ikke viste interesse for
den ved sidste lovændring indførte adgang til kun at yde mælk,
og fremhævede, at den hidtil gældende ordning havde medført
væsentlige besparelser.
Kirsten Gloerfelt-Tarp (RV) kunne heller ikke tiltræde social
ministerens forslag, idet hun — som i 1951 — var tilhænger af,
at bespisningen ikke finder sted i den del af året, hvor der er
mindre trang til den, og hvor den på grund af uregelmæssig delta
gelse som følge af eksaminer m. m. bliver uforholdsmæssig kost
bar at holde i gang. Hun mente, at børnene bliver mindre ked
af maden, når de ikke får den hele året, og at spildet derfor bliver
mindre.
Petra Petersen (DK) udtalte, at hun kunne tiltræde lovforsla
get, som i store træk svarede til det af kommunisterne i efteråret
fremsatte lovforslag om udvidelse af skolebespisningen. Hun be
klagede, at socialministeren ikke tidligere havde rejst sagen, og
udtalte ønske om, at indførelse af skolebespisning blev gjort
obligatorisk for kommunerne.
Søren Olesen (DR) erklærede, at skolebespisning burde være
•en rent kommunal opgave, så at de kommuner, der ønskede be
spisning, selv afholdt udgifterne hermed.
I sin svartale til ordførerne understregede socialministeren den
ernæringsmæssige betydning af skolebespisning, og i anledning af
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Poul Sørensens udtalelser om mælkeydelsen henviste han til, at
sundhedsstyrelsen havde udtalt, at der langtfra gennem en tilde
ling af mælk og vitaminpræparater opnås ernæringsmæssige og
sundhedsmæssige fordele som ved gennemførelsen af en egentlig
skolebespisning.
Lovforslaget henvistes til et udvalg, der udbad sig oplysning
fra socialministeren om, hvilken merudgift for stat og kommune
det ville medføre, hvis der gaves adgang til skolebespisning i dens
hidtidige omfang også for børn i 7. klasserne og adgang til mælk
for 7 klasser i månederne udover november—april. Ifølge social
ministerens svar, der er optrykt som bilag til betænkningen, ville
merudgifterne blive ialt ca. 4 mill, kr., heraf ca. % mill. kr. som
følge af udvidelse af bespisningen til 7. klasserne og 3,5 mill kr.
som følge af ydelse af mælk i månederne udover november—
april.
På dette grundlag enedes socialdemokratiets og det radikale
venstres medlemmer af udvalget om en af socialministeren fore
slået ændret affattelse af lovforslaget med det foran omtalte
indhold.
Venstres og det konservative folkepartis medlemmer af ud
valget kunne ikke tiltræde ministerens oprindelige forslag, ej hel
ler forslaget i den ændrede skikkelse.
Hele udvalget indstillede det af Petra Petersen fremsatte lov
forslag til forkastelse.
Ved 2. behandling blev ændringsforslaget, gående ud på en
ny affattelse af lovforslaget, ved navneopråb vedtaget med 75
stemmer (S og RV) mod 70 (V, KF, DK og DR).
Under udvalgsbehandlingen mellem 2. og 3. behandling æn
dredes partiernes stilling til lovforslaget ikke; udvalget tiltrådte
en af socialministeren foreslået teknisk ændring i refusionsbe
stemmelserne.
Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget i den ændrede form
med socialdemokratiets, det radikale venstres og kommunisternes
stemmer mod de øvrige partiers stemmer.

87. Lov om ændringer i forsorgslovens § 257 ved
rørende talelidende. (Socialminister Strøm). [A. sp. 2269.
— C. sp. 743].
Fremsat skriftligt i folketinget 10/3 (F. sp. 3915). 1. beh.
1713 (F. sp. 4257). Partiernes ordførere: Hjortnæs, Ellen Poulsen,
Erna Sørensen, Ingeborg Refslund Thomsen, Petra Petersen og
Søren Olesen. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Hjortnæs,
Kaj Andresen, Ove Hansen, Kai Jensen, Peter Jørgensen,
18
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Kjældgaard, Sofie Pedersen [formand], Edel Saunte, Ellen Poul
sen, Søren Andersen, Jens Chr. Christensen, Krogh, Lorentzen,
Erna Sørensen, Foss, Gertie Wandel og Ingeborg Refslund
Thomsen [næstformand]). Betænkning (B. sp. 959) afgivet 13/5.
(Ordfører: Hjortnæs). 2. beh. 21/5 (F. sp. 5641). Henvist til for
nyet udvalgsbehandling. 3. beh. 26/5 (F. sp. 5822). Loven stadfæ
stet 11. juni 1954. (Lovt. nr. 197).

Ved lovens § 1 ændres forsorgslovens § 257 vedrørende for
sorgen for talelidende til følgende affattelse:
Socialministeren bemyndiges til at fastsætte regler for, i
hvilket omfang offentlige myndigheder, læger, lærere eller andre,
der i deres virksomhed kommer i forbindelse med talelidende,
skal indberette tilfælde af talelidelse til et statsinstitut for tale
lidende. Reglerne om indberetning fra læger og lærere fastsættes
efter forhandling henholdsvis med indenrigsministeren og under
visningsministeren .
Staten afholder udgifterne ved behandling af talelidende,
der foregår udenfor et statsinstitut for talelidende, når sådan
behandling sker efter henvisning fra vedkommende institut.
Socialministeren fastsætter de nærmere bestemmelser om
gennemførelsen af den i stk. 2 nævnte behandling, forsåvidt
angår børn i skolealderen efter forhandling med undervisnings
ministeren.
De i stk. 1—3 fastsatte regler finder tilsvarende anvendelse
på sværere tilfælde af ordblindhed og læsesvaghed.

Loven skal ifølge dens § 2 forelægges folketinget til revision
i folketingsåret 1958—59, og den træder i kraft den 1. oktober
1954.
Ved fremsættelsen oplyste socialministeren, at lovforslaget var
et resultat af arbejdet i den af socialministeriet nedsatte kommis
sion, der fik til opgave nærmere at overveje eventuelle ændringer
i forsorgen for talelidende i henhold til forsorgsloven. „Det går i
korthed ud på, at staten i stedet for kommunerne fremtidig afholder
udgifterne til ambulant behandling af talelidende samt af svære til
fælde af ordblindhed og læsesvaghed. Disse sidste tilfælde har igen
nem mange års praksis været behandlet efter de samme regler i
forsorgsloven som talelidelser. Endvidere gøres behandlingen gra
tis for alle, der har behov derfor, uden hensyn til, om der er
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økonomisk trang. Det drejer sig om de tilfælde, hvor undervisning
hidtil er givet lokalt af privat praktiserende talelærere eller ordblindelærere, efter at tilfældet er henvist til lokal behandling af
statens institut for talelidende.“
Baggrunden for forslaget var, at rammerne for undervisningen
på statens institut for talelidende efterhånden er ved at blive
sprængt. Der er en stadig stigende venteliste. 1. oktober 1953 var
den steget til 1 204, og ventetiden er ofte 2 år eller mere.
For at komme ud over disse vanskeligheder har kommissionen
ment, og socialministeren tiltrådt, at et betydeligt større antal til
fælde end nu bør behandles lokalt af de privat praktiserende tale
lærere, således at man på statens taleinstitut koncentrerer sig om
de særligt vanskelige tilfælde og tilfælde, hvor forudsætningerne
for lokal behandling ikke er tilstede.
Lovforslaget fik en velvillig modtagelse af samtlige ordførere i
folketinget.
Det nedsatte udvalg indstillede lovforslaget til vedtagelse, idet
udvalget dog foreslog den føromtalte revisionsbestemmelse optaget
i lovforslaget.
Under udvalgsbehandlingen oplystes det, at de ordblindes pro
blem ikke var endeligt afldaret. Socialministeren gav løfte om
at tage dette spørgsmål op ved forhandling med undervisnings
ministeren og ordblindeforeningen.
Lovforslaget vedtoges enstemmigt ved 3. behandling.

88. Lov om ændring af fabrikloven. (Socialminister
Strøm}. [A. sp. 837. — C. sp. 83].
Fremsat skriftligt i folketinget17/n (F. sp. 928). 1. beh. 20/n
(F. sp. 1123). Partiernes ordførere; Leonhard Hansen, N. Chr.
Christensen, Stæhr Johansen, Kirsten Gloerfelt-Tarp og Ragn
hild Andersen. Henvist til udvalget angående forslag til lov
om arbejderbeskyttelse (se side 278). Betænkning (B. sp. 153)
afgivet 4/12. (Ordfører: Leonhard Hansen). 2. beh. 11/i2 (F. sp.
1871). 3. beh. 15/12 (F. sp. 1924). Loven stadfæstet 22. december
1953. (Lovt. nr. 338).
Loven går ud på ved en ændret affattelse af § 26 i lov
nr. 143 af 29. april 1913 om arbejde i fabrikker m. v. samt det
offentliges tilsyn dermed at fastslå, at forbudet mod sætning
og trykning af dagblade mellem kl. 9 og kl. 24 på helligdage falder
ind under den almindelige dispensationsbestemmelse for hellig
dagsarbejde.
18*
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Ved fremsættelsen af lovforslaget anførte socialministeren
herom :
„Efter fabriklovens § 26, således som den nu er formuleret,
er det forbudt dagblade at lade foretage sætning og trykning på
folkekirkens helligdage fra kl. 9 morgen til kl. 12 aften.
Ved en indenrigsministeriel bekendtgørelse af 2. februar 1918
blev forbudet midlertidig lempet, idet man under henvisning
til de herskende overordentlige forhold og under påberåbelse af
den almindelige dispensationsbeføjelse i § 26 tillod, at det om
talte arbejde indtil videre kunne finde sted i tiden kl. 10—12
aften.
Senere kom man — som der nærmere er gjort rede for i
forslagets bemærkninger — i tvivl om, hvorvidt dispensationsbe
stemmelsen i § 26 også omfattede arbejde med sætning og tryk
ning af dagblade. For at få skabt klare linier blev der derfor i
1931—32 og senere igen i 1932—33 for rigsdagen fremsat forslag
om ændring i § 26, således at socialministeren også skulle være
bemyndiget til at meddele dispensation fra forbudet mod sønog helligdagsarbejde, forsåvidt angik dette specielle arbejde.
Forslaget blev imidlertid ikke gennemført, idet man under ud
valgsbehandlingen i folketinget i 1932—33 enedes om at henskyde
spørgsmålet til en senere almindelig revision af fabrikloven. I
udvalgsbetænkningen indeholdtes dog samtidig en udtalelse om,
at udvalget ikke havde noget at indvende imod, at der fortsat
dispenseredes fra forbudet. Denne udtalelse måtte antagelig
forstås således, at udvalget kunne acceptere en afvigelse fra
forbudet i overensstemmelse med indenrigsministeriets bekendt
gørelse af 2. februar 1918.
Under og efter anden verdenskrig har fabriktilsynet imidler
tid måttet tolerere endnu større afvigelser fra arbejdsforbudet
på søn- og helligdage, og som det fremgår af bemærkningerne,
er det nu konstateret, at i alt fald et enkelt københavnsk dagblad
begynder sætningen allerede kl. 18.
Fra ministeriets side er man betænkelig ved at tage ansvaret
for de betydelige afvigelser fra det eksisterende forbud, som der
efterhånden er blevet tale om. På den anden side ser man ingen
rimelig grund til, at der ikke indenfor lovens rammer for dette
arbejde skulle åbnes samme adgang til at dispensere som for andet
af fabrikloven omfattet arbejde. Dette er baggrunden for det
forelagte forslag, som iøvrigt ganske svarer til de fremsatte
forslag i 1931—32 og 1932—33.
Såfremt forslaget til en ny arbejderbeskyttelseslov gennem
føres, vil der være hjemmel til at meddele de fornødne dispensa
tioner også i dette tilfælde. Fra ministeriets side vil man dog
nødigt lade spørgsmålet bero på behandlingen af dette omfat
tende forslag. Som jeg netop sagde, er man betænkelig ved den
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foreliggende ulovlige tilstand og ved fortsat at tolerere, at de
københavnske dagblade begynder på sætning og trykning før
kl. 24 søndag aften; af hensyn til konsekvenserne for dagbladenes
mandagsudgaver har ministeriet dog ikke anset det for rigtigt
uden videre at bringe dagbladenes ulovlige helligdagsarbejde til
ophør, men har gennem dette lovforslag villet lægge spørgsmålet
op til folketingets afgørelse.“
Lovforslaget mødte i folketinget tilslutning fra alle sider,
omend der var flere af dets enkeltheder, som gav anledning til
nogen diskussion, og som nærmere drøftedes i det udvalg, der
fik sagen til behandling.
Under udvalgsbehandlingen drøftedes enkelte ændringer, som
dog ikke opnåede den fornødne tilslutning. Ved lovforslagets
2. behandling udtalte N. Chr. Christensen (V) herom :
„Jeg gav i min ordførertale principielt udtryk for ønsket
om at få erstattet dispensationsbestemmelsen med en klar lov
bestemmelse om, at arbejdet med mandagmorgenaviserne kunne
påbegyndes kl. 19 eller 20 søndag aften, hvad der i dag er praksis.
Jeg har fortsat den opfattelse, at det ville være det bedste, dels
fordi man derved ville sikre den nuværende tingenes tilstand,
dels fordi man ville skabe et værn mod, at helligdagsfreden blev
udhulet gennem bemyndigelseslove. Jeg er yderligere blevet be
styrket heri, efter at der nu er blevet tale om en søndagefter
middagsavis i hovedstaden.
Der er årelang praksis for, at blade, der udkommer mandag
morgen, må tage nogle aftentimer i brug søndag aften til frem
stillingen. Det ønsker ingen at antaste, men hvis man nu åbner
vej for at tage alle helligdagens timer i brug for at fremstille
en søndageftermiddagsavis og sidenhen måske flere, ja, så bliver
der ikke meget tilbage af søndagsfreden. En sådan udvikling
vil jeg finde både betænkelig og upåkrævet. Det er derfor, jeg
ikke er særlig begejstret for en bemyndigelseslovgivning, der kan
bane vej herfor. En lovbestemmelse, der afgrænsede tidspunktet
for tilbagevendende søndagsarbejde, ville derfor have været at
foretrække, men da der ikke var tilslutning til synspunktet, har
jeg ikke insisteret på at bringe det frem til afstemning her i salen.“
Socialministeren fandt det heldigst at blive stående ved den
foreslåede ordning. Der kunne nu dispenseres fra forbudet mod
fremstilling af dagblade på helligdage efter kl. 9 morgen, men
forudsætningen herfor måtte være, at såvel arbejdere som arbejds
givere havde givet deres tilslutning dertil.
Lovforslaget vedtoges ved 3. behandling uændret og en
stemmigt.
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89. Lov om almindelig arbejderbeskyttelse. (Social
minister Strøm). [A. sp. 53. — C. sp. 833].
Fremsat skriftligt i folketinget 14/10 (F. sp. 37). 1. beh.20/10
(F. sp. 192). Partiernes ordførere: Leonhard Hansen, Øllgaard,
Stæhr Johansen, Kirsten Gloerfelt-Tarp, Ragnhild Andersen og
Hans Hansen (Rørby). Henvist til udvalg på 17 medlemmer
(Leonhard Hansen, Nina Andersen, Bundvad, Kjældgaard, M.
Larsen, Wiggo Larsen, Lindberg [formand], Kr. Juul, Søren
Andersen, Henry Christensen, N. Chr. Christensen, JensenBroby, Stæhr Johansen, Jørgen Jørgensen (Ullerup), Adolph
Sørensen, Kirsten Gloerfelt-Tarp [næstformand] og Kirkegaard
(fra 3/12 A. C. Normann)). Betænkning (B. sp. 737) afgivet 12/5.
(Ordfører: Leonhard Hansen). 2. beh. 21/5 (F. sp. 5643). Hen
vist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning (B. sp.
1141) afgivet 26/5. 3. beh. 1fQ (F. sp. 5973). Loven stadfæstet 11.
juni 1954. (Lovt. nr. 226).
I rigsdagssamlingen 1948—49 fremsatte socialministeren
forslag til lov om arbejderbeskyttelse, og samme forslag fremsattes
med ændret ikrafttrædelsesbestemmelse i hver af de følgende
rigsdagssamlinger. I løbet af samlingen 1953—54 lykkedes det
at få lovforslaget færdigbehandlet, idet ministerens forslag efter
indstilling fra det herom nedsatte folketingsudvalg gennemfør
tes i form af tre love, så at der i een lov lovgives om arbejder
beskyttelse indenfor landbrug, skovbrug og gartneri, i en anden
lov om arbejderbeskyttelse indenfor handels- og kontorvirksom
hed (jfr. nedenfor) og i en tredie lov om arbejderbeskyttelse
indenfor det øvrige erhvervsliv (den her omtalte sag).
Om indholdet af socialministerens oprindelige lovforslag,
der dækkede hele området for arbejderbeskyttelse, kan i det
hele henvises til de udførlige bemærkninger herom i årbog
1948—49 side 530.
Ved opdelingen af lovforslaget er den oprindelige systema
tik i videst muligt omfang bevaret i de enkelte love, hvis be
stemmelser også i det store og hele svarer til socialministerens
lovforslag.
Vedrørende begrundelsen for den foretagne opdeling skal
anføres følgende uddrag af folketingsudvalgets betænkning:
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„Det af socialministeren forelagte forslag til lov om arbejder
beskyttelse omfatter efter § 1, stk. 1, beskæftigelse af enhver art.
offentlig eller privat, hvorved arbejdere (medhjælpere) anvendes
i en arbejdsgivers tjeneste. Dette betyder altså, at lovforslaget
udover det område, som dækkes af den nuværende fabriklovgiv
ning, vil inddrage alle øvrige erhvervsområder under tilsyn efter
loven.
Udvalget har fundet, at det er nødvendigt ved udformningen
af en sådan lovgivning i højere grad, end det er sket i lovforslaget,
at tage hensyn til, at de risikomomenter af ulykkes- eller sund
hedsmæssig art, som en arbejderbeskyttelseslovgivning skal søge
at værne de beskæftigede imod, er af en meget forskellig karakter
og størrelsesorden indenfor de forskellige erhvervsområder.
For at en arbejderbeskyttelseslovgivning skal undgå at blive
af teoretisk karakter, må den i sin udformning tage hensyn til
disse varierende forhold. Udvalget må mene, at det foreliggende
lovforslag næppe helt kan siges at opfylde dette.
Dertil kommer, at når man sætter sig det mål at lade en
enkelt lov dække hele erhvervslivet med alle dettes forannævnte
variationer i risikomæssig henseende for de beskæftigede, vil det
ifølge forholdets natur være vanskeligt for det enkelte erhvervs
områdes virksomheder at blive helt klar over, hvilke af lovens
bestemmelser der gælder netop indenfor deres område.
Udfra disse betragtninger har udvalget ment at måtte fore
slå, at det foreliggende forslag opdeles i 3, således at der i een lov
lovgives om arbejderbeskyttelse indenfor landbrug, skovbrug og
gartneri, i en anden lov om arbejderbeskyttelse indenfor handelsog kontorvirksomhed og i en tredie lov om arbejderbeskyttelse
indenfor det øvrige erhvervsliv, som udvalget foreslår betegnet
„lov om almindelig arbejderbeskyttelse“.“
I udvalgets bemærkninger til de enkelte paragraffer er der
udførligt redegjort for de i forhold til socialministerens oprinde
lige forslag gennemførte ændringer.
Ved 2. behandling gav udvalgets formand følgende over
sigt over de ved de 3 love gennemførte vigtigste ændringer i
forhold til de hidtil gældende regler:
„For det første skal jeg nævne de nye områder, der kommer
ind under den almindelige arbejderbeskyttelseslov, områder,
som ikke har været dækket af den gældende lov. Det er bygge
virksomheder, anlægsvirksomheder, transportvirksomheder, her
under lastning og losning, lager- og pakhusarbejde samt labora
torier. Af disse har hidtil kun laboratorier i virksomheder, der
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i forvejen var undergivet tilsyn, kunnet inddrages under loven,
derimod ikke videnskabelige og lignende laboratorier. Medens
der i den gældende arbejderbeskyttelseslov sondres mellem
større virksomheder og virksomheder med 5 arbejdere og der
under, skal den foreslåede almindelige arbejderbeskyttelseslov
gælde for alle industri- og håndværksvirksomheder. Dog gælder
der for virksomheder med 3 arbejdere og derunder visse indskrænk
ninger; det drejer sig nærmest om en del velfærdsforanstaltnin
ger, som ikke kommer til at omfatte de helt små virksomheder.
I den nye lovgivning bliver arbejdsgiverens ansvar nær
mere udformet, og han får pligt til at sørge for, at nyantagne
arbejdere, særlig lærlinge og unge, bliver ordentligt instrueret
med hensyn til sygdoms- og ulykkesrisiko og opøvet i foranstalt
ninger derimod. Endvidere præciseres arbejdsgiverens forplig
telse til at påse, at lovens beskyttelsesforanstaltninger virker
efter deres hensigt. Der åbnes adgang for arbejds- og fabrik
tilsynet til at kræve indført sikkerhedstjeneste ved alle større virk
somheder, og arbejdsgiverens pligter i forbindelse med denne
sikkerhedstjeneste fastlægges nærmere.
Der oprettes en arbejderbeskyttelsesfond med betydelige
midler til rådighed, således at tilsynet kan udøve en virkelig
omfattende oplysningsvirksomhed og lade nye beskyttelsesmeto
der gennemprøve.
Der gives hjemmel for lægeundersøgelse også af voksne arbej
dere, og der sker en udvidelse af myndighedernes beføjelse til
at fastsætte skærpede krav, hvor der er tale om særlig farligt
arbejde.
Der optages i loven en række bestemmelser om lokalernes
indretning, renholdelse, opvarmning og belysning samt om vel
færdsforanstaltninger for arbejderne. Man har allerede nu be
stemmelser herom i regulativer, men det har den allerstørste
betydning, at sådanne bestemmelser optages i loven. Det er
tillige sådan, at kravene i flere henseender skærpes, ligesom der
er kommet enkelte nye bestemmelser og udvidelser til vedrø
rende vaskeindretninger, baderum, garderobeforhold, arbejdsklæder, opholds- og spiserum, stole, arbejde med giftige og andre
sundhedsfarlige stofler. Der gives i loven hjemmel for, at fabrik-
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tilsynet kan kræve garderober, spisestuer, aftrædelsesrum m. v.
for arbejdere på skiftende steder indenfor et afgrænset område,
f. eks. havnearbejdere o. lign. Endvidere gives der hjemmel for
at stille krav om arbejdsskure, hvor mere end 5 arbejdere be
skæftiges på midlertidig arbejdsplads udover en kort tid.
Reglerne om de særlige foranstaltninger til forebyggelse af
ulykkestilfælde bliver udvidet i betydeligt omfang. Der er hjem
mel for at kræve samaritter på større arbejdspladser og for at
udfærdige nærmere forskrifter for særlig farlige tekniske hjælpe
midler og for at forbyde disse, ligesom der bliver adgang til at
forbyde anvendelsen af ganske særlig farlige arbejdsmetoder.
Der gennemføres for voksne arbejdere en hvileperiode på
mindst 11 på hinanden følgende timer, herfra er dog undtaget
lastnings- og losningsarbejde og det i tilslutning hertil nødven
dige arbejde, og der bliver adgang til at give dispensationer i
visse forhold.
For de unge arbejderes vedkommende bliver der gennem
ført ændrede regler for lægeundersøgelse, så at man får sikker
hed for, at denne lægeundersøgelse i højere grad opfylder sit
formål.
Tilsynet får hjemmel til i visse tilfælde at påbyde driften
standset for at afværge overhængende fare og til at knytte
arbejdslæger til sig.
Der gives også lovhjemmel for det laboratorium, som fabrik
tilsynet allerede har oprettet.
Der gennemføres pligt til at anmelde alvorlige ulykkestil
fælde, forgiftninger og erhvervslidelser til tilsynet. Virksomhederne
får pligt til i en tilsynsbog, der skal være på virksomhederne, at
notere de ulykkestilfælde, som ikke er af helt ubetydelig karak
ter, og sådanne alvorlige hændelser, som kunne have medført
ulykkestilfælde. Arbejdernes tillidsmænd og de sikkerhedsrepræ
sentanter, der i henhold til lovens bestemmelser skal vælges, får
adgang til at gøre sig bekendt med tilsynsbogens indhold.
Endvidere pålægges skolekommissioner og andre offentlige
myndigheder pligt til samarbejde med arbejdstilsynet, ligesom
læger, sygehuse, hospitaler o. lign, får pligt til at anmelde

282

Vedtagne love (socialmin.)

1953/
/1954

erhvervssygdomme. Der indføjes i loven en bestemmelse om, at
politiet skal yde arbejdstilsynet støtte til lovens praktisering.
Til slut kan jeg nævne, at handels- og kontorvirksomheder
også bliver inddraget under denne lovgivning, idet der, som jeg
nævnte i indledningen, er udformet et særligt lovforslag for
disse områder. De bestemmelser, som dette indeholder med
hensyn til indretning af lokaler og en række velfærdsforanstalt
ninger, kan dog først blive effektive, når den pågældende virk
somhed tager lokaler i brug, som ikke indenfor det sidste år
har været anvendt til samme art af virksomhed, eller når der
foretages væsentlige ombygninger af tidligere benyttede lokaler.
Man kan altså sige, at dette lovforslag i nogen grad består af
løfteparagraffer, men dets bestemmelser virker på længere sigt,
så at der til sin tid skulle kunne opnås en indfrielse af disse krav
vedrørende lokaler og velfærdsforanstaltninger for alle handelsog kontorvirksomheder.“

Ordførerne for partierne med undtagelse af Danmarks kom
munistiske parti anbefalede ved 2. behandling udvalgets indstil
ling. Ragnhild Andersen (DK) fandt, at udvalgets arbejde var
resulteret i en række nærmere angivne forringelser af socialmini
sterens forslag, og hun anbefalede at stemme imod udvalgets ind
stilling.
Socialministeren erklærede, at han gerne havde set lovforslaget
gennemført i den skikkelse, hvori han fremsatte det. Han takkede
imidlertid udvalget for det udførte arbejde og udtalte håb om,
at denne lovgivning måtte blive til gavn for den danske arbejder
befolkning.
Ved afstemningen ved 2. behandling vedtoges udvalgets æn
dringsforslag mod kommunisternes stemmer, mens 1 medlem
hverken stemte for eller imod.
Under udvalgsbehandlingen mellem 2. og 3. behandling havde
en række deputationer foretræde for udvalget, og en deputation
fra Arbejdernes Fællesklub, Burmeister & Wain, Refshaleøen,
ønskede en udtalelse om forståelsen af § 1, stk. 4, nr. 3, i lovfor
slaget om almindelig arbejderbeskyttelse. I betænkningen udta
les, at udvalget er af den opfattelse, at værftsarbejde ombord på
skibe, ligesom under den nugældende ordning, er omfattet af
lovforslaget, jfr. også forslagets § 32, stk. 2.
Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget enstemmigt med 131
stemmer.
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90. Lov om arbejderbeskyttelse indenfor handelsOg kontorvirksomhed. (Socialminister Strøm). [A. sp. 53. —
C. sp. 907].
Fremsat skriftligt i folketinget 14/10 (F. sp. 37). 1. beh. 2O/io
(F. sp. 192). Partiernes ordførere: Leonhard Hansen, Øllgaard,
Stæhr Johansen, Kirsten Gloerfelt-Tarp, Ragnhild Andersen og
Hans Hansen (Rørby). Henvist til udvalg på 17 medlemmer,
jfr. den nærmest foregående og den efterfølgende sag. Betænk
ning (B. sp. 737) afgivet 12/5. (Ordfører: Leonhard Hansen). 2.
beh. 21/5 (F. sp. 5643). Henvist til fornyet udvalgsbehandling.
Tillægsbetænkning (B. sp. 1141) afgivet 26/5. 3. beh. % (F. sp.
5973). Loven stadfæstet 11. juni 1954. (Lovt. nr. 227).
Som det fremgår af den foran anførte sag, lov om alminde
lig arbejderbeskyttelse, blev det af socialministeren fremsatte
forslag til lov om arbejderbeskyttelse under behandlingen i
folketinget opdelt i 3 love, en lov om almindelig arbejderbe
skyttelse, en om arbejderbeskyttelse indenfor landbrug, skov
brug og gartneri og en om arbejderbeskyttelse indenfor handelsog kontorvirksomhed (den her omtalte sag).
Om indholdet af socialministerens oprindelige lovforslag,
der omfattede hele området for arbejderbeskyttelse, og som
blev fremsat i folketinget i hver af samlingerne fra 1948—49,
henvises til årbog 1948—49, side 530.
Under omtalen af loven om almindelig arbejderbeskyttelse
er gengivet folketingsudvalgets begrundelse for opdelingen af
arbejderbeskyttelseslovgivningen i 3 dele. I det hele må der
om baggrunden for lovforslaget henvises til omtalen af nævnte
sag.
Specielt vedrørende nærværende lov gør udvalget i sin be
tænkning følgende almindelige bemærkninger:
„Dette lovforslag omhandler, som det fremgår af § 1, stk. 1,
handels- og kontorarbejde af enhver art, offentligt eller privat,
hvorved arbejdere (medhjælpere) anvendes i en arbejdsgivers
tjeneste. Under udtrykket „arbejdere (medhjælpere)“ indbefat
ter man — ligesom det oprindelige forslag
ikke blot lønarbej
dere i almindelig forstand, men også funktionærer i virksom
hederne.
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Undtaget fra nærværende lovforslags bestemmelser er dog
lager- og pakhusarbejde samt transportarbejde, herunder last
ning og losning, idet disse arter af arbejde omfattes af bestem
melserne i forslag til lov om arbejderbeskyttelse.
Som det vil ses af lovforslagets paragraffer, har man i så
vidt omfang som muligt søgt at undgå henvisninger til det andet
lovforslag, således at de arbejdsgivere og arbejdere (medhjæl
pere), der er undergivet nærværende lovforslag, i selve dette
kan finde de bestemmelser, der angår dem.
Henvisninger har man i det store og hele kun benyttet i
sådanne tilfælde, hvor det ville være mindre rimeligt at optage
en række bestemmelser, der først og fremmest tager sigte på
industri, håndværk m. m., og som kun i ringe omfang får anven
delse indenfor handels- og kontorvirksomheder — således be
stemmelserne om de forpligtelser, som fremstillere, forhandlere,
leverandører m. fl. af maskineri m. m. er underkastet, og be
stemmelserne om ufarliggørelse af mekanisk drevne maskiner,
beholdere med damp eller luftarter under tryk m. m. — og end
videre, forsåvidt angår bestemmelserne om tilsynet med lovens
gennemførelse, straffebestemmelserne og ikrafttrædelses- og
overgangsbestemmelserne. Nogle af disse sidste vil få betydning
også indenfor nærværende lovforslags område.
Ved gennemlæsning af lovforslagets bestemmelser vil man,
forsåvidt man har kontorvirksomheder i tankerne, formentlig i
en række tilfælde undre sig over bestemmelser i lovforslaget og
stille det spørgsmål, om der er tilstrækkelig anledning til at
medtage de pågældende bestemmelser, der enten slet ikke eller
kun i meget ringe omfang vil være af betydning for kontorvirk
somheder. Herved må det imidlertid erindres, at lovforslaget
omfatter også handelsvirksomheder, og at mange bestemmelser,
der ikke er af betydning for kontorvirksomheder, vil være af
betydning for handelsvirksomheder.“
Endvidere er der i udvalgets betænkning givet en oversigt
over lovens indhold med udførlig angivelse af, hvilke bestemmel
ser i lov om almindelig arbejderbeskyttelse nærværende lovs
bestemmelser svarer til, og angivelse af de bestemmelser i loven
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om almindelig arbejderbeskyttelse, som er udeladt i nærværende
lov.
Systematikken i socialministerens oprindelige lovforslag er
i videst muligt omfang søgt opretholdt i hver af de 3 love, som
blev resultatet af behandlingen i folketinget.
Loven er opdelt i 5 afsnit. I 1. afsnit fastlægges lovens om
råde, og i 2. afsnit, der vedrører bedriftsfarer, fastsættes fælles
bestemmelser vedrørende indretning af arbejdssted og produk
tionsmidler m. m. og særlige regler om sundheds- og velfærds
foranstaltninger på arbejdsstedet samt om forebyggelse af
ulykkestilfælde. Afsnit 3 omhandler arbejdstid, herunder ar
bejdstidsbestemmelsernes område, arbejdstidens beliggenhed og
søn- og helligdagsfrihed. I afsnit 4 er optaget bestemmelser om
børns og unge menneskers arbejde (lavalder, lægeundersøgelse,
arbejdstidens længde og unge menneskers anvendelse til aften-,
nat- og søndagsarbejde), og i lovens sidste afsnit findes bestem
melser om arbejdstilsynet og straffe- og ikrafttrædelsesbestem
melser (træder i kraft den 1. april 1955).

Ved lovforslagets 2. behandling gav udvalgets formand (Lind
berg) en oversigt over de ved de 3 love gennemførte vigtigste
fremskridt i forhold til de hidtil gældende regler, hvilken oversigt
er gengivet ovenfor under omtalen af sagen om almindelig arbej
derbeskyttelse.
Lovforslaget blev ved 3. behandling vedtaget enstemmigt.

91. Lov om arbejderbeskyttelse indenfor landbrug,
skovbrug Og gartneri. (Socialminister Strøm). [A. sp. 53. —
C. sp. 937].
Fremsat skriftligt i folketinget 14/10 (F. sp. 37). 1. beh. 20/10
(F. sp. 192). Partiernes ordførere: Leonhard Hansen, (Øllgaard,
Stæhr Johansen, Kirsten Gloerfelt-Tarp, Ragnhild Andersen og
Hans Hansen (Rørby). Henvist til udvalg på 17 medlemmer,
jfr. de to nærmest foregående sager. Betænkning (B. sp. 737)
afgivet 12/5. (Ordfører: Leonhard Hansen). 2. beh. 21/5 (F. sp.
5643). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænk
ning (B. sp. 1141) afgivet 26/5. 3. beh. 1/Q (F. sp. 5973). Loven
stadfæstet 11. juni 1954. (Lovt. nr. 228).
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Loven er den ene af de tre love, som blev resultatet af den
af folketinget foretagne opdeling af socialministerens forslag til
lov om arbejderbeskyttelse.
Om baggrunden for loven og lovforslagets gang gennem
folketinget henvises til omtalen af loven om almindelig arbejder
beskyttelse, jfr. ovenfor.
Man har ved udformningen af alle tre love om arbejder
beskyttelse søgt at bevare systematikken fra socialministerens
oprindelige lovforslag, der omfattede hele området for arbejder
beskyttelse. I videst muligt omfang har man — uanset at en
række af bestemmelserne i de tre love er enslydende — und
gået henvisninger mellem dem, idet man har fundet det ønske
ligt, at de arbejdsgivere og arbejdere (medhjælpere), der er
undergivet en af lovene, i selve denne kan finde de bestemmelser,
der angår dem.
I betænkningen har folketingsudvalget givet en udførlig
oversigt over, hvilke bestemmelser i loven om almindelig arbej
derbeskyttelse der svarer til bestemmelserne i nærværende lov,
og hvilke bestemmelser der er udeladt. I årbog 1948—49 er der
side 530 givet en udførlig omtale af de enkelte bestemmelser i
socialministerens oprindelige forslag om arbejderbeskyttelse,
hvilke bestemmelser har dannet grundlaget for indholdet af de
gennemførte tre love.
Loven er opdelt i 6 kapitler. I 1. og 2. kapitel findes af
grænsning af lovens område og fælles bestemmelser om bedrifts
farer. 3. kapitel indeholder almindelige bestemmelser om fore
byggelse af ulykkestilfælde, særlige bestemmelser om enkelte
farekilder og regler om imødegåelse af særlige faremomenter.
Bestemmelser om børns og unge menneskers arbejde findes i
kapitel 4, og i de to sidste kapitler findes regler om tilsyn samt
straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser.
Ved 3. behandling i folketinget blev lovforslaget vedtaget en
stemmigt.

92. Lov om ændring i lov nr. 138 af 29. marts 1947
om foranstaltninger til imødegåelse af ungdomsarbejds 
løshed. (Økonomi- og arbejdsminister Krag). [A. sp. 1865. — C.
sp. 497].
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Fremsat skriftligt i folketinget 3/2 (F. sp. 3022). 1. beh. 12/2
(F. sp. 3372). Partiernes ordførere: Holger Larsen, Østergaard,
Carsten Raft, Svend Jørgensen, Ingmar Wagner og Søren
Olesen. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Holger Larsen,
Bladt, Lysholt Hansen [formand], Horn, Per Hækkerup, Peter
Jørgensen, Wiggo Larsen, Ravn, Østergaard, Henry Christen
sen, N. Chr. Christensen, Jørgen Gram, Karlskov Jensen, Car
sten Raft, Karl Olsen, Gertie Wandel og Svend Jørgensen [næst
formand]). Betænkning (B. sp. 471) afgivet 26/3 (Ordfører: Hol
ger Larsen). 2. beh. 2/4 (F. sp. 4805). Henvist til fornyet udvalgs
behandling. 3. beh. 7/4 (F. sp. 4852). Loven stadfæstet 11. maj
1954. (Lovt. nr. 156).

Ifølge § 11, stk. 2, i lov nr. 262 af 14. juni 1951 om ændring
i lov nr. 138 af 29. marts 1947 om foranstaltninger til imøde
gåelse af ungdomsarbejdsløsheden skulle forslag til revision af
loven forelægges senest i samlingen 1953—54.
Økonomi- og arbejdsministeren fandt imidlertid ikke anled
ning til at foreslå loven underkastet nogen revision og frem
satte derfor forslag om, at revisionsbestemmelsen skulle udgå.
Desuden indeholdt forslaget en bemyndigelse for ministeren til
at lade loven af 1947 optrykke med de siden dens gennemførelse
vedtagne ændringer.
Under sagens behandling i folketinget skete heri den æn
dring, at forslag til revision af loven skal fremsættes i folketings
året 1958—59.

Lovgivningen om beskæftigelse af unge arbejdsløse indledtesmed lov nr. 186 af 20. maj 1933 om tilskud i anledning af ung
domsarbejdsløsheden og er siden fortsat, senest ved den nugæl
dende lov nr. 138 af 29. marts 1947, jfr. lov nr. 262 af 14. juni
1951 (årbog 1950—51, side 329).
Mens der ved 1947-loven gennemførtes forskellige ændringer
i forhold til den tidligere lovgivning, herunder navnlig skabtesmulighed for at arbejde med forskelligartede foranstaltninger,
gennemførtes i 1951 kun enkelte mindre ændringer, af hvilke skal
nævnes en tilføjelse til lovens § 4, stk. 6, om, at ministeriet kan
fastsætte nærmere regler for, hvorvidt unge arbejdsløse på grund
af personlige forhold skal være udelukket fra henvisning til ung
domsforanstaltninger.
Forsåvidt angår de arbejdstekniske ungdomsskoler, blev detved lovens sidste revision overvejet, om de i et vist omfang mid
lertidigt burde anvendes til andre formål, ligesom det med hen-

288

Vedtagne love (økonomi- og arbejdsmin.)

195311954

blik på at nedbringe skolernes administrationsudgifter overvejedes
at reducere antallet af de til skolerne fast knyttede funktionærer.
Efter at en af skolerne i 1951 var blevet udlejet til civilforsva
ret, opnåedes der mellem arbejds- og socialministeren og ung
domsudvalget enighed om ikke yderligere at reducere skolernes
antal, men at opnå en mere effektiv udnyttelse af de resterende
7 skolers kapacitet ved indtil videre at anvende enkelte af dem
til videreførelse af statens arbejdsmandskursus for voksne ledige
arbejdsmænd.
Der har ifølge bemærkningerne til lovforslaget ikke i de senere
år været grundlag for at holde skolerne åbne i sommermånederne;
som tidligere har de været udlejet til forskellige rekreative formål
af social karakter.
I samråd med ungdomsudvalget er skolernes faste personale
siden efteråret 1951 reduceret fra 53 til 38 (hvoraf 13 gør tjeneste
på de to skoler, der anvendes til arbejdsmandskursus), så at man
i de perioder, hvor kapaciteten udnyttes fuldtud, supplerer med
løsere tilknyttet medhjælp.
Som nævnt er det ved en tilpasning af pladsantallet efter det
skiftende behov lykkedes at opnå en forøget udnyttelse af de
igangværende skoler. I sæsonerne 1950—51, 1951—52 samt 1952—
53 disponerede man således gennemsnitlig i vintersæsonen over
henholdsvis 600, 400 og 415 pladser til unge arbejdsløse; antallet
af fremmødte var i nævnte sæsoner henholdsvis 1 078, 1 002 og
941 elever, og antallet af elevdage har udgjort 69 564, 51 824 og
72 814. Gennemsnitsbelægningen pr. dag i nævnte vintersæsoner
var henholdsvis 269, 245 samt 237 svarende til en belægnings
procent på 44,8, 61,1 og 79.
Statens udgifter i forbindelse med skolernes drift har i de for
løbne 3 sæsoner (med fradrag af det kommunerne i henhold til
lovens § 9, stk. 2, påhvilende tilskud af 2 kr. pr. kalenderdag)
udgjort: 1950—51: 2 066 000 kr., 1951—52: 1 565 000 kr. og
1952—53: 2 036 000 kr., hvilket svarer til en udgift pr. deltager
dag på henholdsvis 29,70 kr., 30,20 kr. og 27,96 kr.
Forsåvidt angår andre foranstaltninger til imødegåelse af ung
domsarbejdsløshed indenfor lovens rammer, oplyses i bemærknin
gerne til lovforslaget:
Der har som hidtil været ydet tilskud til den af afdøde kordegn
Kofoed oprettede træningsskole i St. Magleby. Denne skole havde i
1950—51 177 elever i ialt 9 509 dage, i 1951—52 167 elever i ialt
9 949 dage og i 1952—53 192 elever i ialt 10 405 dage. Statstil
skuddene har udgjort følgende beløb:
1950—51: ca. 133 000 kr., 1951—52: ca. 160 000 kr. og 1952—
53: ca. 212 000 kr., hvoraf dog ca. 40 000 kr. vedrører etterbeta
ling for de to foregående finansår, idet tilskuddet pr. elevdag med
virkning fra 1. oktober 1951 er blevet pristalsreguleret fra 14 til
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17 kr. Eleverne på denne skole rekruteres som hidtil navnlig
blandt tilpasningsvanskelige unge.
Der har kun i ringe omfang været trang til afholdelse af kursus
for unge arbejdsløse faglærte. De samlede udgifter hertil — nemlig
til kursus for snedkere og for smede- og maskinarbejdere — har
siden 1951 andraget ca. 86 000 kr. Det anses imidlertid for værdi
fuldt fortsat at kunne iværksætte disse kurser under en eventuel
kommende ungdomsarbejdsløshed.
Der har ikke under 1951-loven været iværksat ungdomsarbej
der, idet ungdomsarbejdsløsheden ikke i de senere år har haft en
sådan karakter, at der fra kommunal side er vist interesse for ved
lokale foranstaltninger at supplere de arbejdstekniske ungdoms
skoler.
Lovforslaget mødte i folketinget tilslutning fra de fire største
partier, der alle stemte for det med den ovennævnte ændring,
som man var blevet enig om i det folketingsudvalg, der behand
lede sagen.
Retsforbundet gik derimod imod lovforslaget, som partiet
ikke fandt det påkrævet at gennemføre.
Imod stemte ligeledes kommunisterne med den begrundelse,
at der stadig kan finde tvangshenvisning sted.

93. Lov om afgørelse af den mellem Andels- og
Privatslagteriernes Arbejdsgiverforeninger og Dansk
Slagteriarbejderforbund bestående uoverensstemmelse.
(Økonomi- og arbejdsminister Krag). [A. sp. 2647. — C. sp.
571].
Fremsat mundtligt i folketinget 29/4 (F. sp. 4992). 1. beh.
29/4 (F. sp. 4994). Partiernes ordførere: Carl P. Jensen, Erik
Eriksen, Ole Bjørn Kraft, Steen, Alfred Jensen og Hans Hansen
(Rørby). Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Carl P. Jensen,
Bundvad, Einer-Jensen [formand], Poul Hansen (Kalundborg)
[næstformand], Wiggo Larsen, Chr. Rasmussen, Hans Ras
mussen, Ravn, Erik Eriksen, Niels Eriksen, Jørgen Gram,
Heilesen, Øllgaard, Ole Bjørn Kraft, Fibiger, Poul Sørensen og
Steen). Betænkning (B. sp. 607) afgivet 29/4. (Ordfører: Carl
P. Jensen). 2. beh. 29/4 (F. sp. 5016). 3. beh. 29/4 (F. sp. 5019).
Loven stadfæstet 29. april 1954. (Lovt. nr. 138).
19
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Loven har følgende indhold:
§ 1. Den mellem Andels- og Privatslagteriernes Arbejds
giverforeninger og Dansk Slagteriarbejderforbund hidtil gæl
dende, men til 1. april 1954 opsagte overenskomst fornyes for
det tidsrum og med de ændringer samt på de vilkår, der inde
holdes i det som bilag aftrykte, af statens forligsmand den
14. april 1954 stillede mæglingsforslag.
Er ny overenskomst ikke tilvejebragt inden den udløbs
tid, som herefter gælder for den omhandlede overenskomst,
men ønsker nogen af parterne desuagtet, at overenskomsten
skal ophøre til udløbsdatoen eller senere, må de overenskomst
mæssige regler om opsigelse m. v. iagttages.
§ 2. Arbejdsstandsninger indenfor de af denne lov om
fattede overenskomstområder er ulovlige efter samme regler,
som gælder, når der er indgået overenskomst mellem parterne.
§ 3. Sager vedrørende brud på den ved nærværende lov
fornyede overenskomst indbringes for den faste voldgiftsret
og behandles i overensstemmelse med reglerne i lov nr. 536
af 4. oktober 1919 om den faste voldgiftsret.
§ 4. Denne lov, der kan stadfæstes straks efter vedtagelsen,
jfr. grundlovens § 42, stk. 7, træder i kraft straks.
I forligsmandens mæglingsforslag bestemtes det, at over
enskomsten skulle fornyes for tiden indtil 1. april 1956 med
de mellem parterne aftalte ændringer og iøvrigt på følgende
vilkår:
1. Timelønnen forhøjes med 13 øre for mænd og 8 øre for
kvinder. Dag- og ugelønningerne forhøjes tilsvarende.
2. Som kompensation for betaling for søgnehelligdage ydes
en lønforhøjelse på for voksne mænd 6 øre pr. præsteret
arbejdstime og for voksne kvinder 4 øre pr. præsteret
arbejdstime.
3. Tøj- og vaskepenge fastsættes til 3,75 kr. pr. uge.
4. For indtil een times overarbejde før normal arbejdstid
gives intet ophold til spisning, og der regnes med halve
timer, der betales med halvdelen af de i § 2, stk. 1, nævnte
beløb. For overarbejde udover een time regnes med fulde
timer, der betales med sædvanlig overarbejdsbetaling.
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5. I § 2, stk. 3, ændres en halv times ophold til x/4 times
ophold. Andet punktum udgår.
6 Om ferieordningen optages forhandling mellem parterne.
7. Ovenstående bestemmelser får virkning fra og med 1. april
1954.
8. Den varslede strejke bortfalder.
Ved fremsættelsen af lovforslaget udtalte økonomi- og arbejds
ministeren:
„Lovforslaget går ud på at lovfæste det mæglingsforslag, som
1 denne sag er stillet af forligsmanden og anbefalet såvel af
slagteriarbejdernes som af slagteriernes tillidsmænd, men ved
urafstemning forkastet af slagteriarbejderne. Efter de for mig
foreliggende oplysninger har afstemningsresultatet været det,
at arbejdsgiverne har vedtaget det fremsatte mæglingsforslag
med 87 stemmer mod 8, medens slagteriarbejderforbundets
medlemmer har forkastet forslaget med 3 056 stemmer mod
2 482.
Ved den foreslåede lovfæstelse vil mæglingsforslaget få samme
gyldighed og samme retsvirkning som en overenskomst vedtaget
og indgået af parterne selv.
Det er ikke med glæde, at regeringen har set sig nødsaget til
at fremsætte dette lovforslag, men efter vor opfattelse står der
så store interesser på spil for samfundet, at det ikke vil være
forsvarligt at undlade at forhindre den truende konflikt i at
komme til udbrud.“
Fra kommunistisk side gjordes der både ved 1., 2. og 3. be
handling indsigelse mod den ekstraordinært hurtige behandling
af sagen, men tinget gav med alle øvrige stemmer mod kommuni
sternes tilslutning til, at der i det foreliggende tilfælde blev set
bort fra forretningsordenens frister.

Lovforslaget mødte i folketinget tilslutning fra alle partier
med undtagelse af det kommunistiske, hvis ordfører, Alfred
Jensen, bl. a. udtalte:
„Mit parti kan ikke gå ind for det foreliggende lovforslag.
Vi har ved tidligere lejligheder vendt os imod forslag af denne
karakter. I 1946 var vi ikke alene om at vende os imod et sådant
forslag. Da var den socialdemokratiske gruppe også modstander
af denne fremgangsmåde, idet man mente, at det, der forelå, var
af en sådan beskaffenhed, at det måtte tages op til nøjere over
vejelse, og at man måtte søge at nå frem til en mere tilfreds
stillende ordning for slagteriarbejdernes forhold. Jeg forstår,
at der har været røster fremme om, at noget lignende blev forsøgt
i år.
19*
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Den omstændighed, at slagteriarbejderforbundets hovedledelse
har afvist at udsætte strejken, er for mig ikke tungtvejende nok
til, at der skal foretages statsindgreb her i dag, to dage før den
1. maj, hvor arbejderne går ud og demonstrerer for bedre levevilkår
og for medbestemmelsesret over produktionslivet. Når slagteri
arbejderforbundets hovedledelse har den opfattelse, at kampen
må føres, hvis ikke man kan opnå et bedre forslag, bør man tage
hensyn til disse ønsker.“
Udenfor ordførernes kreds gav Hans Rasmussen (S) udtryk
for betænkelighed ved gennemførelsen af lovforslaget, idet han
gjorde gældende, at „det bør være således, at de enkelte arbejds
givere og arbejdere tager stilling til eventuelle forslag i bevidst
heden om, at i det øjeblik man stemmer nej, løber man en stærk
risiko for at komme ud i en arbejdskonflikt. Hvis folketinget tager
sådanne forhold op til afgørelse ved lov, synes jeg, at man for
flygtige begrebet krig eller fred på arbejdsmarkedet. Det spørgs
mål bør de pågældende selv tage stilling til. Man bør ikke her
ordne det på en sådan måde, at de ikke løber nogen risiko. Jeg
synes også, det bør præciseres, at vort demokratiske samfunds
system indebærer, ar lovligt varslede konflikter kan iværksættes,
og jeg går ud fra — således har jeg også forstået de ærede ord
føreres taler — at det enkelttilfælde, som man nu vil lovgive om,
ikke berører den almindelige praksis og den almindelige frem
gangsmåde ved fornyelsen af overenskomster på arbejdsmar
kedet.“
De samvirkende Fagforbunds forretningsudvalg lagde megen
vægt på, at parterne selv ordnede spørgsmålene, og man havde
derfor stærkt henstillet til slagteriarbejderforbundets ledelse,
„om de ikke kunne udsætte strejken otte dage, for at der kunne blive
en vis tid til at tænke over problemerne og eventuelt få dem
løst. Det nægtede man fra slagteriarbejderforbundets ledelses
side. Det vejer i høj grad til ved min bedømmelse af det forelig
gende forslag og dernæst selvfølgelig også, at vor væsentlige ind
tægtskilde i England stopper, vor væsentlige handelsforbindelse
med England, som er vor hovedkunde; der vil blive mulighed for,
at andre kunne erobre det varesalg, vi har i England. Derfor
er vi i vor samlede bedømmelse kommet til det standpunkt, at
lovforslaget bør vedtages. Jeg understreger endnu en gang, at det
stærkt har påvirket mine overvejelser, at slagteriarbejderfor
bundets ledelse i denne sag har afvist De samvirkende Fagfor
bund. Skønt jeg har stærk personlig antipati mod lovgivnings
indgreb i arbejdsmarkedets forhold, har jeg ment at måtte
følge regeringen i det fremsatte lovforslag.“
Efter at lovforslaget havde været henvist til et udvalg, hvis
arbejde med sagen ikke resulterede i ændringsforslag, vedtoges
lovforslaget ved 3. behandling i uændret form med 132 stemmer
mod 6 (DK.)___________
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94. Lov om ændringer i statsbaneloven. (Minister
for offentlige arbejder Carl Petersen). [A. sp. 3605. — C. sp.
1051].
Fremsat skriftligt i folketinget 9/9 (F. sp. 6226). 1. beh.
10/9 (F. sp. 6236). Partiernes ordførere: Poul Hansen (Kalund
borg), Erik Eriksen, Aksel Møller, Bertel Dahlgaard, Aksel
Larsen og Viggo Starcke. Henvist til samme udvalg som
forslag til lov om forhøjelse af afgiften på omsætningen af
stærke drikke m. fl. lovforslag. Betænkning (B. sp. 1581)
afgivet 2519. (Ordfører: Poul Hansen (Kalundborg)). 2. beh.
30/9 (F. sp. 6526). Henvist til fornyet udvalgsbehandling.
Tillægsbetænkning (B. sp. 1597) afgivet 30/9. 3. beh. 1/1Q (F. sp.
6582). Loven stadfæstet 6. oktober 1954. (Lovt. nr. 305).
Lovforslaget indgik som et led i den side 128 omtalte
valutaplan.
Efter forslaget skulle statsbanernes billetpriser kunne
forhøjes med ca. 11 pct., idet grundtaksten pr. km ved person
befordring foresloges sat til højst 15 øre for 1. klasse og 10 øre
for fællesklasse. Til gengæld var det hensigten at lade hurtig
togsbilletterne bortfalde. Samtidig foresloges højesteprisen for
abonnementskort sat noget mere op, så at den blev 90 kr. for
et 8 dages kort gældende til rejser mellem samtlige stationer på
fællesklasse, samt henholdsvis 125 kr. og 165 kr. for tilsvarende
15 dages kort og 1 måneds kort. For 1. klasses kort skulle
kunne opkræves 50 pct. mere. Hertil kom nogle takstforhøjelser
for stykgods og for banepakker. Tilsammen skulle herved —
under forudsætningen af uændret trafikmængde — kunne ind
vindes omkring 25 mill, kr., hvilket beløb dog skønnedes at
ville blive nedbragt til omkring 20 mill. kr. ved overflytning
af transporter fra jernbanerne til andre trafikmidler efter for
højelserne.
I det folketingsudvalg, der fik sagen til behandling,
enedes et flertal, bestående af de socialdemokratiske og radikale
udvalgsmedlemmer, om at indstille lovforslaget til vedtagelse
med nogle ændringer, hvorefter grundtaksten for billetter
højst måtte udgøre 14,7 øre pr. km for 1. klasse og 9,8 øre pr.
km for fællesklasse, altså lidt mindre end oprindelig foreslået;
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til gengæld forudsættes hurtigtogstillægget opretholdt. Samti
dig skulle priserne for abonnementskort kun forhøjes.med ca.
20 pct. i stedet for som oprindelig påtænkt ca. 25 pct., hvil
ket medførte at de i lovforslaget anførte højestepriser for hen
holdsvis 15 dages og 1 måneds kort til rejser mellem alle sta
tioner på fællesklasse blev sat til 120 kr. og 160 kr. Endvidere
skulle forhøjelsen af taksterne for befordring af banepakker —
som en konsekvens af, at det samtidigt behandlede lovforslag
om ændringer i postloven ikke gennemførtes — bortfalde.

Med disse ændringer vedtoges lovforslaget med 91 stemmer
(S, RV, DR) mod 8 (DK); 70 medlemmer afholdt sig fra at stem
me, idet venstre og det konservative folkeparti i den foreliggende
politiske situation ikke ønskede at deltage i afstemningen om
lovforslaget.
Om de påtænkte takstændringer anføres i bemærkningerne
til lovforslaget bl. a. :
„Abonnementskortpriserne, der (bortset fra 8 dages kort) ikke
blev ændret ved forrige takstforhøjelse, er af den grund blevet
urimeligt lave i forhold til priserne for dobbeltbilletter. Eksem
pelvis svarer prisen for et ratekort København—Klampenborg
efter de nugældende takster kun til prisen for ca. 12 dobbelt
billetter og for et tilsvarende kort Aarhus—Randers til ca. 7
dobbeltbilletter. For unge mennesker mellem 12 og 18 år, der
betaler fuld billetpris, men halv abonnementskortpris, svarer
månedsprisen for et kort således i de nævnte eksempler kun til
6 henholdsvis 3—4 dobbeltbilletter. Udtrykt på en anden måde
vil det sige, at der for tiden (under forudsætning af rejse frem og
tilbage hver hverdag) gives rejsende med kort mellem to sta
tioner en rabat på 50—75 pct. i forhold til almindelige rejsende
med dobbeltbilletter. For kort til rejse mellem samtlige stationer
svarer til månedsprisen til fællesklasse på det nærmeste kun
prisen for 2 dobbeltbilletter København—Aarhus og for 1. klasse
2 dobbeltbilletter København—Horsens. Under hensyn hertil
foreslås abonnementskortpriserne forhøjet med ca. 25 pct.
I forbindelse med denne ændring vil man erstatte det nuværende
prissystem, der omfatter en højere pris for den første måned og
en lavere fornyelsespris for hver følgende måned, med en ens
artet månedspris, hvilket stiller rejsende, der genoptager abon
nementet efter en afbrydelse, gunstigere end hidtil og også med
fører lettelser ved kortudstedelsen og -fornyelsen.
For de lokale bybanebilletter i København sker takstreguleringer
samtidig med tilsvarende reguleringer på Københavns sporveje
og er afhængig af forhandling mellem bystyret og statsbanerne.
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Da takstforhøjelser på sporvejene synes nær forestående, vil man
afvente beslutningen herom og derefter foretage de tilsvarende
ændringer i bybanetaksterne samtidig med gennemførelsen på
sporvejene.
De foreslåede ændringer i §§ 54, 55 og 57 tilsigter at muliggøre
en forhøjelse af stykgodstaksterne med gennemsnitlig ca. 10 pct.,
af banepakketaksterne med 10 øre pr. pakke indtil 5 kg og 25 øre
for større pakker samt af havnebanefragten. For ilstykgodstaksternes vedkommende ligger forhøjelse med ca. 10 pct. indenfor
det i loven nu fastsatte maksimum.
Vognladningstaksterne vil ikke blive væsentlig ændret ud over
de mindre reguleringer, som kan følge af, at takstskemaet frem
tidig vil blive opstillet med udregnede takstenheder for 5, 10 og
15 tons sendinger i stedet for som nu, hvor der kun findes takster
for 5 tons sendinger, medens fragten for større sendinger frem
kommer ved reduktion af sendingens vægt.“

95. Lov om foretagelse af visse ekspropriationer
m. V. (Minister for offentlige arbejder Carl Petersen). [A. sp.
1439. — C. sp. 171].
Fremsat skriftligt i folketinget 15/12 (F. sp. 1923). 1. beh.
19/i (F. sp. 2471). Partiernes ordførere: Aage Knudsen, Marius
Buhl, Stæhr Johansen, Kirkegaard, Alfred Jensen og Hans
Hansen (Hørby). 2. beh. 21/x (F. sp. 2623). 3. beh. 26/x (F. sp.
2703). Loven stadfæstet 3. februar 1954. (Lovt. nr. 23).

Loven, der gælder finansåret 1954—55, svarer ganske til
den i de nærmest foregående år vedtagne lov med samme
titel, jfr. senest lov nr. 116 af 9. april 1953 (årbog 1952—53,
side 348).

Lovforslaget mødte i folketinget tilslutning fra alle sider.
Ved 1. behandling rejste Aage Knudsen (S) spørgsmålet om, hvor
vidt det ikke ville være hensigtsmæssigt at gøre loven perma
nent, hvilket andre ordførere imidlertid gik imod, særlig under
henvisning til, at der ved den årlige fornyelse af loven blev lej
lighed til at drøfte spørgsmål vedrørende lovens administration.
Da der således var delte meninger om sagen, fandt ministeren for
offentlige arbejder, at man hellere måtte gennemføre lovforslaget
i den foreliggende form, skønt han gerne havde set, at den var
blevet gjort permanent.
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Efter at lovforslaget uden udvalgsbehandling var overgået
til 2. behandling, gik det ligeledes direkte til 3. behandling for
derefter at blive vedtaget uændret og enstemmigt.

96. Lov om nedlæggelse af statsbanestrækningen
fra Farum til Slangerup. (Minister for offentlige arbejder
Carl Petersen). [A. sp. 1433. — C. sp. 281].
Fremsat skriftligt i folketinget 15/12 (F. sp. 1921). 1. beh.
13/i (F. sp. 2194). Partiernes ordførere: Horn, Holmberg, Adolph.
Sørensen, Else Zeuthen, Fuglsang og Tholstrup. Henvist til ud
valg på 17 medlemmer (Horn, Boye Hansen, Ove Hansen, Hei
sing, Per Hækkerup, Kai Jensen [formand], Aage Knudsen,
M. Larsen, Holmberg, Henry Christensen, From, Kr. Juul,
Ostergaard, Adolph Sørensen, Stæhr Johansen., Jørgen Jørgen
sen (Ullerup) og Else Zeuthen [næstformand]). Betænkning (B.
sp. 315) afgivet 12/3. (Ordfører: Kai Jensen). 2. beh. 17/3 (F. sp.
4215). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænk
ning (B. sp. 331) afgivet 18/3. 3. beh. 23/3 (F. sp. 4425). Loven
stadfæstet 31. marts 1954. (Lovt. nr. 94).
Loven har følgende ordlyd:
§ 1. Ministeren for offentlige arbejder bemyndiges til fra
et af ministeren fastsat tidspunkt at nedlægge delstrækningen
fra Farum til Slangerup af den staten tilhørende Slangerupbane.
§ 2. For alle overenskomster, dokumenter, udskrifter og
attester m. v., der udfærdiges i anledning af eller i forbindelse
med den i nærværende lov omhandlede banenedlæggelse, ind
rømmes fritagelse for stempel- og tinglysningsafgifter samt alle
andre afgifter til det offentlige.
Som begrundelse for lovforslaget anførte ministeren for offent
lige arbejder ved fremsættelsen:
„Når staten i 1948 overtog Slangerupbanen, skete dette med
henblik på at sikre gennemførelsen af en ordning, hvorefter banen
kunne komme til at indgå som et led i det københavnske bybane
net og tilsluttes det københavnske S-banesystem, nærmere be
tegnet den bane, der må påregnes at blive ført ind til bycentret,
i det væsentlige følgende Nørrebrogade.
Som allerede nævnt af mig ved fremsættelsen af forslaget om
statens overtagelse af Slangerupbanen er det meningen, at en
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fremtidig elektrificering kun skal omfatte banens indre strækning
og i hvert fald ikke længere end til Farum.
Allerede ved overtagelsen var det klart, at bygningen af
S-banen til bycentret — og dermed elektrificering af den indre del
af Slangerupbanen — ikke umiddelbart ville finde sted, således
at banen indtil videre måtte drives som en almindelig jernbane.
Det var hensigten, når overtagelse havde fundet sted, at gen
nemføre en tiltrængt forbedring af driften på banen ved gennem
førelse af en hyppigere toggang og indsættelse af bedre rullende
materiel. Disse forbedringer nødvendiggjorde en ombygning af
det lette og dårlige spor samt tilvejebringelse af sikringsanlæg på
stationerne.
På grund af den ringe tæthed af befolkning på den yderste
del af banen, og idet udflugtsrejserne fra København i det væsent
lige ikke går udover Farum, er strækningen fra Farum til Slange
rup væsentlig ringere benyttet end den øvrige del af Slangerup
banen. Ved statens overtagelse af banen var det da også forudsat,
at nævnte foranstaltninger til forbedring af driften på banen indtil
videre kun skulle gennemføres på strækningen indtil Farum. Disse
arbejder er blevet udført.
Nu er det imidlertid nødvendigt, såfremt banedriften på stræk
ningen Farum—Slangerup skal fortsætte, at investere betydelige
beløb i denne strækning. Det vil være nødvendigt at udveksle alle
sporskifter på banen og foretage hårdt tiltrængte moderniserin
ger af bygningerne. Dertil kommer, at det rullende materiel, som
er overtaget fra privatbanen og hidtil har været bibeholdt på
denne strækning, nu er udslidt og må fornyes.
Alle disse foranstaltninger kræver en øjeblikkelig investering
på ca. 2 mill. kr. Dertil kommer, at der i de førstkommende år
må foretages en gennemgribende udveksling af sveller m. v., såle
des at vedligeholdelsesudgifterne vil vokse betydeligt i disse år.
Under hensyn hertil har jeg foranlediget foretaget beregninger
over banens status, hvis resultater foreligger i lovforslagets be
mærkninger. Det vil heraf ses, at underskuddet for strækningen
fra Farum til Slangerup for driftsåret 1952—53 udgør det meget
betydelige beløb af ca. 450 000 kr., og det ses også, at dette under
skud har været stigende gennem årene.
Under hensyn hertil, og idet den tilstedeværende trafik uden
gene for beboerne og de udflugtsrejsende vil kunne bestrides af
rute- og lastbiler, finder jeg det ikke forsvarligt nu at anvende
yderligere ca. 2 mill. kr. til de tidligere nævnte påkrævede eengangsinvesteringer for at fortsætte driften.
Statsbanerne agter, såfremt det høje ting kan tiltræde, at bane
driften indstilles på strækningen fra Farum til Slangerup, og så
fremt koncession kan opnås, at etablere en rutebilforbindelse mellem
Farum og Slangerup med tilslutning i Farum til tog mod og fra
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København. Hvis de koncessionsgivende myndigheder tillader det,
vil man endvidere — uanset at der måske ikke til at begynde med
opnås fuld dækning for udgifterne — befordre passagerer på stræk
ningen Farum—Slangerup for de samme takster som nu, således
at der ikke bliver nogen fordyrelse for rejsende til og fra Køben
havn på almindelige billetter og kort.“
Lovforslaget mødte i folketinget overvejende, omend ikke
enstemmig tilslutning. Det henvistes efter 1. behandling til et
udvalg, hvis flertal (udvalget med undtagelse af Else Zeuthen (RV)
og Henry Christensen (V)) indstillede det til vedtagelse i uændret
form. Mindretallet udtaler i betænkningen, at det vel må „erkende,
at den omhandlede jernbanestrækning fra Farum til Slangerup
har givet et betydeligt underskud igennem de senere år, ligesom
jernbanestrækningen ikke har været benyttet i et sådant omfang,
som det var ønskeligt. Imidlertid finder mindretallet, at den på
gældende strækning har været meget stærkt forsømt af stats
banerne. DSB overtog strækningen fra Slangerup til København
L i 1948, og der stilledes dengang betydelige forventninger hos
egnens befolkning til en modernisering af banen. Der er også gen
nemført en betydelig modernisering, men dette er næsten ude
lukkende sket på strækningen fra Farum til København L, medens
strækningen fra Farum til Slangerup i så henseende har været
stærkt forsømt.
Foruden strækningen fra Farum til Slangerup opretholdes der
her i landet af DSB og af private baner med statstilskud mange
tabgivende jernbanestrækninger, hvis benyttelse ikke er større
end den her omhandlede stræknings. Da der ikke har kunnet gives
mindretallet tilstrækkelig stærke garantier for, at den her om
handlede nedlæggelse er et led i en større samlet plan om ned
læggelser af de mange tabgivende statsbanestrækninger, må
mindretallet nægte at medvirke til gennemførelse af lovforslaget.
Resultatet for befolkningen i egnen omkring Slangerup—Farum
jernbanestrækning vil herefter blive, at den samtidig med at
miste sin egen jernbaneforbindelse stadig skal være med til at
dække underskuddet ved alle de øvrige tabgivende jernbanestræk
ninger over hele landet. Dette kan mindretallet under de givne
forudsætninger ikke anse for rimeligt; det ønsker ikke at tage
noget medansvar herfor og vil undlade at stemme for forslaget.
Mindretallet ønsker yderligere at give udtryk for en beklagelse
af, at der end ikke har kunnet skabes tilslutning til tanken om,
at statsbanerne foreløbig undlader at afhænde selve jernbanearealet. Med den hastige vækst, der i disse år sker i omegnen af
København, og under hensyntagen til, at det er tanken at elek
trificere banen fra København til Farum, kan der meget vel påny
blive økonomisk basis for en jernbaneforbindelse udover Farum
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til Slangerup. Mindretallet mener derfor, at man ikke bør afhænde
arealerne, selvom jernbanedriften nu indskrænkes.“
Efter at lovforslaget mellem 2. og 3. behandling havde været
til fornyet udvalgsbehandling, vedtoges det ved 3. behandling
enstemmigt med 120 stemmer, idet 9 medlemmer (herunder RV)
afholdt sig fra at stemme.

97. Lov om jernbanedrift på Lolland-Falster. (Mini
ster for offentlige arbejder Carl Petersen). [A. sp. 2039. — C. sp.
451].
Fremsat skriftligt i folketinget 18/2 (F. sp. 3588). 1. beh.
s/3 (F. sp. 3835). Partiernes ordførere: Horn, Gideon, Tesdorpf,
Svend Jørgensen, Alfred Jensen og Hans Hansen (Rørby). Hen
vist til udvalg på 17 medlemmer (Horn, Brodthagen, Lysholt
Hansen, Hauberg, Lund Jensen [formand], Aage Knudsen, M.
Larsen, Peter Nielsen, Gideon, Henry Hansen, Holmberg, Jensen-Broby, Paabøl, Tesdorpf, Stæhr Johansen, Jørgen Jørgen
sen (Ullerup) og Svend Jørgensen [næstformand]).Betænkning
(B. sp. 345) afgivet 23/3. (Ordfører: Horn). 2. beh. 26/3 (F. sp.
4592). 3. beh. 31/3 (F. sp. 4674). Loven stadfæstet 11. maj 1954.
(Lovt. nr. 151).
Loven har følgende indhold:
§ 1. § 1, stk. 2, 2. punktum, i lov nr. 56 af 25. marts 1872
om anlæg og drift af en lolland-falstersk jernbane [hvorefter
ejendomsretten til den samlede lolland-falsterske jernbane ikke
skulle kunne deles] ophæves.
Ministeren for offentlige arbejder bemyndiges til af stats
kassens midler at anvende indtil 1,9 mill. kr. til at erhverve
den A/S Det lolland-falsterske Jernbaneselskab tilhørende jern
banestrækning fra Orehoved til Nykøbing F. (inklusive Nykøbing
F. station) med tilbehør i det omfang, dette måtte være om
fattet af bemeldte jernbaneselskabs ejendomsret, samt fort
sat at lade den nævnte jernbanestrækning drive som statsbane.
Den i nærværende paragrafs stk. 2 omhandlede købesum
forrentes ved bevilling på de årlige finansloves § 16.
§ 2. Ministeren for offentlige arbejder bemyndiges til af
statskassens midler at anvende 500 000 kr. til at tegne halvdelen
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af aktiekapitalen i et nyt privatbaneaktieselskab, der med en
aktiekapital på 1 mill, kr., hvoraf den anden halvdel tegnes af
Maribo amtskommune samt Maribo, Nakskov, Nykøbing F.,
Rødby og Sakskøbing købstadkommuner, søges stiftet med det
formål efter udløbet pr. 30. juni 1954 af den A/S Det lollandfalsterske Jernbaneselskab under 29. marts 1873 givne enerets
bevilling at videreføre den af dette selskab hidtil varetagne jern
banedrift på Lolland.
§ 3. Ministeren for offentlige arbejder bemyndiges til på
vilkår, der nærmere fastsættes af ministeren, at meddele det i
§ 2 omhandlede selskab eneretsbevilling til jernbanedrift fra Ny
købing F. over Maribo til Nakskov og fra Maribo til Rødby havn
i indtil 80 år fra 1. juli 1954 at regne.
Ministeren for offentlige arbejder bemyndiges til pr. 1. juli
1954 at overføre til det i § 2 omhandlede selskab den af A/S Det
lolland-falsterske Jernbaneselskab hidtil udnyttede, under 8. ja
nuar 1869 udfærdigede eneretsbevilling til drift af Maribo—
Bandholm jernbane.
§ 4. Der ydes det i § 2 omhandlede selskab statsstøtte i
overensstemmelse med reglerne i lov nr. 187 af 12. april 1949
om dækning af vanskeligt stillede privatbaners underskud til
selskabets drift.
Ministeren for offentlige arbejder bemyndiges til at give
selskabet forhåndstilsagn om, at statens bidrag vil udgøre
mindst 65 pct. af de godkendte årlige driftsunderskud.
I § 5 bestemmes bl. a., at såfremt det i § 2 omhandlede
selskab, der forudsættes at ville søge at afkøbe A/S Det lollandfalsterske Jernbaneselskab de til udnyttelse af de i § 3 nævnte
eneretsbevillinger fornødne faste anlæg, rullende materiel m. v.,
i forbindelse med en sådan overdragelsesaftale helt eller delvis
overtager pensionsforpligteiser, påhvilende A/S Det lolland-fal
sterske Jernbaneselskab, bemyndiges ministeren for offentlige
arbejder til på statskassens vegne og i forening med de i det
nye selskab aktiehavende kommuner at garantere for selskabets
opfyldelse af sådanne overtagne forpligtelser.
§ 6. Såfremt der af de ved lov nr. 130 af 23. marts 1948
om statsstøtte til modernisering m. v. af privatbanerne til rådig-
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hed stillede midler skulle blive et beløb tilovers, efter at de stats
bidrag, hvorom der allerede er givet de enkelte privatbaner til
sagn, og for hvis vedkommende de herfor fastsatte betingelser
er opfyldt, er udredet, bemyndiges ministeren for offentlige
arbejder til af et sådant overskydende beløb at yde det i nær
værende lovs § 2 omhandlede nye selskab et lån på indtil 500 000
kr. til delvis dækning af udgifterne ved 'moderniseringsanskaffel
ser, derunder også sådanne, som måtte være foretaget af A/S Det
lolland-falsterske Jernbaneselskab og overtaget af det nye sel
skab. Lånet, for hvis forrentning og amortisation skal gælde til
svarende vilkår som fastsat for de øvrige i henhold til lov nr. 130
af 23. marts 1948 ydede moderniseringslån til privatbanerne, vil
kunne ydes uden den ved nævnte lov forudsatte medvirken fra
kommunernes side til moderniseringsforanstaltningernes finan
siering. Kommunernes deltagelse i de i nærværende lov omhand
lede aftaler vedrørende det nye selskab skal anses som tilstræk
kelig sikkerhed for selskabets drift i en passende årrække, såle
des at en særlig garanti i så henseende ikke skal anses for for
nøden.
I § 7 er optaget bestemmelser om stempel- og gebyrfrihed
for dokumenter, der oprettes i anledning af nyordningen.

I bemærkningerne til lovforslaget anføres bl. a. :
„Den 30. juni 1954 udløber den koncession, som under 29.
marts 1873 er udfærdiget for driften af jernbanen fra Nykøbing F.
over Maribo til Nakskov med sidebane til Rødby, hvilken kon
cession har været udnyttet af A/S Det lolland-falsterske Jernbane
selskab.
Ved overvejelserne af, hvad der skulle ske ved koncessionens
udløb, har alle i banedriften interesserede været enige om, at der
var behov for fremdeles at have de pågældende jernbanestræk
ninger til rådighed, og at derfor driften burde søges fortsat.
Den udløbende koncession indeholder med hjemmel i lov nr. 56
af 25. marts 1872 en bestemmelse om, at staten overtager garanti
for 4 pct. rente af den i banen investerede anlægskapital, hvilken
garantiforpligtelse i forbindelse med Maribo—Rødby strækningens
forlængelse til Rødby havn ved lov nr. 58 af 1. april 1911 er ud
videt til tillige at omfatte anlægskapitalen vedrørende denne for
længelse, dog at Rødby købstadkommune er indtrådt som med
garant for et beløb af indtil 3 000 kr. Det er regeringens opfattelse,
at denne garantiforpligtelse, som må anses således knyttet til den
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udløbende koncession, at den ophører med denne, ikke bør indgå
som led i en nyordning af jernbanedriften på Lolland, og at der
derfor ikke bør blive tale om en uændret forlængelse af konces
sionen.
Omvendt har man ment at måtte afvise et fra de lollandske
kommuner fremsat ønske om, at de pågældende jernbanestræk
ninger skulle overtages og drives som statsbaner, bl. a. fordi det
ville få konsekvenser for statens stilling med hensyn til kommu
nale ønsker om statens overtagelse af andre privatbaner.
Man er derfor som den naturligste løsning standset ved tanken
om at søge stiftet et nyt privatbaneaktieselskab, der fortsat kunne
drive de pågældende jernbanestrækninger på de vilkår, som privat
banedriften her i landet almindeligvis er underkastet, og med
deltagelse af de lokale kommuner, der hidtil ikke, således som det
er tilfældet andre steder i landet, har været aktieejere i deres
privatbane og ej heller har deltaget i dækningen af banens under
skud. Forhandlingerne om en ordning på dette grundlag, der har
været ført igennem et nedsat udvalg, har været langvarige og
vanskelige, men er til slut resulteret i den som bilag til nærvæ
rende lovforslag vedlagte overenskomst mellem ministeren for offent
lige arbejder og Maribo amtsråd samt Maribo, Nakskov, Nykøbing
F., Rødby og Sakskøbing byråd om en nyordning af jernbanefor
holdene på Lolland..........
Det lolland-falsterske Jernbaneselskab er tillige den formelle
ejer af jernbanestrækningen fra Orehoved til Nykøbing F. (inklusive
Nykøbing F. station) og har bortforpagtet denne banestrækning
til statsbanerne..........
Almene hensyn taler imidlertid for, at staten som fortsat bru
ger af Faisterstrækningen frigør selskabets deri bundne kapital
ved overtagelse af ejendomsretten. Den af det nedsatte udvalg
foretagne beregning af de værdier på Falster, der er undergivet
Det lolland-falsterske Jernbaneselskabs formelle ejendomsret
(væsentligst arealer m. v.), er af udvalget opgjort til 1,9 mill,
kr., og det er derefter i udvalgets betænkning foreslået og se
nere optaget i overenskomsten, at staten for det nævnte beløb
af 1,9 mill. kr. skal erhverve Faisterstrækningen, idet den i § 1,
2. stk., 2. punktum, i lov nr. 56 af 25. marts 1872 indeholdte
bestemmelse om, at ejendomsretten til den samlede lolland-fal
sterske jernbane ikke kan deles, skulle søges ophævet.
En af det nedsatte udvalg opstillet anslået status, hvori ind
går den nævnte købesum for Faisterstrækningen, 1,9 mill, kr.,
viser et statusunderskud på ca. 10 mill. kr. Opgøres pensionsfor
pligtelserne med fortsat drift for øje, vil dette anslåede status
underskud gå noget ned, men vil selv i så fald andrage nogle
millioner kroner, således at aktiekapitalen i det eksisterende jern
baneaktieselskab er tabt.
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Det forslag, som udvalget i sin betænkning er gået ind for, og
som danner grundlag for overenskomsten, indebærer, at der
dannes et nyt privatbaneaktieselskab med en aktiekapital på
1 mill, kr., hvoraf halvdelen skulle tegnes af staten og halvdelen
af de 6 interesserede kommuner. Dette selskab, som skulle have
ny koncession til at drive de af det gamle selskab drevne baner
på Lolland, skulle derpå tilbyde at afkøbe det gamle selskab samt
lige de til driften fornødne aktiver mod at sikre de nødvendige
midler til dækning af det gamle selskabs kreditorer og likvidations
omkostninger. Den fornævnte status, der dog som nævnt kun er
skønsmæssig, viser, at man skulle kunne regne med, at der skal
bruges ca. 250 000 kr. kontant til sammen med de af selskabets
aktiver, som ikke skulle overtages af det nye selskab (pengeakti
ver), at dække samtlige kreditorer med undtagelse af pensioni
sterne og en mindre prioritetsgæld samt likvidationsomkostnin
ger. Det nye selskabs erhvervelse af driftsaktiverne er da fore
slået at skulle ske på den måde, at selskabet overtager pensions
forpligtelserne, udreder det nødvendige kontante beløb — efter
det foreliggende som nævnt anslået til ca. 250 000 kr. — samt
overtager prioritetsgælden på ca. 13 200 kr. i den direktørbolig,
der tilhører banen. Imidlertid vil tjenestemændene kun ved en
sådan overtagelse få sikkerhed for deres pensioner, hvis det nye
selskabs forpligtelser i så henseende garanteres af stat og kommuner,
og herom er der ligeledes ved overenskomsten opnået enighed........
Forholdet til det tidligere lolland-falsterske jernbaneselskabs
aktionærer er de i nyordningen deltagende kommuner, bortset fra
Rødby købstadkommune, uvedkommende. Det er af repræsen
tanter for disse aktionærer overfor ministeriet for offentlige arbej
der gjort gældende, at statens garanti for forrentningen af det
gamle selskabs aktiekapital skulle være stedsevarende, og at de
pågældende derfor også efter 30. juni 1954 skulle have krav på
af statskassen at få udbetalt 4 pct. af deres aktiers pålydende.
Ministeriet for offentlige arbejder har afvist dette krav, fordi man
må være af den opfattelse, at statens garanti, som staten har på
taget sig i henhold til en lov, der udtrykkelig kun omhandler udfær
digelsen af en 80-årig koncession, må være således forbundet med
denne koncession, at den ikke kan påberåbes efter koncessionstidens
udløb. Det er ministeriet bekendt, at de pågældende aktionærer
overvejer et sagsanlæg mod staten i denne anledning, men udfaldet
af en sådan retssag skulle som anført være nyordningen uvedkom
mende.
Lovforslaget henvistes efter indgående at være drøftet ved
1. behandling til et udvalg, hvis arbejde med sagen ikke resul
terede i ændringsforslag. I den enstemmige betænkning udtales:
„Udvalget har afholdt 5 møder og har herunder haft samråd
med ministeren for offentlige arbejder. Udvalget har modtaget en
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deputation fra bestyrelsen for A/S Det lolland-falsterske Jern
baneselskab og repræsentanter for aktionærer i samme selskab.
Udvalget har under forhandlingerne drøftet det i bemærknin
gerne til lovforslaget omhandlede spørgsmål om statens garanti
for forrentningen af det tidligere selskabs aktiekapital. Udvalget
kan tilslutte sig, at den nævnte rentegaranti er nærværende lov
forslag uvedkommende.“
Lovforslaget vedtoges ved 3. behandling med 107 stemmer
mod 4.

98. Lov om etablering af en ny færgefart over
Store-Bælt. (Minister for offentlige arbejder Carl Petersen).
[A. sp. 1981. — C. sp. 763].
Fremsat mundtligt i folketinget 18/2 (F. sp. 3596). 1. beh.
s/3 (F. sp. 3795). Partiernes ordførere: Horn, From, Jørgen
Jørgensen (Ullerup), Skytte, Alfred Jensen og J. M. Pedersen.
Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Horn, Victor Gram
[formand], Heising, Kai Jensen, Aage Knudsen, Hans Knudsen,
Frede Nielsen, Axel Ivan Pedersen, From, Niels Eriksen, Holm
berg, Arnth Jensen, Helga Pedersen, Jørgen Jørgensen (Ulle
rup), Foss, Stæhr Johansen og Skytte [næstformand]). Betænk
ning (B. sp. 941) afgivet 13/5. (Ordfører: Horn). 2. beh. 25/5
(F. sp. 5710). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægs
betænkning (B. sp. 1143) afgivet 26/5. 3. beh. 1f6 (F. sp. 5971).
Loven stadfæstet 11. juni 1954. (Lovt. nr. 223).

Loven har følgende indhold:
§ 1. Ministeren for offentlige arbejder bemyndiges til for
statskassens regning at lade anlægge de for etablering af en ny
af statsbanerne dreven færgefart over Store-Bælt med særligt
henblik på overførsel af motorkøretøjer fornødne færgehavne
med tilhørende bygninger o. lign., på sjællandssiden beliggende
i Revkrogen syd for Halsskov Odde og på fynssiden beliggende
nord for Knudshoved, samt til at lade anskaffe en til overførsel
af motorkøretøjer indrettet færge.
§ 2. Ministeren bemyndiges endvidere til:
1) at lade anlægge veje, udelukkende for kørsel med motor
køretøjer, på Sjælland fra et punkt på hovedvej nr. 1 til
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færgehavnen i Revkrogen samt på Fyn fra hovedvej nr. 1
ved Hjulby viadukten til færgehavnen på Knudshoved,
2) at lade anlægge de parkerings- og ventepladser m. v., som
af ministeren skønnes påkrævede af hensyn til færgefarterne
over Store-Bælt,
3) at lade foretage de forlægninger og ændringer i det bestående
vejnet, som nødvendiggøres ved de omhandlede anlæg,
4) efter aftale med byrådene i Korsør og Nyborg at lade udføre
andre vej- og broanlæg, der af ministeren kan anerkendes
som påkrævede for at tilvejebringe tilfredsstillende forbin
delser gennem disse byer til færgefarterne og de ovennævnte
motorveje.

Efter færdiggørelsen af de i denne paragraf nævnte anlæg
overgår disse til amts- eller købstadkommunerne til fremtidig
vedligeholdelse m. v. efter de for landeveje og bygader gældende
regler, dog at parkeringspladser og andre vejanlæg på statsbane
arealer, forsåvidt der ikke ved de i § 4 omhandlede forhandlinger
træffes anden aftale, vedligeholdes af statsbanerne. Tilslutning
af veje til de under 1) nævnte motorveje må kun ske på de af
ministeren for offentlige arbejder nærmere bestemte steder, og
udover disse tilslutninger må der ikke være adgang til vejene.
§ 3. Ministeren for offentlige arbejder bemyndiges til at
erhverve — om fornødent ved ekspropriation i henhold til reg
lerne 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 §§ 1 og 2 omhandlede anlæg m. v.
§ 4. Beløbene til bestridelse af statens udgifter ved gen
nemførelsen af de i § 1 omhandlede anlæg og foranstaltninger
bevilges på de årlige finanslove.
Udgifterne til de i § 2 nævnte anlæg afholdes af vejfonden
i henhold til motorafgiftslovens § 9, stk. 2, idet dog ministeren
efter forhandling med amts- og byrådene fastsætter de bidrag,
som vedkommende amts- og købstadkommuner bør yde til
vejanlæggene. På samme måde fastsættes, hvilke anlæg der i
henhold til § 2 skal overtages til fremtidig vedligeholdelse af de
pågældende amtskommuner og hvilke af købstadkommunerne.
•20
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§ 5. De grundarealer, der anvendes til de af loven omfattede
anlæg eller forbeholdes til senere udvidelse af samme, fritages,
sålænge de benyttes i dette øjemed, for alle skatter, afgifter og
byrder, og de på arealerne til anlæggenes brug opførte bygninger
fritages indtil videre for alle skatter, afgifter og byrder til
staten.
De i anledning af alle i forbindelse med de i nærværende
lov omhandlede anlæg m. v. udfærdigede dokumenter, udskrif
ter, attester m. v. fritages for stempel- og tinglysningsafgifter
samt alle andre afgifter til det offentlige.

I bemærkningerne til lovforslaget påpeges det, at spørgsmålet
om tilvejebringelse af en fast bro- eller tunnelforbindelse mellem
Sjælland og Fyn er under overvejelse i en af ministeriet for offent
lige arbejder nedsat kommission, men at dets løsning må regnes
mindst at ville tage 15—20 år, om man beslutter sig til at gå i gang
med denne store opgave.
Med henblik på den stadig stigende trafik over Store-Bælt
kommer man derfor ikke uden om nødvendigheden af en mere
gennemgribende forbedring af overfartsforholdene, end man vil
kunne opnå ved at fortsætte den udvikling, som gennem en år
række har været i gang.
Statsbanernes bestræbelser for en forøgelse af Store-Bæltsoverfartens kapacitet gik i første omgang efter krigsårene ud på
at få gennemført en udbygning af den bestående ordning. Under
hensyn til nødvendigheden af snarest muligt at komme i gang med
visse påkrævede anlæg til udvidelse og forbedring af de bestående
færgehavne med tilhørende stationsanlæg har statsbanerne i finans
året 1950—51 opnået en førstebevilling til nævnte formål på
grundlag af en overslagssum, der med dagældende prisniveau an
drog 14,5 mill, kr. Med de hidtil til rådighed stillede midler har
man fuldført anlægget af et nyt færgeleje i Nyborg, anvendeligt
såvel for jernbanetrafik som for overførsel af motorkøretøjer, og
man har påbegyndt en ombygning af spor- og perronanlæg m. v.
på Nyborg H station.
Ved statsbanernes fortsatte undersøgelser og overvejelser er
man nået frem til, at det udover den nævnte forbedring af for
holdene ved den nuværende overfart af hensyn til den fortsatte
meget stærke stigning i overførslen af motorkøretøjer vil være mest
hensigtsmæssigt at henlægge den væsentligste del af overførslen af
motorkøretøjer til en særlig overfart indtil det tidspunkt, da en even
tuel broforbindelse over Store-Bælt vil være en realitet.
Statsbanerne mener derfor, at der bør etableres en ny overfart
mellem Halsskov og Knudshoved, tænkt som hovedrute for over-
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forsien af motorkøretøjer, uden at man dog fjerner al sådan over
førsel fra jernbanefærgeruten, idet dette ville kræve et urimelig
stort færgeberedskab ved den nye færgerute. Det er hensigten at
udnytte det beredskab, man har ved jernbaneoverfarten, i det
omfang, som overførslen af jernbanevogne tillader dette, dels som
reserve navnlig ved kortvarig stærk trafik (ferie, højtider o. lign.),
dels som overførselsmulighed på tider med så ringe trafik (f. eks.
om natten), at det er økonomisk uforsvarligt at sejle med særlig
færge for motorkøretøjer.
For statsbanerne har det bl. a. været afgørende for fremsæt
telsen af forslaget til etablering af en ny færgerute over Store-Bælt,
at sejladsen på den nuværende overfarts to havne efter de søfarts
kyndiges opfattelse anses for at ligge så nær det maksimalt mulige
og trafikalt forsvarlige, at det er ret begrænset, hvad man yder
ligere tør planlægge af færgesejlads på de to havne bl. a. under
hensyn til, at besejlingerne af Korsør havn sker ad en 1,3 km
lang rende og af Nyborg havn gennem en grundet fjord. Antallet
af motorkøretøjer kan meget vel være tredoblet, inden en StoreBæltsbro selv i gunstigste fald vil kunne være en realitet, og en
sådan tredoblet automobiloverførsel vil nødvendiggøre en betyde
lig forøgelse af antallet af færgeture.
Endvidere er kørselsforholdene indenfor havneområdet til og
fra færgelejerne ganske utilfredsstillende og pladsforholdene for
parkering m. v. ved færgelejerne meget indskrænkede og kan kun
forbedres med store bekostninger og ved nedbrydning af mange
bygninger.
På en færgerute Halsskov—Knudshoved med en sejllængde
på 10,3 sømil (18,9 km) kan opnås en formindskelse af sejltiden
på ca. 15 min. i forhold til færgeruten Korsør—Nyborg, hvor sejl
længden er 13,5 sømil (25,0 km). Der fremkommer herved en
tidsgevinst for de motorkørende, ligesom en færge på den nye rute
vil kunne sejle 6 à 7 dobbeltture i den aktuelle del af døgnet
(regnet fra kl. 6 til kl. 24) mod 5 dobbeltture på den nuværende
rute.
Der vil ved den nye færgerute være mulighed for anvendelse
af bilfærger af større kapacitet end ved den nuværende rute, hvor
de særlige bilfærger også skal kunne benytte bilfærgelejer i de
kommunale havne, som store færger ikke vil kunne besejle.
Der vil ved nyordningen fremkomme visse problemer med
hensyn til spørgsmålet om fordelingen af de motorkørende til de
to overfarter og om, hvorledes man skal forholde sig med hensyn
til de motorkørende fra Sydsjælland og fra Sydfyn, idet disse
normalt vil have lettere ved at benytte Korsør henholdsvis Ny
borg som overfartssted fremfor de nye færgehavne. Disse spørgs
mål og nyordningen som helhed er af statsbanerne drøftet med
201
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de interesserede organisationer for de motorkørende, der stærkt
er gået ind for oprettelsen af den nye færgerute.
Den nye færgeoverfart påregnes betjent af m/f „Broen“ og
m/f „Freia“, medens den ældre m/f „Heimdal“ — som ikke passer
i de påtænkte nye færgelejer — er tænkt fortsat at skulle betjene
færgefarten mellem de nuværende automobilfærgelejer i Korsør
og Nyborg havne, i første række beregnet på automobiler fra de
nærmestliggende områder.
Til bestridelse af færgeoverfarten Halsskov—Knudshoved vil
det i første omgang yderligere være nødvendigt at anskaffe og
indsætte en færge. Udgiften til en sådan færge anslås til ca. 15
mill. kr.
De samlede udgifter ved gennemførelsen af det foreliggende
forslag vil, inklusive anskaffelse af en ny færge, men eksklusive
arealerhvervelser og eksklusive forlægning og anlæg af veje med
tilhørende broer, andrage ca. 50 mill. kr.
Efter som trafikken nødvendiggør det, kan kapaciteten forøges
ved indsættelse af nye færger på Halsskov—Knudshovedruten.
De nuværende tilkørselsforhold til færgelejerne i Korsør og Ny
borg må betegnes som utilfredsstillende. Dette gælder ikke alene
til- og frakørslen på jernbaneområdet, som ved projektets gennem
førelse vil bortfalde for det overvejende antal motorkøretøjer,
men også byernes gadenet er mindre vel egnet for biltrafikken til
færgelejerne.
Det synes derfor nødvendigt at forlægge den stigende vejtrafik
til færgelejerne i Revkrogen og på Knudshoved udenom Korsør
og Nyborg. På sjællandssiden foreslås hovedvej 1 forlagt nord om
Korsør Nor, hvad der iøvrigt allerede har været overvejet, hvis
der skulle bygges et 4. færgeleje i Korsør. På fynssiden foreslås
hovedvejen forlagt nord om Nyborg by.
Disse vejlinier må fastlægges under hensyntagen til, at vejene
i videst muligt omfang vil kunne indgå i adgangsvejene til en
Store-Bæltsbro, såfremt en sådan bygges med de udgangspunkter
på sjællands- henholdsvis fynssiden, som efter de hidtil foretagne
undesøgelser skønnes mest sandsynlige.
Da kun motortrafik vil have væsentlig interesse i disse vej
anlæg, og da det må anses som sandsynligt, at der i hvert fald,
når en Store-Bæltsbro eventuelt anlægges, må bygges motorveje
over Sjælland og Fyn, bør de omtalte forlægninger af hovedvej 1
nu anlægges som motorvejsstrækninger, d. v. s. være forbeholdt
kørsel med motorkøretøjer og skære de krydsende veje ude af
niveau, idet en senere ombygning af en ordinær landevejsstrækning til motorvej ville medføre uforholdsmæssige bekostninger.
Cykletrafikken vil stadig i meget væsentligt omfang kunne af
vikles over jernbanefærgerne eller fra automobilfærgelejerne i
Korsør og Nyborg havne, men iøvrigt vil cykletrafik til de nye
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færgehavne uden trafikale vanskeligheder kunne ledes gennem de
to byer.
Anlægsudgifterne til motorvejsanlæggene med tilslutnings
anlæg og parkeringspladser anslås skønsmæssigt at udgøre 18 mill,
kr. på sjællandssiden og 15 mill. kr. på fynssiden.
Ved forhandling med de interesserede vejbestyrelser, d. v. s
Sorø og Svendborg amtsråd samt Korsør og Nyborg byråd, har
man opnået disses principielle tilslutning til forlægningerne af
hovedvej 1 nord om byerne som motorveje.
De pågældende kommunale råd har imidlertid fremhævet, at
de foreslåede foranstaltninger er af en så udpræget interesse for
hele samfundet og ikke medfører nedlæggelse af andre vejstræk
ninger, som kan motivere, at de kommunale vejvæsener belastes
med udgifter til anlæggene.
Ministeriet må anerkende, at de omhandlede anlægs gennem
førelse med almindeligt vejfondstilskud vil medføre en uforholds
mæssig byrde for kommunerne, og mener derfor, at det i dette til
fælde vil være nødvendigt at yde et væsentligt højere tilskud end
de 85 pct. af overslagssummen, der i almindelighed har været
maksimum for vejfondstilskud. Under forhandlingerne er det
iøvrigt fra de to købstadkommuners side gjort gældende, at det af
hensyn til trafikken til og fra Korsør og Nyborg byer samt tra
fikken fra Sydsjælland og Sydfyn vil være nødvendigt at forbedre
visse vejforbindelser inde i byerne, i særdeleshed forbindelsen
over Halsskovbroen og ad Taarnborgvej i Korsør samt over
Knudshovedbroen og ad Knudshovedvej i Nyborg.
Lovforslaget underkastedes i folketinget en indgående debat
og henvistes efter 1. behandling til et udvalg, der i sin betænkning
udtaler, at udvalget har „fundet det rigtigst at henvise spørgs
målet om aflastningsruter og tunnelprojektet til en nøjere under
søgelse i ministeriet for offentlige arbejder eller Store-Bæltskommissionen og under hensyn til en forsvarlig afvikling af StoreBæltstrafikken søge behandlingen af det foreliggende forslag
fremmet.
Under samråd med ministeren har man drøftet mulighederne
for at indsætte flere færger på den bestående rute. Ministeren har
heroverfor anført, at Store-Bæltsoverfarten som led ikke alene i
den vigstigste indenlandske landsdelsforbindelse, men også i en
international færdselsåre gennem Danmark er udsat for hyppige
driftsuregelmæssigheder. Allerede nu er besejlingen på de to havne
og ind gennem Nyborg fjord meget anspændt..........
Udvalget har drøftet forskellige muligheder for en ændret
linieføring af forbindelsesvejen fra hovedvej nr. 1 på Sjællands
siden til færgehavnen i Revkrogen, således at vejen ikke føres
nord om, men på en dæmning over Korsør Nor. Udvalget har
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imidlertid ment, at dette spørgsmål først burde afgøres efter for
handling med Sorø amtsråd og Korsør byråd, og har derfor til
trådt et af ministeren stillet ændringsforslag, hvorefter der ikke
i lovteksten tages stilling til den omtalte linieføring.
Linieføringen for forbindelsesvejen på Fynssiden, som ikke
er nærmere angivet i lovforslaget, finder udvalget ligeledes først
bør endeligt fastlægges efter forhandling, for dennes vedkommende
med Svendborg amtsråd og Nyborg byråd, hvilket ministeren
har tiltrådt.“
Lovforslaget indstilledes til vedtagelse med den nævnte æn
dring af hele udvalget med undtagelse af Arnth Jensen (V), der i
en særbetænkning anfører, at han er klar over, at overfartsforhol
dene ved Store-Bælt er utilfredsstillende for det motorkørende
publikum. Han er også indforstået med, at „forbedringer på en
eller anden måde må søges opnået, men mindretallet mener ikke,
at det er forsvarligt at gennemføre den foreslåede ordning med
nye færgehavne ved Halsskov og Knudshoved med dertil hørende
tilkørselsveje, før yderligere udbygning af den nuværende rute og
aflastning af overfarten er forsøgt gennem udvidelse af andre
færgeruter, og før hele Store-Bæltsproblemet er mere afklaret, og
navnlig bør man først have set et foreløbigt resultat af det bebudede
private initiativ. “
Om dette initiativ udtalte Arnth Jensen ved lovforslagets 2.
behandling: „Efter de meddelelser, der er fremkommet, vil det
betyde, at man med den ene færge, som nu sættes ind, er i stand
til at overføre 500 biler i døgnet, og man har endvidere antydet, at
det ikke alene skulle være i sommermånederne, man sejlede, og
man overvejer endda at indsætte en færge til. Når man har givet
dette tilbud, kan jeg ikke se rettere, end at dette initiativ må påskønnes — jeg håber virkelig, det må blive påskønnet og støttet
— men man må også med rette kunne forlange at se resultaterne
af dette forsøg, før man går til gennemførelse af det foreliggende
udgiftsforslag.“
På forespørgsel af J. M. Pedersen (DR) udtalte ministeren for
offentlige arbejder, at han ikke mente, private burde have adgang
til at benytte de færgehavne, der nu skal bygges. „Jeg vil mene, at
det er en usund sammenblanding, hvis det offentlige bygger hav
nene, for at man kan sikre trafikken på en bestemt måde og til
bestemte tider, og man så lader private gå ind i den samme rute
uden hensyn til, hvor meget man ødelægger med hensyn til for
sinket toggang og mange andre ting; for skal det gælde den ene
færge, må det også gælde den anden færge. Derfor vil jeg betragte
dette som ugørligt. I det hele taget mener jeg, at hvis man er af
den opfattelse, at de private skal have den store betydning i
overfartstrafikken, så ville det nok være meget klogere, om man
sagde til dem: byg I jeres havne selv, så bestemmer I selv jeres
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anløbssteder, så får I også selv problemerne! Dette med at lade
det offentlige investere alle midlerne og altså lade det tage risi
koen og derefter tillade de private at gå ind og tjene pengene,
det tror jeg er uholdbart i det lange løb.“
Ved 3. behandling gav Tesdorpf (KF) udtryk for betænkelig
hed ved nu at træffe de i lovforslaget omhandlede foranstaltninger,
da der kunne være tvivl om, hvor den faste forbindelse over bæltet
skulle ligge. Sammen med to af sine partifæller afholdt han sig
fra at stemme, mens 14 venstremænd stemte imod lovforslaget,
der bortset herfra mødte tilslutning fra alle sider.

99. Lov om ændring af lov nr. 191 af 17. april 1941
om anlæg af en motorvej fra Rødby Havn til Storstrøms
broen og af lov nr. 168 af 11. april 1942 om anlæg af en
motorvej vest om København samt udbygning af Hørs
holmvejen som motorvej. (Minister for offentlige arbejder
Carl Petersen). [A. sp. 1991. — C. sp. 993].
Fremsat skriftligt i folketinget 18/2 (F. sp. 3580). 1. beh.
9/3 (F. sp. 3885). Partiernes ordførere: Frede Nielsen, Anker
Lau, Foss, Svend Jørgensen, Alfred Jensen og Tholstrup. Hen
vist til udvalg på 17 medlemmer (Frede Nielsen, Lysholt Han
sen [formand], Heising, Kai Jensen, Aage Knudsen, Holger
Larsen, Wiggo Larsen, Havn, Anker Lau, Givskov Christensen,
From, Gideon, Holmberg, Foss, Gottschalck-Hansen, Tesdorpf
og Svend Jørgensen [næstformand]. Betænkning (B. sp. 1041)
afgivet 21/5. (Ordfører: Lysholt Hansen). 2. beh. 31/5 (F. sp.
5883). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænk
ning (B. sp. 1145) afgivet 31/5. 3. beh. 2/6 (F. sp. 6007). Loven
stadfæstet 11. juni 1954. (Lovt. nr. 222).
Loven har følgende indhold:
§ 1. Ministeren for offentlige arbejder bemyndiges til
at begrænse gennemførelsen af det i § 1 i lov nr. 191 af 17. april
1941 omhandlede anlæg af en motorvej fra Rødby Havn til
Storstrømsbroen til strækningen fra motorvejens skæring med
hovedvej nr. 7 vest for Maribo til et punkt ca. 1 km vest for
Maj bølle, hvor motorvejen sættes i forbindelse med lande
vejen Sakskøbing-Guldborg, dog at strækningen fra Rødby
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Havn til det ovennævnte punkt vest for Maribo ligeledes
bringes til udførelse, såfremt dette skønnes påkrævet af
hensyn til en trafikforbindelse over Rødby Havn til Tysk
land,
at begrænse gennemførelsen af de § 1 i lov nr. 168 af 11. april
1942 omhandlede anlæg af en motorvej vest om København
samt udbygning af Hørsholmvejen som motorvej til stræk
ningen fra vej gaflen ved Brønsholm til Kagsaa nord for
Herlev, hvor motorvejen sættes i forbindelse med landevejen
over Herlev og Glostrup til landevejen København—Køge,
samt til
at foretage sådanne forandringer i de allerede bestemte eller ud
førte motorvejsanlæg tillige med forlægninger og ændringer i
det bestående vejnet, som er nødvendige for en hensigts
mæssig gennemførelse af de i henhold til foranstående for
andrede planer, herunder bl. a. udbygning af en vej fra
Kagsaa til Buddinge torv og tilvejebringelse af de fornødne
tilslutningsanlæg mellem motorvejene og Lyngbyvejen m. fl.
veje nord for Vangede.
§ 2. Når de i § 1 omhandlede vejanlæg er udbygget, over
tages de af vedkommende amtsråd til bestyrelse efter de for
landeveje gældende regler, idet motorvejenes karakter som
sådanne bevares, alt i henhold til en mellem ministeren for
offentlige arbejder og vedkommende amtsråd derom afsluttet
overenskomst. Forsåvidt angår den i Rødby købstadkommune
beliggende strækning, kan der om fornødent afsluttes overens
komst med Rødby byråd om dettes overtagelse af denne stræk
ning. Stianlæggene på strækningen fra hovedvej nr. 3 til Ravns
næsvejen ved Isterød overtages af Birkerød kommune.
Det har sit forblivende ved de i § 3, stk. 1, i lov nr. 168 af
11. april 1942 fastsatte bestemmelser om tilskud til Hørsholm
vejen, dog at Frederiksborg amtskommunes bidrag bortfalder.
§ 3. De i medfør af § 2 i lov nr. 191 af 17. april 1941 og § 2
i lov nr. 168 af 11. april 1942 erhvervede arealer, der ikke indgår
i de i nærværende lovs § 1 omhandlede motorvejsanlæg med
tilhørende tilslutningsanlæg m. v., forbliver statens ejendom.
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§ 4. Når der gennem de i § 4 i lov nr. 191 af 17. april 1941
og § 6 i lov nr. 115 af 8. april 1932, jfr. § 4 i lov nr. 105 af 30.
marts 1935, omhandlede afgifter af henholdsvis 1 øre og 1 øre
pr. liter benzin, som indføres til eller fremstilles her i landet,
efter ministeren for offentlige arbejders skøn er tilvejebragt de
fornødne beløb til gennemførelse af de i henhold til nærværende
lovs § 1 bestemte anlæg, bortfalder afgifterne ved udgangen af
et kvartal, for sidstnævnte afgifts vedkommende dog kun,
forsåvidt der allerede måtte være tilvejebragt tilstrækkelige
midler til fyldestgørelse af de i de pågældende lovbestemmelser
omhandlede formål.
Såfremt der ved det endelige regnskab over motorvejs
anlæggene fremkommer et ikke forbrugt restbeløb, overføres
dette til vejfonden i henhold til motorafgiftslovens § 9, stk. 2.
Lovforslaget undergik ikke ændringer under dets behandling
i folketinget. Ved fremsættelsen pegede ministeren for offentlige
arbejder bl. a. på, at der ved lovforslaget søgtes tilvejebragt grund
lag for en løsning af de problemer af forskellig art, der er opstået
derved, at de i lovforslaget omhandlede anlægsarbejder i tiden
efter krigens ophør helt eller delvis har været bragt til standsning.
Det har været målet — i forståelse med de kommunale myn
digheder — at nå frem til en løsning, der i videst muligt omfang
udnytter de kapitaler, der allerede er investeret i anlæggene, og
som samtidig svarer til den nærmeste fremtids trafikale behov.
Med henblik herpå har der været foretaget indgående under
søgelser og ført en række forhandlinger. Der er herefter mellem
alle interesserede enighed om, at det ikke vil være påkrævet nu at
fuldføre anlæggene i det fulde omfang, hvori det er forudsat i anlægs
lovene, men at man vil kunne nøjes med at udbygge visse dele af
motorvejsanlægget på Lolland og af motorvejen vest om Køben
havn således, at disse strækninger derefter kan indpasses i det be
stående vejnet, medens Hørsholmvejen både i Københavns og
Frederiksborg amter foreslås udbygget i hele det forudsatte om
fang.
„Af motorvejsstrækningen fra Rødby Havn til Storstrømsbroen
foreslås færdiggjort strækningen fra motorvejens skæring med
hovedvej nr. 7 vest for Maribo til et punkt ca. 1 km vest for Majbølle, hvor motorvejen sættes i forbindelse med landevejen Saks
købing—Guldborg.
Endvidere åbnes der ved forslaget mulighed for også, at bringe
strækningen fra Maribo til Rødby Havn til udførelse, såfremt dette
måtte blive påkrævet af hensyn til en trafikforbindelse over Rødby
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Havn til Tyskland. Jeg har også under hensyn til de overvejelser,
der for tiden foretages med henblik på en forbedring af Danmarks
trafikforbindelser med kontinentet, ment det nødvendigt at med
tage denne bestemmelse i forslaget.“
På motorvejen vest om København er, efter hvad ministeren op
lyste, „på strækningen fra Roskildevej til Ermelundsstien udført
ikke ubetydelige dele af jordarbejdet.
I overensstemmelse med den indstilling, som er afgivet af et
flertal i det omtalte udvalg vedrørende motorvejen vest om Kø
benhavn ..............
foreslås det, at motorvejen bygges færdig
på strækningen fra Hørsholmvej en ved Jægersborg til Kagsaa
(Præstbro), hvor den sættes i forbindelse med den såkaldte Ringvej
B3, der er en amtsvej, og som går over Herlev og Glostrup til
Køgevej. Som det muligt vil være bekendt, var denne Ringvej B3
tænkt videreført fra Kagsaa til Lyngbyvej, men denne strækning,
hvor bebyggelsesforholdene gør det overmåde vanskeligt at komme
igennem med en moderne trafikvej, bortfalder nu, bortset fra
strækningen Buddinge—Kagsaa, hvor den udbygges som en lokal
tilslutningsvej til ringlinien Jægersborg—Kagsaa—Herlev—Glo
strup—Køgevej.
Ved denne kombination af Ringvej B3 og motorvejen undgår
man at få to store veje løbende parallelt i ringe afstand fra hin
anden, og man opnår tillige, at en væsentlig del af de på motor
vejen afholdte udgifter kommer til nytte.“
De samlede udgifter til anlæggene var anslået til 71 mill. kr.
eller, såfremt strækningen Rødby Havn—Maribo udbygges, 76
mill. kr.
Med det nuværende provenu af 1-øres afgifterne på benzin
måtte man herefter regne med, at disse vil være beslaglagt til
motorvejsanlæggene endnu i 6-7 år.
Lovforslaget henvistes efter en indgående 1. behandling i folke
tinget til et udvalg, i hvis betænkning det hedder:
„På foranledning af partiet venstres medlemmer af udvalget
har udvalget gennem ministeren for offentlige arbejder rettet hen
vendelse til Maribo amtsråds vej udvalg for at høre dets syn på
en ændret linieføring af vejen på strækningen Sakskøbing—Majbølle.
Efter først at være behandlet i amtets vej udvalg har spørgs
målet derefter været drøftet i selve amtsrådet, der i sit svar, der
er optrykt som bilag til betænkningen, giver en klar tilslutning
til lovforslagets linieføring og en lige så klar afvisning af en ændret
linieføring på Lolland.
Herefter indstiller et flertal (socialdemokratiets og det radikale
venstres medlemmer af udvalget) lovforslaget til vedtagelse uforan
dret, idet flertallet samtidig henstiller, at strækningen Rødby Havn
—Maribo, på hvilken der stort set kun mangler kørebanebelæg-
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ning, gøres færdig samtidig med strækningen Maribo—Sakskø
bing.“
I en mindretalsudtalelse anfører venstres og det konservative
folkepartis udvalgsmedlemmer, at de ikke kan tiltræde forslaget
om udbygning af en motorvej på strækningen Sakskøbing—Majbølle
og videre til Gvldborgvejen.
„Mindretallet anser det for unødvendigt med de nuværende
udsigter for trafikken på Lolland at bygge motorveje på andre
strækninger end dér, hvor arbejdet allerede er så vidt fremskredet,
at en anden løsning er umulig.
På strækningen øst for Sakskøbing er der endnu ingen forbere
delser gjort. Hensynet til det ønskelige i at bevare så megen frugt
bar landbrugsjord som muligt samt til at undgå den gennemskæ
ring og adskillelse mellem landbrugsarealer, som en motorvej vil
betyde, har derfor vejet så stærkt i mindretallets overvejelser, at
det må mene, at en vej sydøst om Sakskøbing ført ud til Guld
borgvejen, hvor Radstedvejen udmunder, vil være tilstrækkelig
til — i hvert fald for en årrække — at klare den trafik, der efter et
rimeligt skøn kan ventes på strækningen.
For det tilfælde, at en gennemført Tysklandsrute i en nærmere
fremtid skulle blive gennemført og forårsage en trafik, der nød
vendiggør en motorvej på denne lille strækning, er mindretallet
indforstået med, at staten beholder de eksproprierede arealer.
Da mindretallet imidlertid ikke anser denne situation for
umiddelbart foreliggende, foreslås det ved ændringsforslag nr. 1,
at der på grundene langs Guldborgvejen søges lagt servitutter
med forbud mod bebyggelse i den udstrækning, det er påkrævet
for at bevare mulighed for at udbygge vejen i 3 vejbaner og med
cyklestier, hvilken udbygning efter mindretallets opfattelse fore
løbig vil være tilstrækkelig til, at vejen kan tage den trafik, der
kan ventes.
Indenfor mindretallet ønsker det konservative folkepartis med
lemmer at bemærke, at partiet kan tilslutte sig ministerens lov
forslag bortset fra — som det fremgår af omstående bemærknin
ger — forslaget om udbygningen af strækningen fra Sakskøbing
til Majbølle og videre til Guldborgvejen.“
Et andet mindretal (venstres medlemmer) anser det ifølge be
tænkningen for „usandsynligt, at trafikken på en ringvej udenom
København indenfor en overskuelig fremtid bliver så stor, at en
motorvej ude af niveau på den lille strækning fra Lyngbyvej til
forbindelsen med B3-vejen ved Kagsaa må anses for nødvendig.
Mindretallet er af den opfattelse, at den kommende trafik vil
kunne klares med en vej af samme karakter som B3-vejen med
de overføringer over Slangerupbanen og Stengaards Allé, som for
holdene nødvendiggør, og med hensyntagen til, at Hareskovvej
næppe kan skæres i niveau.
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En sådan løsning vil i henhold til de oplysninger, udvalget
har modtaget, medføre en betydelig besparelse.
Mindretallet foreslår derfor ved ændringsforslag nr. 2 motor
vejen fra Brønsholm ført ned under Lyngbyvejen, men herfra
videreført til forbindelsen med B3-vejen ved Kagsaa som en vej
af samme type som denne og med de overskæringer og skæringer
ude af niveau, som ministeriets foreløbige beregninger, der er
anført i bilag 4 og 5, forudsætter.
Ved lovforslagets 2. behandling i folketinget gav Alfred Jensen
(DK) tilslutning til begge de stillede ændringsforslag, mens Tholstrup (DR) gik imod ændringsforslagene, idet han ønskede lov
forslaget gennemført i den form, hvori det var fremsat.
Efter at ændringsforslagene var forkastet, vedtoges lovforsla
get ved 3. behandling uændret og enstemmigt, idet 31 medlemmer
(V) afholdt sig fra at stemme. I den afgivne tillægsbetænkning
havde et flertal bestående af socialdemokratiet, det konserva
tive folkeparti og det radikale venstre indstillet lovforslaget til
vedtagelse, mens man fra venstres side erklærede ikke at kunne
medvirke til lovforslagets gennemførelse.

100. Lov om undladelse af at foretage opkrævning
af de i loven om ordning af afløbsforholdene ved Ringkø
bing fjord m. m. omhandlede lodsejerbidrag. (Minister
for offentlige arbejder Carl Petersen). [A. sp. 1971. — C. sp. 579].
Fremsat skriftligt i folketinget 4/2 (F. sp. 3071). 1. beh. 12/2
(F. sp. 3410). Partiernes ordførere: Johs. E. Larsen, Sønderup,
Thestrup, Kirkegaard og Oluf Pedersen. Henvist til udvalg
på 17 medlemmer (Johs. E. Larsen, Bladt, Lund Jensen,
Kjældgaard, Hans Knudsen [formand], Holger Larsen, K. Axel
Nielsen, Chr. Rasmussen [næstformand], Sønderup, From (fra
4/3 Foged), Jørgen Gram, Paabøl, Øllgaard, Thestrup, Fibiger,
Jørgen Jørgensen (Ullerup) og Kirkegaard). Betænkning (B.'sp.
595) afgivet 28/4. (Ordfører: Johs. E. Larsen). 2. beh. 6/5 (F. sp.
5043). 3. beh. n/5 (F. sp. 5150). Loven stadfæstet 11. juni 1954.
(Lovt. nr. 213).

Loven har følgende indhold:
§ 1. Ministeren for offentlige arbejder bemyndiges til at
undlade at foretage opkrævning af den del af de i medfør af § 4
i lov nr. 71 af 29. marts 1924 om ordning af afløbsforholdene
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ved Ringkøbing fjord m. m. omhandlede lodsejerbidrag, som
endnu ikke er indbetalt til statskassen.
De til Ringkøbing fjord udvalget af 1950 indbetalte lods
ejerbidrag bemyndiges det nævnte udvalg til at tilbagebetale til
lodsejerne.
§ 2. Den del af de anførte lodsejerbidrag, der i henhold til
§ 1, stk. 4, i lov nr. 141 af 30. marts 1942 om ændring i og tillæg
til lov om landvinding er blevet inddraget af landbrugsmini
steren som låneberettigende gæld under landvindingssager, som
har været forelagt afvandingskommissionen, bemyndiges land
brugsministeren til på de i § 3 i denne lov fastsatte betingelser
at eftergive.
Hvor afdrag til statskassen allerede måtte være præsteret
på landvindingslån, som omfatter sådanne inddragne lodsejer
bidrag, bemyndiges statskassen til på samme betingelser at
lade den del af afdragene, der vedrører den eftergivne gæld, enten
tilbagebetale eller afskrive på den øvrige del af landvindings
lånet.
§ 3. Det er en betingelse for benyttelsen af de i § 2 givne
bemyndigelser, at samtlige landvindingssager, som tidligere har
været forelagt afvandingskommissionen, og hvori landbrugs
ministeren har inddraget lodsejerbidrag i henhold til § 4 i loven
af 29. marts 1924 under landvindingsloven, underkastes en for
nyet behandling i landbrugsministeriet, og at disse sager der
efter påny forelægges afvandingskommissionen, som vil have
at fastsætte lodsejernes tilsvar til statskassen i henhold til § 2,
jfr. § 5, i landvindingsloven uden hensyntagen til den arealerne
i medfør af § 4 i loven af 29. marts 1924 pålignede gæld.

Som begrundelse for lovforslaget anføres i de bemærkninger,
hvormed det ved fremsættelsen var ledsaget, bl. a.:
„Ved § 1 i lov nr. 71 af 29. marts 1924 om ordning af afløbs
forholdene ved Ringkøbing fjord m. m. blev der givet ministeren
for offentlige arbejder bemyndigelse til ved Hvide Sande at an
lægge bl. a. en afvandingssluse og en skibsfartssluse således, at 25
pct. af en nærmere angiven del af anlægsudgifterne skulle godt
gøres statskassen af de lodsejere ved Ringkøbing fjord, der måtte
anses for interesserede i afvandingsforanstaltningernes gennem
førelse.
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De nævnte anlægsarbejder var endeligt fuldført med udgangen
af september måned 1933, og de samlede anlægsudgifter blev der
efter opgjort til 4 645 852 kr., hvoraf de interesserede lodsejeres
bidrag udgjorde 1 161 463 kr., der fordeltes af den i lovens § 4
omhandlede kommission (Ringkøbing Fjord Kommissionen af
1926) på de interesserede arealer, som i alt omfattede ca. 17 295 ha.
Den 20. december 1941 var kommissionen færdig med påligningen
af lodsej erbidragene på de ca. 12 000 parceller, og den herefter
udfærdigede partsfordeling fremlagdes til offentligt eftersyn i de
23 sogne, som fordelingen omfattede. Den 31. december 1942
fremsendte kommissionen sit materiale til ministeriet for offentlige
arbejder med henblik på opkrævning af bidragsbeløbene hos lods
ejerne, men sagen stilledes i bero under hensyn til, at der — specielt
med henblik på afvikling af de omhandlede lodsejerbidrag — ved
§ 1, stk. 4, i lov nr. 141 af 30. marts 1942 om ændring i og tillæg
til lov nr. 599 af 14. november 1940 om landvinding var givet
landbrugsministeren bemyndigelse til ved godkendelse af nye
landvindingssager at inddrage den et tidligere etableret afvan
dingsanlæg påhvilende gæld i den nye sag, således at der til den
gamle gælds betaling kunne ydes tilskud og lån på landvmdingslovens vilkår. Indtil begyndelsen af 1949 havde ministeriet for
offentlige arbejder imidlertid kun modtaget underretning om 7 af
Det Danske Hedeselskab projekterede landvindingssager, hvori
der var inddraget lodsejerbidrag til Hvide Sandeanlægget til et
beløb af i alt ca. 202 000 kr., og da man på dette tidspunkt ikke
mente at burde udskyde opkrævningen af bidragsbeløbene yder
ligere, blev der truffet foranstaltning til bidragenes inddrivelse
gennem amtstuerne. Repræsentanter for lodsejerne fremsatte i
den anledning indsigelse om, at bidragsforpligtelsen i sin tid burde
have været tinglyst på de i partsfordelingen optagne ejendomme,
samt at statens ret til at kræve bidragene betalt var forældet.
Under hensyn til de fremdragne tvivlspunkter besluttede mini
steriet at nedsætte et opkrævningsudvalg (Ringkøbing Fjord Ud
valget af 1950), der på ministeriets vegne skulle søge bidragene
inddrevet hos lodsejerne, om fornødent ved domstolenes hjælp.
Udvalget har i første række bestræbt sig for at sikre stats
kassens ret gennem en afbrydelse af den løbende forældelse, men
for at få afklaret spørgsmålet om, hvorvidt Hvide Sande-bidragene
kunne bortfalde over for godtroende købere af bidragspligtige
ejendomme, fordi bidragspligten ikke var tinglyst, anlagde ud
valget med ministeriets tilslutning ved Vestre Landsret en prin
cipiel retssag imod en gårdejer, der havde købt en sådan ejendom
i 1945 uden kenskab til det utinglyste bidrag. Ved Vestre Lands
rets dom af 7. maj 1951 blev det statueret, dels at bidragspligten
ikke var forældet, dels at tinglysning af bidragene var unødvendig
til beskyttelse af retten over for købere i god tro, idet landsretten
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fandt, at byrden på de bidragspligtige ejendomme var opstået
før den 1. april 1927, da den ældre tinglæsningsordning, som fritog
offentligretlige rettigheder fra tinglæsning, var gældende. Dommen
blev dog påanket til højesteret, som i sin dom af 23. maj 1952,.
jfr. bilag 1, frifandt den pågældende gårdejer for betaling af det
hans ejendom pålignede Hvide Sande-bidrag.......... “
Lovforslaget gav ved 1. behandling anledning til nogen dis
kussion, men gennemførtes alligevel uændret og enstemmigt, efter
at et folketingsudvalg havde haft det til behandling.
Ved lovforslagets 2. behandling udtalte udvalgets ordfører,
Johs, E. Larsen:
„Udvalget har holdt en række møder og har haft samråd med
ministeren for offentlige arbejder. En deputation fra Ringkøbing
byråd har i et foretræde fremført ønsket om, at det beløb på godt
232 000 kr., som det i henhold til ordningen af Ringkøbing fjords
afløbsforhold blev pålignet Ringkøbing købstad at udrede, måtte
blive eftergivet. Deputationen henviste bl. a. til, at den stedfundne
udvikling slet ikke havde indfriet de forventninger, man nærede
i Ringkøbing, da Hvide Sande-projektet blev til. Udvalget er
imidlertid af den opfattelse, at den af deputationen anførte ugun
stige udvikling ikke kan betinge en eftergivelse af det Ringkøbing
by pålignede bidrag.
Angående bestemmelserne i lovforslagets §§ 2 og 3 er det blevet
fremført, at en efterregulering af de lodsejérbidrag, som er indgået
under landvindingsloven, er uhensigtsmæssig, idet omregnings
arbejdet vil blive så omfattende i forhold til de beløb, som vil ind
gå, at det i og for sig ikke vil kunne betale sig for staten at fore
tage denne efterregulering. Samtidig er der dog peget på, at det
vil virke urimeligt, når man efter at have eftergivet de pålignedo
lodsej erbidrag opretholder en lempelse i tilsvaret ved de sager, der
er indgået under landvindingsloven.
Det samlede udvalg indstiller derefter lovforslaget til vedta
gelse uændret.
Jeg vil dernæst som ordfører for socialdemokratiet tillade mig
at henlede den højtærede minister for offentlige arbejders opmærk
somhed på, at der i forbindelse med udvalgsbehandlingen er rejst
det spørgsmål, om ikke staten som en goodwill overfor Ringkøbing
by og Hvide Sande burde foretage en oprensning af den ralansam
ling, som har lejret sig i sejlrenden udenfor Hvide Sande, da skibeaf nogenlunde størrelse nu nødigt passerer stedet, fordi de risikerer
at få kølen brækket.
Jeg er bekendt med, at man fra vanddirektoratets side er
skeptisk indstillet med hensyn til værdien af en sådan oprensning,
da man formener, at sejlrenden hurtigt vil sande til igen. Jeg vil
dog finde det rimeligt, om man forsøger en sådan uddybning, såle-
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des at besejlingsforholdene bliver lettere. Jeg mener her at være
i overensstemmelse med de øvrige partiers ærede ordførere, og
jeg tillader mig at anmode den højtærede minister om at tage
spørgsmålet op til velvillig overvejelse.“
I tilslutning til denne henstilling udtalte såvel Sønderup (V)
som Thestrup (KF) sig, og ministeren for offentlige arbejder lovede
at tage den til følge.

101. Lov om forlængelse af lov om erhvervsøkono
miske foranstaltninger, vareforsyning m. v. (Minister for
handel, industri og søfart Lis Groes) [A. sp. 1927. — C. sp. 291].
Fremsat skriftligt i folketinget 4/2 (F. sp. 3077). 1. beh. 17/2
{F. sp. 3532). Partiernes ordførere: Lars P. Jensen, Anker Lau;
Weikop, Jørgen Jørgensen (Lejre), Aksel Larsen og Tholstrup.
Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Lars P. Jensen [næst
formand], Brodthagen, Einer-Jensen [formand], Poul Hansen
(Kalundborg), Peter Nielsen, Sofie Pedersen, Hans Rasmussen,
Anker Lau, Erik Eriksen, Jørgen Gram, Ellen Poulsen, Edvard
Sørensen, Weikop, Foss, Halfdan Hendriksen, Jørgen Jørgensen
(Lejre) og Rager). Betænkning (B. sp. 309) afgivet 12/3. (Ord
fører: Lars P. Jensen). 2. beh. 19/3 (F. sp. 4382). Henvist til
fornyet udvalgsbehandling. 3. beh. 25/3 (F. sp. 4529). Loven
stadfæstet 31. marts 1954. (Lovt. nr. 71).
Vareforsyningsloven blev ved lov nr. 60 af 31. marts 1953
{årbog 1952—53, side 356) forlænget til 1. april 1954. Den for
længes herved yderligere til 15. december 1954 (i stedet for som
oprindelig foreslået til udgangen af marts 1955).
Ved forlængelsen har loven fået en ny paragraf, hvorefter
handelsministeren bemyndiges til at sætte de af dens bestem
melser, der vedrører forhold, som er rigsanliggende, i kraft for
Færøerne med de ændringer, som øernes særlige forhold måtte
nødvendiggøre.
Under sagens behandling i folketinget enedes man desuden
om at forhøje vareforsyningsudvalgets medlemstal fra 15 til 17
samt om at indføre nogle tydeliggørende bestemmelser angående
dette udvalg, ligesom lovens udløbsdato som nævnt ændredes.
Endelig benyttede man lejligheden til at foretage nogle redak
tionelle rettelser.
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Ved fremsættelsen af lovforslaget anførte handelsministeren
bl. a.:
„De administrationsområder, loven omfatter, er foruden im
port- og eksportkontrollen betalingsspørgsmålene og forbrugs
reguleringen. Forsåvidt angår det sidste område, har vi nu kun en
enkelt direkte forbrugsregulerende foranstaltning tilbage, nemlig auto
mobilrationeringen. Det er regeringens hensigt også på dette om
råde at lempe restriktionerne i det omfang, de valutariske mulig
heder herfor er tilstede.
På betalingsområdet har udviklingen også været karakteri
seret af en fortsat afvikling af kontrolforanstaltningerne. En række
af de såkaldte usynlige betalinger overfor udlandet er efterhån
den liberaliseret. I denne forbindelse vil jeg gerne nævne, at rege
ringen fornylig har frigivet valutatildelingerne til rejser til praktisk
talt alle lande. En vis regulering finder dog stadig sted af forbruget
af dollars til rejser, men også på dette område er reglerne lempet.
Hovedvægten af den administration, loven hjemler adgang til,
falder nu på import- og eksportkontrollen, men også her er indgre
bene efterhånden afviklet i meget betydende omfang. For import
kontrollens vedkommende har vi jo nu som bekendt nået en libe
raliseringsprocent overfor EPU-landene på 76. Denne betydelige
importfrihed gælder dog kun overfor de lande, der er medlem af
den europæiske betalingsunion, samt forskellige lande, for hvilke
importkontrollen i virkeligheden administreres helt på samme
måde, f. eks. lande som Finland, Sverige, Jugoslavien m. v. Det
felt, hvor importkontrollen fortsat har den største betydning, må
vel siges at være overfor dollarområdet. Heldigvis har vi i det
sidste par år kunnet glæde os over en væsentlig bedring i vor dollarsituation. Denne udvikling har da også givet sig udslag i en
væsentlig liberalere importpolitik overfor dette valutaområde. Vi er
nu efterhånden nået frem til en situation, hvor importen af rå
stoffer fra dollarområdet administreres meget liberalt. Medens
man tidligere udfra nødvendigheden af at spare dollars måtte
dirigere indførslen af forskellige råstoffer over på EPU-landene
med det resultat, at der måtte betales overpriser på 15—20 pct.,
kan man nu i kraft af den bedre dollarsituation tillade indførsel
af sådanne varer fra dollarområdet, således at de uheldige over
priser kan undgås. Sådanne lempelser, som er indført ved råvare
importen fra dollarområdet, har dog endnu ikke kunnet udstræk
kes til at gælde almindelige forbrugsvarer. For de forbrugsvarer,
der stadig er på bunden liste i forhold til EPU-landene, har der
kunnet føres en lempeligere politik med hensyn til udstedelsen af
importbevillinger, og hele den praksis, der efterhånden er ind
arbejdet, har bidraget til at skabe en bedre og billigere varefor
syning såvel for de producerende virksomheder som for forbru
gerne.
21
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Med hensyn til mulighederne for at komme videre med fri
gørelsen af importen spiller ikke mindst det internationale sam
arbejde en meget væsentlig rolle, idet der ad denne vej må tilveje
bringes de nødvendige valutariske og handelspolitiske forudsæt
ninger for at realisere frigørelsen. Det høje ting har fornylig haft
lejlighed til at drøfte Danmarks deltagelse i det internationale
samarbejde om frigivelse af importen, og der er næppe anledning
for mig til ved denne lejlighed påny at komme nærmere ind herpå.
Jeg føler kun trang til at understrege den betydning, det har for
en frigivelse af indførslen her til landet i større omfang end hidtil,
at vi opnår tilsvarende muligheder i andre lande for at afsætte
vore varer, en afsætning, der jo må være en selvfølgelig forud
sætning for at betale for den import, vi ønsker.
Hvad angår eksportrestriktionerne, har vi i øjeblikket nået den
situation, at eksportkontrollen i vidt omfang har kunnet afskaffes.
I relation til EPU-området og dollarområdet er der for industri
varerne kun meget få eksportrestriktioner tilbage. Jeg ser herved
bort fra den eksportkontrol, der udøves af sikkerhedsmæssige
grunde. I betragtning af, at mellem 85 og 90 pct. af vor samlede
udenrigsomsætning foregår med EPU-området og dollarområdet,
er det klart, at der for eksportens vedkommende er gennemført
lempelser, som har betydet en væsentlig lettelse for de danske
eksportører.
Sin største betydning har eksportkontrollen i dag overfor de
såkaldte tredielande, f. eks. Sydamerika og østlandene. Eksport
kontrollen er her navnlig nødvendiggjort af de betalingsforhold,
hvorunder vi samhandler med disse lande. Vi har jo ikke overfor
disse områder kunnet nå til mere multilaterale ordninger . . . .“
Lovforslaget mødte i folketinget tilslutning fra de fire største
partier, mens kommunisterne — navnlig med henblik på omsæt
ningen med Østeuropa — ikke var tilfredse med den måde, hvorpå
loven blev administreret, og retsforbundet fandt det upåkrævet at
opretholde en vareforsyningslov.
I betænkningen fra det folketingsudvalg, der behandlede lov
forslaget, anføres:
„Der er i udvalget enighed om, at antallet af vareforsyningsudvalgets medlemmer bør udvides fra 15 til 17, og ministeren
for handel, industri og søfart har tiltrådt det herom af udvalget
stillede nedenfor under nr. 2 anførte ændringsforslag. Udvalget
er enigt med ministeren om, at nyvalg til vareforsyningsudvalget
foretages efter lovforslagets stadfæstelse.
Ministeren har overfor udvalget givet tilsagn om at ville frem
sætte forslag til ny lov med henblik på afvikling af unødvendige
restriktioner og bemyndigelser umiddelbart efter det nye folke
tingsårs begyndelse, og under henvisning hertil stiller udvalget
det under nr. 1 anførte ændringsforslag om, at loven forbliver i
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kraft indtil 15. december 1954, hvilket ændringsforslag ligeledes er
tiltrådt af ministeren.“
Ved sagens 3. behandling udtalte Alcsél Larsen (DK):
„Vi kan ikke stemme for dette lovforslag. Vi er ganske vist
af den mening, at man er nødt til at have en regulering af landets
udenrigshandel, og at dette under de givne forhold sikkert mest
formålstjenligt kan ske gennem en lov af den art, som vi her be
handler, og ved hjælp af et varedirektorat. Men varedirektoratet
og ministerens bemyndigelser er efter vor mening i de senere år
i stigende grad blevet benyttet eller misbrugt til at lægge hin
dringer i vejen for dansk eksport. Af denne grund mener vi ikke,
vi kan stemme for lovforslaget, idet vi ikke ønsker at godkende
et sådant brug eller misbrug af bemyndigelser, men vi vil heller
ikke stemme imod, da vi som sagt principielt er af den mening,
at vareforsyningsloven er nødvendig. Vi vil derfor afholde os fra
at stemme.“
Tholstrup (DR) ville ikke være med til at forlænge en lov, der
efter hans opfattelse ikke længere var nødvendig, og som „knebler
friheden og hindrer fremskridtene.“
Lovforslaget vedtoges i den ændrede affattelse med 128 stem
mer mod 6 (DR), idet 6 medlemmer (DK) hverken stemte for eller
imod.

102. Lov om forlængelse af lov om prisaftaler m. v.
(Minister for handel, industri og søfart Lis Groes). [A. sp. 659.
— C. sp. 35].
Fremsat i folketinget 30/10 (F. sp. 586). 1. beh. 4/u (F. sp.
655). Partiernes ordførere: Lars P. Jensen, Anker Lau, Weikop,
Rager, Aksel Larsen og Tholstrup. Henvist til udvalg på 17
medlemmer (Lars P. Jensen. Brodthagen, Poul Hansen (Ka
lundborg) [formand], Carl P. Jensen, Th. Mikkelsen, Lars M.
Olsen, Sofie Pedersen [sekretær], Hans Rasmussen, Anker Lau,
Erik Eriksen, Niels Eriksen, Jørgen Gram, Ellen Poulsen,
Weikop, Hanne Budtz, Halfdan Hendriksen og Rager). Be
tænkning (B. sp. 21) afgivet 10/n. (Ordfører: Poul Hansen
(Kalundborg)). 2. beh. 12/n (F. sp. 822). 3. beh. 13/n (F. sp. 882).
Loven stadfæstet 14. november 1953. (Lovt. nr. 291).
Lov nr. 378 af 14. november 1952 om prisaftaler m. v(årbog 1952—53, side 359) udløb 15. november 1953. Den for
længes herved til udgangen af marts 1954 (i stedet for som op
rindelig foreslået til udgangen af februar 1954).
21*
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I bemærkningerne til det af handelsministeren fremsatte lov
forslag anføres:
„Den af trustkommissionen den 14. juli 1953 afgivne betænk
ning om konkurrencebegrænsning og monopol forelå færdigtrykt
den 12. september 1953. Betænkningen blev herefter forelagt
erhvervsorganisationerne med anmodning om at afgive en ud
talelse inden 15. oktober d. å.
Flertallet af erhvervsorganisationernes udtalelser er imidlertid
først fremkommet efter denne dato, og resten af besvarelserne
kan først forventes i løbet af en halv snes dage. Såsnart samtlige
besvarelser foreligger, vil forslag til en varig trustlovgivning blive
udarbejdet og forelagt for folketinget. For at sikre den fornødne
tid til udarbejdelsen af lovforslaget og til forslagets behandling
i folketinget foreslås den gældende prisaftalelov midlertidig for
længet til udgangen af februar 1954.“
Lovforslaget henvistes i folketinget til et udvalg, hvis arbejde
med sagen resulterede i, at udvalget som helhed indstillede lov
forslaget til vedtagelse med to ændringer angående 1) forlængelse
af gyldighedstiden med 1 måned, for at der kunne blive bedre
tid til forhandling om det bebudede forslag til en varig trustlov
givning, 2) indføjelse af en bestemmelse om, at lovforslaget kunne
stadfæstes straks efter vedtagelsen, jfr. grundlovens § 42, stk. 7.
I den ændrede affattelse vedtoges lovforslaget med alle øvrige
stemmer mod retsforbundets, idet dog de 2 grønlandske repræ
sentanter afholdt sig fra at stemme.

103. Lov om forlængelse af lov om prisaftaler m. v.
(Minister for handel, industri og søfart Lis Groes). [A. sp. 2171.
— C. sp. 279].
Fremsat skriftligt i folketinget 5/3 (F. sp. 3780). 1. beh.
12/3 (F. sp. 4133). Partiernes ordførere: Poul Hansen (Kalund
borg), Niels Eriksen, Weikop, Rager, Aksel Larsen og Thol
strup. 2. beh. 16/3 (F. sp. 4139). 3. beh. 18/3 (F. sp. 4302). Loven
stadfæstet 31. marts 1954. (Lovt. nr. 70).
Ved lov nr. 291 af 14. november 1953 (jfr. nærmest foran
stående sag) blev prisaftaleloven forlænget til udgangen af
marts 1954. Den forlænges herved yderligere til udgangen af
marts 1955.
Som begrundelse herfor anføres i bemærkningerne til lovfor
slaget:
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„Den 11. december 1953 blev der .... fremsat forslag til lov
om tilsyn med monopol og konkurrencebegrænsning. Folketingets
udvalg angående dette lovforslag har udbedt sig handelsministe
rens besvarelse af en række spørgsmål. Medens besvarelsen af en
del af disse spørgsmål allerede er udarbejdet, kræver flere af
spørgsmålene indgående undersøgelser, der først i løbet af nogen
tid vil kunne være tilendebragt. Udvalget har derfor henstillet,
at lov om prisaftaler m. v. forlænges, således at der, når besva
relserne foreligger, gives udvalget passende tid til at afslutte sit
arbejde.“
Lovforslaget mødte i folketinget tilslutning fra de fire største
partier, mens retsforbundet fandt den overflødig og kommunisterne
ønskede en mere vidtgående lov gennemført.
Ved 1. behandling fremhævede Niels Eriksen (V), at det måtte
være en forudsætning, at loven blev administreret efter de samme
retningslinier som hidtil, og Weikop (KF) gik ud fra, at kun abso
lut påkrævede indgreb blev foretaget, så at man ikke — medmin
dre der indtraf noget ganske uforudset — ville benytte kontrol
foranstaltninger, som kun de tidligere ekstraordinære forhold
kunne berettige til. Handelsministeren svarede hertil, at hun
ville love, at administrationen blev uændret i lovens løbetid.
Lovforslaget underkastedes ikke udvalgsbehandling. Det ved
toges ved 3. behandling med 118 stemmer mod 5 (DR), idet
5 medlemmer (DK) afholdt sig fra at stemme.

104. Lov om ændring i lov om foranstaltninger til
fremme af danske erhvervsinteresser. (Minister for handel,
industri og søfart Lis Groes). [A. sp. 3215. — C. sp. 767].
Fremsat skriftligt i folketinget 11 /5 (F. sp. 5149). 1. beh.
18f5 (F. sp. 5301). Partiernes ordførere: Hans Rasmussen,
Foged, Stæhr Johansen, Rager og Tholstrup. Henvist til ud
valg på 17 medlemmer (Hans Rasmussen [formand], EinerJensen, Lund Jensen [næstformand], Peter Jørgensen, Kol
bjørn, Wiggo Larsen, Lindberg, Lars M. Olsen, Foged, Frode
Carstensen, Niels Eriksen, Ladefoged, Anker Lau, Weikop,
Stæhr Johansen, Tesdorpf og Rager). Betænkning (B. sp. 1119)
afgivet 21/5. (Ordfører: Hans Rasmussen). 2. beh. 26/5 (F. sp.
5872). 3. beh. 1f6 (F. sp. 5971). Loven stadfæstet 11. juni 1954.
(Lovt. nr. 188).
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I henhold til bestemmelsen i § 1 i lov nr. 190 af 29. maj
1952 om foranstaltninger til fremme af danske erhvervsinteres
ser, jfr. lov nr. 98 af 31. marts 1953 (årbog 1952—53, side 371),
kan ministeren for handel, industri og søfart indenfor et beløb
af 250 mill. kr. yde eksportkreditgarantier efter de i lovens § 1
angivne regler. Dette beløb forhøjes ved nærværende lov med
100 mill. kr. til 350 mill. kr.

Som begrundelse for forhøjelsen anføres i bemærkningerne til
lovforslaget:
„I løbet af det sidste år er der i stigende omfang fra ekspor
tørernes side fremsat anmodninger om ydelse af eksportkredit garantier. Det beløb, for hvilket handelsministeriet efter indstil
ling fra statens eksportkreditudvalg har påtaget sig garantifor
pligtelser i forbindelse med eksport af danske varer til udlandet,
androg pr. 1. januar 1954 ca. 162 mill. 1er. Ifølge en pr. 30. april
d. å. foretagen opgørelse androg statens garantiforpligtelser ca.
200 mill. kr.
Der er fornylig rettet henvendelse til handelsministeriet og
statens eksportkreditudvalg om eksportkreditstøtte til et beløb
af 45—50 mill. kr. med henblik på levering af skibe og maskiner
til udlandet.
Såfremt der opnås ordrer på disse leverancer, må det påregnes,
at det beløb på 250 mill, kr., indenfor hvilket der i øjeblikket kan
ydes eksportkreditgarantier, ikke vil være tilstrækkeligt, dersom
man fortsat skal kunne yde eksportkreditstøtte i hidtidigt om
fang til andre virksomheder.
Man foreslår derfor, at det beløb på 250 mill, kr., indenfor
hvilket ministeren for handel, industri og søfart er bemyndiget
til at yde eksportkreditstøtte, forhøjes til 350 mill, kr.“
Lovforslaget henvistes efter 1. behandling til et folketings
udvalg, hvis arbejde med sagen ikke resulterede i ændringsforslag,
idet hele udvalget indstillede lovforslaget til vedtagelse i den
form, hvori det var fremsat.
Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget med alle øvrige
stemmer imod retsforbundets.

105. Lov om ændringer i lov om foranstaltninger
til fremme af danske erhvervsinteresser. (Minister for han
del, industri og søfart Lis Groes). [A. sp. 3609. — C. sp. 1033],
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Fremsat skriftligt i folketinget 9/9 (F. sp. 6222). 1. beh.
101 o (F. sp. 6236). Partiernes ordførere: Poul Hansen (Kalund
borg), Erik Eriksen, Aksel Møller, Bertel Dahlgaard, Aksel
Larsen og Viggo Starcke. Henvist til samme udvalg som for
slag til lov om forhøjelse af afgiften på omsætningen af stærke
drikke m. fl. lovforslag. Betænkning (B. sp. 1321) afgivet 15/9.
(Ordfører: Poul Hansen (Kalundborg)). 2. beh. 17/» (F. sp.
6445, jfr. 6389). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Til
lægsbetænkning (B. sp. 1327) afgivet 21/9. 3. beh. 23/9. (F. sp.
6469) Loven stadfæstet 6. oktober 1954. (Lovt. nr. 306).
Lov nr. 190 af 29. maj 1952 om foranstaltninger til fremme
af danske erhvervsinteresser som ændret ved lov nr. 98 af
31. marts 1953 og lov nr. 188 af 11. juni 1954 har gyldighed
indtil udgangen af marts 1957.
Lovens kapitel I, §§ 1—3, indeholder bestemmelser om
støtte til fremme af eksporten m. v., mens der i lovens kapitel
II, §§ 4—8, findes regler om udlån til industri- og håndværks
virksomheder.
Ved de i lovens § 1 indeholdte regler om ydelse af eksport
kreditstøtte er handelsministeren bemyndiget til at yde garantier
af forskellig art overfor danske eksportører med henblik på
fremme af eksporten af danske varer. Det beløb, indenfor
hvilket disse garantier kan gives, er ved lov nr. 188 af 11. juni
1954 forhøjet til 350 mill. kr.
Pr. 1. august 1954 androg det samlede beløb, for hvilket
der i henhold til loven var løbende garantitilsagn, ca. 270 mill,
kr., hvoraf ca. 140 mill. kr. udgør transfereringsgarantier, ca.
67 mill. kr. finansieringsgarantier, mens den resterende del af
garantibeløbet, ca. 63 mill, kr., i det væsentlige hidrører fra
solvensgarantier.
Ved nærværende lov, der indgik som led i den side 128
omtalte valutaplan, forhøjes grænsen for ydelse af eksport
kreditgarantier fra 350 mill. kr. til 500 mill. kr. Samtidig
åbner loven adgang til at give eksportkreditgarantier til virk
somheder, der sandsynliggør, at eksport kan gennemføres,
ligesom den indeholder bestemmelser, hvorefter der i et nær
mere angivet omfang skal kunne ydes direkte udlån af statskassen
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til virksomheder, som med henblik på eksport iværksætter
produktion af varer, til hvis afsætning i udlandet der er knyttet
økonomiske eller handelspolitiske interesser. Reglerne herom
er optaget i en ny § 7, hvori det hedder:
„I hvert finansår kan der indenfor et beløb af 10 mill. kr.
ydes lån af statskassen til virksomheder, der med henblik på
eksport iværksætter produktion af varer, til hvis afsætning i
udlandet der er knyttet økonomisk eller handelspolitisk interesse.
Indenfor det i 1. stk. nævnte beløb kan lån også ydes til
virksomheder, hvis dette findes påkrævet for at styrke deres
konkurrenceevne overfor udlandet eller for at muliggøre for
nyelse eller rationalisering af samfundsnyttig produktion.
Om en virksomhed, der søger lån, omfattes af nærværende
lov, afgøres af ministeren for handel, industri og søfart/*'
Udover de nævnte ændringer foretages ved loven flere
mindre ændringer i den hidtil gældende lov om fremme af
danske erhvervsinteresser, herunder angående sammensæt
ningen af eksportkreditudvalget. Flere af disse ændringer blev
indføjet i lovforslaget ved dettes 2. behandling efter indstilling
af et flertal i det udvalg, der behandlede sagen, hvilket flertal
bestod af socialdemokratiets og det radikale venstres udvalgs
medlemmer.
Lovforslaget vedtoges ved 3. behandling enstemmigt med 91
stemmer (S, RV og DK), idet 72 medlemmer afholdt sig fra at
stemme.
Fra retsforbundets side kunne man — i fortsættelse af partiets
tidligere stilling til lovforslag af den heromhandlede art — ikke
tiltræde lovforslaget, og hvad venstre og det konservative folke
parti angår, ønskede disse partier i den foreliggende politiske
situation hverken at medvirke ved udformningen eller gennem
førelsen af lovforslaget.

106. Lov om udlån til visse rederivirksomheder. (Mini
ster for handel, industri og søfart Lis Groes). [A. sp. 1587. —
C. sp. 257].
Fremsat skriftligt i folketinget15(F. sp. 2372). 1. beh. 29/j
(F. sp. 2893). Partiernes ordførere: Hans Rasmussen, Niels
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Eriksen, Halfdan Hendriksen, Johs. Christiansen og Oluf Pe
dersen. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Hans Rasmussen,
Holger Eriksen [formand], Poul Hansen (Svendborg), Lund
Jensen [næstformand], M. Larsen, Wiggo Larsen, Th. Mikkelsen,
Peter Nielsen, Niels Eriksen, Henry Christensen, Damsgaard,
Conrad Kofoed, Anker Lau, Halfdan Hendriksen, Jørgen Jør
gensen (Ullerup), Erna Sørensen og Johs. Christiansen). Betænk
ning (B. sp. 259) afgivet 19/2. (Ordførei: Hans Rasmussen).
2. beh. 9/3 (F. sp. 3875). 3. beh. 11 /3 (F. sp. 4048). Loven stadfæstet
17. marts 1954. (Lovt. nr. 65).

Ved lov nr. 237 af 27. maj 1950 om udlån til industri- og
håndværksvirksomheder m. v. (årbog 1949—50, side 422) blev
der oprindelig stillet et beløb på 10 mill. kr. til rådighed for ud
lån til rederier til bygning eller ombygning af mindre fragtskibe.
Med tilslutning af det i henhold til § 2, stk. 2, i lov nr. 235 af
27. maj 1950 nedsatte rigsdagsudvalg blev det til skibslån af
satte beløb senere forhøjet med 3 mill, kr., og ved lov nr. 211
af 7. juni 1952 om udlån til visse rederivirksomheder (årbog
1951—52, side 270) blev der stillet yderligere 5 mill. kr. til
rådighed for udlån til det pågældende formål.
Ved nærværende lov bemyndiges handelsministeren til at
udlåne yderligere 5 mill. kr. til det nævnte formål i finansårene
1954—55, 1955—56 og 1956—57. Lånene ydes efter de samme
regler og på de samme vilkår, som har været fastsat for de i
henhold til lov nr. 211 af 7. juni 1952 om udlån til visse rederi
virksomheder ydede lån. Som hidtil vil lån således ikke kunne
ydes til reparationsarbejder på skibe, men kun til en sådan om
bygning eller modernisering, udskiftning af motorer eller maskinanlæg m. v., der væsentligt forbedrer skibet ved forøgelse af dets
lasteevne eller fartsområde, som giver grundlag for en forbedret
driftsøkonomi eller medfører en væsentlig ændring og forbed
ring af et skibs opholdsrum.
I bemærkningerne til lovforslaget oplyses bl. a., at der var
bevilget 25 lån til nybygninger til et samlet beløb af 12 147 600 kr.
og 88 lån til ombygninger til et samlet beløb af 5 827 360 kr. De
midler, der var stillet til rådighed til bygning eller ombygning af
mindre fragtskibe, var således i det væsentlige opbrugt, „men da
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der fortsat er et betydeligt behov for lån til disse formål, særlig
til nybygninger, som det må anses for ønskeligt at imødekomme
af hensyn til udbygningen af en moderne flåde af mindre fragt
skibe, foreslås der stillet yderligere et beløb af 5 mill. kr. til rådig
hed for dette formål. Støtte til sådan virksomhed vil også kunne
være af beskæftigelsesmæssig interesse for de mindre værfter, der
under træskibsværfterne.“
Lovforslaget mødte i folketinget tilslutning fra samtlige par
tier med undtagelse af retsforbundet, hvis ordfører tog afstand
fra denne finansieringform.
Det udvalg, som havde sagen til behandling, stillede ikke æn
dringsforslag. I sin enstemmige betænkning anfører udvalget:
„Der er mellem ministeren og udvalget enighed om, at beløbet
på 5 mill. kr. repræsenterer det beløb, som staten kan anvende
til det omhandlede formât for en periode af tre år, men at dette
ikke betyder, at beløbet skal deles ligeligt over dette åremål.
Udvalget er af den opfattelse, at lånemidlerne fortrinsvis bør
anvendes til hjælp til køb af nye motorer og til nybygninger.
For de sidstes vedkommende har der været peget på det ønskelige
i at øge antallet af låntagere derved, at låntagerne hos private
pengeinstitutter opnåede lån mod sikkerhed, der gik forud for
statens sikkerhed.
Handelsministeren har overfor udvalget oplyst, at ministeren
for offentlige arbejder har givet løfte om at ville indkalde repræ
sentanter for statsbanerne, lastbilvognmændene og småskibsrederne til et møde for at drøfte konkurrenceforholdene på fragt
markedet.“
Lovforslaget vedtoges ved 3. behandling uændret med 131
stemmer mod 6 (DR), idet 1 grønlandsk medlem afholdt sig fra
at stemme.

107. Lov om forlængelse af lov om tillæg til bank
loven. (Minister for handel, industri og søfart Lis Groes).
[A. sp. 637. — C. sp. 45].
Fremsat skriftligt i folketinget 30/10 (F. sp. 576). 1. beh.
4/n (F. sp. 640). Partiernes ordførere: Holger Eriksen, Himmel
strup, Weikop og Steen. Henvist til udvalg på 17 medlemmer
(Holger Eriksen, Boye Hansen, Poul Hansen (Kalundborg),
Kai Jensen, Hans Knudsen, Mørk, Frede Nielsen [formand],
Lars M. Olsen, Himmelstrup, Niels Eriksen, Kr. Juul, Thisted
Knudsen, Ostergaard, Weikop, Rasting, Reedtz-Thott og
Steen [sekretær]). Betænkning (B. sp. 43) afgivet 13/n. (Ordfører:
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Holger Eriksen). 2. beh. 18/n (F. sp. 1041). 3. beh. 20/u (F. sp.
1081). Loven stadfæstet 10. december 1953. (Lovt. nr. 323).

Ved lov nr. 499 af 20. december 1950 (årbog 1950—51,
side 371) forlængedes det midlertidige banklovstillæg af 3.
februar 1950 med en enkelt ændring til udgangen af året 1953.
Det forlænges herved yderligere til udgangen af april måned
1955.
Bankernes fællesrepræsentation havde ønsket de i loven hjem
lede midlertidige lempelser i banklovens krav om forholdet mellem
den enkelte banks egenkapital og dens samlede gælds- og garan
tiforpligtelser forlænget for mindst 3 år, men nationalbanken
mente, det måtte være tilstrækkeligt med en noget kortere for
længelse, og hertil sluttede regeringen sig.
I sin fremsættelsestale oplyste handelsministeren, at bankernes
samlede egenkapital (aktiekapital + reserver) pr. ultimo 1938
androg 492 mill. kr. og de samlede gælds- og garantiforpligtelser
2 880 mill. kr. Egenkapitalen udgjorde således 17,1 pct. af for
pligtelserne. Pr. ultimo 1945 var de tilsvarende tal: egenkapitalen
579 mill, kr., samlede gælds- og garantiforpligtelser 7 660 mill, kr.,
dækningsprocenten 7,5. Pr. ultimo 1952 var tallene: egenkapi
talen 838 mill, kr., gælds- og garantiforpligtelserne 7 910 mill, kr.,
dækningen ca. 10,5 pct., altså en væsentlig forbedring i forhold
til 1945.
Ministeren gjorde i sin tale opmærksom på, at regeringen var
indstillet på, at den lempelse i banklovens krav, der skyldes hen
synet til bankernes deltagelse i ordningen med den tvungne op
sparing, skulle opretholdes, indtil de tvangsopsparede beløb er
tilbagebetalt, medmindre enighed om noget andet blev tilveje
bragt.

Lovforslaget henvistes efter 1. behandling til et udvalg, der
fik forelagt en indstilling fra banktilsynet. I udvalgets enstemmige
betænkning anføres:
„Der blev fremført stærke ønsker om, at man hurtigt kom
over til en fast ordning, og handelsministeren afgav løfte om, at
der — såfremt det fra ministeriets side skønnedes nødvendigt
at foretage en revision af banklovgivningen — ville blive frem
sat forslag herom i oktober 1954.“
Lovforslaget vedtoges uændret og enstemmigt, idet 2 med
lemmer (de grønlandske repræsentanter) afholdt sig fra at
stemme.
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108. Lov om ændring i lov om patenter. (Minister for
handel, industri og søfart Lis Groes). [A. sp. 223. — C. sp. 41].
Fremsat skriftligt i folketinget 20/10 (F. sp. 181). 1. beh.
3O/io (F. sp. 593). Partiernes ordførere: Lund Jensen, Givskov
Christensen, Ninn-Hansen, Rager og J. M. Pedersen. Henvist
til udvalg på 17 medlemmer (Lund Jensen, Jens Hansen, Heising,
Carl P. Jensen, Peter Jørgensen, Lindberg, Hans Rasmussen
[formand], Ravn, Givskov Christensen, Henry Hansen, Heilesen,
Peter Larsen, Paabøl, Ninn-Hansen, Fanger, Foss og Rager
[sekretær]). Betænkning (B. sp. 23) afgivet 12/n. (Ordfører:
Lund Jensen). 2. beh. 18/n (F. sp. 1040). 3. beh. 20/n (F. sp.
1080). Loven stadfæstet 26. november 1953. (Lovt. nr. 304).
Loven falder i to dele og omhandler dels bestemmelser,
der tilsigter en forhøjelse af visse af de i patentloven hjemlede af
gifter med henblik på at forbedre patentdirektoratets økonomi,
dels bestemmelser, der skal bane vejen for en senere tiltrædelse
af en konvention vedrørende de formelle fordringer til patent
ansøgninger, hvortil udkast er udarbejdet af Europarådets
patentekspertkomité.
I bemærkningerne til lovforslaget anføres bl. a. :
„Medens direktoratet for patent- og varemærkevæsenets
virksomhed i årene før og under krigen udviste et betydeligt årligt
overskud, har det — på grund af de stigende udgifter — været
nødvendigt efter krigen at gennemføre en forhøjelse af patentog varemærkeafgifterne for at søge tilvejebragt en rimelig balance
på direktoratets regnskab.
Således forhøjedes ved lov nr. 515 af 22. december 1947 af
giften for indlevering af patentansøgninger fra 50 kr. til 75 kr.
og afgiften for udstedelse af patent fra 35 kr. til 50 kr. Visse af
årsafgifterne for udstedte patenter forhøjedes ved lov nr. 508 af
20. december 1950, og sidst gennemførtes ved lov nr. 35 af 4.
marts 1953 en forhøjelse af afgifterne for anmeldelse og fornyelse
af varemærker.
De herved forøgede indtægter har imidlertid vist sig at være
utilstrækkelige til at imødegå udgiftsstigningerne.............. På
finansloven for indeværende finansår er direktoratets samlede
indtægter anslået til 1 815 000 kr. og udgifterne til 1 992 986 kr.,
d. v. s. at der er regnet med et underskud på ca. 178 000 kr.
På indtægtssiden er dog ikke medregnet den merindtægt på ca.
95 000 kr. årlig, som den ved ovennævnte lov nr. 35 af 4. marts
1953 gennemførte forhøjelse af varemærkeafgifterne skønnes at
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ville indbringe. På den anden side vil den à jourføring af de
akkordlønnede tekniske medarbejderes vederlag, som efter for
handling med bevillingsmyndighederne er gennemført med virk
ning fra 1. april 1953, medføre en stigning i udgifterne for inde
værende og følgende år på ca. 100 000 kr. årligt.
For at opnå, at indtægterne ved virksomheden i de kommende
år med en rimelig sikkerhedsmargin vil kunne dække udgifterne,
må det anses for nødvendigt, at institutionens indtægter forøges
ved en forhøjelse af visse af afgifterne. I betragtning af, at af
gifterne for anmeldelse og fornyelse af varemærker er forhøjet i
indeværende år, bør den eventuelle indtægtsforøgelse søges op
nået gennem en forhøjelse af patentafgifterne.
Under hensyn hertil foreslås afgifterne for 2.—4. patentår,
der ikke blev forhøjet ved lov nr. 508 af 20. december 1950
sammen med de øvrige årsafgifter, forhøjet fra de nuværende
25 kr. til 50 kr. Endvidere foreslås indleveringsafgiften for pa
tentansøgninger forhøjet fra 75 kr. til 100 kr. og afgiften for
udstedelse af patent forhøjet fra 50 kr. til 75 kr. samt endelig
gebyret for nedsættelse af en særlig kommission forhøjet fra de
nuværende 200 kr. til 300 kr.
Samtidig foreslås det af praktiske grunde, at der gennem
føres en ændring af bestemmelsen i § 7, stk. 5, hvorved den nu
værende sidste betalingsfrist af 3 måneder ændres til 2 måneder,
således at den samlede frist ikke vil blive længere end den samlede
frist efter § 7, stk. 1.
Det skal oplyses, at såvel indleveringsafgiften for patent
ansøgninger som udstedelsesafgiften i Sverige andrager 100
svenske kr. De tilsvarende afgifter i Norge andrager henholdsvis
75 og 65 norske kr.
Gennemføres den foreslåede forhøjelse af afgifterne for 2.—4.
patentår, vil et patents opretholdelse gennem samtlige 17 år
her i landet koste 3 325 kr. mod nu 3 250 kr. I Sverige er det til
svarende beløb 3 675 svenske kr. og i Norge 2 450 norske kr.
De foreslåede forhøjelser skønnes at ville medføre en årlig
merindtægt på ca. 290 000 kr., hvorved institutionens regnskab,
såfremt forholdene ikke væsentlig forrykkes i de kommende år,
skulle kunne udvise et årligt overskud på omkring 100 000 kr.
Forslaget til ændring af bestemmelserne i § 12, stk. 1, § 16,
stk. 1, 1. punktum, og § 21, stk. 1, fremsættes af hensyn til Dan
marks eventuelle tiltrædelse af en konvention vedrørende de
formelle fordringer til patentansøgninger, hvortil udkast er ud
arbejdet af Europarådets patentekspertkomité.“
Lovforslaget henvistes i folketinget til et udvalg, hvis arbejde
med sagen ikke resulterede i ændringsforslag. Det vedtoges
uændret og med enstemmig tilslutning.
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109. Lov om forlængelse af og ændringer i lov om
bortsalg af visse brugte personmotorkøretøjer. (Minister for
handel, industri og søfart Lis Groes). [A. sp. 219. — C. sp. 21].
Fremsat skriftligt i folketinget 2O/io (F. sp. 178). 1. beh.
28/10 (F. sp. 489). Partiernes ordførere: Heising, From, Stæhr
Johansen, Kirkegaard og Tholstrup. Henvist til udvalg på
17 medlemmer (Heising [formand], Victor Gram, Peter Jørgen
sen, Aage Knudsen, Holger Larsen [sekretær], Th. Mikkelsen,
Hans Rasmussen, Edel Saunte, From, Jørgen Gram, Holm
berg, Karlskov Jensen, Harald Nielsen, Stæhr Johansen, Poul
Claussen, Reedtz-Thott og Kirkegaard). Betænkning (B. sp. 19)
afgivet 28/10. (Ordfører: Heising). 2. beh. 3O/io (F. sp. 591).
3. beh. 30/10 (F. sp. 593). Loven stadfæstet 30. oktober 1953.
(Lovt. nr. 283).

Ved lov nr. 500 af 20. december 1950 om bortsalg af visse
brugte personmotorkøretøjer blev det bestemt, at personer
eller virksomheder, der opnår tilladelse til indkøb af et ikke
tidligere indregistreret personmotorkøretøj til udskiftning af et
ældre personmotorkøretøj, skulle lade det pågældende ældre
motorkøretøj afhænde ved offentligt bortsalg, og at kun 60 pct.
af det ved salget opnåede nettobeløb skulle tilfalde vedkommen
de ejer, mens restbeløbet skulle indgå i vejfonden. Den begræn
sede import havde medført meget betydelige overpriser på
brugte motorkøretøjer, og det fandtes urimeligt, at de pågæl
dende personer eller virksomheder, når de fik adgang til ind
køb af et nyt personautomobil, samtidig skulle indkassere den
helt ekstraordinære konjunkturgevinst, der var betinget af, at
landets økonomiske forhold ikke muliggjorde den fornødne
import af personmotorkøretøjer. Hertil kommer, at man ved
i rimeligt omfang at inddrage overprisen på de vogne, der
således skulle udskiftes, kunne bidrage til at lette presset på
fordelingen af personvogne.
Loven var tidsbegrænset indtil 1. november 1951 og blev
ved lov nr. 431 af 31. oktober 1951 forlænget uforandret indtil
den 1. november 1952.
Ved lov nr. 363 af 31. oktober 1952 (årbog 1952—53,
side 375) forlængedes loven indtil 1. november 1953 med enkelte
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ændringer, herunder navnlig en forhøjelse af den andel af salgs
summen, der tilkommer motorkøretøjets ejer. Det blev ved
lovændringen, der var forårsaget af det prisfald, der i årets
løb var konstateret for brugte personautomobiler, fastsat, at
de første 2 000 kr. af det nettobeløb, der opnåedes ved motor
køretøjets bortsalg, skulle tilfalde vognens ejer ubeskåret, og
at kun det overskydende beløb skulle deles mellem ejeren og
vejfonden med henholdsvis 60 pct. og 40 pct.
Ved nærværende lov forlænges ordningen yderligere til
1. november 1954, dog med den ændring at sælgeren af det brugte
motorkøretøj skal have ret til 2 000 kr. med tillæg af 75 pct.
af det beløb, hvormed salgsummmens nettobeløb overstiger
2 000 kr. Desuden er der i loven optaget en bestemmelse om,
at den ved kgl. anordning skal kunnes sættes ud af kraft på et
tidligere tidspunkt end udløbsdatoen.
Ved fremsættelsen af lovforslaget anførte handelsministeren
bl. a.:
„Når loven nu yderligere foreslås forlænget for 1 år, skyldes
det, at automobilimporten stadig ikke på langt nær står mål med
behovet og de konstaterede priser for brugte motorkøretøjer
derfor stadig ligger væsentligt højere, end hvad der ville være
tilfældet under normale forhold. Med hensyn til importen er
denne vel steget meget væsentligt i det sidste par år, således venter
man i år at kunne fordele 16 000—17 000 personautomobiler,
hvortil kommer en import på dollarpræmieringsbasis af 7 000—
8 000 vogne, således at der ialt i år vil tilgå personvognsparken
ca. 25 000 nye vogne. Om udsigterne for importen i 1954 er jeg
desværre ikke på nuværende tidspunkt i stand til at udtale mig,
men forhåbentlig vil det være muligt til næste år at nå en import
af mindst Egnende størrelse som den, der er tale om i indeværende
år.“
Nedsættelsen af vejfondens andel i salgssummen for de biler,
der sælges i henhold til lovens bestemmelser, var fundet rimehg i
betragtning af det prisfald, der havde kunnet konstateres for
brugte biler.
Lovforslaget underkastedes i folketinget en kortvarig udvalgsbehandhng. Denne resulterede i et ændringsforslag, hvor
efter loven skuUe kunne stadfæstes straks efter vedtagelsen, jfr.
grundlovens § 42, stk. 7.
Med denne ændring blev lovforslaget vedtaget med enstem
mig tilslutning.
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110. Lov om forlængelse af lov om danske skibes
forsikring mod krigsfare. (Minister for handel industri og
søfart Lis Groes). [A. sp. 649. — C. sp. 31].
Fremsat skriftligt i folketinget 30/10 (F. sp. 579). 1. beh.
4/n (F. sp. 651). Partiernes ordførere: Poul Hansen (Svendborg),
Damsgaard, Baagø-Hansen, Steen, Lynnerup Nielsen og Thol
strup. 2. beh. 6/n (F. sp. 773). 3. beh. 11/11 (F. sp. 803). Loven
stadfæstet 17. november 1953. (Lovt. nr. 293).

Ved lov nr. 430 af 17. december 1952 (årbog 1952—53,
side 379) blev lov nr. 183 af 4. maj 1939 om danske skibes
forsikring mod krigsfare forlænget indtil udgangen af året
1953. Den forlænges herved yderligere til udgangen af året 1955.
I bemærkningerne til det af handelsministeren fremsatte lov
forslag oplyses, at der forud for fremsættelsen af forslaget til lov
nr. 430 af 17. december 1952 var ført forhandlinger med de for
skellige garantkredse, og at der under disse forhandlinger op
nåedes tilslutning til, at krigsforsikringen for danske skibe blev
videreført på sit nuværende grundlag indtil udgangen af 1955.
„Man lagde herved vægt på, at det i god tid forinden dette tids
punkt blev optaget til overvejelse, om krigsforsikringsinstituttet
fortsat skulle søges videreført, og om et ændret kapitalgrundlag
eventuelt skulle søges tilvejebragt. I overensstemmelse hermed
gik lovforslaget ud på en forlængelse af lovens gyldighed indtil
udgangen af året 1955. Under forslagets behandling i rigsdagen
ændredes lovens udløbstid imidlertid til udgangen af 1953.........
Indenfor krigsforsikringsinstituttets bestyrelse er der enighed
om, at instituttet endnu ikke kan ophæves, og at loven bør søges
forlænget til udgangen af 1955, således at tiden indtil da kan
benyttes til de foran omhandlede overvejelser om instituttets
videreførelse.“
Om krigsforsikringsinstituttets økonomiske stilling oplyses i
bemærkningerne følgende:
Ved udgangen af regnskabsåret 1952 havde instituttet som
reservefond en kapital på 15 959 000 kr. Årets overskud var
5 081 000 kr. Instituttets præmier ligger på linie med præmierne
på Londonmarkedet. Som følge heraf blev præmierne pr. 1. okto
ber 1952 nedsat fra 1/10 pct. til 3/40 pct. for 3 måneder, hvilken
præmiesats stadig er gældende.
Lovforslaget vedtoges i folketinget enstemmigt med 148
stemmer, idet 1 grønlandsk medlem afholdt sig fra at stemme.
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111. Lov om forlængelse af lov om forsikring af
varer og fragt mod krigsfare til søs. (Minister for handel,
industri og søfart Lis Groes). [A. sp. 651. — C. sp. 33].
Fremsat skriftligt i folketinget 30/10 (F. sp. 579). 1. beh.
4/n (F. sp. 651). Partiernes ordførere: Poul Hansen (Svendborg),
Damsgaard, Baagø-Hansen, Steen, Lynnerup Nielsen og Thol
strup. 2. beh. 6/u (F. sp. 774). 3. beh. 11/11 (F. sp. 804). Loven
stadfæstet 17. november 1953. (Lovt. nr. 294).
Ved lov nr. 429 af 17. december 1952 (årbog 1952—53,
side 381) blev lov nr. 184 af 4. maj 1939 om forsikring af varer
og fragt mod krigsfare til søs forlænget indtil udgangen af
året 1953. Den forlænges herved yderligere til udgangen af året
1955.

Forud for fremsættelsen af forslaget til ovennævnte lov af
1952 var der under forhandlinger med de forskellige garantkredse
opnået tilslutning til, at søkrigsforsikringen for varer og fragt
føres videre på sit nuværende grundlag indtil udgangen af 1955,
hvilket lovforslaget også gik ud på. Under sagens behandling i
rigsdagen ændredes udløbstiden imidlertid — i lighed med hvad
der besluttedes vedrørende krigsforsikringen af skibe — til ud
gangen af 1953. Om den nu vedtagne toårige forlængelse har der
været enighed indenfor krigsforsikringsinstituttets bestyrelse.
Om instituttets økonomiske stilling oplyses i bemærkningerne
til lovforslaget:
„Ved udgangen af regnskabsåret 1952 havde instituttet som
reservefond en kapital på 5 049 000 kr.
Pr. 1. januar 1953 blev præmien for rejser mellem danske
havne nedsat med 50 pct., nemlig fra 1/20 pct. til 1/40 pct.
Pr. 1. januar 1953, henholdsvis 15. februar 1953 nedsattes præ
mierne for alle andre rejser eksl. Østen med fra 20—25 pct.
Bortset fra præmierne for rejser mellem danske havne, der ligger
væsentligt under de på Londonmarkedet noterede rater, ligger
instituttets præmier på linie med eller lidt under Londonmarkedets rater.“
Under lovforslagets behandling i folketinget gjorde Tholstrup
(DR) gældende, at dette instituts reserver var så store, at det
måtte være forsvarligt enten helt at standse opkrævningen af
forsikringspræmier til det eller i hvert fald at nedsætte præmierne.
Handelsministeren lovede som svar herpå at forhandle med
instituttets bestyrelse om, hvorvidt der var mulighed for at gå
til en lempelse.
Lovforslaget vedtoges derefter enstemmigt.
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112. Lov om folketingets ombudsmand. (Justitsmi
nister Hans Hækkerup). [A. sp. 151. — C. sp. 721].
Fremsat mundtligt i folketinget 20/10 (F. sp. 188). 1. beh.
28/10 (F. sp. 507). Partiernes ordførere: Holger Eriksen, Himmel
strup, Rasting, Bertel Dahlgaard, Aksel Larsen og Hans Han
sen (Rørby). Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Holger Erik
sen, Poul Hansen (Kalundborg), Hougaard, Aage Knudsen,
Peter Kristensen, K. Axel Nielsen, Gustav Pedersen, Edel
Saunte [formand], Himmelstrup (fra 9/4 Østergaard), Vagn Bro,
Marius Buhl, Heick, Thisted Knudsen, Rasting, Karl Olsen,
Thestrup (fra 30/10 Bøgholm) og Bertel Dahlgaard [næstfor
mand]). Betænkning (B. sp. 731) afgivet 12/5. (Ordfører: Edel
Saunte). 2. beh. 18/5 (F. sp. 5292). Henvist til fornyet udvalgs
behandling. 3. beh. 25/5 (F. sp. 5760). Loven stadfæstet 11. juni
1954. (Lovt. nr. 203).
T rigsdagssamlingen 1952—53 fremsatte justitsministeren i
folketinget det af forfatningskommissionen udarbejdede forslag til
lov om rigsdagens ombudsmand (årbog 1952—53, side 463).
Lovforslaget kom til første behandling og blev henvist til
udvalg. Efter at udvalget havde afgivet betænkning, vedtoges
lovforslaget ved anden og tredie behandling i folketinget med de
af justitsministeren stillede og af udvalget tiltrådte ændrings
forslag (årbog 1952—53, side 467). Forslaget nåede imidlertid
ikke at komme til behandling i landstinget inden rigsdagssamlin
gens slutning, hvorfor det bortfaldt.
Lovforslaget genfremsattes i samlingen 1953—54 i den form,
det havde fået i folketinget, bortset fra at ordet „rigsdagen“ over
alt i forslaget var erstattet med „folketinget“ og at ikrafttrædel
sesbestemmelsen var ændret, således at klager angående forhold,
der er opstået efter ikrafttrædelsen af Danmarks Riges Grundlov
af 5. juni 1953, skulle kunne indgives til ombudsmanden. Endelig
var i § 15 revisionsfristen ændret fra folketingsåret 1955—56 til
1956—57.
Ved lovforslagets genfremsættelse udtalte justitsministeren
bl. a.:
„Inden fremsættelsen har jeg ladet forslaget forhandle med
repræsentanter for de fire anerkendte tjenestemandsorganisatio
ner. Det blev herunder fra tjenestemandsside fremført, at man
stadig fandt løsningen med en ombudsmand uheldig. Man anså end
videre det forhold, at ombudsmanden ikke vælges på bestemt tid,
men kan afskediges, hvis han ikke længere nyder folketingets
tillid, for lidet stemmende med, at han i udøvelsen af sit hverv
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skal være uafhængig af folketinget. Tjenestemændene ville fore
trække, at ombudsmanden blev valgt for et bestemt tidsrum og
ikke kunne afskediges før udløbet af dette.
I disse betragtninger kan jeg ikke være enig. Det er jo menin
gen, at ombudsmanden skal være folketingets tillidsmand overfor
administrationen, og det er derfor naturligt, at han må vælges
af hvert nyvalgt folketing, og at han kan afskediges, hvis folke
tinget mister tilliden til ham. Under de forudgående forhandlinger
om forslaget i forfatningskommissionen har det da også været en
forudsætning fra alle sider, at ombudsmanden kun skal kunne
virke, sålænge han nyder folketingets tillid.
Jeg har derfor ikke ment, at der var grundlag for at ændre
forslaget på dette punkt.“
Organisationernes repræsentanter lagde, efter hvad ministe
ren oplyste, afgørende vægt på, at der blev tilvejebragt „hjemmel
for, at de tjenestemænd eller andre, over hvem der klages med
urette, kan få rimelige udgifter til bisidder eller forsvarer erstattet
af det offentlige. Finansministeriet, der var repræsenteret under
forhandlingen, lovede at tage dette spørgsmål under overvejelse,
således at der eventuelt bliver foreslået en tilføjelse til tjeneste
mandslovens § 17, stk 3, idet det også på andre områder har været
følt som en mangel, at man ikke har nogen bestemmelse i den
retning.“
Lovforslaget fik i folketinget en overvejende velvillig modta
gelse, idet man var indstillet på, at bestemmelsen i grundlovens
S 55 skulle føres ud i livet.
Under lovforslagets 1. behandling giorde flere af ordførerne
dog gældende, at det nye, man nu skulle prøve, kunne falde mer
eller mindre godt ud, ligesom der blev peget på den tvivl om ord
ningens hensigtsmæssighed, som fra forskellige sider havde fundet
udtryk i den offentlige debat, og man fandt det under henvisning
hertil ønskeligt, at lovforslagets enkeltheder påny blev taget op
til overvejelse i et udvalg. Resultatet af udvalgets arbejde blev,
at udvalget nåede til enighed om at indstille lovforslaget til ved
tagelse med nogle ændringer, som der — bortset fra enkelte rettel
ser af redaktionel karakter — er gjort rede for i betænkningen, i
hvilken det hedder:
„Man har særlig drøftet spørgsmålet om adgangen til at klage
over en dommer og hans personale enten til ombudsmanden eller
til den særlige klageret.
Efter formuleringen af undtagelsesbestemmelsen i forslagets
§ 1, stk. 1, 2. punktum, falder dommernes embedsførelse i det hele
udenfor ombudsmandens virksomhed. Der er ved betegnelsen „dom
merne“ alene tænkt på de egentlige dommere, hvis uafhængighed
er sikret ved grundlovens § 64, og mod hvem sager om disciplinær
forfølgning kan påkendes af den i retsplejelovens § 1 a omhand221
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lede særlige klageret, men ikke på medlemmerne af administra
tive instanser, selvom de går under betegnelsen „retter“, f. eks.
landsskatteretten, invalideforsikringsretten o. lign. Under dom
merens embedsførelse falder også hans bestridelse af hverv som
formand for husdyr voldgiftsretten, fredningsnævn eller andre
hverv, der enten af lovgivningen direkte er henlagt til dommerne,
eller hvor det for udøvelsen af hvervet er en almindelig betingelse,
at vedkommende er dommer. Lægdommeres virksomhed vil falde
udenfor ombudsmandens virksomhed, allerede fordi de ikke del
tager i statens forvaltning, men alene har judicielle funktioner.
Efter de bemærkninger om forslagets § 1, som indeholdes i den
af folketingets udvalg den 27. marts 1953 afgivne betænkning over
forslag til lov om rigsdagens ombudsmand (rigsdagstidende, tillæg
B. sp. 1285), hvilke bemærkninger udvalget kan tiltræde, falder
dommerfuldmægtigenes virksomhed udenfor ombudsmandens
område, når virksomheden består i at beklæde retten. Udvalget
er af den opfattelse, at det også i disse tilfælde bør være muligt
at fremsætte Idage over en dommerfuldmægtig, og man har særlig
haft opmærksomheden henvendt på spørgsmålet om adgangen til
at indbringe sådanne klager for den særlige klageret.
Udvalget er blevet bekendt med, at klageretten ved dom af
5. september 1953 har taget en klage over en konstitueret dommer
under påkendelse. I dette tilfælde drejede det sig om en tjeneste
mand, der var konstitueret på eget ansvar, og der foreligger vel
ikke nogen senere stillingtagen til spørgsmålet om påkendelse af
klager over tjenestemænd, der er konstitueret på den ordinære
dommers ansvar, men der er efter justitsministeriets mening ikke
anledning til at antage, at der ikke også i disse tilfælde skulle
være adgang til at indbringe klager over den konstituerede dom
mer for klageretten. Heri er udvalget enigt.
Klager over dommerfuldmægtigenes administrative virksom
hed og over dommerembedernes personale iøvrigt kan indbringes
for ombudsmanden.
Efter retsplejelovens § 49 kan den, der anser sig for krænket
ved en dommers utilbørlige forhold, kun fremsætte besværing
herover til indbringelse for den særlige klageret, såfremt kræn
kelsen er tilføjet ham under møde for en ret. Udvalget finder det
tvivlsomt, om denne begrænsning i klageadgangen bør bibeholdes
efter indførelse af ombudsmandsinstitutionen, og har henstillet til
justitsministeren at tage under overvejelse at stille forslag om
en udvidelse af klagerettens kompetence, således at den kan påkende
enhver klage over en dommers embedsvirksomhed og over dom
merfuldmægtiges embedsvirksomhed i det omfang, klage ikke kan
indgives til ombudsmanden.
Udvalget har fundet det rigtigst at fastsætte fristen i § 6 for
indgivelse af klage til 1 år efter, at forholdet er begået. Såfremt
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der klages over, at en sag utilbørligt forhales, må fristen regnes
fra ophøret af forsinkelsen.
Efter udvalgets opfattelse følger det af formuleringen af § 6,
at enhver kan klage direkte til ombudsmanden uden at forelægge
klagen for sine overordnede, selvom klageren er ansat i en tjeneste
mandsstilling eller indkaldt til aftjening af værnepligt.
Det er udvalget bekendt, at der mellem finansministeriet og
statstjenestemændenes centralorganisationer er indledt forhand
linger om fastsættelse af regler, hvorefter der i modsætning til
tidligere i et vist omfang kan ydes tjenestemænd godtgørelse for ud
gifter til bisidder m. v. under disciplinærsager, og udvalget har
fundet det rimeligt, at tilsvarende regler skal gælde ved de af
ombudsmanden foretagne undersøgelser, hvadenten de er rettet
mod en tjenestemand eller mod andre, der virker i statens tjeneste.
En hertil sigtende bestemmelse foreslås optaget i § 7.
For at der i lovforslagets § 10, stk. 1, ikke skal kunne lægges
mere ind i ordene end tilsigtet, har man fundet en tydeliggørende
ændring af bestemmelsen ønskelig.
I § 12, stk. 2, vil det efter udvalgets opfattelse være hensigts
mæssigt at foretage en ændring, hvorefter ikke selve folketinget,
men et folketingsudvalg skal træffe afgørelse om, hvorvidt om
budsmanden kan varetage hverv i offentlige eller private virksom
heder m. v. En tilsvarende ordning er i forvejen gældende, forsåvidt angår ministres bevarelse af hverv.
I § 13 foreslås af praktiske grunde foretaget en ændring an
gående fastsættelsen af lønningsforhold m. v. for ombudsmandens
medhjælpere.
Udvalget har ment det rigtigt, at ikrafttrædelsesdatoen fast
sættes til den 1. novenber 1954, og at de særlige overgangsbestem
melser i § 14, stk. 2, udgår.“
Efter at ændringsforslagene ved 2. behandling var ved
taget uden afstemning, overgik lovforslaget til tredie behandling
i følgende affattelse, der også blev lovens:
§ 1. Efter hvert folketingsvalg vælger folketinget en om
budsmand, som på folketingets vegne har indseende med
statens civile og militære forvaltning. Dommernes embedsførelse
falder i det hele udenfor ombudsmandens virksomhed.
Hvis ombudsmanden ikke længere nyder folketingets tillid,
kan folketinget afskedige ham, hvorefter nyt valg af ombuds
mand finder sted.
§ 2. Ombudsmanden, som ikke må være medlem af folke
tinget, skal have den juridiske uddannelse.

342

Vedtagne love (justitsmin.)

1953/
/1954

§ 3. Folketinget fastsætter almindelige bestemmelser for
ombudsmandens virksomhed. Iøvrigt er han i udøvelsen af sit
hverv uafhængig af folketinget.
§ 4. Ombudsmandens virksomhed omfatter ministrene,
statens tjenestemænd og alle andre personer, som virker i
statens tjeneste, jfr. dog § 1, stk. 1.
§ 5. Ombudsmanden har indseende med, om de i § 4
nævnte personer gør sig skyldige i fejl eller forsømmelse under
udøvelsen af deres tjeneste.
§ 6. Klager over de i § 4 nævnte personer kan indgives til
ombudsmanden af enhver. Ellagen skal være navngiven og skal
indgives inden 1 år efter, at forholdet er begået. Ombudsmanden
afgør, om klagen giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse.
Ombudsmanden kan også optage en sag til undersøgelse af egen
drift. Enhver, som er berøvet sin personlige frihed, har ret til
i lukket skrivelse at rette henvendelser til ombudsmanden.
§ 7. De i § 4 nævnte personer er forpligtet til at meddele
ombudsmanden de oplysninger og til at fremlægge de doku
menter og protokoller, han i sit hvervs medfør forlanger.
Ombudsmandens krav på oplysninger i medfør af stk. 1
er undergivet begrænsninger svarende til retsplejelovens § 169,
stk. 1 og stk. 3, § 170, stk. 1, hovedreglen i § 170, stk. 4, og
§ 749.
Såfremt ombudsmanden ønsker at fremme en klage over
nogen af de i § 4 nævnte personer, skal klagen, medmindre
aldeles afgørende hensyn til sagens oplysning taler derimod,
snarest muligt forelægges den pågældende. Er denne tjeneste
mand, kan han til enhver tid forlange, at sagen overgår til behand
ling efter de i tjenestemandslovens § 17, jfr. § 18, fastsatte be
stemmelser.
Ombudsmanden kan indkalde personer til for retten at
afgive vidnesbyrd om forhold, som er af betydning for hans
undersøgelse. Herom gælder retsplejelovens regler om efter
forskningsforhør, jfr. retsplejelovens kap. 74. Retsmøderne er
ikke offentlige. Den person, som en klage angår, er berettiget
til selv og med bisidder at overvære sådanne vidneførsler. Ju
stitsministeren giver regler for, hvem der kan optræde som
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bisidder. De for tjenestemænd til enhver tid gældende regler
om afholdelse af udgifter til bisidder m. v. ved disciplinær for
følgning finder tilsvarende anvendelse.
§ 8. Ombudsmanden skal iagttage tavshed med hensyn til
de forhold, som han i sit hvervs medfør bliver bekendt med,
såfremt hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet.
Tavshedspligten ophører ikke, når han fratræder sin stilling.
§ 9. Ombudsmanden kan pålægge anklagemyndigheden at
rejse forundersøgelse eller tiltale ved de almindelige domstole
for forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv, jfr. dog Dan
marks Riges Grundlov af 5. juni 1953 §§ 16 og 60 (rigsretten).
Ombudsmanden kan pålægge vedkommende styrelse at
rejse disciplinærsag.
Iøvrigt kan ombudsmanden altid overfor den pågældende
fremsætte sin opfattelse af sagen.
§ 10. Får ombudsmanden kundskab om fejl eller forsømmel
ser af større betydning, som er begået af nogen af de i § 4 om
handlede personer, giver han meddelelse herom til folketinget og
til vedkommende minister.
Ombudsmanden afgiver en årlig beretning til folketinget om
sin virksomhed. Beretningen trykkes og offentliggøres.
Såfremt ombudsmanden giver meddelelse om en sag til
folketinget eller en minister, eller han fremdrager en sag i sin
årlige beretning, skal han i meddelelsen eller beretningen give
oplysning om, hvad den pågældende har anført til sit forsvar.
§ 11. Bliver ombudsmanden opmærksom på mangler ved
gældende love eller administrative bestemmelser, skal han give
folketinget og vedkommende minister meddelelse herom.
§ 12. Ombudsmanden lønnes som højesteretsdommer på
højeste løntrin. Derudover kan der efter omstændighederne til
stås ham et personligt tillæg. Han har ret til ventepenge og
pension efter regler svarende til de i loven om vederlag og
pension m. v. for ministre §§ 3—6 indeholdte bestemmelser.
Ombudsmanden må ikke uden samtykke af et udvalg, som
folketinget har overdraget at træffe afgørelse herom, have hverv
i offentlige eller private virksomheder, foretagender eller in
stitutioner.
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§ 13. Ombudsmanden antager og afskediger selv sine med
hjælpere. Disses antal, lønning og pension fastsættes på samme
måde som i folketingets forretningsorden bestemt for folketin
gets tjenestemænd m. fl. De med ombudsmandshvervet for
bundne udgifter afholdes på folketingets budget.
§ 14. Denne lov træder i kraft den 1. november 1954.
§ 15. Denne lov forelægges folketinget til revision senest i
folketingsåret 1956—57.
Lovforslaget blev ved 3. behandling vedtaget med enstemmig
tilslutning fra alle sider.
Aksel Larsen (DK) havde dog ved 2. behandling givet udtryk
for partiets beklagelse af, at dommerne ikke falder ind under
loven. „Vi finder stadigvæk, at det ville være det eneste rigtige,
og det forekommer mig også, at erfaringerne fra Sverige taler i
den retning. På den anden side har jeg bemærket, at udvalget
har henstillet til den højtærede justitsminister — det står i be
tænkningen — at overveje at stille forslag om en ændring af loven
om klageretten, hvorved klagerettens kompetence udvides. Jeg
må erkende, at hvis klagerettens kompetence udvides, er det
muligt, at den vil kunne give en tilfredsstillende eller nogenlunde
tilfredsstillende sikkerhed for befolkningen på dette felt.“ I til
slutning hertil omtalte taleren enkelte andre bestemmelser, som
han kunne have ønsket anderledes.
Fra flere sider understregedes stærkt betydningen af, at man
fandt den rette mand til ombudsmandshvervet. Bertel Dahlgaard
(RV) udtalte herom:
„Folketinget skal nu til efteråret vælge en mand til denne post:
der er uden tvivl meget, der afhænger af, om det bliver den rette
mand, folketinget vælger: manden med den naturlige myndighed,
manden med den sikre evne til at vurdere mennesker og forhold,
og som derfor også kan skelne mellem stort og småt, og jeg vil
gerne udtale håbet om, at der indenfor juristernes kreds kan
findes en anset mand, som har lyst til her i Danmark at skabe den
rette tradition for ombudsmandsinstitutionen, som allerede under
forskellige former virker i andre nordiske lande.“

113. LOV om rigsretten. (Justitsminister Hans Hækkerup). [A. sp. 661. — C. sp. 261].
Fremsat skriftligt i folketinget 4/n (F. sp. 614). 1. beh. 11/n
(F. sp. 805). Partiernes ordførere: K. Axel Nielsen, Gideon,
Thestrup, Jørgen Jørgensen (Lejre), Aksel Larsen og Viggo
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Starcke. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (K. Axel Nielsen,
Einer-Jensen, Holger Eriksen [formand], Hauberg, Evald Kri
stensen, Frede Nielsen, Peter Nielsen, Edel Saunte [sekretær],
Gideon, Alfred Bøgh, Henry Christensen, Lorentzen, Harald
Nielsen, Thestrup, Halfdan Hendriksen, Ole Bjørn Kraft og
Jørgen Jørgensen (Lejre). Betænkning (B. sp. 205) afgivet 26/1.
(Ordfører: K. Axel Nielsen). 2. beh. 3/2 (F. sp. 3057). Henvist
til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning (B. sp. 285)
afgivet 10f3. 3. beh. 16/3 (F. sp. 4138). Loven stadfæstet 31. marts
1954. (Lovt. nr. 100).
Bestemmelserne i grundlovens §§ 59 og 60 om rigsretten
nødvendiggjorde en ændring af den hidtil gældende lov om
rigsretten, lov af 3. marts 1852.
I forbindelse med grundlovsforslaget af 1939 udarbejdedes i
justitsministeriet et forslag til lov om rigsretten, der gennem
førtes som lov nr. 115 af 15. marts 1939 (årbog 1938—39, side
356). Loven skulle træde i kraft samtidig med grundloven og
er følgelig aldrig trådt i kraft.
Uagtet de i loven af 1852 indeholdte forskrifter mentes at
have virket tilfredsstillende, havde man fundet det rimeligt at
underkaste loven i dens helhed en fornyet overvejelse under
hensyn til de ændringer i den i 1852 bestående retstilstand, som
de vekslende grundlove, grundlovsforslaget og den nye straffeog retsplej elovgivning havde givet anledning til. Loven benyt
tede som grundlag næsten paragraf for paragraf loven af 1852,
der allerede i vidt omfang byggede på de nyere retsplejeprincip
per: offentlighed, mundtlighed og umiddelbarhed i bevisførel
sen, som først ved retsplejereformen i 1919 blev gennemført i
vor almindelige rettergang.
Forslaget til nærværende lov byggede i det hele på den i
1939 vedtagne lov, idet de nye bestemmelser om rigsrettens
sammensætning og virkekreds i grundlovens § 59 og § 60 var
indarbejdet i §§ 1 og 2. Forslaget adskilte sig endvidere fra loven
af 1939 derved, at spørgsmålet om opløsning af politiske for
eninger ikke skal påkendes af rigsretten.
Ved fremsættelsen af lovforslaget anførte justitsministeren
bl. a.:
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„Det nu foreliggende forslag til rigsretslov er i det væsentlige
identisk med loven fra 1939, dog naturligvis med de ændringer,
som forskelle mellem grundlovsforslaget fra 1939 og den nuvæ
rende grundlov har nødvendiggjort; således forskelle med hensyn
til rettens sammensætning, virkekreds og kompetence.
Det må erkendes, at forslaget er stærkt præget af loven fra
1852, hvorover det er bygget, og at det nok ville være muligt at
forme det knappere, bl. a. ved i vidt omfang at henvise til rets
plejelovens regler, og i et mere nutidssvarende sprog. Jeg har
imidlertid ment at burde fremsætte forslaget væsentligt i samme
skikkelse som den, i hvilken loven af 1939 blev vedtaget, idet
jeg tillægger de hensyn vægt, som kan tale for at tilstræbe en fyl
dig, selvstændig beskrivelse af den rettergangsmåde, der skal
finde sted i disse særlig vigtige sager.
Idet jeg iøvrigt tillader mig at henvise til lovforslaget og be
mærkningerne hertil, skal jeg gøre opmærksom på bestemmelsen
i § 2 om rigsrettens sammensætning. Denne paragraf knytter sig til
grundlovens § 59, hvor det bestemmes, at rigsretten består af
indtil 15 af de efter embedsalder ældste ordentlige medlemmer af
rigets øverste domstol og et tilsvarende antal af folketinget efter
forholdstal for 6 år valgte medlemmer. Da Højesteret i øjeblikket
består af 15 medlemmer, er det i lovforslagets § 2 bestemt, at
samtlige Højesterets dommere har sæde i rigsretten. Såfremt antallet
af Højesterets dommere skulle blive forhøjet, måtte rigsretsloven
derfor ændres, således at kun de efter embedsalder 15 ældste bliver
medlemmer af rigsretten. En ændring af loven vil derimod være
ufornøden, såfremt højesteretsdommernes antal måtte blive for
mindsket. Da en forøgelse af højesteretsdommernes tal kun vil
kunne ske ved lov, vil det i påkommende tilfælde ikke volde nogen
vanskelighed samtidig at gennemføre den fornødne formelle æn
dring af rigsretsloven.“
Lovforslaget mødte i folketinget tilslutning fra alle sider og
gennemførtes enstemmigt med en række ændringer, som ikke var
af indgribende art.

Af lovens paragraffer skal de første 14 gengives:
§ 1. Rigsretten påkender de af kongen eller folketinget mod
ministrene anlagte sager.
For rigsretten kan kongen med folketingets samtykke lade
også andre tiltale for forbrydelser, som han finder særdeles
farlige for staten.
§ 2. Rigsretten består af de ordentlige medlemmer af Højeste
ret og et tilsvarende antal af folketinget efter forholdstal for 6 år
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valgte medlemmer. Folketingets medlemmer kan ikke vælges til
eller virke som medlemmer af rigsretten.
For hver af de valgte vælges der efter forholdstal straks
to stedfortrædere.
Hvis nogen af de af folketinget valgte dommere udtræder
af rigsretten inden valgperiodens udløb, tager den for vedkom
mende først valgte stedfortræder sæde i rigsretten i hans sted
for den tilbageværende del af perioden. Er den først valgte
stedfortræder ude af stand dertil, eller udtræder også han af
rigsretten, indtræder den anden stedfortræder.
Der foretages ikke supplerende valg af stedfortrædere.
Er sag rejst ved rigsretten, beholder de af folketinget valgte
medlemmer deres sæde i retten for denne sags vedkommende,
selvom det tidsrum, for hvilket de er valgt, udløber.
§ 3. Når valg af dommere og stedfortrædere er foretaget
af folketinget, sender dettes formand meddelelse herom til
Højesterets præsident, der derefter sammenkalder retten.
§ 4. I sit første møde vælger retten af sin midte en formand
og en næstformand. Valget gælder i almindelighed kun, indtil
nyt valg til retten foretages, jfr. dog det i § 2, stk. 5, omhandlede
tilfælde; ophører en af de valgte inden udløbet af valgperioden
at være medlem af rigsretten, vælger denne en anden i hans
sted for den tilbageværende tid.
Er formanden eller næstformanden forhindret i at deltage
i behandlingen af en enkelt sag, vælges ligeledes en anden i
hans sted, men kun for den enkelte sag.
Sålænge en ny formand i de anførte tilfælde ikke er valgt,
såvel som når formanden iøvrigt har forfald, udfører næstfor
manden hans hverv.
§ 5. Kan i et enkelt tilfælde nogle af Højesterets dommere
ikke deltage i sagens behandling og påkendelse, fratræder et
tilsvarende antal af de af folketinget efter forholdstal sidst
valgte medlemmer.
Er en af de valgte dommere forhindret i at deltage i den
enkelte sags behandling, tiltrædes retten af den for vedkom
mende først valgte stedfortræder; er også han forhindret, ind-
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træder den anden stedfortræder. Er også denne forhindret, fra
træder den efter embedsalder yngste højesteretsdommer.
§ 6. Rigsretten kan i intet tilfælde beklædes af mindre end
18 dommere.
§ 7. Formanden fører forsædet i retten.
Højesterets dommere tager sæde i samme rækkefølge som i
Højesteret.
De af folketinget valgte dommere tager sæde i den række
følge, hvori de er valgt; en stedfortræder indtager vedkommende
medlems plads.
§ 8. Hver af rigsrettens dommere afgiver skriftlig en høj
tidelig forsikring på ære og samvittighed om opmærksomt at
ville følge forhandlingerne i retten og dømme således, som han
finder ret og sandt at være efter loven og sagens bevisligheder.
§ 9. Retsskriverforretningerne ved rigsretten udføres efter
formandens nærmere bestemmelse af Højesterets justitssekre
tær, protokolsekretærer og de ved Højesterets justitskontor an
satte tjenestemænd.
§ 10. Rigsrettens retsboger autoriseres af folketingets for
mand og forsynes med tingets segl.
§ 11. Rettens almindelige sæde er i København, men retten
kan, når omstændighederne taler derfor, også sættes et andet
sted i riget.
§ 12. Forhandlingerne i rigsretten med undtagelse af dom
mernes indbyrdes forhandlinger og afstemninger er offentlige,
medmindre retten undtagelsesvis, når særlige grunde foreligger,
finder det påkrævet, at dørene lukkes.
§ 13. Beslutter folketinget at rejse tiltale mod en minister,
vælger det samtidig en anklager.
I andre under rigsretten hørende sager udføres hvervet
som anklager af rigsadvokaten, medmindre folketinget vælger
en anden anklager.
Meddelelse om tiltalen samt om valget af anklager tilstilles
uopholdelig rigsrettens formand, der herom underretter tiltalte.
§ 14. I sager om strafansvar beskikker rigsrettens formand
en forsvarer, medmindre tiltalte inden 8 dage efter at være
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blevet bekendt med tiltalen erklærer selv at ville drage omsorg
for forsvaret.
Som forsvarer for rigsretten kan anvendes enhver mand eller
kvinde, der er valgbar til folketinget. Beskikker rigsrettens for
mand en forsvarer, vælges denne blandt de til udførelsen af
offentlige og beneficerede sager ved Højesteret antagne sagfø
rere, medmindre der fremkommer begæring om beskikkelse af
en anden, der kan anvendes som forsvarer for rigsretten.
Om antagelse af forsvarer sendes der uopholdelig med
delelse til rettens formand og til anklageren. Sidstnævnte bliver
at underrette om beskikkelse af forsvarer.
De efterfølgende paragraffer indeholder detaillerede regler
om stævning, procedure (herunder vidneførsel), bevisbedøm
melse, votering og domsafsigelse m. v.
I det folketingsudvalg, som behandlede sagen, enedes man om
ialt 9 ændringsforslag, hvoraf det vigtigste angik § 68 og fastslog,
at den for Højesteret i henhold til retsplejelovens § 218, stk. 1,
gældende bestemmelse vedrørende dissenser gennemføres for rigs
retten. Domme afsagt af rigsretten skal herefter indeholde oplys
ning om de forskellige meninger under afstemningen, både forså
vidt angår resultatet som begrundelsen samt oplysning om stemme
tal, men uden angivelse af dommernes navne. „Rigsrettens af
gørelser vil“ — anføres der i den enstemmige betænkning —
„kunne være af stor betydning for den konstitutionelle praksis,
og den bør derfor i videst muligt omfang begrunde sine domme,
ligesom særopfattelser bør fremgå klart af dommen til uddybelse
og forståelse af dommens resultat.“
De øvrige ændringer drejer sig hovedsagelig om på en række
mindre vigtige punkter at indføre tilsvarende regler som fastsat
i retsplejeloven. Dog skal nævnes en i § 14 foretagen ændring,
hvorved paragraffen fik den ovenfor gengivne formulering, der
gør det muligt for en for rigsretten tiltalt at få en ikke-sagfører,
altså f. eks. en politiker, beskikket som forsvarer. Efter det op
rindelige forslag kunne en sådan nok antages som valgt forsvarer,
men ikke beskikkes som forsvarer.
Efter at ændringsforslagene var vedtaget uden afstemning,
henvistes lovforslaget til fornyet udvalgsbehandling. Resultatet
heraf blev en tillægsbetænkning, i hvilken der stilledes forslag
om en sproglig rettelse og om tilføjelse af stk. 3 og stk. 4 i § 2.
Efter at også disse ændringsforslag var tiltrådt af tinget, ved
toges lovforslaget ved 3. behandling enstemmigt i den ændrede
affattelse.
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114. Lov om ændring i lov om rettens pleje af 11.
april 1916. (Oprettelse af retskreds nr. 7: Hørsholm birk,
oprettelse af et yderligere dommerembede i retskred
sene nr. 38: Odense købstad og nr. 86: Esbjerg købstad
m. v., samt nedlæggelse af retskreds nr. 91: Nørre
Rangstrup Og Hviding herreder). (Justitsminister Hans
Hœkkerup). [A. sp. 1965. — C. sp. 975].
Fremsat skriftligt i folketinget 4/2 (F. sp. 3084). 1. beh. 10/2
(F. sp. 3237). Partiernes ordførere: Edel Saunte, Vagn Bro,
Thestrup, A. C. Normann. Henvist til udvalg på 17 medlemmer
(Edel Saunte, Ditlevsen, Lysholt Hansen, Heising, Kai Jensen,
Holger Larsen [formand], Frede Nielsen, K. Axel Nielsen, Vagn
Bro, Heick, Ladefoged, Lorentzen, Helga Pedersen, Thestrup,
Clausen (Olufskjær), Adolph Sørensen og A. C. Normann [næst
formand]). Betænkning (B. sp. 1025) afgivet 21/5. (Ordfører:
Edel Saunte). 2. beh. 26/5 (F. sp. 5832). Henvist til fornyet ud
valgsbehandling. Tillægsbetænkning (B. sp. 1147) afgivet 31 /5.
3. beh. 2/6 (F. sp. 6005). Loven stadfæstet 11. juni 1954. (Lovt.
nr. 206).

Ved loven forøges antallet af underretsdommere ved gen
oprettelse af retskreds nr. 7, Hørsholm birk, og ved oprettelse
af to nye dommerembeder i henholdsvis retskreds nr. 38,
Odense købstad, og retskreds nr. 86, Esbjerg købstad m. v.,
mens samtidig retskreds nr. 91, Nørre Rangstrup og Hviding
herreder, der har hovedtingsted i Toftlund, sammenlægges med
retskreds nr. 90, Frøs herred, dog således at Spandet, Roager,
Hviding, Rejsby og Brøns sogne overflyttes til retskreds nr.
87, Ribe købstad m. v.
Som begrundelse herfor anførte justitsministeren ved fremsæt
telsen af lovforslaget:
„Baggrunden for forslaget er den omstændighed, at justits
ministeriet i tidens løb, og navnlig i de senere år, har måttet
imødekomme anmodninger fra dommerne i de største underrets
kredse om, at der meddeles dommerfuldmægtige bemyndigelse
til at behandle en del af retssagerne i de pågældende retskredse,
fordi dommerne ikke har kunnet overkomme selv at behandle
alle retssager. Dette skyldes den betydelige stigning i antallet af
såvel civile som kriminelle retssager ved underretterne, der har
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været en følge dels af befolkningstilvæksten siden retsplejelovens
gennemførelse i 1919 og dels af de stedfundne udvidelser af under
retsdommernes arbejdsområde, blandt andet ved forhøjelse af
værdigrænserne for underretssager og ved afskaffelsen af forligs
kommissionerne.
Selvom de pågældende dommerfuldmægtige på udmærket
måde har varetaget arbejdet med behandlingen af de dem be
troede retssager, finder justitsministeriet afgørende betænkelig
heder forbundet med den ovennævnte ordning, hvorefter en be
tydelig del af det egentlige dommerarbejde, behandlingen af rets
sager, i de største retskredse til stadighed må udføres af dommer
fuldmægtige, der ikke nyder den uafhængighed, som grundloven
sikrer dommerne.
Justitsministeriet har derfor påbegyndt en gennemgang af
landets retskredse med henblik på at kunne stille forslag om en
deling af de større retskredse i de mest påtrængende tilfælde eller
om ansættelse af flere dommere i retskredse, hvor en territorial
deling ikke er mulig, og man har samtidig opmærksomheden hen
vendt på muligheden af at opnå besparelser og en mere hensigts
mæssig inddeling af landets retskredse ved nedlæggelse og sammen
lægning af mindre retskredse, hvor geografiske hensyn ikke er til
hinder herfor.“
Lovforslaget mødte overvejende, men ikke udelt tilslutning
i folketinget, idet flere talere — såvel inden- som udenfor kredsen
af ordførere — nærede betænkelighed ved nedlæggelsen af rets
kreds nr. 91.
Efter 1. behandling henvistes lovforslaget til et udvalg, hvis
flertal indstillede det til vedtagelse i uændret form, mens et
mindretal (Vagn Bro, Clausen (Olufskjær), Heick, Ladefoged,
A. C. Normann, Adolph Sørensen og Thestrup) stillede ændrings
forslag, hvorefter retskreds nr. 91 skulle opretholdes.
I betænkningen anfører flertallet, at „justitsministeren har fo
relagt udvalget en samlet gennemgang af retskredsene med hen
blik på en eventuel deling eller nedlæggelse. Justitsministeren har
imidlertid ikke ment det muligt, før der forelå embedsledighed i
den enkelte kreds, at tage endelig stilling til eventuelle nedlæg
gelser, idet der eventuelt, når den aktuelle situation foreligger,
vil kunne være sket væsentlige ændringer i de faktiske forhold
i retskredsen. Under henvisning hertil kan udvalgets flertal til
træde, at der ikke kan forelægges en samlet plan til vedtagelse.“
I en mindretalsudtalelse hedder det:
„Mindretallet deler den opfattelse, at retskredsenes antal og
størrelse i hovedsagen må rette sig efter befolkningstallet i de
pågældende områder, hvor ikke særlige forhold gør sig gældende,
og at dommergerningen normalt bør varetages af dommere med
fast ansættelse.
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Mindretallet har derfor henstillet til justitsministeren, at der
for folketinget forelægges en samlet plan for hele landet, gående
ud på at regulere såvel retskredsenes antal som disses størrelse
efter den stedfundne befolkningsmæssige udvikling og samtidig
komme med forslag til arrondering af retskredsene, så befolknin
gen får en naturlig tilknytning til de pågældende tingsteder. Det
er f. eks. unaturligt, at dele af befolkningen i Vejle by hører under
tingstedet i Fredericia by og dele af befolkningen i Randers by
under Viborg.
Da det pågældende afsnit af forslaget her kun omfatter ned
læggelse af et dommerembede, som tilfældigt er blevet ledigt,
og dermed nedlæggelse af et hovedtingsted, der, som det fremgår
af de af justitsministeren givne oplysninger til udvalget om de
forskellige retskredses omfang, indbyggertal og sagers antal, ikke
er det mindste i landet, hverken når henses til befolkningstal eller
antallet af behandlede sager, og som har bestået i mere end 200
år, da dette ene dommerembede er beliggende i Sønderjylland,
hvor særlige forhold har gjort sig gældende og tilsyneladende vil
gøre sig gældende fremover, og da den økonomiske besparelse
herved synes overordentlig ringe og langtfra står i forhold til de
ulemper, nedlæggelsen kan komme til at medføre for den stedlige
befolkning, finder mindretallet, at den pågældende retskreds’
endelige stilling bør afgøres efter en samlet plan for hele landet,
der har været til indgående forhandling i folketinget.“
Mindretallets ændringsforslag blev ved 2. behandling forkastet
med 77 stemmer mod 61, idet 2 medlemmer afholdt sig fra at
stemme.
Til 3. behandling forelå en tillægsbetænkning, i hvilken et
flertal med tilslutning fra justitsministeren stillede ændringsfor
slag om, at ikrafttrædelsesdatoen skulle være 1. juli 1954 i stedet
for som oprindelig foreslået 1. maj 1954. Med denne ændring ind
stillede hele udvalget med undtagelse af Clausen ( Olufskjær) (KF)
og Heick (V) lovforslaget til vedtagelse.
Efter at ændringsforslaget ved 3. behandling var tiltrådt uden
afstemning, vedtoges lovforslaget med 126 stemmer mod 9, idet
2 medlemmer afholdt sig fra at stemme.

115. Lov om ændringer i lov om rettens pleje. (Poli
tiets ledelsem.V.) (Justitsminister Hans Hækkerup). [A. sp.
2157. — C. sp. 745].
Fremsat skriftligt i folketinget 5/3 (F. sp. 3780). 1. beh. 16/3
(F. sp. 4147). Partiernes ordførere: Peter Jørgensen, Helga Pe
dersen, Rasting, A. C. Normann, Aksel Larsen og J.M. Peder-
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sen. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Peter Jørgensen, Ditlevsen, Boye Hansen [næstformand], Urban Hansen, Hjortnæs,
Aage Knudsen, Holger Larsen [formand], K. Axel Nielsen, Helga
Pedersen, Vagn Bro, Gideon, Ladefoged, Lorentzen, Rasting,
Gottschalck-Hansen, Erna Sørensen og A. C. Normann). Be
tænkning (B. sp. 939) afgivet 12/5. (Ordfører: Peter Jørgensen).
2. beh. 21/5 (F. sp. 5612). 3. beh. 26/s (F. sp. 5823). Loven stadfæ
stet 11. juni 1954. (Lovt. nr. 205).
Ved loven foretages forskellige ændringer i og tilføjelser til
den gældende politiordning, som er fastsat i lov nr. 166 af 18.
maj 1937 om politiets og arrestvæsenets ordning m. v. (rets
plejelovens kapitel 11).
Herved reguleres rigspolitichef embedets fremtidige forhold
til justitsministeriet, chefen for politiets efterretningstjeneste,
politidirektøren i København og politimestrene under hen
syntagen til den siden enhedspolitiordningens gennemførelse
stedfundne udvikling og de indvundne erfaringer. Rigspoliti
chefembedet bevarer sin stilling som en rent administrativ myn
dighed under justitsministeriet med bestemt afgrænsede beføj
elser og — bortset fra fremmedtilsynet — uden udøvende myn
dighed. Nogle af de opgaver vedrørende politiets administra
tion, der hidtil har henhørt under justitsministeriet, skal frem
tidig varetages af rigspolitichefen, hvorved en af de med den
nuværende ordning forbundne ulemper, nemlig dobbeltbehand
ling af mindre vigtige sager, søges undgået. Endvidere skal
regnskabsførelsen vedrørende udgifterne til politivæsenet, der
var delt mellem rigspolitichefens og justitsministeriets boghol
deri, samles hos rigspolitichefen, ligesom loven tillægger rigs
politichefen beføjelse til at udøve tilsyn med politidirektørens
og politimestrenes almindelige tilrettelæggelse af politiets ar
bejde. Herved skabes der mulighed for en mere effektiv kontrol
med politikredsenes dispositioner af økonomisk rækkevidde. Mens
forhandlinger med politiets organisationer, også forsåvidt angår
spørgsmål af større principiel eller finansiel betydning, hidtil
som regel er foregået hos rigspolitichefen, agter justitsministe
riet ifølge bemærkningerne til lovforslaget at foranledige, at
sådanne forhandlinger fremtidig finder sted i ministeriet. Her23
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ved mener man at kunne modvirke den af forvaltningskommis
sionen påpegede fare for, at der ikke bliver taget fornødent
hensyn til statsforvaltningens økonomi og til fastholdelse af en
fælles linie i administrationen af de forskellige tjenestemands
gruppers forhold.
Udover de bestemmelser, der vedrører rigspolitichefembe
dets forhold, har man foretaget enkelte andre ændringer i rets
plejeloven. Nogle af disse ændringer er en følge af, at politiets
efterretningsmæssige opgaver er henlagt under en selvstændig
leder, der benævnes „chefen for politiets efterretningstjeneste“.
Andre af ændringerne er rent redaktionelle, idet man har fun
det det belejligt at gennemføre en mere hensigtsmæssig syste
matik indenfor retsplejelovens kapitel 11. I den nye udform
ning indeholder kapitlet indledningsvis i §§ 108 og 109 en omtale
af politiets opgaver, ledelse og personalegrupper. Derefter følger
i § 110 bestemmelserne om de til rigspolitichefen henlagte opga
ver. §§ 111 og 112 indeholder reglerne om politikredsene og dis
ses ledelse, mens bestemmelserne om de uddannelsesmæssige
og andre betingelser, der er en forudsætning for ansættelse i
politiet, er samlet i § 113. De øvrige paragraffer i kapitlet be
røres ikke af ændringerne i systematikken.
Ifølge den nye § 110 i retsplejeloven henlægges under rigs
politichefen særlig:
1) Fordeling og omflytning samt indstillinger om ansættel
ser og forfremmelser indenfor politikorpset og politiets kontor
personale. Forinden forflyttelse sker, skal dog — udover erklæ
ring fra vedkommende politimestre (chefen for politiets efter
retningstjeneste eller politidirektøren) — indhentes erklæring
fra vedkommende tjenestemand.
2) Disciplinære sager angående politikorpset og politiets
kontorpersonale. Sager, der skønnes at burde medføre afskedi
gelse, forflyttelse eller degradation, afgøres dog af justitsmini
steren. Mindre disciplinære forseelser kan afgøres af politimeste
ren (chefen for politiets efterretningstjeneste eller politidirek
tøren) med advarsel, irettesættelse eller bøde på 25 kr. eller
derunder.
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3) Politiets udrustning og kontorhold.
4) Regnskabsførelsen vedrørende udgifterne til politivæ
senet.
5) Politiafdelinger, der ikke er knyttet til en bestemt poli
tikreds, medmindre der af justitsministeren træffes anden bestem
melse.
6) Tilrettelæggelsen af fremmedtilsynet og gennemførelsen
af de herhen hørende bestemmelser.
De kursiverede ord blev tilføjet i folketinget, hvor man
også ændrede følgende bestemmelse i lovforslagets affattelse af
retsplejelovens § 113: „Som regel kan ingen ansættes som politi
mester uden i 3 år at have haft ansættelse som politifuldmægtig
eller i anden overordnet stilling i politiet“, så at der i stedet for
kom til at stå: „Kun som en undtagelse kan nogen ansættes . . . “
Ved fremsættelsen af lovforslaget udtalte justitsministeren
bl. a.:
„Forvaltningskommissionen havde i årene 1947—48 ladet fore
tage en grundig undersøgelse af rigspolitichefembedets funktioner
og udtalte på grundlag heraf en kritik af den deling af politiets
centrale ledelse mellem justitsministeriet og rigspolitichefen, som
er et af hovedpunkterne i den ved enhedspolitiloven af 18. maj
1937 indførte ordning. Kommissionen sammenfattede sin kritik
i tre punkter: for det første fandt man, at et unødvendig stort
antal sager blev underkastet dobbeltbehandling, fordi de måtte
passere rigspolitichefens embede, forinden ministeriet traf afgø
relserne i sagerne. Dernæst kritiserede kommissionen, at delingen
af politiets regnskabsvæsen mellem justitsministeriet, rigspoliti
chefen og de lokale politimyndigheder vanskeliggjorde en effektiv
kontrol med politiets økonomiske administration. Og endelig fandt
man, at den nære kontakt, som var etableret mellem rigspoliti
chefen og politiets organisationer, indebar en fare for tilsidesæt
telse af vigtige hensyn, bl. a. til statens økonomi.
Forvaltningskommissionens flertal anbefalede, at de påpegede
mangler blev afhjulpet ved, at rigspolitichefens og justitsministe
riets funktioner blev samlet i et direktorat eller generaldirektorat,
hvis leder — på samme måde som generaldirektørerne for stats
banerne og post- og telegrafvæsenet — fik direkte referat til mini
steren. Man henviste herved til, at de funktioner, der påhviler
politiets centrale ledelse, overvejende er af teknisk art, og at man
derfor — på samme måde som det sker i de eksisterende general
direktorater — burde tilstræbe et snævert samarbejde mellem
fagfolkene — in casu politifolkene — og det departerner talt ud23*
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dannede personale med det formål at nå frem til en mere alsidig
og sagligt begrundet stillingtagen til de foreliggende problemer,
end den hidtidige ordning muliggjorde.
I maj 1950 nedsatte justitsministeriet et sagkyndigt udvalg
med den opgave at overveje mulighederne for at gennemføre en
ændring af politiets øverste ledelse. Dette udvalg..........erkendte
vel, at der er knyttet administrative fordele til den foreslåede
direktoratsordning, men fandt, at der specielt for politiets ved
kommende foreligger en række modhensyn, som på afgørende
måde taler imod gennemførelsen af denne ordning.
Udvalget har i sin betænkning, side 67—69, udførligt redegjort
for disse modhensyn, hvis afgørende betydning jeg ganske kan
tiltræde. Som det vigtigste skal jeg her fremhæve nødvendigheden
af, at politiet, hvis virksomhed jo ikke sjældent medfører indgreb
i den enkelte borgers daglige tilværelse, er undergivet tilsyn af
en af politiet uafhængig administrativ myndighed, om hvis upar
tiskhed ved behandlingen af klager over politiet borgerne ikke
har grund til at nære tvivl.
Medens et mindretal indenfor politiledelsesudvalget bl. a. ud
fra de nævnte hensyn foretrak at bevare den nuværende ordning
med mindre ændringer, anbefalede udvalgets flertal, at man søgte
at opnå de med direktoratsordningen forbundne fordele ved at
samle politiets ledelse i 2 kontorer i justitsministeriet, hvorved
man efter flertallets opfattelse ville undgå direktoratsordningens
uheldige sider................
Jeg kan ikke tiltræde dette forslag — den såkaldte departe
mentsordning. Jeg lægger herved navnlig vægt på, at det efter
forslaget er tanken, at personalet i de 2 kontorer i ministeriet
delvis skulle bestå af egentligt politipersonale, således at ministe
riet ikke ville fremtræde som en af politiet helt uafhængig myn
dighed.
Jeg finder det derfor rigtigst at bevare den nuværende ordning
med en deling af politiets centrale ledelse mellem justitsministeriet
og rigspolitichefen, dog således at de ulemper, som forvaltnings
kommissionen har påpeget, afhjælpes ved de lovændringer og
administrative foranstaltninger, der er nærmere omtalt i bemærk
ningerne til lovforslaget......... “
Lovforslaget fik i folketinget en overvejende velvillig modta
gelse, idet kun kommunisterne gik imod det, hvilket de særlig
begrundede med utilfredshed med opretholdelsen af politiets kar
toteker, som efter deres mening havde et uforholdsmæssig stort
omfang.
Det udvalg, som fik lovforslaget til behandling, indstillede det
enstemmigt til vedtagelse med de foran omtalte ændringer.
Efter at disse var tiltrådt uden afstemning, vedtoges lovfor
slaget ved 3. behandling med alle øvrige stemmer mod kommu
nisternes.
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116. Lov om ændringer i og tilføjelser til lov om
rettens pleje af 11. april 1916. (Telefonaflytning). (Ju
stitsminister Hans Hœkkerup). [A. sp. 2145. — C. sp. 957].
Fremsat skriftligt i folketinget 5/3 (F. sp. 3783). 1. beh. 16/3
(F. sp. 4170). Partiernes ordførere: K. Axel Nielsen, Vagn Bro,
Thestrup, A. C. Normann, Aksel Larsen og J. M. Pedersen. Hen
vist til udvalg på 17 medlemmer (K. Axel Nielsen, Brodthagen
[formand], Ditlevsen, Boye Hansen, Poul Hansen (Kalundborg),
Frode Jakobsen, Ravn, Edel Saunte, Vagn Bro, Lorentzen,
Martin, Harald Nielsen, Helga Pedersen, Thestrup, Ole Bjørn
Kraft, Ninn-Hansen og A. C. Normann [næstformand]). Be
tænkning (B. sp. 985) afgivet 18/5. (Ordfører: K. Axel Nielsen).
2. beh. 2615 (F. sp. 5855). 3. beh. Ve (F- sp. 5983). Loven stadfæstet
11. juni 1954. (Lovt. nr. 202).
Ved loven indføjes i retsplejeloven, jfr. lovbekendtgørelse
nr. 265 af 15. september 1953, følgende to nye paragraffer efter
§ 750:
§ 750 a. Det kan ved rettens kendelse bestemmes, at der af
vedkommende telefonadministration skal gives politiet adgang
til aflytning af telefonsamtaler til og fra bestemte telefoner inden
for et nærmere angivet tidsrum, når der
1) er påviselig grund til at antage, at der over dem gives med
delelser fra eller til nogen, der mistænkes for en af de for
brydelser, der omhandles i straffelovens kapitler 12, 13 eller
20 eller §§ 119, stk. 1 og 2, 124, stk. 1, 125, 127, 133, stk. 3,
193, 194, 215, 260, 261, 264 a, 266 eller 281, eller for en
forbrydelse, for hvilken loven hjemler straf af fængsel i 8 år
eller derover, jfr. retsplejelovens § 687, stk. 1 a, og det
2) må antages, at aflytning vil være af væsentlig betydning for
forbrydelsens opklaring.
Når betingelserne for aflytning i medfør af stk. 1 er tilstede,
kan politiet, såfremt der er øjensynlig fare for, at øjemedet ville
forspildes, dersom retskendelse skulle afventes, foretage aflyt
ning uden forudgående retskendelse, dog kun når mistanken ved
rører en forbrydelse, som omhandles i straffelovens §§ 98, 99,
102, 106—110 og 111—113, eller som iøvrigt medfører fare for
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menneskers liv eller velfærd eller for betydelige samfundsvær
dier.
Meddelelse om aflytning uden retskendelse skal af politiet
indgives til retten samtidig med aflytningens begyndelse, even
tuelt ledsaget af begæring om tilladelse til dens fortsættelse.
Retten afgør, om aflytning kan godkendes, og eventuelt om
fortsat aflytning kan tillades samt i bekræftende fald for hvilket
tidsrum, og giver politiet meddelelse herom. Såfremt retsken
delse ikke foreligger inden 24 timer fra aflytningens begyndelse,
skal aflytningen afbrydes og vedkommende telefonadministra
tion indberette den stedfundne aflytning til retten på det sted,
hvor aflytning er sket, og til justitsministeriet. Burde aflytning
efter rettens skøn ikke have været påbegyndt, giver retten
justitsministeriet meddelelse herom.
Aflytningen vil være at foretage af politiet.
Optegnelser om eller anden gengivelse af aflyttede sam
talers indhold skal tilintetgøres, såsnart det er fastslået, at de
ikke er af betydning for efterforskningen.
Har aflytning af samtaler fra en telefon i privat eje fundet
sted, skal retten give telefonens indehaver meddelelse herom,
når det kan ske uden skade for undersøgelsen, og omstændig
hederne iøvrigt ikke taler herimod.
§ 750 b. Det kan endvidere ved rettens kendelse bestemmes,
at vedkommende telefonadministration skal meddele politiet
oplysninger om, hvilke telefoner der i et bestemt tidsrum sættes
eller har været sat i forbindelse med en bestemt telefon, når
1) der er påviselig grund til at antage, at de ønskede oplysnin
ger vil være af betydning for opklaring af en af de i § 750 a,
stk. 1, omhandlede forbrydelser,
eller
2) det skønnes sandsynligt, at opklaring af en forbrydelse kun
vil være mulig gennem de ønskede oplysninger, og foran
staltningen står i rimeligt forhold til forbrydelsens karakter,
eller
3) det må antages, at det kun ved hjælp af de ønskede oplys
ninger er muligt at finde frem til den, der gør sig skyldig i
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gentagne fredskrænkelser som omhandlet i straffelovens
§ 265.
I påtrængende tilfælde kan politiet uden forudgående rets
kendelse træffe bestemmelse som i stk. 1 nævnt. § 750 a, stk. 3,
finder da tilsvarende anvendelse.

Samtidig har man til retsplejelovens § 814 gjort nogle til
føjelser, hvorefter der, om politiet undlader at overholde de i
ovenstående bestemmelser indeholdte frister for indberetning
til retten, skal indtræde tilsvarende virkninger, som når det
drejer sig om beslaglæggelse, ransagning, anholdelse eller fængs
ling. Herefter kan retten efter omstændighederne standse aflyt
ningen, såfremt indberetning ikke afgives rettidigt. En sådan
standsning af aflytningen vil dog kun få praktisk betydning
indenfor den i forslaget fastsatte frist af 3 dage, idet telefon
selskabet derefter af egen drift skal standse aflytningen, såfremt
retskendelse om dens fortsættelse ikke foreligger.
Undladelse af at overholde fristen for indberetningens af
givelse vil iøvrigt, såfremt den er forsætlig eller groft uagtsom,
kunne straffes efter straffelovens § 148. På en af politiet fore
taget lovstridig telefonaflytning må formentlig analogien af
straffelovens § 147 kunne bringes i anvendelse.
Ved fremsættelsen af lovforslaget anførte justitsministeren
bl. a.:
„Forslaget indeholder regler om telefonaflytning, som ifølge
§ 72 i den nylig vedtagne grundlov, hvor ingen lov hjemler en
særegen undtagelse, alene må ske efter retskendelse.
Ved denne bestemmelse, der er ny i forhold til de tidligere
grundlove, er der givet telegraf- og telefonhemmeligheden lige
stilling med posthemmeligheden og boligens ukrænkelighed, der
allerede efter de tidligere grundlove var grundlovssikrede.
Retsplejeloven indeholder i §§ 750—753 bestemmelser om myn
dighedernes adgang til efter retskendelse, og i påtrængende til
fælde også inden sådan kendelse kan indhentes, at gøre brud på
post- og telegrafhemmeligheden. Derimod findes der ikke lovbe
stemmelser vedrørende brud på telefonhemmeligheden; det fore
liggende lovforslag tilsigter at tilvejebringe den i så henseende
nødvendige lovhjemmel.
I medfør af loven af 11. maj 1897 om telegrafer og telefoner
og tilsvarende bestemmelser i koncessionerne for de private tele
fonselskaber har de under telefonvæsenet ansatte tjenestemænd
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også hidtil været forpligtede til at hemmeligholde telefonsamtaler,
og straffelovens § 152 fastsætter straf — i særlig graverende til
fælde op til 3 års fængsel — for brud på denne pligt til hemmelig
holdelse af telefonsamtaler.
Men lovbestemmelser om den nærmere afgrænsning af hemmeligholdelsespligten og om, under hvilke betingelser den kan fra
viges, har der ikke været. Som det fremgår af den instruks for de
koncessionerede telefonselskaber, der er aftrykt som bilag til lov
forslaget, har man i praksis som altovervejende hovedregel krævet
retskendelse; ved retternes afgørelse af, om tilladelse til aflytning
kunne gives, har analogien af retsplejelovens § 750 været vej
ledende.
Forslaget fastsætter de betingelser, der fremtidig skal foreligge,
for at det ved retskendelse skal kunne tillades, at telefonaflytning
finder sted, og giver dernæst den i grundlovsbestemmelsen forud
satte særlige lovhjemmel for, at brud på telefonhemmeligheden i
begrænset omfang kan ske uden forud indhentet retskendelse.“
Efter det af justitsministeren fremsatte lovforslag skulle § 750
a have følgende affattelse:
„Det kan ved rettens kendelse bestemmes, at der af vedkom
mende telefonadministration skal gives politiet adgang til aflyt
ning af telefonsamtaler til og fra bestemte telefoner indenfor et
nærmere angivet tidsrum, når det må antages, at aflytning vil
være af væsentlig betydning for opklaring eller afværgelse af en
forbrydelse, som det efter lovens almindelige regel tilkommer
statsadvokaten at påtale.
Såfremt der er øjensynlig fare for, at øjemedet ville forspildes,
dersom retskendelse skulle afventes, kan politiet uden forudgå
ende retskendelse foretage aflytning, når
1) det må antages, at der til eller fra bestemte telefoner føres
samtaler af personer, der med føje kan mistænkes for en for
brydelse, som det efter lovens almindelige regel tilkommer
statsadvokaten at påtale, og at aflytning vil være af væsentlig
betydning for forbrydelsens opklaring,
eller
2) der foreligger begrundet formodning om, at en aflytning vil
være af betydning for opklaring eller afværgelse af sådanne
forbrydelser, som omhandles i straffelovens §§ 98, 99, 102,
106—110 og 111—113, eller en forbrydelse, der medfører fare
for menneskers liv eller velfærd eller for betydelige samfunds
værdier.
Beretning om aflytning uden retskendelse skal af politiet ind
gives til retten inden 24 timer efter aflytningens begyndelse, even
tuelt ledsaget af begæring om tilladelse til dens fortsættelse. Retten
afgør, om aflytningen kan godkendes, og eventuelt om fortsat
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aflytning kan tillades samt i bekræftende fald for hvilket tidsrum,
og giver politiet meddelelse herom. Såfremt retskendelse ikke
foreligger inden tre dage fra aflytningens begyndelse, skal aflyt
ningen afbrydes og vedkommende telefonadministration indbe
rette den stedfundne aflytning til retten på det sted, hvor aflyt
ningen er sket.
Aflytningen vil være at foretage af politiets personale.“
Ændringen af bestemmelserne foretoges i folketinget, hvor
man tillige gav punkt 1) i 1. stykke af § 750 b den ovenfor anførte
affattelse i stedet for følgende, som justitsministeren oprindelig
havde foreslået:
„1) det må antages, at de ønskede oplysninger vil være af
betydning for opklaring eller afværgelse af en forbrydelse, som
det efter lovens almindelige regel tilkommer statsadvokaten at

Disse ændringer tilsigtede at imødekomme synspunkter, som
var fremsat ved lovforslagets 1. behandling i folketinget. Herom
anføres i den enstemmige betænkning fra det folketingsudvalg,
hvortil sagen henvistes:
„Udvalget er af den opfattelse, at der skal sættes bestemte
og snævre grænser for øvrighedens adgang til at foretage telefon
aflytning. Under de forhandlinger, der er blevet ført i udvalget,
blev det hurtigt klart, at justitsministerens lovforslag i den frem
satte form ikke kunne samle flertal.
I overensstemmelse med justitsministerens udtalelse ved lov
forslagets fremsættelse om, at han var villig til forhandling om
ændringer i lovforslaget, har udvalget ført en række drøftelser
med ministeren, der har resulteret i de nedenfor anførte af mini
steren foreslåede ændringer, som udvalget kan tiltræde.“
I den ændrede affattelse mødte lovforslaget tilslutning fra alle
sider med undtagelse af det kommunistiske parti, på hvis vegne
Alfred Jensen som stedfortræder for partiets ordfører bl. a. ud
talte:
„Selvom forslaget er undergået en hel del ændringer siden
dets fremsættelse og første behandling, er der ikke skabt sikkerhed
for, at borgerne ikke udsættes for uberettiget telefonaflytning,
og det oven i købet gennem længere tid. Der er ganske vist indsat
en bestemmelse om, at kendelser om telefonaflytning skal lyde
på et nærmere angivet tidsrum; der er også indsat en bestemmelse
om, at indehavere af telefoner, der har været udsat for aflytning,
skal have underretning herom, men hvad den sidste bestemmelse
angår, er den jo ret illusorisk, idet der må tages så store forbehold.
Der må nemlig kun gives meddelelse, forsåvidt det kan ske uden
skade for undersøgelsen, og hvis omstændighederne iøvrigt ikke
taler derimod.“
Ved afstemningen vedtoges lovforslaget med 122 stemmer mod
6 (DK).
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117. Lov om ændring i lov nr. 260 af 1. juni 1945
om tillæg til lov om rettens pleje vedrørende behandling
af sager angående forræderi og anden landsskadelig
Virksomhed rn. V. (Justitsminister Hans Hækkerup). [A. sp.
3211. — C. sp. 719].
Fremsat skriftligt i folketinget 11/5 (F. sp. 5148). 1. beh.
18/5 (F. sp. 5299). Partiernes ordførere: Edel Saunte og NinnHansen. 2. beh. 21/5 (F. sp. 5606). 3. beh. 25/5 (F. sp. 5685).
Loven stadfæstet 11. juni 1954. (Lovt. nr. 204).
Ved § 8 i lov nr. 260 af 1. juni 1945 om tillæg til lov om
rettens pleje vedrørende behandling af sager angående for
ræderi og anden landsskadelig virksomhed m. v. oprettedes et
ankenævn med den opgave at behandle andragender om anke og
genoptagelse i medfør af nævnte lovs §§ 9 og 11. Ankenævnet
fik senere tillige den opgave at afgive erklæringer om benådning,
jfr. § 2, stk. 2, i lov nr. 356 af 29. juni 1946 om ændringer i og
tilføjelser til lov nr. 259 af 1. juni 1945 om tillæg til borgerlig
straffelov angående forræderi og anden landsskadelig virk
somhed. Nævnet bestod oprindelig af en formand og 6 andre
medlemmer, der var beskikket for et tidsrum af 5 år fra den
1. juli 1945 at regne. Ankenævnets virksomhedsperiode er
senere ved lov nr. 223 af 27. maj 1950 forlænget for et tidsrum
af 2 år, idet antallet af medlemmer samtidig nedsattes til 3.
Ved lov nr. 226 af 7. juni 1952 (årbog 1951—52, side 326)
blev nævnets funktionstid forlænget til den 1. juli 1954.
I nærværende lov bestemmes nu, at §§ 8, 9, 11 og 13 i
lov nr. 260 af 1. juni 1945 om tillæg til lov om rettens pleje
vedrørende behandling af sager angående forræderi og anden
landsskadelig virksomhed m. v. ophæves med virkning fra
1. juli 1954, hvilket betyder at ankenævnet bortfalder.
Som begrundelse herfor anføres i bemærkningerne til lovfor
slaget bl. a.:
„Gennem nogen tid har antallet af andragender til nævnet
om tilladelse til anke eller genoptagelse været meget lille. Med
hensyn til benådningsspørgsmål følges nu den fremgangsmåde,
som iøvrigt efter praksis anvendes ved afgørelsen af benådnings
spørgsmål. Der er derfor efter justitsministeriets formening ikke
grund til længere at opretholde ankenævnet. De spørgsmål
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vedrørende tilladelse til anke og genoptagelse, som hidtil er af
gjort er ankenævnet, vil fremtidig kunne afgøres efter retspleje
lovens almindelige regler.
Lovforslaget vedtoges i folketinget uændret og enstemmigt.

118. Lov om ændringer i arveforordningen (arve
klasserne). (Justitsminister Hans Hœkkerup). [A. sp. 677. —
C. sp. 255].
Fremsat skriftligt i folketinget 4/n (F. sp. 609). 1. beh.
18/n (F. sp. 1043). Partiernes ordførere: Edel Saunte, Lorent
zen, Rasting, Johs. Christiansen, Aksel Larsen og Viggo Star
cke. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Edel Saunte, Nina
Andersen, Bladt, Ove Hansen, Erhard Jakobsen, Hans Knud
sen [formand], K. Axel Nielsen, Chr. Thomsen, Lorentzen,
Gideon, Heilesen, Kr. Juul, Ellen Poulsen, Rasting, Hanne
Budtz, Gottschalck-Hansen og Johs. Christiansen [næstfor
mand]). Betænkning (B. sp. 249) afgivet 12/2. (Ordfører: Edel
Saunte). 2. beh. 19/2 (F. sp. 3733). Henvist til fornyet udvalgs
behandling. 3. beh. 9/3 (F. sp. 3874). Loven stadjæstet 17. marts
1954. (Lovt. nr. 66).
Ifølge lovens § 1 skal § 6 i arveforordningen af 21. maj
1845 have følgende affattelse:
„Er der ingen arvinger efter §§ 1 og 3—5, arver afdødes
bedsteforældre, deres børn og børnebørn, men ikke disses afkom.
Fædrene og mødrene arvinger arver hver halvdelen og deler
indbyrdes på samme måde som fastsat i §§ 4 og 5.
Er der kun arvinger på faderens eller moderens side, arver
disse alene.“
Samtidig ophæves arveforordningens §§ 7 og 8, hvilket
betyder at 4. og 5. arveklasse bortfalder. Arveladerens olde
forældre og tipoldeforældre skal herefter ikke længere have legal
arveret efter ham.
Den ændrede affattelse af § 6 indebærer, at 3. arveklasse
skæres over, så at bedsteforældre, onkler og tanter samt fætre
og kusiner fortsat arver, ikke derimod fætres og kusiners afkom.
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Efter det oprindelige lovforslag skulle arveretten også bort
falde for fætre og kusiner, men dette ændredes i folketinget,
hvor man også indføjede en ny § 7 i arveforordningen af føl
gende ordlyd:
„Er der ingen arvinger efter loven eller testamente, tilfalder
efterladenskaberne staten. Dog kan justitsministeriet bestemme,
at der ikke skal rejses indsigelse mod et testamente, der ville
kunne anfægtes efter de herom gældende regler, men må antages
at være udtryk for afdødes sidste vilje. Justitsministeriet kan
endvidere under særlige omstændigheder afstå arven til afdødes
slægtninge eller til andre, der har stået ham nær, navnlig når
han ikke har kunnet oprette testamente eller formuen hidrører
fra en fælles slægtning.“
Denne paragraf træder i stedet for en samtidig ophævet
bestemmelse i Danske Lov, hvorefter herreløs arv skulle til
falde kongen.
I lovens § 2 bestemmes, at tidspunktet for arveladerens
død er bestemmende for, om reglerne i nærværende lov eller
hidtil gældende ret skal anvendes. Iflg. § 3 trådte loven i kraft
den 1. april 1954.
Ved fremsættelsen af lovforslaget anførte justitsministeren
bl. a.:
„Der blev i 1936 under den daværende justitsminister K. K.
Steincke nedsat en kommission, der fik til opgave at overveje
spørgsmålet om en revision af hele arvelovgivningen. Kommissio
nen .... afgav betænkning i 1941. Betænkningen indeholdt for
slag til en ny arvelov med tilhørende bemærkninger.
Kommissionens lovudkast, der i princippet byggede på den
nedarvede ret, indeholdt en kodifikation af de gældende arveret
lige regler og af domspraksis på dette område. På forskellige om
råder blev der dog foreslået ændringer i forhold til gældende ret.
Jeg skal ikke her komme nærmere ind på kommissionsudkastet
........ Blot skal jeg fremhæve kommissionens forslag om en
væsentlig begrænsning i slægtens legale arveret — en begrænsning,
der er fulgt i det foreliggende forslag.
Arvelovskommissionens betænkning dannede grundlag for de
forslag til ny arvelov, der blev fremsat i rigsdagssamlingen 1946—
47 og i april 1947 af den daværende justitsminister Elmquist.
Begrænsningen af slægtens legale arveret var dog af mindre om
fang end den, kommissionen havde foreslået.
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Lovforslagene blev ikke færdigbehandlede, men efter hvad der
er oplyst for mig, viste de forhandlinger, der blev ført i det ned
satte landstingsudvalg, bl. a., at der var en ret afgørende mod
stand mod forslagets relativt ringe beskæring af den legale slægts
arv. Der syntes at være mest tilbøjelighed til at vende tilbage til
arvelovskommissionens afgrænsning af slægtsarven.
Det lovforslag, jeg i dag forelægger for det høje folketing, ved
rører jo kun en lille del af arvelovskomplekset, og det har ikke
været tanken at tage stilling til arvelovskommissionens forslag
til en samlet revision af arvelovgivningen.
Som det er nævnt i bemærkningerne til lovforslaget, er der
fornylig taget initiativ til et nordisk lovsamarbejde på dette om
råde. Under disse omstændigheder anser justitsministeriet det for
uhensigtsmæssigt nu at tage stilling til spørgsmålet om en samlet
revision af arvelovgivningen.........
Der vil herefter gå nogen tid, før en almindelig arvelovsreform
kan overvejes påny. Jeg mener imidlertid ikke, det vil være rig
tigt at lade spørgsmålet om slægtens legale arveret hvile så længe.
Som der nærmere er redegjort for i bemærkningerne, går den
legale arvefølge efter gældende ret så langt, at endog arveladerens
tipoldeforældre og deres afkom er med i arveklasserne. Denne
ordning er utidssvarende, når man har samfundsforholdene og
slægtens betydning i dag for øje. Når hertil kommer, at denne vide
arveret medfører ikke ubetydelige praktiske vanskeligheder, bør
man efter min opfattelse straks gennemføre en reform her, og
dette vil ikke præjudicere det kommende nordiske arvelovssam
arbejde.
Det forslag, jeg har stillet, går ud på at ophæve 4. og 5. arve
klasse, d. v. s. afskære oldeforældre og tipoldeforældre og deres
afkom, og dele 3. arveklasse, således at bedsteforældre og onkler
og tanter bevarer den legale arveret, men fætre og kusiner og
deres afkom afskæres.
Dette er i overensstemmelse med arvelovskommissionens for
slag. Det stemmer med gældende svensk ret, medens i Norge græn
sen er draget lidt anderledes, idet fætre og kusiner, men ikke
disses afkom, er arveberettigede.“
Efter en indgående 1. behandling henvistes lovforslaget til et
folketingsudvalg, hvis arbejde med sagen resulterede i nogle
ændringer.
I den enstemmige betænkning udtales:
„Der har hos udvalget været store betænkeligheder ved helt
at bortskære fætres og kusiners legale arveret. Man er af den op
fattelse, at slægtsbåndene især på landet endnu kan være ret
stærke mellem fætre og kusiner, og stiller derfor forslag om, at
forslaget ændres således, at fætre og kusiner bevarer den legale
arveret.
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Udvalget er enigt om, at det vil kunne virke stødende, om en
arv ubetinget skal tilfalde staten, når afdøde har ønsket, at be
stemte personer skulle arve ham, men ikke har fået bestemmelsen
herom udtrykt i et uanfægteligt testamente, f. eks. fordi han ikke
har opnået den fornødne testationsalder eller har været inhabil af
andre grunde eller blot ikke har været bekendt med reglerne for
testamentsoprettelse. Udvalget har derfor ment det rimeligt at
optage i loven det forslag til en dispensationsbestemmelse, der
findes i det af arvelovskommissionen udarbejdede lovforslags § 102.
Udvalget skal i det hele herom henvise til kommissionsbetænk
ningens begrundelse for forslaget.
I udvalget er der rejst spørgsmål om, hvorvidt overgangsreglen
i lovforslagets § 2 medfører konsekvenser for arveretten i henhold
til et typisk gensidigt testamente mellem to barnløse ægtefæller.
Udvalget har forelagt problemet for justitsministeriet, der i den
som bilag aftrykte besvarelse har taget stilling til problemet.
Udvalget kan henholde sig hertil.
I udvalget har man endvidere drøftet muligheden for at op
rette en arvefond, i hvilken de midler, der som herreløs arv måtte
tilfalde staten, kunne indgå. Da det endnu må anses for usikkert,
om der i anledning af dette lovforslag efter dets vedtagelse vil
fremkomme midler af nogen betydning til en sådan fond, er ud
valget enigt om at udskyde spørgsmålet til en senere drøftelse,
forsåvidt det skulle vise sig, at der vil fremkomme midler, der
kan få betydning for en sådan fond.“
Efter vedtagelsen af de stillede ændringsforslag vedtoges lov
forslaget enstemmigt ved 3. behandling.

119. Lov om familiefideikommissers overgang til fri
ejendom. (Justitsminister Hans Hækkerup). [A. sp. 1489. —
C. sp. 531].
Fremsat skriftligt i folketinget 14/i (F. sp. 2235). 1. beh. 27/t
(F. sp. 2767). Partiernes ordførere: Erhard Jakobsen, Paabøl,
Hanne Budtz, Johs. Christiansen, Aksel Larsen og Oluf Peder
sen. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Erhard Jakobsen,
Brodthagen, Holger Eriksen [formand], K. Axel Nielsen, Peter
Nielsen, Chr. Rasmussen, Ravn, Edel Saunte, Paabøl, Gideon,
Conrad Kofoed, Ladefoged, Helga Pedersen, Hanne Budtz,
Halfdan Hendriksen, Tesdorpf og Johs. Christiansen [næstfor
mand]). Betænkning (B. sp. 513) afgivet 7/4. (Ordfører: Erhard
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Jakobsen).2. beh. 23/4 (F. sp. 4953). Henvist til fornyet udvalgs
behandling. Tillægsbetænkning (B. sp. 589) afgivet 23/4. 3. beh.
27/4 (F. sp. 4976). Loven stadfæstet 1. maj 1954. (Lovt. nr. 139).
Loven tilsigter en overgang til fri ejendom af samtlige familiefideikommisser med virkning fra lovens ikrafttræden. Man har dog
ment at burde undtage de familiefideikommisser, der udelukkende
består af løsøre, ligesom man, forsåvidt angår familiefideikommisser, der foruden en pengekapital tillige omfatter løsøre, har
givet besidderen valgfrihed med hensyn til ophævelsen af det
fideikommissariske bånd på løsøret. Med hensyn til successorer
ne har man henlagt to femtedele af fideikommissets værdi til fordel
for disse. Denne brøkdel svarer til den ved lensafløsningsloven
af 1919 § 4 fastsatte, men i modsætning til ordningen efter sidst
nævnte lov kommer hele erstatningen til udbetaling ved den nu
værende besidders død.
Herom bestemmes nærmere i § 6, at når visse i loven an
givne betingelser er opyldt, udleveres 3/5 af værdien af familiefideikommisset til den ved lovens ikrafttræden værende be
sidder til fri rådighed. Af de resterende 2/5 nyder han indtægten
for sin livstid, således at denne del af formuen ved hans død
udleveres til fri rådighed til den person, som ifølge den for
familiefideikommisset gældende successionsorden ville have
været berettiget til at tiltræde besiddelsen, hvis ikke fideikom
misset var overgået til fri ejendom.
Såfremt den indtægt, en besidder af et familiefideikommis
eller en del af dette oppebærer af fideikommisset, ikke overstiger
100 kr. om året, overgår hele fideikommissets formue eller hele
den del, hvoraf han oppebærer indtægten, til besidderens fri
rådighed. Overstiger indtægten vel 100 kr., men ikke 400 kr.
om året, kan overformynderiet med samtykke af den nuvæ
rende nærmeste successor træffe tilsvarende bestemmelse.
Når man ikke har villet begunstige den person, som ville have
tiltrådt besiddelsen af fideikommisset ved det andet besidderskifte,
såfremt fideikommisset stadig bestod, er det ud fra den betragt
ning, at erstatningen kun bør tilfalde personer, som i et vist
omfang må antages at have indrettet sig — f. eks. med hensyn
til uddannelse og lignende — i forventning om, at de ville blive
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besiddere af fideikommisset, og dette hensyn gør sig ikke gælden
de, når talen er om fjernere successorer end den første.
Ved overgang äf et familiefideikommis til fri ejendom be
tales ifølge § 8 en afgift på 2% pct. af fideikommissets værdi,
ansat efter reglerne for opgørelse til formueskat, hvoraf halv
delen tillægges overformynderiet, mens resten indgår i stats
kassen.
Administrationen i forbindelse med familiefideikommisserlies overgang til fri ejendom er henlagt til overformynderiet,
der fra sin administration af successorfonds m. v. i henhold
til lensafløsningsloven har en betydelig erfaring på et beslæg
tet område. Tilsynet med de for successorerne båndlagte
kapitaler er ligeledes henlagt til overformynderiet, jfr. § 14.
Det påhviler enhver familiefideikommisbesidder eller den
for fideikommisset anordnede særlige bestyrelse eller admini
stration inden den 1. oktober 1954 til overformynderiet at ind
sende forslag til gennemførelse af familiefideikommissets over
gang til fri ejendom i overensstemmelse med bestemmelserne
1 denne lov.
Endvidere indeholder loven en bestemmelse, hvorefter ban
ker, sparekasser og andre, som bestyrer fideikommiskapitaler,
har oplysningspligt herom.
Af lovens enkeltheder skal iøvrigt nævnes en bestemmelse i
§ 9, hvorefter visse af overformynderiet trufne afgørelser inden
2 måneder fra afgørelsens dato kan indbringes for et særligt
nævn bestående af 3 medlemmer. Nævnets formand skal være
en af Højesteret valgt dommer, 1 medlem vælges af justitsmini
steren og 1 af besidderen af det pågældende fideikommis.
Loven trådte i kraft 1. maj 1954.

Ved fremsættelsen af lovforslaget pegede justitsministeren på,
at man ved lensafløsningsloven af 1919 havde truffet bestemmelse
om afløsning af alle len, stamhuse og fideikommisgodser samt de
pengekapitaler, der var trådt i stedet for tidligere bortsolgte
maj oratsgodser. De almindelige pengefideikommisser var derimod
ikke med i loven af 1919; de faldt også udenfor den tidligere
grundlovs løftebestemmelse om afløsning af fideikommisgodser.
Man var dog allerede forud for den nævnte lovs gennemførelse
opmærksom på pengefideikommisserne.
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Der har da også i årene siden 1919 gentagne gange været rejst
spørgsmål om ophævelse af pengefideikommisserne, og indenfor
fideikommisbesiddernes egne rækker har man med stadig vok
sende styrke ønsket mulighed for en afløsning.
Ved den nye grundlov af 5. juni 1953 blev spørgsmålet påny
aktuelt. § 84 indfører nemlig forbud også mod oprettelse af nye
familiefldeikommisser, d. v. s. de rene pengefideikommisser. Der
imod er der ikke i grundloven — som der var i grundlovsforslaget
af 1939 — en løftebestemmelse om ophævelse af de bestående
fideikommisser, antagelig på grund af spørgsmålets ret ringe sam
fundsmæssige betydning.
Efter ministerens opfattelse var tiden imidlertid forlængst
løbet fra dette retsinstitut. Der var her 2 hovedhensyn, som var
afgørende.
„Det ene er, at det brud på de almindelige arveregler, som
familiefideikom misser ne betyder, føles i høj grad stødende. Vi kan
ikke længere anerkende berettigelsen i tanken bag maj oraterne
og fideikommisser ne: af hensyn til slægtens prestige at søge at
sikre en særlig position eller levestandard for en enkelt i slægten
på de andres bekostning.
Den anden betragtning er, at vi ikke længere kan anerkende,
at en formuebesidder skal være berettiget til for et ubegrænset
antal generationer at belægge sin formue med et bånd som det,
der her er tale om.
Jeg har før nævnt, at de fleste fideikommisbesiddere nu ønsker
fldeikommisserne afløst. For mange af besidderne er det jo sikkert
også stødende, at kun et enkelt af deres børn bliver berettiget til
fideikommiskapitalen; men hertil kommer nok også, at mange
besiddere er lidt bitre over, at de ikke blot skal betale indkomst
skat af de indtægter, de har fra fideikommisset, men også skal
betale formueskat af den kapital, som de ildie selv kan disponere
over.
Fideikommisbesiddernes tanke er, som det fremgår af moti
verne, at få åbnet en adgang, skabt en ret for besidderen til at
forlange afløsning.
Dette er imidlertid kun en halv løsning. Skal der lovgives om
de bestående familiefideikommisser, må denne lovgivning gå ud
på en tvungen afløsning, også af den grund, at det offentlige —
når man nu sætter det arbejde i gang, som afløsningen betyder
— må have gjort rent bord. Der er ingen anledning til, at det
offentlige fortsat skal føre tilsyn med en del fideikommisser, som
måske så om 10—20 eller 30 år alligevel ønsker afløsning.“
Efter at have været underkastet 1. behandling, henvistes lov
forslaget til et udvalg, hvis flertal (socialdemokrater, konserva
tive og det radikale medlem samt 1 af venstres medlemmer
(Gideon)) indstillede det til vedtagelse med enkelte mindre æn24
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dringer, som hele udvalget kunne tiltræde; særlig skal nævnes,
at den i § 8 omhandlede administrationsafgift blev nedsat fra
4 pct. til 2% pct. af fideikommissets værdi.
Som begrundelse for, at størsteparten af venstre ikke kunne
tiltræde lovforslaget, gjorde partiets ordfører, Paabøl, ved 2. be
handling bl. a. gældende, at man fandt den nye grundlovs for
bud mod fremtidig oprettelse af pengefideikommisser rimeligt,
men at der skulle tungtvejende argumenter til for at tilsidesætte
lovligt trufne testamentariske bestemmelser. Det var væsentlig
fideikom.misbesiddernes ønske om at få- fat i kapitalen, der havde
motiveret forslaget, og heri ønskede man. ikke at være de pågæl
dende følgagtig. Når afløsningen skulle gennemføres, hvad man
altså ikke kunne forhindre, mente taleren dog — bortset fra et
enkelt tvivlsspørgsmål — at man stort set havde fundet den
rigtige løsning i lovforslaget, som det forelå med de stillede æn
dringsforslag.
I den ændrede affattelse vedtoges lovforslaget ved 3. behand
ling med 96 stemmer mod 18; 1 medlem (Jensen-Broby) afholdt
sig fra at stemme.

120. Lov om køb på afbetaling. (Justitsminister Hans
Hækkerup). [A. sp. 1521. — C. sp. 1005].
Fremsat skriftligt i folketinget 14/x (F. sp. 2240). 1. beh. 2/2
(F. sp. 2961). Partiernes ordførere: Poul Hansen (Grenaa), Anker
Lau, Kristen Amby, Else Zeuthen, Lynnerup Nielsen og J. M.
Pedersen. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Poul Hansen
(Grenaa)), Brodthagen [formand], Jens Hansen, Hjortnæs, Viola
Nørløv, Lars M. Olsen, Axel Ivan Pedersen, Edel Saunte, Anker
Lau, Henry Hansen, Lorentzen, Paabøl, Helga Pedersen, Kri
sten Amby, Foss, Erna Sørensen og Else Zeuthen [næstformand]).
Betænkning (B. sp. 1121) afgivet 26/5. (Ordfører: Poul Hansen
(Grenaa). 2. beh. 31/5 (F. sp. 5908). Henvist til fornyet udvalgs
behandling. Tillægsbetænkning (B. sp. 1153) afgivet 1/6. 3. beh.
3/6 (F. sp. 6080). Loven stadfæstet 11. juni 1954. (Lovt. nr. 224).
Loven bygger i det væsentlige på et lovudkast, der er udarbej
det af en af justitsministeriet nedsat kommission med den opgave
at overveje spørgsmålet om ændringer i den hidtil gældende lov
om køb på afbetaling af 8. maj 1917.
Når man tog spørgsmålet om en revision af afbetalingsloven
op til overvejelse, skyldtes det, at afbetalingssystemet, der efter
hånden har fået en meget stor udbredelse, har haft visse uheldige
virkninger.
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Det kan navnlig anføres, at den lette adgang til at købe varer
på afbetaling kan friste folk til at indgå afbetalingsforpligtelser,
der overstiger deres økonomiske evne. Ved tilbud om salg uden
udbetaling eller med en ringe udbetaling og små afdrag, eventuelt
ved salg under medvirken af pågående agenter, udnyttes uerfarne
købere til køb af luksusvarer eller varer, som køberen ikke har
brug for, ofte til urimeligt høje priser. Endvidere er det anført,
at afbetalingshandelen medfører en øget kriminalitet, idet det ikke
sjældent sker, at en køber afhænder salgsgenstanden, forinden
købesummen er fuldt betalt.
Kommissionen afgav betænkning i november 1950, og det
fremgår af betænkningen bl. a., at man er veget tilbage fra at
undtage bestemte varearter fra lovens område, først og fremmest
for at undgå at berøve de ubemidlede befolkningslag denne mulig
hed for at erhverve nødvendige beklædningsgenstande på kredit,
og fordi man iøvrigt har anset det for vanskeligt at foretage en
afgrænsning af varer, der ikke skal kunne købes på afbetaling.
Man er også veget tilbage fra at foreslå, at varer under en vis
værdi skal være undtaget fra lovens område. En sådan grænse
måtte sættes meget lavt, og man ville risikere, at de økonomisk
dårligst stillede i stedet for at købe varer under værdigrænsen
kontant ville købe dyrere varer over værdigrænsen for at opnå
kredit.
Med hensyn til fastsættelse af en mindstegrænse for udbeta
lingen ved købets indgåelse, der skulle modvirke uovervejede køb
på afbetaling, har man ildie ment at burde give nogen regel, da
forholdene indenfor de enkelte brancher varierer overmåde meget.
Under kommissionens overvejelser har man indgående drøftet
spørgsmålet om indskrænkning af adgangen til at indgå aftale
om køb på afbetaling ved agenter, der foretager personlig hen
vendelse til køberne, men flertallet har ikke villet foreslå en regel,
som begrænser eller forbyder salg på afbetaling ved agenter, idet
en sådan bestemmelse også ville ramme de legitime salg.

Loven svarer stort set til kommissionens udkast, om end der
blev foretaget en del ændringer, dels inden lovforslagets fremsæt
telse, dels under dets behandling i folketinget.
Det bemærkes, at loven er fremkommet som et resultat af det
nordiske tovsamarbejde, idet den danske kommission har samarbej
det med tilsvarende kommissioner i Finland, Norge og Sverige.
Selvom det ikke er lykkedes at nå til helt overensstemmende lov
udkast i de 4 lande, er der dog blevet opnået ensartethed på de
fleste væsentlige punkter. På grundlag af de i Norge og Sverige
udarbejdede lovudkast er gennemført love om ændringer i afbe
talingslovgivningen i disse lande, i det væsentlige i overensstem
melse med udkastene.
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Om lovens enkelte bestemmelser bemærkes:
I § 1 har man helt ophævet værdigrænsen, så at loven finder
anvendelse på ethvert køb på afbetaling uanset afbetalingsprisens
størrelse. Årsagen hertil må navnlig søges i, at forholdene har
medført, at mange økonomisk svagt stillede personer nu er hen
vist til at købe genstande af betydelig værdi på afbetaling.
Nævnes kan således vognmænds og handelsrejsendes køb af
automobiler til brug i deres erhverv, håndværkeres køb af nød
vendige maskiner, landbrugeres køb af landbrugsmaskiner o.s.v.
Man har fundet det ønskeligt, at lovens beskyttelsesregler også
skulle komme til anvendelse på disse købere, for hvem savnet
af faste retsregler for opgørelsen mellem parterne i tilfælde af
tilbagetagelse af salgsgenstanden i modsat fald ville kunne gøre
det vanskeligt at opnå tilfredsstillende kontraktvilkår.
I stk. 4, der indføjedes under sagens behandling i folke
tinget, bestemmes, at sælgeren ikke gyldigt kan betinge sig ret
til at tage tingen tilbage eller forbeholde sig ejendomsret over
tingen, medmindre han ved tingens overgivelse til køberen er fyl
destgjort for mindst 15 pct. af afbetalingsprisen [d. v. s. summen
af de afdrag, der skal erlægges], hvis sidste afdrag efter aftalen
skal erlægges senere end 1 år efter tingens overgivelse, og ellers
en tolvtedel af afbetalingsprisen. Ved salg af bøger er det dog
tilstrækkeligt, at sælgeren, inden nogen del af det købte over
gives til køberen, er fyldestgjort for et beløb svarende til det
største beløb, der efter aftalen forfalder til betaling indenfor en
måned.
I tilslutning hertil bestemmes det i stk. 5, der ligeledes
indsattes ved lovforslagets 2. behandling, at hvis afbetalings
prisen er under 200 kr., kan sælgeren ikke betinge sig renter,
der ikke er indregnet i afbetalingsprisen.
Undlader køberen at opfylde sin betalingspligt, har sælge
ren iflg. § 2, stk. 1, ikke af den grund ret til at tage tingen tilbage,
fordre afdrag betalt, som ellers ikke ville være forfaldet, eller
gøre anden retsvirkning af undladelsen gældende, medmindre
køberen er udeblevet med et beløb 14 dage efter dets forfaldstid
og dette beløb udgør enten mindst en tiendedel af afbetalings-
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prisen eller, hvis der i beløbet indgår flere afdrag, mindst en
tyvendedel deraf eller udgør hele sælgerens restfordring.
Bestemmelsen modsvarer reglen i 1917-lovens § 2, stk. 1,
men adskiller sig fra denne derved, at der ved beregningen af
det skyldige beløb nu vil kunne tages hensyn til eventuelle renter,
forsikringspræmier og andre skyldige ydelser. Endvidere vil ude
blivelse med det sidste afdrag nu kunne medføre tilbagetagelse
uden hensyn til afdragets størrelse.
§ 2, stk. 2, som ikke fandtes i kommissionens udkast, har
følgende ordlyd:
„Hvis køberen, inden tingen er taget tilbage, har betalt
det beløb, som ikke blev erlagt i rette tid, med tillæg af renter og
sælgerens eventuelle omkostninger, kan sælgeren ikke gøre nogen
af de i stk. 1 nævnte retsvirkninger gældende, såfremt dette
ville virke ubilligt.“
Mens bestemmelsen ved fremsættelsen kun omfattede til
fælde, hvor forsinkelsen med betalingen skyldtes sygdom, ar
bejdsløshed eller andet undskyldeligt forhold, blev den ved
2. behandling udvidet til at omfatte ethvert tilfælde, hvor en
sælgers anvendelse af de i stk. 1 nævnte retsvirkninger ville virke
ubilligt.
§ 3 om fastsættelsen af tilbagetagne tings værdi svarer til,
hvad der forud var gældende efter 1917-lovens § 3 i forbindelse
med retspraksis.
Hvad sælgeren kan regne sig tilgode, når tingen tages til
bage, opregnes i § 4. Paragraffen er omredigeret, men iøvrigt
ikke meget forskellig fra den tilsvarende i 1917-loven, bortset
fra at rentekrav nu kan tages med i betragtning, forsåvidt afbe
talingsprisen overstiger 3 000 kr.
§§ 5—7 er i hovedsagen uforandrede, bortset fra en i § 6
gjort tilføjelse, hvorefter køberen altid, uanset om sælgeren har
krævet tingen tilbage eller ej, kan afgøre sit mellemværende med
sælgeren ved at betale dennes restfordring, beregnet efter reg
lerne i § 4.
§ 8, der er ny, har følgende ordlyd:
„Sælgeren kan ikke forbeholde sig, at køberens ret efter
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et køb på afbetaling skal være betinget af, at han opfylder sine
forpligtelser efter et andet køb eller iøvrigt betaler beløb, som
sælgeren ikke kan godskrive sig efter § 4.
Ej heller kan sælgeren betinge sig, at beløb, som køberen
indbetaler, først skal afskrives på andre købet uvedkommende
fordringer, medmindre de hidrører fra reparation af tingen eller
andre foranstaltninger vedrørende denne.
En bestemmelse i en aftale om køb på afbetaling kan iøvrigt
tilsidesættes helt eller delvis, hvis det ville være utilbørligt eller
klart stridende mod god forretningsskik at gøre den gældende.
Er der aftalt en urimelig afbetalingspris, skal prisen ned
sættes til, hvad der skønnes rimeligt. Afkortningen sker da i
det eller de sidste beløb, der skal betales efter aftalen. Har sæl
geren krævet et urimeligt vederlag for at give køberen henstand
eller andre lempelser i kontraktvilkårene, sker afkortning på
samme måde.“
I § 9 bestemmes:
„Er det i aftalen bestemt, at køberens undladelse af at
opfylde sine forpligtelser skal medføre, at tilbagestående afdrag
forfalder til betaling tidligere end til de fastsatte tider, og af
kræver sælgeren under påberåbelse heraf køberen et større be
løb, end der ellers ville være forfaldent, bliver sælgerens fordring
at beregne efter de i § 4 givne regler.
For sælgerens tilgodehavende kan der ikke gøres udlæg i
den solgte ting. Udlæg kan derimod ske i køberens øvrige for
mue; dog kan køberen, hvis sådan retsforfølgning kan antages
at påføre ham tab, der ikke findes rimeligt, henvise sælgeren
til, såvidt tilstrække kan, at søge fyldestgørelse ved tingens
tilbagetagelse i overensstemmelse med reglerne i §§ 2—7.“
Stk. 1 svarer med en enkelt redaktionel ændring ganske til den
tidligere lov. Stk. 2 er nyt, men udtrykker i hovedsagen tidligere
retspraksis, som gentagne gange har fastslået, at en sælger ikke
ved efter opnået dom at søge udlæg i salgsgenstanden kan tilside
sætte de regler, som loven indeholder til beskyttelse af køberen i
tilfælde af tingens tilbagetagelse. At udlæg kan ske i køberens øvrige
formue, stemmer ligeledes med hidtidig retspraksis. Den meget
vidtgående indskrænkning, der i paragraffens slutning gøres i
denne hovedregel, bygger på retsplejelovens princip om, at en
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skyldner i et vist omfang er berettiget til at påvise de ting, i hvilke
udlæg skal ske.
§ 10 er sålydende:
„Vil sælgeren tage tingen tilbage, kan det ske ved fogedens
hjælp, såfremt der om købet er oprettet et af køberen under
skrevet dokument, hvoraf køberen har modtaget en genpart,
og som
1. indeholder forbehold om sælgerens ejendomsret eller om sæl
gerens ret til at tage tingen tilbage,
2. angiver, hvad køberen skal erlægge, og forfaldstiden for
hvert enkelt afdrag.
Begæringen til fogeden skal være affattet skriftligt og være
bilagt det nævnte dokument og en udregning af, hvad sælgeren
kræver i henhold til § 4.
Søges tingen tilbagetaget på grund af forsinkelse med be
talingen, kan fogeden bestemme, at forretningen skal udsættes,
såfremt det sandsynliggøres, at køberen på grund af sygdom,
arbejdsløshed eller andet undskyldeligt forhold er kommet i
økonomiske vanskeligheder, der må antages at være forbigå
ende. Udsættelsen kan ikke strække sig udover 4 måneder fra
den dag, da det første af de ikke betalte beløb efter aftalen
forfaldt til betaling. Udsættelse må ikke gives, hvis sælgerens
ret til tingen derved udsættes for fare, eller hvis hensynet til
sælgeren iøvrigt taler afgørende derimod. Fogeden kan fast
sætte særlige vilkår for udsættelsen og kan, hvis køberens for
hold giver anledning dertil, til enhver tid bestemme, at forret
ningen skal fremmes.“
Stk. 1 stiller større krav end den tilsvarende bestemmelse i
1917-10ven, men svarer stort set til, hvad der har været fordret i
praksis.
Stk. 3, der fik sin endelige udformning ved 2. behandling,
fandtes ikke i kommissionens udkast.

§ 11 indeholder regler for køberens tilsigelse til fogedkontoret
og for eventuelle tvangsforanstaltninger mod køberen. I modsæt
ning til tidligere er der herved hjemmel for at lade ham frem-
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stille af politiet. Paragraffens udformning tilsigter at bringe tek
sten i overensstemmelse med retsplejeloven.
§ 12 indeholder regler om værdiansættelse og skøn og er
stort set en ajourføring og modernisering af disse regler. Det
bemærkes, at den tidligere begrænsning i adgangen til at begære
optagelse af skøn — denne var afhængig af vurderingssummens
størrelse — nu er bortfaldet.
§ 13 indeholder regler om sikkerhedsstillelse fra en af par
ternes side og svarer med en enkelt udvidelse — forårsaget af
den nugældende mulighed for anke — til tidligere ret.
§ 14 er ligeledes at betragte som en ajourføring og moder
nisering af den tidligere lovs regler om et til sikkerhed stillet
beløb i tilfælde, hvor sælgeren er indsat i besiddelse af tingen.
§ 15 og § 16 svarer ganske til 1917-loven.
§ 17 er sålydende:
„De i denne lov til beskyttelse for køberen givne bestem
melser kan ikke fraviges til hans skade ved forudgående over
enskomst mellem sælger og køber.
Har køberen aftalt med sælgeren, at en trediemand skal
være bemyndiget til at optræde på hans vegne i tilfælde af
misligholdelse, er det uden retsvirkning.“

I den tidligere lovs affattelse var forbudet i stk. 1 begrænset
til bestemmelser til beskyttelse for køberen „i tilfælde af mislig
holdelse“. Da der i nærværende lov er optaget forskellige regler
til forbedring af køberens retslige stilling også udenfor en aktuel
misligholdelsessituation, har man fundet det rigtigst at lade de
nævnte ord udgå.

§18 har følgende ordlyd:
„Har nogen, som erhvervsmæssigt sælger eller medvirker
til at sælge ting på afbetaling, drevet denne virksomhed på en
måde, der strider mod god forretningsskik i forhold til køberne,
kan han frakendes retten til at drive sådan næringsvirksomhed
for et tidsrum af mindst 1 og højst 5 år eller i gentagelsestilfælde
for bestandig. Retten kan frakendes såvel personer, der sælger
eller medvirker til at sælge, som aktieselskaber og andre sam
menslutninger.
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Frakendelse i medfør af stk. 1 kan ske ved dom i en straffe
sag eller i en særlig anlagt politisag.
Den, der erhvervsmæssigt sælger eller medvirker til at sælge
ting på afbetaling i strid med en i medfør af stk. 1 truffet be
stemmelse, straffes med bøde.“
Bestemmelsen fandtes ikke i den tidligere lov. Den indsattes
ved lovforslagets 2. behandling i overensstemmelse med princip
perne i det forslag, der fandtes i kommissionsbetænkningen, hvor
imod den ikke var medtaget ved lovforslagets fremsættelse. Be
stemmelsen griber ikke på forhånd ind i parternes adgang til at
indgå kontrakter, men tilsigter gennem sin trusel om forbud at
virke i forebyggende retning og medføre en sund udvilding af afbe
talingshandelen .
§19 indeholder ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser.

Lovforslaget blev velvilligt modtaget i folketinget, hvor det
fra alle sider anerkendtes, at udviklingen indenfor afbetalings
handelen havde begrundet en undersøgelse af og ændringer i af
betalingssystemets regler. Fra flere sider udtaltes det, at de fore
slåede ændringer ikke var så vidtgående, som man kunne ønske,
men det anerkendtes samtidigt, at de meget store interessemod
sætninger, som der her var tale om, forhindrede altfor vidt
gående og kategoriske regler.
Lovforslaget underkastedes en grundig udvalgsbehandling, der
medførte en række ændringer, som er omtalt ovenfor. Det vedtoges
enstemmigt med 133 stemmer.

121. Lov om ændring i lov nr. 224 af 11. juni 1954
om køb på afbetaling. (Justitsminister Hans Hækkerup).
[A. sp. 3617. — C. sp. 1037].
Fremsat mundtligt i folketinget 16/9 (F. sp. 6382). 1. beh.
17/9 (F. sp. 6446). Partiernes ordførere: Poul Hansen (Kalund
borg), Lorentzen, Aksel Møller, Bertel Dahlgaard, Aksel Larsen
og J. M. Pedersen. Henvist til samme udvalg som forslag til
lov om forhøjelse af afgiften på omsætningen af stærke drikke
m. fl. lovforslag (se side 128). Betænkning (B. sp. 1329) afgivet
21/9. (Ordfører: Poul Hansen (Kalundborg)). 2. beh. 23/9 (F.sp.
6470). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænk-
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ning (B. sp. 1579) afgivet 24/9. 3. beh. 25/9 (F. sp. 6491). Loven
stadfæstet, 30. september 1954. (Lovt. nr. 295).
Under behandlingen i folketinget af de lovforslag, der
omfattedes af den side 128 omtalte valutaplan, blev der fra
Tadikal side taget til orde for en skærpelse af reglerne ved
rørende afbetalingskøb.
Under henvisning hertil fremsatte justitsministeren i folke
tinget et lovforslag, hvorefter lov nr. 224 af 11. juni 1954 om
køb på afbetaling skulle træde i kraft straks i stedet for som
vedtaget den 1. januar 1955. Endvidere skulle mindsteudbe
talingen ved afbetalingskøb sættes op fra 15 pct. til 30 pct.
og andrage mindst 50 kr., dog således at denne skærpelse kunne
sættes ud af kraft ved kgl. anordning.
Herom anførtes i bemærkningerne til lovforslaget:
„Ved den nye afbetalingslov af 11. juni 1954, der først
træder i kraft den 1. januar 1955, er der i § 1, stk. 4, 1. pkt.,
truffet bestemmelse om, at sælgeren for gyldigt at kunne betinge
sig ret til at tage tingen tilbage eller tage ejendomsforbehold
over tingen skal være fyldestgjort for mindst 15 pct. af afbeta
lingsprisen ved tingens overgivelse til køberen, hvis sidste afdrag
-efter aftalen skal erlægges senere end 1 år efter tingens over
givelse, og ellers en tolvtedel af afbetalingsprisen.
På baggrund af landets nuværende økonomiske situation
har man fundet det ønskeligt, at ikrafttrædelsestidspunktet
for den nye afbetalingslov rykkes frem, og at den ovennævnte
procentsats, hvormed sælgeren skal fyldestgøres ved tingens
overgivelse til køberen, midlertidigt ændres til 30 pct. af af
betalingsprisen, samt at der indføres en ny midlertidig bestem
melse om, at der ved afbetalingskøb i alle tilfælde skal præsteres
en udbetaling på mindst 50 kr.“
Disse regler skulle gælde uden hensyn til afbetalingstidens
længde.
Ved fremsættelsen gjorde justitsministeren opmærksom på,
at det kunne diskuteres, hvorvidt man havde ramt den rigtige
procentsats, og at han var villig til at forhandle herom.
Lovforslaget mødte i folketinget kun delvis tilslutning,
idet der fra flere sider næredes betænkeligheder ved den fore-
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slåede lovændring, som adskillige erhvervsorganisationer havde
udtalt sig imod.
I det udvalg, hvortil sagen henvistes, enedes de socialde
mokratiske og radikale medlemmer om at indstille lovforslaget
til vedtagelse i en ændret affattelse, hvorom det hedder i
betænkningen:
„Efter denne ændrede affattelse sættes udbetalingen på
almindelige personautomobiler, motorcykler og knallerter til
40 pct. og på andre varer til 25 pct., idet man har næret betænke
lighed ved generelt at fastsætte udbetalingen til 30 pct. I stedet
har man foretrukket en noget højere udbetaling med hensyn
til ting, for hvilke den nuværende økonomiske situation har
gjort en begrænsning i forbruget særlig ønskelig, og for hvilke
udbetalingen i forvejen ligger højere end for de fleste andre
varer, medens mindsteudbetalingen iøvrigt er nedsat noget.
Flertallet kan tiltræde, at ændringerne i afbetalingslovens
§ 1 skal være midlertidige og skal kunne sættes ud af kraft ved
kgl. anordning. For at muliggøre en gradvis overgang til lovens
almindelige regel foreslås, at procentsatserne for mindsteudbe
talingen, både i tilfælde, hvor den efter lovforslaget er 40 pct.,
og i tilfælde, hvor den er 25 pct., skal kunne nedsættes admini
strativt, når landets økonomiske stilling tillader det, og at den
foreskrevne mindsteudbetaling på 50 kr. skal kunne nedsættes
eller bestemmelsen herom bortfalde. Både i tilfælde af fuld
stændig ophævelse af reglerne i lovforslagets § 1 og i tilfælde af
nedsættelse af den foreskrevne udbetaling skal finansudvalgets
tilslutning dog indhentes.“

Efter at lovforslaget i den ændrede affattelse var vedtaget
ved 2. behandling, gennemførtes det ved 3. behandling uden
yderligere ændringer med 86 stemmer (S og RV) mod 76 (V, KF
og DK), idet 7 medlemmer (DR og de grønlandske medlemmer)
afholdt sig fra at stemme.

122. Lov om ændring i lov om motorkøretøjer.
(Justitsminister Hans Hækkerup). [A. sp. 1533. — C. sp. 359].
Fremsat skriftligt i folketinget 14/x (F. sp. 2244). 1. beh. 22/i
(F. sp. 2694). Partiernes ordførere: Kjældgaard, From, Stæhr Jo-
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hansen, Axel Sørensen og Tholstrup. Henvist til udvalg på 17
medlemmer (Victor Gram, Bladt, Heising, Horn, Kai Jensen,
Wiggo Larsen [formand], Chr. Rasmussen, Ravn, From, Alfred
Bøgh, Holmberg, Thisted Knudsen, Østergaard, Stæhr Johan
sen, Poul Claussen, Jørgen Jørgensen (Ullerup) og Axel Søren
sen [næstformand]). Betænkning (B. sp. 343) afgivet 19/3.
(Ordfører: Victor Gram). 2. beh. 24/3 (F. sp. 4473). Henvist til
fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning (B. sp. 469) af
givet 25/3. 3. beh. 31/3 (F. sp. 4675). Loven stadfæstet 13. april
1954. (Lovt. nr. 122).
Ved loven foretages en ændring i lov nr. 144 af 1. juli
1927 om motorkøretøjer, som denne er ændret senest ved lov
nr. 111 af 31. marts 1953, gående ud på at motorvogne og
påhængs- og sættevogne fremtidig skal have to baglygter i stedet
for som hidtil kun een. Samtidig foreskrives det i overensstem
melse med bestemmelserne i den internationale færdselskon
vention af 19. september 1949, at disse køretøjer bagpå skal
være forsynet med to røde refleksanordninger; der opnås herved
en ekstra sikkerhed, der er af særlig betydning, såfremt bag
lygterne undtagelsesvis ikke er tændt under kørslen, hvad
enten dette skyldes uheld eller efterladenhed fra førerens side,
eller såfremt en motorvogn eller påhængsvogn — iøvrigt i
strid med færdselslovens § 31, stk. 5 — måtte være henstillet
uden tændte lygter.
Loven trådte i kraft 1. oktober 1954. På motorkøretøjer,
der er indregistreret inden dette tidspunkt, finder lovens
bestemmelser dog først anvendelse fra 1. januar 1955.
Ifølge det oprindelige lovforslag skulle sidstnævnte tidspunkt
være 1. oktober 1955, men man enedes i folketinget om at rykke
den fulde gennemførelse af lovens skærpede krav om lygteføring
frem til begyndelsen af 1955.
Ved fremsættelsen af lovforslaget anførte justitsministeren:
„Når jeg ikke har fundet det forsvarligt at lade ændringerne
afvente den forestående almindelige revision af motor- og færd
selsloven, skyldes dette de forholdsvis mange alvorlige kørsels
uheld, der er indtruffet som følge af, at køretøjer med dårlig
baglygte er blevet påkørt bagfra i mørke og tåge.
Forslagets gennemførelse medfører, at et stort antal køretøjer
skal have udskiftet deres baglygter og forsynes med refleks-
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anordninger, således at det er nødvendigt at fastsætte en vis
overgangstid som sket i forslagets § 2. Jo før man imidlertid kom
mer i gang med denne udskiftning, desto hurtigere opnås det
tilsigtede resultat: at undgå, at mangelfuld afmærkning bag på
motorkøretøjer er årsag til færdselsuheld.“
Lovforslaget henvistes efter 1. behandling til et udvalg, der
i sin betænkning udtaler:
„Der er enighed i udvalget om at tiltræde den foreslåede
bestemmelse om, at der skal være anbragt refleksanordninger på
motorvognes bagside. Udvalget har under samråd med justits
ministeren drøftet spørgsmålet om afmærkning med refleksanord
ninger af hestekøretøjer og cykler.
Ministeren har givet tilsagn om, at en afmærkning af heste
køretøjer vil blive overvejet i forbindelse med den kommende
revision af færdselsloven. I forbindelse med nævnte revision vil
endvidere spørgsmålet om en mere effektiv afmærkning af cykler
blive taget op til løsning. Såfremt det ikke vil være muligt at
fremsætte forslag til revision af færdselsloven i begyndelsen af
næste samling, vil ministeren fremsætte særligt forslag om af
mærkning af cykler.“
Venstres udvalgsmedlemmer mente, at de sikkerhedsmæssige
krav måtte være opfyldt med påbudet om refleksanordninger, og
fandt det ikke rimeligt at påføre ejere af gamle biler udgiften til
påmontering af en ekstra baglygte. De stillede derfor ændrings
forslag om, at motorvogne, der er indregistreret inden 1. oktober
1954, kun skulle have een baglygte.
Dette ændringsforslag forkastedes ved 2. behandling, mens
Tholstrup (DR) tog et af ham udenfor betænkningen stillet
ændringsforslag tilbage, efter at han havde fået tilsagn om, at
udvalget ville se på sagen mellem 2. og 3. behandling. Hvad
ændringsforslaget gik ud på, var, at de nye regler skulle træde
fuldtud i kraft 1. oktober 1954.
Ved 3. behandling vedtoges det som nævnt at fastsætte det
nævnte tidspunkt til 1. januar 1955.
Med denne ændring vedtoges lovforslaget med enstemmig
tilslutning, idet et grønlandsk medlem undlod at stemme.

123. Lov om forlængelse af lov nr. 55 af 29. februar
1952 om ændring i lov om motorkøretøjer m. v. (trak
torloven). (Justitsminister Hans Hœkkerup). [A. sp. 1535. —
C. sp. 287],
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Fremsat skriftligt i folketinget 14/x (F. sp. 2245). 1. beh. 22/x
(F. sp. 2689). Partiernes ordførere: Kjældgaard, From, Stæhr
Johansen, Axel Sørensen og Tholstrup. Henvist til udvalg på
17 medlemmer (Victor Gram, Bladt, Heising, Horn, Kai Jen
sen, Wiggo Larsen [formand], Chr. Rasmussen, Ravn, From,
Alfred Bøgh, Holmberg, Thisted Knudsen, Østergaard, Stæhr
Johansen, Paul Claussen, Jørgen Jørgensen (Ullerup) og Axel
Sørensen [næstformand]). Betænkning (B. sp. 329) afgivet 17/3.
(Ordfører: Victor Gram). 2. beh. 23/3 (F. sp. 4427). 3. beh.
25/3 (F. sp. 4528). Loven stadfæstet 31. marts 1954. (Lovt. nr. 76).
Ifølge § 18 i den såkaldte traktorlov (årbog 1951—52,
side 349) udløb loven med udgangen af marts måned 1954.
Erfaringerne efter lovens vedtagelse gav ikke justitsministeren
anledning til at stille forslag om reelle ændringer i loven, som
derfor foresloges forlænget for 2 år med en enkelt ændring i
affattelsen af indledningen til § 17 af rent formel art, nødvendig
gjort af, at lov nr. 127 af 31. marts 1950 og lov nr. 193 af
4. maj 1948 er bortfaldet.
I bemærkningerne til lovforslaget anføres:
„Når loven alene foreslås forlænget i 2 år og ikke foreslås gjort
permanent, skyldes det, at man, forinden der gennemføres en
permanent lovgivning på dette område, stadig ønsker at afvente
de yderligere erfaringer, som indhøstes i praksis. Det kan iøvrigt
bemærkes, at bestemmelser om traktorer m. v. vil indgå i det
kommende forslag til en almindelig revision af motor- og færd
selsloven.“
Lovforslaget mødte i folketinget tilslutning fra alle sider.
Det henvistes efter 1. behandling til et udvalg, der i sin enstem
mige betænkning udtaler:
„Udvalget har drøftet spørgsmålet om at indføre en adgang til
dispensation fra lovens bestemmelser om traktorkørsel, forsåvidt
angår mælkekørsel for udflyttere, men da der ikke har kunnet
opnås enighed herom, indstiller udvalget lovforslaget til vedtagelse
uforandret.“
Efter 2. behandling gik lovforslaget direkte til 3. behandling
uden fornyet udvalgsbehandling. Det vedtoges enstemmigt.
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124. Lov om tillæg til lov nr. 279 af 11. november
1931 vedrørende internationalprivatretlige bestemmelser
mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om
ægteskab, adoption Og Værgemål. (Justitsminister Hans
Hækkenip). [A. sp. 129. — C. sp. 27].
Fremsat skriftlig i folketinget 2O/io (F. sp. 182). 1. beh. 28/ia
(F. sp. 502). Partiernes ordførere: Nina Andersen, Vagn Bro,
Hanne Budtz og Else Zeuthen. 2. beh. 4/n (F. sp. 636). 3. beh.
6/n (F. sp. 770). Loven stadfæstet 17. november 1953. (Lovt. nr.
295).
Loven har følgende indhold:
Begeringen bemyndiges til ved kongelig anordning at sætte
i kraft bestemmelserne i den under 26. marts 1953 indgåede
overenskomst mellem Danmark, Finland, Island, Norge og
Sverige om ændring af konventionen mellem samme stater af
6. februar 1931 indeholdende internationalprivatretlige bestem
melser om ægteskab, adoption og værgemål.
Ved den i Stockholm den 6. februar 1931 indgåede konvention
mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige indehol
dende internationalprivatretlige bestemmelser om ægteskab,
adoption og værgemål tilvejebragtes der internationalprivatretlige
regler til lettelse af det mellemstatlige retlige samkvem mellem de
nordiske lande.
Ved lov nr. 279 af 11. november 1931 blev der tilvejebragt
hjemmel for gennemførelsen af de i konventionen indeholdte
regler, som derefter blev bekendtgjort ved bekendtgørelse nr.
323 af 28. december 1931 og sat i kraft ved anordning nr. 325
af 30. december 1931.
Konventionens afsnit om ægteskab indeholder i artikel 1 den
regel, at hvis en statsborger i en af de kontraherende stater vil
indgå ægteskab for en af de andre staters myndigheder, skal hans
ret til at indgå ægteskabet bedømmes efter loven i denne stat,
såfremt han i de sidste 2 år har været og fremdeles er bosat dér,
men ellers efter loven i den stat, hvor han har statsborgerret.
Efter artikel 2 gælder om lysning og vielse loven i den stat,
for hvis myndighed ægteskabet indgås.
I artiklerne 7—9 gives regler om separation og skilsmisse.
De bestemmelser i konventionen, som ændres ved den i marts
1953 indgåede overenskomst, vedrører alene ægteskabsretten.
„Den væsentligste ændring er“, udtalte justitsministeren ved
fremsættelsen af forslaget til den heromhandlede lov, „at der ved
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en. tilføjelse til konventionens artikel 2 tilvejebringes hjemmel for,
at lysning, der er foregået i et af de nordiske lande, i vidt omfang
kan danne grundlag for en vielse i et af de andre lande. Konven
tionens hovedregel i artikel 1 er den, at en statsborger i en af de
kontraherende stater, der vil indgå ægteskab for en af de andre
staters myndigheder, skal have sin ret til at indgå ægteskabet
bedømt efter loven i denne stat, såfremt han i de sidste 2 år har
været bosat dér og fremdeles er bosat dér, men ellers efter loven
i den stat, hvor han har statsborgerret. Efter artikel 2 gælder om
lysning og vielse loven i den stat, for hvis myndighed ægteskabet
indgås. Ved lysning forstås her ikke blot kundgørelsen om det
påtænkte ægteskab, men også fremgangsmåden ved den forud
gående prøvelse af ægteskabsbetingelsernes tilstedeværelse.
Den nye regel i artikel 2, stk. 2, går ud på, at lysning — her
under prøvelse af ægteskabsbetingelserne — i vielseslandet ikke
kræves, hvis lysning er foretaget i et af de andre nordiske lande
og denne lysning stadig har virkning, dog med den indskrænk
ning, at det anførte kun gælder, såfremt der ved prøvelsen af
ægteskabsbetingelserne i lysningslandet er anvendt samme lov,
som ville være blevet anvendt i vielseslandet, hvis ægteskabs
betingelserne var blevet prøvet dér.
Dette vil imidlertid være tilfældet i de praktisk vigtigste
grupper af eksempler. Jeg tillader mig herom nærmere at henvise
til motiverne til lovforslaget.
De andre ændringer, der foreslås i konventionen, består i
ophævelsen af nogle i artikel 7 og 9 vedrørende Finland optagne
særregler, der ved konventionens indgåelse var motiveret med, at
separationsinstituttet var ukendt i Finland. Da separationsinsti
tuttet er indført i Finland i 1948, er disse særregler nu overflødige.
Idet jeg kan oplyse, at de til gennemførelsen af overenskomsten
nødvendige lovbestemmelser allerede er vedtaget i Norge og
Sverige, skal jeg med disse bemærkninger anbefale lovforslaget til
hurtig og velvillig behandling i det høje ting.“
Lovforslaget vedtoges i folketinget uændret og enstemmigt,
idet de 2 grønlandske repræsentanter afholdt sig fra at stemme.

125. Lov om tillæg til lov nr. 283 af 11. november
1931 angående inddrivelse af underholdsbidrag, fast
satte i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige.
(Justitsminister Hans Hœkkerup). [A. sp. 157. — C. sp. 29].
Fremsat skriftligt i folketinget 2O/io (F. sp. 184). 1. beh.
28/10 (F. sp. 502). Partiernes ordførere: Nina Andersen, Vagn
Bro, Hanne Budtz og Else Zeuthen. 2. beh. 4/n (F. sp. 636).
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3. beh. 6/n (F. sp. 771). Loven stadfæstet 17. november 1953.
(Lovt. nr. 296).
Loven har følgende indhold:
Regeringen bemyndiges til ved kongelig anordning at sætte
i kraft bestemmelserne i den under 1. april 1953 indgåede
overenskomst mellem Danmark, Finland, Island, Norge og
Sverige om ændring af konventionen mellem samme stater af
10. februar 1931 angående inddrivelse af underholdsbidrag.
Ved den i Oslo den 10. februar 1931 mellem Danmark, Fin
land, Island, Norge og Sverige indgåede konvention angående
inddrivelse af underholdsbidrag blev der tilvejebragt bestemmel
ser om adgang til under visse betingelser umiddelbart i de andre
kontraherende stater at inddrive underholdsbidrag fastsatte i et
af de nordiske lande.
Ved lov nr. 283 af 11. november 1931 blev der tilvejebragt
hjemmel til gennemførelse af de i konventionen indeholdte reg
ler, som derefter blev bekendtgjort ved bekendtgørelse nr. 324
af 28. december 1931 og sat i kraft ved anordning nr. 326 af 30.
december 1931.
Efter at Norge i 1949 havde indført bestemmelser om, at visse
ikke retskraftige bidragsafgørelser kan fuldbyrdes på samme
måde som retskraftige domme, blev der rejst spørgsmål om at
udvide konventionens område til at omfatte inddrivelsen af
bidrag i henhold til sådanne afgørelser, og under de herom mellem
de af konventionen omfattede lande førte forhandlinger toges
spørgsmålet om ændring af enkelte bestemmelser i artiklerne 1,
2 og 3 i konventionen op til overvejelse. Resultatet af disse for
handlinger blev den under 1. april 1953 i Oslo underskrevne
overenskomst om ændringer i nævnte konvention, og nærværende
lov har til formål at skabe hjemmel for de vedtagne ændringers
gennemførelse.
Den nye bestemmelse vedrørende fuldbyrdelse af ikke rets
kraftige domme er optaget i konventionen af 1931 ved en ændring
af dennes art. 1, stk. 1. Denne ændring er uden betydning for
inddrivelse af underholdsbidrag på grundlag af danske bidrags
resolutioner.
Samtidig har man ved en ændring af art. 1, stk. 3, udvidet
adgangen tü i henhold til konventionen at inddrive bidrag til et
barn udenfor ægteskab. Selvom en bidragspligtig ikke havde
statsborgerret eller bopæl i en stat, hvor underholdspligten over
for barnet er fastsat ved dom eller forelæg, skal det fremtidig
være tilstrækkeligt grundlag for inddrivelse i henhold til kon
ventionen, at stævningen eller forelægget i behørig tid er kommet
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til hans kundskab. Efter konventionens oprindelige affattelse
kræves det, at stævningen er kommet til hans kundskab, medens
han opholdt sig i staten.
I art. 2 er der af hensyn til en påtænkt forenkling af bidrags
sagerne i Norge foretaget en ændring i angivelsen af den for Nor
ges vedkommende kompetente myndighed til afsendelse og mod
tagelse af begæringer om inddrivelse af bidrag.
En anden ændring i art. 2 er overvejende af redaktionel
karakter, hvilket også gælder en i art. 3 foretagen ændring.
Ved fremsættelsen af lovforslaget oplyste justitsministeren,
at den til gennemførelse af overenskomsten fornødne lovhjem
mel allerede var tilvejebragt for Norges og Sveriges vedkom
mende.
Lovforslaget vedtoges i folketinget uændret og enstemmigt,
idet de 2 grønlandske repræsentanter afholdt sig fra at stemme.

126. Lov om ændringer i lov om rettens pleje m. v.
(I anledning af grundloven af 5. juni 1953). (Justitsmi
nister Hans Hækkerup). [A. sp. 1509. — C. sp. 593].
Fremsat skriftligt i folketinget 14/x (F. sp. 2233). 1. beh. 2Q/1
(F. sp. 2584). Partiernes ordførere: Peter Jørgensen, Helga Pe
dersen, Rasting, Ingeborg Refslund Thomsen, Aksel Larsen og
Hans Hansen (Rørby). Henvist til udvalg på 17 medlemmer
(Edel Saunte, Kaj Andresen, Boye Hansen, Lysholt Hansen,
Peter Jørgensen, Kjældgaard, Viola Nørløv [formand], Sofie
Pedersen, Helga Pedersen, Vagn Bro, Thisted Knudsen, Peter
Larsen, Lorentzen, Rasting, Kristen Amby, Gottschalck-Hansen og Ingeborg Refslund Thomsen [næstformand]). Betænk
ning (B. sp. 609) afgivet 2Q/4. (Ordfører: Edel Saunte). 2. beh.
7/6 (F. sp. 5088). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. 3. beh.
13/5 (F. sp. 5242). Loven stadfæstet 11. juni 1954. (Lovt. nr. 173).
Ved loven gennemføres en række ændringer i retsplejeloven,
foranlediget af nye bestemmelser i grundloven af 5. juni 1953.
I retsplejelovens §§ 43, 71, 74,169, 667, 701 og 800 foretages
rent redaktionelle ændringer.
Som følge af bestemmelsen i den nye grundlovs § 61, sidste
punktum, hvorefter særdomstole med dømmende myndighed
ikke kan nedsættes, ophæves retsplejelovens § 21, stk. 2 og 3,
og der gives paragraflens 1. stk. følgende affattelse:

1953/
71954

Vedtagne love (justitsmin.)

387

„Regeringens ret til at anordne ekstraordinære retter ved
bliver indtil videre i sit nuværende omfang, dog at særdomstole
med dømmende myndighed ikke kan nedsættes. De ekstraordinære
retter skal i sager, der omfattes af nærværende lov, anvende
denne lovs regler bortset fra bestemmelserne om retskredsenes
grænser, og deres afgørelser kan påkæres umiddelbart til Høje
steret.“
Ligeledes som følge af grundlovens § 61 ophæves med loven
§ 55 i skadesforsikringsloven, efter hvilken bestemmelse rege
ringen hidtil havde kunnet nedsætte kommissarier til behand
ling af et forsikringsselskabs konkursbo.
Ifølge grundlovens § 78, stk. I, skal sager om opløsning af
politiske foreninger uden særlig tilladelse kunne indbringes for
rigets øverste domstol. Som følge heraf ændres retsplejelovens
regel i § 966 om, at en landsretsdom i en fra underretten ind
anket sag i reglen ikke yderligere kan påankes, så at denne be
stemmelse ikke længere gælder for sager om opløsning af politi
ske foreninger.
Hovedbestemmelserne i den gennemførte lov er imidlertid
de nye regler om domstolsprøvelse af administrativt bestemt fri
hedsberøvelse, hvilke regler er nødvendiggjort af grundlovens
§71, stk. 6, der er sålydende:
„Udenfor strafferetsplejen skal lovligheden af en friheds
berøvelse, der ikke er besluttet af en dømmende myndighed, og
som ikke har hjemmel i lovgivningen om udlændinge, på begæ
ring af den, der er berøvet sin frihed, eller den, der handler på
hans vegne, forelægges de almindelige domstole eller anden
dømmende myndighed til prøvelse. Nærmere regler herom fast
sættes ved lov.“
Ved loven gennemføres regler om indbringelse for de al
mindelige domstole af sådan frihedsberøvelse, hvis lovlighed
efter grundlovsbestemmelsen skal kunne kræves forelagt en
dømmende myndighed.
Grundlovsbestemmelsen omfatter følgende former for ad
ministrativt bestemt frihedsberøvelse:
Fjernelse af børn fra hjemmet efter reglerne om børnefor25*
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sorg i lov om offentlig forsorg, jfr. bkg. nr. 475 af 31. august
1946.
Tvangsisolering af smitsomt syge i henhold til lov nr. 138
af 10. maj 1915 om foranstaltninger mod smitsomme sygdom
mes udbredelse, lov nr. 145 af 12. marts 1918 om foranstaltnin
ger til tuberkulosens bekæmpelse og lov nr. 67 af 31. marts 1953
om karantæneforanstaltninger mod smitsomme sygdomme.
Afsoning af underholdsbidrag i henhold til lov nr. 133 af
7. maj 1937 § 12 og lov om offentlig forsorg § 14, jfr. bkg. nr.
475 af 31. august 1946.
Frihedsberøvelse overfor åndssvage i henhold til lov nr.
171 af 16. maj 1934.
Frihedsberøvelse overfor sindssyge i henhold til lov nr. 118
af 13. april 1938.
Frihedsberøvelse overfor kønssyge i henhold til lov nr. 193
af 4. juni 1947.
Frihedsberøvelse overfor forsømmelige forsørgere, alkoho
lister, erhvervs- og subsistensløse m. fl. i henhold til reglerne i
lov om offentlig forsorg, jfr. bkg. nr. 475 af 31. august 1946.
Samtidig med gennemførelsen af den heromhandlede lov
gennemførtes love indeholdende nye regler vedrørende de i den
ovennævnte lovgivning under justitsministeriets, indenrigs- og
boligministeriets og socialministeriets resort forekommende for
mer for administrativ frihedsberøvelse.
De nye regler i retsplejeloven om prøvelse af administrativt
bestemt frihedsberøvelse indføjes ved nærværende lov som et
nyt kapitel 43 a i retsplejeloven, hvis paragraffer — med nogle
udeladelser — optrykkes i det følgende tillige med enkelte til
føjelser.
Kapitel 43 a. Prøvelse af administrativt bestemt frihedsbe
røvelse.
§ 468. Reglerne i dette kapitel finder, når andet ikke er
bestemt ved lov, anvendelse ved frihedsberøvelse udenfor straf
feretsplejen, der ikke er besluttet af en dømmende myndighed,
og som ikke har hjemmel i lovgivningen om udlændinge.
Reglerne er ved forhandling med indenrigsministeriet og social
ministeriet søgt udformet således, at de er anvendelige på prø-
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velse af enhver administrativt bestemt frihedsberøvelse, hvis lov
lighed efter grundloven skal kunne prøves af en dømmende myn
dighed.
I overensstemmelse med grundlovsbestemmelsen finder de
anførte regler ikke anvendelse ved frihedsberøvelse indenfor
strafferetsplejen, hvorom regler findes i retsplejelovens 4. bog, og
heller ikke ved frihedsberøvelse, som har hjemmel i lovgivningen om
udlændinge, jfr. lov nr. 224 af 7. juni 1952 om udlændinges adgang
til landet m. v.

§ 469. Begærer den, der administrativt er berøvet sin frihed,
eller den, som handler på hans vegne, at frihedsberøvelsens lov
lighed prøves af retten, skal den myndighed, som har besluttet
frihedsberøvelsen eller nægtet at ophæve den, forelægge sagen
for underretten på det sted, hvor den, om hvis frihedsberøvelse
der er spørgsmål, har bopæl (hjemting), jfr. § 235.
Forelæggelsen for retten skal finde sted inden 5 søgnedage
efter begæringens fremsættelse ............ Indbringes sagen for
en domstol, der ikke er rette værneting, henviser dommeren
sagen til rette værneting.
Begæring om sagens indbringelse for retten hindrer ikke
frihedsberøvelsens iværksættelse eller opretholdelse, medmindre
retten bestemmer det.
Begæring om sagens indbringelse for retten efter reglerne
i dette kapitel skal fremsættes inden 4 uger efter frihedsberø
velsens ophør. Senere fremsættelse af begæringen kan indtil
6 måneder efter frihedsberøvelsens ophør undtagelsesvis tillades
af justitsministeren, når der foreligger særlig grund til at afvige
fra fristen.
Er lovligheden af den pågældende frihedsberøvelse stad
fæstet ved dom, kan begæring om fornyet prøvelse ikke rejses
med pligt for den besluttende myndighed efter denne paragraf,
forinden der er forløbet sådan frist, som måtte være fastsat i
vedkommende særlige lov.
Krav om erstatning af det offentlige for ulovlig frihedsberø
velse skal efter begæring pådømmes under sagen om friheds
berøvelsens lovlighed. Retten kan dog udskyde erstatnings
spørgsmålet til behandling efter afgørelsen om frihedsberøvel
sens lovlighed.
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Har de pågældende i længere tid haft ophold på hospital eller
anstalt, og forbindelsen med den tidligere bopæl er afbrudt, anta
ges de at have hjemting på det sted, hvor anstalten er beliggende.
Denne praksis vil være vel anvendelig også i de heromhandlede
sager. Hvis sagerne altid skulle behandles ved anstaltens værne
ting, ville mange sager komme for samme domstol. Hertil kommer,
at det må anses for at være af væsentlig betydning, at sagen bliver
behandlet af den ret, der har kendskab til den frihedsberøvedes
milieu.
Overskrides de i 4. stk. fastsatte frister, er den pågældende
henvist til sagsanlæg efter de almindelige regler om borgerlige
sager.

§ 470. Som parter anses den, om hvis frihedsberøvelse der
er spørgsmål, den, der handler på hans vegne, samt den beslut
tende myndighed.
Retten beskikker en sagfører til at varetage dens tarv,
hvis frihedsberøvelse sagen angår, medmindre han ikke ønsker
det. På begæring kan retten endvidere, når der skønnes at
være fornøden anledning dertil, beskikke en sagfører for den
besluttende myndighed.
§ 471. Retten drager omsorg for sagens oplysning og træffer
selv bestemmelse om afhøring af parter og vidner samt om til
vejebringelse af udtalelser fra sagkyndige og af andre bevis
midler.
§ 472. Efter at parterne har haft lejlighed til at udtale sig,
og bevisførelsen er sluttet, afgør retten ved dom, om friheds
berøvelsen som lovlig bør stå ved magt, eller om den vil være
at ophæve.
Udebliver nogen af parterne uden oplyst lovligt forfald,
afgør retten, om frihedsberøvelsens lovlighed kan prøves på det
foreliggende grundlag, eller om udsættelse skal finde sted.
§ 473. Retten kan bestemme, at der ved offentlig gengi
velse af forhandlingen i retten og af dommen ikke må ske
offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for nogen af de
under sagen nævnte personer. Overtrædelse af sådant forbud
straffes med bøde.
§ 474. Om salær og godtgørelse for udlæg til de beskikkede
sagførere gælder samme regler som i tilfælde, hvor der er med-
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delt fri proces, jfr. §§ 331 og 336. Retten kan bestemme, at også
andre udgifter skal afholdes på denne måde.
Retten bør kun, når der er særlig anledning dertil, pålægge
en part helt eller delvis at udrede sagsomkostninger.
§ 475. Anke sker ved meddelelse til underretsdommeren.
Ankefristen er 14 dage fra dommens afsigelse. Anke kan dog
undtagelsesvis tillades af justitsministeren indtil et år efter
dommens afsigelse.................
Om sagens behandling i landsretten gælder tilsvarende reg
ler som fastsat for underretsbehandlingen.
Anke til Højesteret kan kun ske, når justitsministeren und
tagelsesvis tillader det. Andragende herom må fremsættes inden
et år efter landsretsdommens afsigelse.
Anke har kun opsættende virkning, når det bestemmes af
den ret, hvis afgørelse påankes, eller af den ret, til hvilken anke
sker.
Ved 1. behandling fik lovforslaget en velvillig modtagelse af
samtlige partiers ordførere. Peter Jørgensen (S) gav udtryk for
glæde over den foreslåede bestemmelse i § 474, hvorefter der skal
gælde samme regler med hensyn til salærer og godtgørelse for
udlæg til de beskikkede sagførere som i tilfælde, hvor der er med
delt fri proces.
Helga Pedersen (V) fandt det rigtigt, at den dømmende myn
dighed, som man ifølge grundloven skal anvende ved prøvelse af
lovligheden af administrativ frihedsberøvelse, bliver de alminde
lige domstole og ikke specialdomstole, hvis behandlingsmåde a
sagerne let vil nærme sig den administrative form, som man netop
stræber efter at komme bort fra.
Aksel Larsen (DK) tilsluttede sig lovforslaget og erklærede, at
det var et stort fremskridt, at der blev gennemført en lovgivning
om administrativ frihedsberøvelse, en reform, som hans parti i en
årrække i forfatningskommissionen havde talt for. Han fremførte
en del indvendinger mod enkeltheder i lovforslaget og anmodede
om, at udvalget undersøgte disse spørgsmål. Bl. a. ønskede han,
at den i de enkelte særlove optagne bestemmelse om, at de pågæl
dende skal underrettes om deres ret til at få deres sag for en dom
stol, også optoges i det nye kapitel i retsplejeloven, som han be
tragtede som hovedloven på dette område. Yderligere ønskede
Aksel Larsen en klarere formulering af § 469, stk. 1, om hvem
der på den indlagtes vegne kan begære sagen forelagt en domstol
til prøvelse.
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Lovforslaget underkastedes en grundig udvalgsbehandling
sammen med alle de fremsatte lovforslag om ændringerne i sær
lovgivningen vedrørende administrativt bestemt frihedsberøvelse.
Fra Østre Landsret modtog udvalget en henvendelse, der er op
trykt som bilag til betænkningen, med forslag om en anden for
mulering af kapitel 43 a. Justitsministeren kunne ikke tiltræde
dette forslag og motiverede dette nærmere i en skrivelse til ud
valget, der ligeledes er optrykt som bilag.
Udvalget tilsluttede sig enstemmigt justitsministerens oprinde
lige lovforslag, bortset fra at der skulle indføjes en bestemmelse
om, at loven skulle forelægges folketinget til revision i folketings
året 1957—58.
Ved 2. behandling udtalte Edel Saunte som udvalgets ordfører,
at der i udvalget var overordentlig sympati for de synspunkter,
der var fremført i Østre Landsrets henvendelse, men da de 10 lov
forslag dannede et samlet kompleks, ville det ikke være muligt
at tage enkelte bestemmelser ud af hovedloven uden samtidig at
komme til at vanskeliggøre gennemførelsen af andre bestemmel
ser. Ordføreren redegjorde endvidere for udvalgets arbejde med
en række problemer og fremhævede herunder de førte drøftelser
om, hvad der egentlig forstås ved frihedsberøvelse, hvordan de
pågældende kan blive underrettet om deres ret til domstolsprø
velse, og hvem der skal kunne møde for den inddragende myndig
hed.
Under hensyn til at udvalget stod usikkert overfor, hvordan
lovkomplekset ville komme til at virke, foreslog udvalget den
ovenfor nævnte revisionsbestemmelse, som vedtoges.
Efter udvalgsbehandlingen mellem 2. og 3. behandling ind
stillede udvalget lovforslaget til vedtagelse i den form, som der er
redegjort for ovenfor, og det vedtoges ved 3. behandling enstem
migt med 135 stemmer.

127. Lov om ændringer i lov nr. 118 af 13. april 1938
om sindssyge personers hospitalsophold. (Justitsminister
Hans Hækkerup). [A. sp. 1505. — C. sp. 599].
Fremsat skriftligt i folketinget 14/x (F. sp. 2233). 1. beh. 20/x
(F. sp. 2598). Partiernes ordførere: Peter Jørgensen, Helga Pe
dersen, Gottschalck-Hansen, Ingeborg Refslund Thomsen, Aksel
Larsen og Hans Hansen (Rørby). Henvist til samme udvalg
som forslag til lov om ændringer i lov om rettens pleje m. v.
(I anledning af grundloven af 5. juni 1953) m. fl. lovforslag
(se nr. 126). Betænkning (B. sp. 609) afgivet 29/4. (Ordfører:
Edel Saunte). 2. beh. 7/5 (F. sp. 5088). Henvist til fornyet ud-
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valgsbehandling. 3. beh. 13/s (F. sp. 5242). Loven stadfæstet 11.
juni 1954. (Lovt. nr. 175).
Loven står i forbindelse med den samtidig gennemførte
lov om ændringer i retsplejeloven angående administrativt be
stemt frihedsberøvelse (se nr. 126) og går ud på at bringe §§ 9
og 10 i loven om sindssyge personers hospitalsophold i overens
stemmelse med den nye grundlovs § 71, stk. 6, hvorefter spørgs
målet om lovligheden af administrativt bestemt frihedsberø
velse bortset fra visse undtagelser skal kunne forelægges de
almindelige domstole eller anden dømmende myndighed til prø
velse.
Ifølge den hidtil gældende lovs § 9, stk. 2, skal den behand
lende læge, såfremt en begæring om udskrivning af hospitalet
afslås, på forlangende af den, der har fremsat begæring om
udskrivning, forelægge sagen for justitsministeren, der afgør,
om udskrivning skal finde sted. Denne ordning opretholdes med
den gennemførte nye affattelse af § 9, stk. 2, således at det er
justitsministerens afgørelse af spørgsmålet om tilbageholdelse,
som kan begæres forelagt retten, men som noget nyt fastsættes
en frist på en måned, inden hvilken ministeriets afgørelse skal
foreligge. Yderligere fastsættes i et nyt stk. 3 til § 9, at der, når
justitsministeren har bestemt, at udskrivning skal nægtes, skal
gives den, der har begæret udskrivning, meddelelse derom. Sam
tidig skal vedkommende gøres bekendt med, at spørgsmålet om
lovligheden af tilbageholdelsen kan forelægges retten i overensstem
melse med retsplejelovens kapitel 43 a.
Ved tilføjelse af et nyt stk. 3 til lovens § 10, der omhandler
de såkaldte farlighedsdekreter udstedt af overøvrigheden overfor
sindssyge personer, hvis sygdom rummer fare for retssikker
heden, bestemmes, at spørgsmålet om lovligheden af anbrin
gelsen eller tilbageholdelsen også kan kræves forelagt retten.
Ved 1. behandling fik lovforslaget en velvillig modtagelse fra
alle sider, og det blev henvist til behandling i det udvalg, der ned
sattes til behandling af lovforslagene om administrativ friheds
berøvelse.
Under forarbejderne til loven havde man været inde på, om
det måtte være at foretrække, at afgørelsen af disse sager blev
henlagt under nævn med dømmende myndighed. Ifølge bilagene
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til udvalgets betænkning lagde imidlertid såvel retslægerådet som
sindssygevæsenet megen vægt på, at det ikke blev sindssyge
hospitalerne eller disses overlæger, der kom til at optræde som
parter i disse sager, hvilket var af største betydning for sindssyge
hospitalernes arbejde. De nævnte myndigheder kunne derfor til
slutte sig justitsministerens forslag, hvorefter justitsministeriet
gøres til part i sagen. Ved 2. behandling udtalte udvalgets ord
fører, at udvalget kunne tilslutte sig dette synspunkt, og udval
get indstillede enstemmigt lovforslaget til vedtagelse, dog med
den tilføjelse, at loven skulle optages til revision i folketingsåret
1957—58.
Lovforslaget vedtoges ved 3. behandling enstemmigt.

128. Lov om ændringer i lov om retsafgifter i doms
sager m. m. (Justitsminister Hans Hækkerup). [A. sp. 1487.
— C. sp. 591].
Fremsat skriftligt i folketinget 14/i (F. sp. 2234). 1. beh. 20/i
(F. sp. 2584). Partiernes ordførere: Peter Jørgensen, Helga Pe
dersen, Rasting, Ingeborg Refslund Thomsen, Aksel Larsen og
Hans Hansen (Rørby). Henvist til samme udvalg som forslag
til lov om ændringer i lov om rettens pleje m. v. (I anledning af
grundloven af 5. juni 1953) m. fl. lovforslag (se nr. 126). Be
tænkning (B. sp. 609) afgivet 29/4. (Ordfører: Edel Saunte).
2. beh. 7/5 (F. sp. 5088). Henvist til fornyet udvalgsbehandling.
3. beh. 13/5 (F. sp. 5242). Loven stadfæstet 11. juni 1954. (Lovt.
nr. 174).

Loven står i forbindelse med den samtidig gennemførte lov
om ændringer i retsplejeloven angående administrativt bestemt
frihedsberøvelse (se nr. 126) og går ud på, at sagerne om prøvelse
af sådan frihedsberøvelse skal være fritaget for retsafgift, jfr.
retsafgiftslovens § 16.
Under behandlingen i folketinget indføjedes den rent re
daktionelle ændring i retsafgiftslovens § 16, nr. 2, at ordene
„rigsdagens ting“ ændredes til „folketinget“.
Lovforslaget fik tilslutning fra alle sider i folketinget og ved
toges enstemmigt.
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129. Midlertidig lov for Færøerne om pantsætning
af fangst. (Justitsminister Hans Hækkerup). [A. sp. 841. —
C. sp. 47].
Fremsat skriftligt i folketinget 17/n (F. sp. 930). 1. beh.
20/n (F. sp. 1116). Partiernes ordførere: P. M. Dam, Johan
Poulsen, Baagø-Hansen og Steen. 2. beh. 24/n (F. sp. 1139).
3. beh. 26/n (F. sp. 1234). Loven stadfæstet 10. december 1953.
(Lovt. nr. 324).
Loven gælder for 1954 og svarer ganske til, hvad der i
henhold til lov nr. 45 af 18. marts 1953 (årbog 1952—53, side
402) var gældende for 1953.

I bemærkningerne til det af justitsministeren fremsatte lov
forslag udtales:
,,Færøernes landsstyre har vedtaget et forslag til midlertidig
lov for Færøerne om pantsætning af fangst gældende for året
1954, hvilket forslag er enslydende med loven af 1953, og henstillet
at forslaget forelægges folketinget.
Statsministeriet har anbefalet, at forslaget søges gennemført.
Da justitsministeriet må anse det for rimeligt, at den ved
lovene af 1952 og 1953 trufne ordning, hvis formål var at lette
vilkårene for tilvejebringelse af kredit til det færøske fiskeris
udrustning, kommer til at gælde også for året 1954, fremsættes
nærværende lovforslag, der ganske svarer til det af Færøernes
landsstyre vedtagne forslag.“
Lovforslaget vedtoges uændret og enstemmigt.

130. Lov om vederlagsfri undervisning m. v. i de
offentlige højere almenskoler. (Undervisningsminister Bom
bolt). [A. sp. 2301. — C. sp. 831].
Fremsat mundtligt i folketinget 10/3 (F. sp. 3922). 1. beh.
18/3 (F. sp. 4353). Partiernes ordførere: Horn, Henry Christensen,
Karl Olsen, Jørgen Jørgensen (Lejre), Alfred Jensen og Søren Ole
sen. Henvist til samme udvalg som forslag til lov om „Ungdom
mens uddannelsesfondes forvaltning og virksomhed (se side 549).
Betænkning (B. sp. 1009) afgivet 19/5. (Ordfører: Horn). 2. beh.
25/5 (F. sp. 5699). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Til
lægsbetænkning (B. sp. 1135) afgivet 26/5. 3. beh. 1/6 (F. 5970).
Loven stadfæstet 11. juni 1954. (Lovt. nr. 194).
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Loven har følgende indhold:

§ 1. Undervisningen i de af staten og kommunerne drevne
højere almenskoler er vederlagsfri.
Undervisningen er ligeledes vederlagsfri i de til den eksa
mensfri afdeling af folkeskolen knyttede klasser for børn over
den undervisningspligtige alder og de i henhold til folkeskole
loven af 18. maj 1937 § 2, stk. 2, oprettede fortsættelsesklasser og
kursus til almindelige forberedelseseksamen ved folkeskolen på
landet.
§ 2. Læremidler, der benyttes ved undervisningen i de i § 1
nævnte skoler, stilles til rådighed for eleverne, således at de
hermed forbundne udgifter for statsskolernes vedkommende
afholdes af statskassen, for de kommunale skolers vedkom
mende af kommunen.
§ 3. For elever, der efter meddelelse til hjemstedskommu
nen optages i en af de i § 1 nævnte kommunale skoler m. v.
udenfor denne, kan den del af udgiften til undervisning og
læremidler, der normalt afholdes af kommunen, kræves refun
deret af hjemstedskommunen efter nærmere af undervisnings
ministeren efter forhandling med indenrigs- og boligministeren
fastsatte bestemmelser.
§ 4. For ophold på statens kostskoleafdélinger betales en
afgift, der fastsættes af undervisningsministeren efter forhand
ling med folketingets finansudvalg.
Forfaldne afgifter kan inddrives ved udpantning efter de
for personlige skatter til staten gældende bestemmelser.
§ 5. Lov nr. 169 af 20. marts 1918 § 4 og lov nr. 385 af
30. juni 1919 om skoleafgift m. m. som ændret ved lov nr. 138
af 29. marts 1924 ophæves.
Skoleafgiften i henhold til nævnte lovbestemmelser for
børn i undervisningspligtig alder i Københavns, Frederiksberg
og Gentofte kommuners eksamensskoleklasser opkræves sidste
gang med de den 31. maj 1953 for kvartåret maj—juli 1953
forfaldne beløb, jfr. skoleafgiftslovens § 10.
Skoleafgiften for børn over undervisningspligtig alder i
nævnte kommuners eksamensskoleklasser samt for børn i sta-
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tens højere almenskoler opkræves sidste gang med de den 31.
maj 1954 for kvartåret maj—juli forfaldne beløb.
Andre kommuners adgang til at opkræve skoleafgift for
børn over undervisningspligtig alder bortfalder senest 1. august
1954.
Bestemmelserne i nærværende lovs § 2 træder i kraft fra
begyndelsen af skoleåret 1954—55.
§ 6. Undervisningsministeren bemyndiges til — forsåvidt
angår skolerne i hovedstadskommunerne efter forhandling med
kommunalbestyrelserne — at træffe de nærmere bestemmelser
angående lovens gennemførelse.
§ 3 indføjedes i folketinget, hvor man ligeledes ændrede de i
§ 5, stk. 3 og 4, oprindelig foreslåede frister.
I bemærkningerne til lovforslaget anføres bl. a. :
„Medens den tidligere grundlovs § 83, stk. 1, indeholdt be
stemmelser om, at „børn, hvis forældre ikke har evner til at sørge
for deres oplærelse, har ret til fri undervisning i folkeskolen“,
bestemmer Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1953 i § 76, 1.
punktum, at „alle børn i den undervisningspligtige alder har ret
til fri undervisning i folkeskolen“.
Betydningen af den ændrede affattelse af denne grundlovs
bestemmelse, hvorefter adgangen for undervisningspligtige børn
til fri undervisning i folkeskolen, herunder eksamensmellemskolen,
gøres uafhængig af forældrenes økonomiske kår, er i det væsentlige
en sikring af en i praksis allerede gennemført og efter de godkendte
skoleplaner gældende ordning; de enkelte afvigelser fra denne
ordning, som endnu ved grundlovens ikrafttræden måtte findes,
er nu uden gyldighed og iøvrigt uden økonomisk rækkevidde.
For statsskolernes mellem-, real- og gymnasieklasser og for de
tilsvarende klasser ved de kommunale skoler i København, Frede
riksberg og Gentofte, der omfattes aflov nr. 385 af 30. juni 1919 om
skoleafgift m. m., som ændret ved lov nr. 318 af 29. marts 1924.
jfr. for hovedstadskommunerne lov nr. 169 af 20. marts 1918 § 4,
har der dog været opkrævet en skoleafgift efter en progressiv
skala i forhold til forsørgerens indtægt, nærmere fastsat på de
årlige finanslove.
Efter at adgangen til at opkræve skoleafgift for undervisnings
pligtige børn i de kommunale eksamensskoler nu er bortfaldet
med grundloven af 5. juni 1953, anser man det for en nødvendig
konsekvens heraf også at lade afgiften for de børn i tilsvarende
aldersklasser, der undervises i statsskolerne, bortfalde.
Man må tillige ønske, at der sikres adgang til vederlagsfri un
dervisning også for unge over undervisningspligtig alder, således
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at de ikke af skoleafgiftskravet hindres i at tage den uddannelse,
hvortil deres evner kvalificerer dem. Man foreslår derfor i over
ensstemmelse med ungdomskommissionens forslag i betænkning
I, Gymnasiet, pag. 53, at skoleafgiftslovens bestemmelser i det
hele ophæves — dog med bibeholdelse af bestemmelserne om op
holdsafgift ved statens kostskoler — og at i det hele al skoleafgift
ved de offentlige skoler, såvel de højere almenskoler som folke
skolen, bortfalder.
Disse skoleafgifter for børn udover den undervisningspligtige
alder betyder en stor byrde for mange forsørgere, men udgør kun
ubetydelige indtægtsbeløb for stat og kommuner i sammenligning
med udgifterne til skolernes drift. For finansåret 1952—53 ud
gjorde indtægten af skoleafgifter for staten ialt 1 329 265 kr. og
for hovedstadskommunerne 426 948 kr.
Endelig foreslår man, ligeledes i overensstemmelse med de af
ungdomskommissionen fremførte synspunkter, se betænkning I,
Gymnasiet, pag. 52, at også de nødvendige læremidler stilles gratis
til rådighed for elever i de offentlige højere almenskoler.
Den gældende ordning, hvorefter læremidlerne for de heromhandlede børn principielt bekostes af forældrene, når bortses fra,
hvad der følger af folkeskolelovens § 14, jfr. nedenfor ad § 2, er
for en stor del forladt ved kommunalbestyrelsernes initiativ og
føles i det hele urimelig, ikke mindst for statsskolernes mellemsko
leelever, men også for eleverne i de højere klasser, hvor bogudgif
terne ofte er en hård belastning af forældrenes økonomi.
De i forslaget indeholdte bestemmelser om statens højere al
menskoler gælder også for Sorø Akademis Skole.“

Lovforslaget mødte i folketinget tilslutning fra flertallet af
partiernes ordførere. Kun venstre og retsforbundet tog afstand
fra visse af forslagets bestemmelser, som efter deres opfattelse
var for vidtgående.

I det udvalg, der fik sagen til behandling, enedes medlemmerne
med undtagelse af venstres repræsentanter om at indstille lov
forslaget til vedtagelse med de foran omtalte ændringer. I be
tænkningen hedder det:
„Under samråd med undervisningsministeren er bl. a. drøftet
forslagets virkninger i tilfælde, hvor en elev søger undervisning
udenfor hjemstedskommunen, samt hvorledes forslaget iøvrigt vil
virke for kommuner med egne gymnasier. Disse problemer frem
førtes også af de kommunale organisationer.
Ministeren har overfor udvalget oplyst, at han ved en forhand
ling med de kommunale organisationer har fået disses tilsagn om
medvirken til at finde frem til den mest hensigtsmæssige ordning
af tilskudsforholdene for de kommunale eksamensskoler, herunder
af spørgsmålet om betaling for udenbysboende elever. Ministeren
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har i konsekvens heraf stillet det under nr. 3 opførte ændrings
forslag.
Da visse kommuner har skoleår fra 1. april til 31. marts og
andre kommuner fra 1. august til 31. juli, og da det må anses for
rimeligt, at adgangen til at opkræve skoleafgift bortfalder for
alle kommuner til samme tid, har ministeren stillet de under nr.
4 og 5 opførte ændringsforslag om terminerne for skoleafgiftens
bortfald.
Udvalget har med ministeren drøftet de private gymnasiers
stilling i tilfælde af det foreliggende lovforslags gennemførelse,
og ministeren hår erklæret sig villig til at søge gennemført, at
der ydes de private gymnasier et særligt tilskud til fripladser og
læremidler, således at der tilstræbes en for dem tilfredsstillende
ordning.“
Venstremindretallets medlemmer anfører, at de kan tiltræde,
„at der gennemføres fri undervisning for alle børn i den undervis
ningspligtige alder, hvilket iøvrigt er en følge af den nugældende
grundlovs § 76. Mindretallets ændringsforslag tilsigter gennem
førelse heraf.
Derimod kan mindretallet ikke tiltræde, at alle skoleafgifter
bortfalder, forsåvidt angår undervisning af børn over den undervis
ningspligtige alder, og at læremidler i alle tilfælde skal stilles gratis
til rådighed for disse.
Mindretallet mener for det første, at spørgsmålet om en let
telse af den videregående uddannelse bør løses samlet. Mindre
tallet peger i denne forbindelse på, at det område, hvor der er
stærkest brug for en støttende indsats, er den mest langvarige
uddannelse, især uddannelsen ved universiteterne, og at indsatsen
i første række må rette sig imod denne opgave. Dette vil i sig selv
forstærke tilgangen til gymnasierne. I samme retning vil det virke,
at de talstærke årgange snart vokser ind i gymnasiealderen. Begge
disse faktorer vil i meget høj grad skærpe kravene om flere gym
nasier og undervisningskræfter, ligesom dette igen må antages
yderligere at skærpe eksamenskravene helt ned til mellemskolen.
Mindretallet finder det herefter betænkeligt at sætte yderligere
en tredie faktor — bortfald af skoleafgifter til gymnasierne —
i funktion.
Mindretallet ville være rede til i sammenhæng med forslag til
lov om „Ungdommens uddannelsesfonde forvaltning og virksom
hed. (Ændring aflov nr. 217 af 7. juni 1952) at skabe et grundlag,
hvorefter der bliver tilvejebragt en hjælp for de gymnasiesøgende
elever, hvis forsørgere hører til de økonomisk dårligst stillede.
Mindretallet ønsker derudover at fremhæve, at det finder det
urigtigt at lade bortfald af skoleafgifter finde sted, før der er truffet
en endelig ordning om et nyt økonomisk forhold mellem kommu
ner med statsgymnasier og kommuner med kommunale gymna
sier.
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Mindretallet må endvidere stærkt advare mod forslaget til en
ny paragraf (ændringsforslag nr. 3), hvorefter der pålægges sog
nekommuner pligt til i alle tilfælde at betale skoleafgift til et
gymnasium i en anden kommune for elever boende i sognekom
munen.
Endelig ønsker mindretallet at udtale, at dersom flertallets
forslag gennemføres, må i konsekvens heraf en forholdsmæssig for
bedring af de private skolers økonomi gennemføres, således at for
holdet mellem den private og den offentlige skole ikke forrykkes
ved gennemførelsen af det foreliggende lovforslag.“
Udfra disse synspunkter stillede mindretallet en række æn
dringsforslag, som ved 2. behandling støttedes af retsforbundet,
men afvistes af udvalgsflertallet og kommunisterne. Ved afstem
ningen forkastedes mindretalsforslagene, mens de af flertallet til
trådte ændringsforslag vedtoges.
I den ændrede affattelse vedtoges lovforslaget med 96 stem
mer mod 36 (V og DR).

131. Lov om oprettelse af en statsskole i Rødovre.
(Undervisningsminister Bornholt). [A. sp. 1947. — C. sp. 301].
Fremsat skriftligt i folketinget 4/2 (F. sp. 3088). 1. beh. 12/2
(F. sp. 3393). Partiernes ordførere: Erhard Jakobsen, Givskov
Christensen, Gottschalck-Hansen, Jørgen Jørgensen (Lejre) og
Søren Olesen. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Erhard
Jakobsen, Nina Andersen [næstformand], Hjortnæs, Horn,
Hougaard, Per Hækkerup, M. Larsen, Axel Ivan Pedersen
[formand], Givskov Christensen, N. Chr. Christensen, Heilesen,
Karlskov Jensen, Krogh, Gottschalck-Hansen, Bøgholm, Karl
Olsen og Jørgen Jørgensen (Lejre)). Betænkning (B. sp. 327)
afgivet 17/3. (Ordfører: Erhard Jakobsen). 2. beh. 24/3 (F. sp.
4483). 3. beh. 26/3 (F. sp. 4588). Loven stadfæstet 31. marts 1954.
(Lovt. nr. 96).

Loven har følgende indhold:
§ 1. Undervisningsministeren bemyndiges til at oprette en
statsskole (gymnasieskole) i Rødovre.
§ 2. Anlægsudgifterne tilvejebringes således:
1) Rødovre kommune overdrager vederlagsfrit det for
nødne grundareal for skolen til staten.
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2) 25 pct. af udgifterne ved opførelse af bygningerne, her
under rektor- og pedelboliger, anskaffelse af inventar, samlinger
og undervisningsmateriel, anlæg af sportsplads m. v. afholdes
af statskassen.
3) De resterende 75 pct. af de under 2) nævnte udgifter
afholdes af Brøndbyerne, Glostrup, Herstederne, Hvidovre,
Høje-Taastrup, Rødovre og Vallensbæk kommuner efter ind
byrdes overenskomst, der godkendes af undervisningsministeren.
§ 3. Udgifterne ved skolens drift bevilges på de årlige
finanslove. Ved normeringslov oprettes det fornødne antal
tjenestemandsstillinger for rektor, lærerpersonale og pedel.

I bemærkningerne til det af undervisningsministeren fremsatte
lovforslag anføres bl. a.:
„Igennem en årrække har man i Københavns vestlige omegns"
kommuner haft store og stadigt stigende vanskeligheder ved at
skaffe kvalificerede elever adgang til gymnasieskolerne.
Forældre og skoler i disse kommuner, der ønsker børnene
gymnasieuddannet, er henvist til at benytte statsgymnasierne i
hovedstadskommunerne. På grund af pladsmangel i disse er
betingelserne for optagelse imidlertid meget strenge, og hertil
kommer, at afstanden til disse gymnasier med deraf følgende
transportudgifter må afholde mange kvalificerede elever fra at
søge optagelse. Dette er en tilstand, der med rette føles urimelig
i betragtning af den store og stadigt voksende befolkningsgruppe,
der her er tale om.
Forholdene har derfor været gjort til genstand for undersøgel
ser såvel i undervisningsministeriets udvalg til overvejelse af
gymnasieforholdene (gymnasieudvalget) som i et særligt af kom
munalbestyrelserne i Brøndbyerne, Glostrup, Herstederne,
Hvidovre, Høje-Taastrup, Rødovre og Vallensbæk nedsat ud
valg“. Som resultat heraf fremsatte de nævnte 7 kommuner i
1952 andragende om oprettelse af et statsgymnasium indenfor
disse kommuners område, hvilket andragende gymnasieudvalget
tilsluttede sig i sin betænkning af 13. november 1952, hvori
udvalget anbefaler oprettet ialt 3 nye gymnasieskoler i Køben
havns omegn, nemlig i Lyngby-Taarbæk, Hvidovre-Rødovre og på
Amager.
Oprettelsen af en ny gymnasieskole på Amager beror iflg.
bemærkningerne „bl. a. på nærmere forhandlinger med Køben
havns kommune, medens finansudvalgets tilslutning er opnået
til oprettelse af et nyt statsgymnasium i Lyngby-Taarbæk kom
mune (med beliggenhed i Virum), idet det herved er tilkendegivet
26
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som en forudsætning, at nye statsgymnasier fremtidig søges
oprettet ved lov.“
Ved lovforslagets fremsættelse oplyste undervisningsministe
ren, at der ved hans overtagelse af undervisningsministeriet var
opstået visse vanskeligheder med hensyn til opnåelse af enighed
mellem de interesserede kommuner om fordelingen af kommunernes
andel i anlægsudgifterne. Ministeren sammenkaldte derfor kom
munernes repræsentanter til et møde i november 1953. „Fra
enkelte kommuners side var man inde på den tanke, at fordelingen
af udgifterne mellem kommunerne indbyrdes burde ske i forhold
til kommunernes elevtal på skolen. Jeg fremhævede imidlertid
som min opfattelse, der også på forhånd deltes af et flertal af
kommunerne, at en fordeling af udgifterne efter elevtal i praksis
ville kunne virke uheldig, bl. a. derved, at skolens rektor, som jo
må stå ganske frit med sit valg af elever, i medfør af dette valg
bliver medbestemmende for kommunernes udgifter. En fordeling
efter kommunernes folketal ville være den mest forsvarlige frem
gangsmåde, og hvis man var betænkelig ved at binde sig til det
nuværende folketal som fordelingsgrundlag, kunne man i stedet
anvende det hvert år f. eks. pr. 1. april opgjorte folketal, således
at man efter dette tal fordeler de årlige afdrag og renter på de lån,
der af kommunerne optages til udgifternes dækning. Jeg opfor
drede kommunerne til at søge at komme overens på dette grund
lag, og resultatet heraf blev den overenskomst, der optrykkes som
bilag 3 til lovforslaget.
Ønsket om oprettelse af denne skole ligesom lovforslagets
bestemmelser i deres helhed hviler således på en samlet anmod
ning og enighed mellem kommunerne, og amtsrådet, som mini
steriet også har forelagt sagen, har under hensyn til det stærkt
stigende folketal i omegnskommunerne stærkt anbefalet dens
fremme.
Efter samråd med finansudvalget fremsætter jeg forslaget om
den fornødne hjemmel for skolens oprettelse og drift som et lov
forslag.“
Lovforslaget mødte i folketinget tilslutning fra samtlige partier
med undtagelse af retsforbundet, hvis ordfører udfra principielle
synspunkter tog afstand fra det.
Det folketingsudvalg, der fik lovforslaget til behandling, ind
stillede det til vedtagelse i den form, hvori det var fremsat. I den
enstemmige betænkning hedder det:
„Foranlediget dels af debatten i folketinget ved forslagets før
ste behandling, dels af en henvendelse til udvalget fra nogle kom
muner med kommunale gymnasier har man i udvalget drøftet
spørgsmålet om statsgymnasiers og kommunale gymnasiers stil
ling landet over.
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Der er i udvalget enighed om, at det foreliggende forslag om
oprettelse af en statsskole i Rødovre må gennemføres snarest
muligt og ikke bør afvente en nærmere overvejelse af gymnasiespørgsmålet i almindelighed.
Udvalget må imidlertid anse det for stærkt påkrævet, at folke
tinget får mulighed for en drøftelse af gymnasieproblemet i det
hele taget, og har derfor opfordret undervisningsministeren til at
nedsætte et udvalg bestående af repræsentanter for de partier,
der er repræsenteret i nærværende folketingsudvalg, til sammen
med repræsentanter for undervisningsministeriet at drøfte visse
retningslinier for nye statsgymnasiers finansiering og placering i
landets forskellige egne samt statens tilskud til kommunale
gymnasier. Undervisningsministeren har erklæret sig villig til at
imødekomme folketingsudvalgets henstilling og nedsætte det
foreslåede udvalg.“
Ved lovforslagets 2. behandling udtalte undervisningsministe
ren i overensstemmelse hermed:
„Jeg anser det for lige så ønskeligt, som udvalget gør det, at få
en drøftelse af de grundproblemer, der vedrører det kommende
gymnasiebyggeri. Et parlamentarisk udvalg er den rigtige form.
Det er ikke et besluttende udvalg, men et udvalg, der skal mod
tage alsidig orientering, og hvis bedømmelse af forholdene vil
være af vejledende værdi. Jeg agter selv at overtage formands
skabet i udvalget. Jeg behøver vel ikke at tilføje, at jeg agter at
inddrage gymnasieudvalget i forhandlingerne. Jeg takker for den
hurtige og velvillige behandling af lovforslaget.“
Lovforslaget vedtoges ved 3. behandling med alle øvrige
stemmer mod retsforbundets.

132. Lov om ungdomsundervisning m. v. (ungdoms
skoler, aftenskoler, fortsættelsesklasser, efterskoler, land
brugsfaglige skoler, brevskoler, fritidsforanstaltninger).
(Undervisningsminister Bornholt). [A. sp. 465. — C. sp. 621].
Fremsat mundtligt i folketinget 30/10 (F. sp. 582). 1. beh.
6/n (F. sp. 705). Partiernes ordførere: Horn, Damsgaard, NinnHansen, Jørgen Jørgensen (Lejre), Ingmar Wagner og Søren
Olesen. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Horn, Lysholt
Hansen, Poul Hansen (Grenaa) [formand], Hauberg, Hougaard,
Per Hækkerup [næstformand], Kolbjørn, Sofie Pedersen, Dams
gaard, Marius Buhl, Karlskov Jensen, Kr. Juul, Krogh, Ninn26*

404

Vedtagne love (undervisningsmin.)

1953/
/1954

Hansen, Karl Olsen, Carsten Raft og Jørgen Jørgensen (Lejre).
Betænkning (B. sp. 651) afgivet 29/4. (Ordfører: Horn). 2. beh.
7/5 (F. sp. 5063). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. 3. beh.
13/5 (F. sp. 5246). Loven stadfæstet 11. juni 1954. (Lovt. nr. 219).
Forslaget til den heromhandlede lov var — med en enkelt
væsentlig afvigelse — stort set enslydende med et tilsvarende
lovforslag, der blev fremsat, men ikke færdigbehandlet i sam
lingen 1952—53, og hvilede ligesom dette på en betænkning,
der i oktober 1952 blev afgivet af den i 1948 nedsatte ungdoms
kommission.
Den nævnte afvigelse bestod i, at man i det nye lovforslag
havde medtaget bestemmelser svarende til kommissionsforsla
gets § 3, som et mindretal indenfor kommissionen havde taget
afstand fra, og som var udtaget af lovforslaget ved dets første
fremsættelse.
Denne § 3 gik ud på, at en kommune skulle kunne beslutte
forsøgsvis at forlænge undervisningspligten for de i kommunen
hjemmehørende unge med eet år. Denne undervisningspligt kan
opfyldes gennem deltagelse i ungdomsskolen — der i så fald
skal indrettes som dagskole eller kombineret dag- og aftenskole
— men også gennem undervisning i fortsættelsesklassen, folke
skolens 8. klasse, efterskolen, teknisk skole, handelsskolen eller
anden undervisning. Beslutning om indførelse af en sådan ud
videt undervisningspligt kan træffes af kommunalbestyrelsen
med to trediedeles flertal for indtil tre år ad gangen og skal god
kendes af undervisningsministeren, der kun kan meddele god
kendelse til et begrænset antal kommuner. Der er adgang for
forældrene til at få opfyldelsen af undervisningspligten udskudt
til et senere år eller til helt at få deres barn fritaget for at del
tage i de omhandlede former for undervisning, hvis de selv
påtager sig ansvaret for, at undervisningspligten opfyldes på
anden måde.
Angående lovforslagets forhistorie, opbygning og hoved
punkter kan iøvrigt henvises til, hvad der herom er anført i
årbog 1952—53, side 478.
Lovforslaget underkastedes i folketinget en fortsat, meget
indgående udvalgsbehandling, der resulterede i et stort antal
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af hele udvalget tiltrådte ændringsforslag, derunder et, hvor
efter den ovenfor omtalte § 3 skulle udgå, idet der ikke havde
kunnet opnås enighed om den foreslåede adgang til en 1-årig
udvidelse af undervisningspligten. Et andet af de mere bety
dende ændringsforslag gik ud på i en ny § 51 — i overensstem
melse med andre skoleloves tilsvarende bestemmelser — at give
undervisningsministeren en bemyndigelse til, forsåvidt angår
forsøg med undervisnings- og ungdomsforanstaltninger som de
i loven omhandlede, at godkende sådanne hertil sigtende afvi
gelser fra lovens bestemmelser om disse foranstaltningers ord
ning og omfang, som vil være forenelige med fastholdelsen af
lovens formål.
Endvidere skal nævnes, at man enedes om at begrænse
den i § 1, stk. 3, optagne bestemmelse om unges ret til deltagelse
i dag- eller eftermiddagsundervisning uden tab af løn noget, så
at den bl. a. kun skal gælde de 14—16 årige. I den ændrede
affattelse lyder bestemmelsen således:
„Unge mennesker mellem 14 og 16 år har ret til en ugentlig
frieftermiddag uden tab af arbejdsløn for at deltage i ungdoms
skolens dagundervisning, såfremt der ikke ved arbejdsaftalens
indgåelse er truffet modstående aftale vedrørende dette spørgs
mål. Dette gælder dog ikke unge, for hvem der er oprettet
lærekontrakt i henhold til reglerne i lov nr. 120 af 7. maj 1937
om lærlingeforholdet, eller hvem der iøvrigt er sikret en under
visning i overensstemmelse med nævnte lovs regler for lærlinge
uddannelsen.“
Iøvrigt kan der — som også efter det oprindelige forslag —
i særlige tilfælde dispenseres fra reglen.
Ved lovforslagets 2. behandling vedtoges samtlige ændrings
forslag enten uden afstemning eller — for enkeltes vedkommende
— mod kommunisternes stemmer.
Ved 3. behandling stillede undervisningsministeren nogle æn
dringsforslag af væsentlig formel karakter, som vedtoges uden
afstemning. Lovforslaget vedtoges derefter enstemmigt, men såle
des at retsforbundet afholdt sig fra at stemme, idet dette parti
havde forskellige indvendinger at gøre mod lovforslaget, særlig
forsåvidt angår dets bestemmelser om brevskoler, fritidsklubber
og ungdomsvej ledere.
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Inden lovforslaget sattes til afstemning, gav undervisnings
ministeren en redegørelse for dets væsentligste indhold og betyd
ning, hvoraf gengives følgende uddrag:
„Vi har her samlet i een lov bestemmelser om alle de former
for undervisning og fritidsbeskæftigelse, som tilbydes den unge
mand og kvinde i dag, efter at de er gået ud af folkeskolen. Jeg
tillægger det stor vægt, at de mennesker, der arbejder med planer
om at sætte noget i gang for de unge, har en let adgang til over
blik over de muligheder, der foreligger. På den anden side er loven
kun en rammelov. Indholdet, det, der skal drage de unge med ind
i undervisningen, må skabes af dem, der vil tage dette arbejde op,
og med hvis medarbejderskab hele loven står og falder.
For ungdomsskolens vedkommende er der i loven angivet en
række forskellige former, hvori skolen kan tilrettelægges. Mini
mumstimetallene er for nogle af skoleformerne meget små, såle
des at der lægges så få hindringer som muligt i vejen for oprettelse
af ungdomsskole på steder, hvor det kan knibe med tilslutningen.
Dagundervisningen har fået en fremtrædende plads indenfor ung
domsskolen, støttet af de 14—16-åriges ret til en ugentlig frieftermiddag for at deltage i denne undervisning.
Både for ungdomsskolens og for aftenskolens vedkommende
giver forslaget større frihed end de hidtil gældende love med hen
syn til, hvilke fag der kan undervises i...........
I tilfælde, hvor en aftenskole besøges af elever fra en anden
kommune end den, der har oprettet aftenskolen, er der indført
mulighed for, at den del af udgiften, der normalt afholdes af kom
munen, kan udredes af staten, som efter nærmere regler, der
siden skal fastsættes af undervisningsministeren, kan kræve refu
sion fra vedkommende hjemstedskommune.
Timelønningerne i ungdoms- og aftenskolen er ajourført og
bragt i bedre overensstemmelse med lønningerne i tekniske skoler
og handelsskoler. Som en meget betydningsfuld bestemmelse med
henblik på sikringen af gode og egnede lærere, specielt for aftenog ungdomsskolens formål, må nævnes den ved § 20 hjemlede
adgang til normering på kommunens skoleplan af faste lærere til
bestridelse af dette arbejde, enten alene eller kombineret med
arbejde i den almindelige folkeskole........
Administrativt er der indført den betydelige ændring, at samt
lige ungdomsskoleplaner og aftenskoleplaner både fra landkom
muner og købstadkommuner skal godkendes af amtsnævnet, medens
det tidligere har været sådan, at ungdomsskoleplaner og aftenskoleplanerne fra købstæderne skulle godkendes af undervisnings
ministeriet. Aftenhøjskoler og ungdomskostskoler skal dog fortsat
godkendes af undervisningsministeriet.
For ungdomskostskolernes vedkommende har man i videst
muligt omfang søgt de økonomiske regler nærmet til de for efter-
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skoler gældende. En konsekvens heraf er det også, at beløbet til
elevunderstøttelser ved efterskolerne er forhøjet fra to femtedele
til halvdelen af den godkendte elevbetaling.
Den landbrugsfaglige undervisning har hidtil haft sine ganske
specielle administrative og økonomiske regler, stammende fra
tiden før aftenskoleloven af 1942, men er nu stort set lagt ind
under de for ungdoms- og aftenskolen gældende almindelige be
stemmelser, uden at dens indholdsmæssige egenart og dens til
knytning til de landøkonomiske foreninger på nogen måde er
angrebet.
Forslagets regler om støtte til fritidsklubber og andre fritids
foranstaltninger for ungdommen — både i tilknytning til ung
domsskolen og uden sådan særlig tilknytning, men som en almen
kulturel foranstaltning — er en anden væsentlig nydannelse, der
tilsigter at tilvejebringe muligheder for, at ungdommen kan ud
nytte sin fritid netop som fritid, således at der uden noget krav
om undervisning gives de unge lejlighed til at dyrke de hobbies,
der har deres interesse og virker til fremme af deres udvikling.
En afgørende betingelse for, at de unge kan udnytte deres
fritid på en udviklende og betryggende måde, er, at der kan skaffes
dem de fornødne lokaler hertil. For at lette tilvejebringelsen af så
danne lokaler er der skabt hjemmel for ydelse af statstilskud til
lokaleudgifter for ungdomsforeninger, der virker for ungdommens
almene oplysning og udvikling, ligesom der kan ydes statstilskud
til indretning og montering af lokaler, herunder forsamlingshuse,
der benyttes til samlingssted for ungdommen.
Til slut skal jeg nævne bestemmelserne om tilskud til afløn
ning af ungdomsvejledere. Med hele den udvikling, som det er mit
håb at loven må føre med sig indenfor ungdomsundervisningen
og ungdommens fritidsudnyttelse, vil det mange steder være
nyttigt at have en mand, der kan ofre en større del af sin tid, even
tuelt hele sin arbejdstid, på iværksættelsen og tilrettelæggelsen
af de former for undervisning og fritidsbeskæftigelse, som der
særlig er behov for på det pågældende sted. Arbejdet hermed vil
meget vel kunne overstige, hvad et menneske kan overkomme i sin
fritid, og der er derfor åbnet mulighed for, at landsorganisationer,
landsdelsorganisationer, kommuner eller amtsungdomsnævn kan
antage en helt eller delvis beskæftiget ungdomsvej leder, til hvis
løn der kan ydes tilskud af statskassen.“

133. Lov om ændring af lov nr. 416 af 12. juli 1946
om friskoler, om hjemmeundervisning samt om efterløns
kassen for friskoler Og efterskoler. (Undervisningsminister
Bornholt). [A. sp. 623. — C. sp. 173].
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Fremsat i folketinget 30/10 (F. sp. 580). 1. beh. 5/n (F. sp.
692). Partiernes ordførere: Horn, Kr. Juul, Ninn-Hansen,
Jørgen Jørgensen (Lejre), Alvilda Larsen og Søren Olesen.
Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Horn, Bladt, Ditlevsen,
Hauberg, Poul Hansen (Grenaa) [formand], Hougaard [næst
formand], Kjældgaard, Sofie Pedersen, Kr. Juul, Damsgaard,
Heick, Arnth Jensen, Ostergaard, Ninn-Hansen, Karl Olsen,
Carsten Raft og Jørgen Jørgensen (Lejre)). Betænkning (B. sp.
201) afgivet 17/12. (Ordfører: Horn). 2. beh. 20/i (F. sp. 2537).
Henvist til fornyet udvalgsbehandling. 3. beh. 3/2 (F. sp. 3031).
Loven stadfæstet 18. februar 1954. (Lovt. nr. 31).
I henhold til den i § 23, stk. 3, i lov nr. 416 af 12. juli 1946
om friskoler, om hjemmeundervisning samt om efterfønskassen
for friskoler og efterskoler indeholdte revisionsbestemmelse blev
der i rigsdagssamlingen 1952—53 fremsat et forslag til lov om
ændring af nævnte lov.
Dette lovforslag, der er omtalt i årbog 1952—53, side 473,
henvistes efter 1. behandling i folketinget til udvalgsbehandling,
men nåede ikke at blive gennemført.
Nærværende lov afviger kun på enkelte punkter fra oven
nævnte lovforslag. Ved loven foretages en række ændringer i
friskoleloven, af hvilke mange dog er af redaktionel eller formel
karakter. Om de væsentligste af de øvrige ændringer bemærkes:
I § 1 tilføjes som nyt stk.: „Undervisningsministeren afgør
efter samråd med en af Dansk Friskoleforening udpeget repræ
sentant, hvorvidt en skole, der kun fører en del af sine elever
frem gennem hele den undervisningspligtige alder, kan anerken
des som friskole“.
Bestemmelsen fandtes ikke i det i samlingen 1952—53 frem
satte forslag. Som det er angivet i lovens § 1, omfatter loven kun
sådanne skoler, som meddeler undervisningspligtige børn gennem
hele den undervisningspligtige alder den undervisning, der almin
deligt kræves i folkeskolen. Udenfor lovens område falder således
klart de skoler, der kun omfatter elever i alderen fra 7 til 11 år,
og hvis elever derefter enten optages i en eksamensskole, hvad
der særligt tages sigte på, eller må overgå til anden skole, even
tuelt folkeskolen. Der fremkommer imidlertid en række over-
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gangsformer og overgangstilfælde, og det er med henblik på
disse, at den nævnte tilføjelse er indsat i loven.
I tilknytning hertil er der i lovens
2, stk. 3, indsat en
bestemmelse om, at skolerne ved deres årlige indberetninger også
skal godtgøre, at de opfylder lovens krav ifølge § 1 om, at de
skal undervise deres elever gennem hele den undervisningsplig
tige alder.
Bestemmelsen i lovens § 3, stk. 2, 2. afsnit, om godkendelse
som betingelse for, at en skole kan vælge en stedlig tilsyns
førende, ophæves.
Lovens § 5, der omhandler tilsyn med undervisningen i
kristendomskundskab, ophæves, så at ansvaret herfor ligesom
for andre fag alene påhviler skolekredsen. Det forudsættes i
lovforslagets bemærkninger, at skolerne på linie med folkesko
len vil stå åbne for præsterne ved de menigheder, hvortil bør
nene hører.
I lovens §§ 7—10 foretages en række ændringer i reglerne
angående statstilskuddet. Statens tilskudsydelse beregnes ufor
andret som svarende til statens lærerlønstilskud pr. barn i folke
skolen plus 2/3 af kommunernes nettoudgift pr. barn.
Reglen i lovens § 7, stk. 2, om, at skoler oprettet før lovens
ikrafttræden kunne bevare deres tilskud med et elevtal på
gennemsnitlig 10 elever — mens der som hovedregel kræves et
antal på 15 — udvides til at gælde alle skoler, der har oppe
båret tilskud gennem en længere årrække og således vist deres
levedygtighed. I forbindelse hermed lettes betingelserne i § 7,
stk. 3, for at generhverve en fortabt tilskudsret, forsåvidt skolen
trods fortabelsen har fortsat sin virksomhed.
Det i tjenestemandsloven omhandlede almindelige pensions
givende tillæg medtages ved beregningen af såvel minimums
lærerlønnen som rådighedssummen for tilskudsydelsen. Herved
bringes minimumslærerlønnen som hovedregel på linie med den
i lærerlønningsloven fastsatte begyndelsesløn for „andre lærere
på landet“.
Tilskuddets fordeling ændres således, at lærerlønstilskuddet
forhøjes fra 1/2 til 2/3. Reglen tilsigter at modvirke den tendens,
der som følge af de stigende lønningsudgifter har været til at
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arbejde med for få lærere i forhold til børneantallet, og tilsigter
iøvrigt at støtte de mindre skoler med tyngende lønningsud
gifter.
Bestemmelsen om, at ingen skole kan få over 80 pct. af sine
driftsudgifter dækket gennem tilskud, opretholdes, men det fast
sættes, at den del af rådighedssummerne, der eventuelt herved
måtte blive sparet, anvendes til supplering af tilskuddet til de
skoler, der har fået mindre end 80 pct.s tilskud, mens et eventuelt
yderligere resterende overskud skal komme friskolerne tilgode til
løsning af særlige opgaver eller — under særlige omstændigheder
— kunne anvendes til ydelse af støtte til hfemmeundervisningen.
Ved 2. behandling indsattes en ændring til lovens § 9,
stk. 1 c, 2. stk., som giver mulighed for at hjælpe skoler, hvor
lejen er forholdsvis høj.
Med hensyn til udbetalingen af tilskuddet indføres en for
bedring for nystartede skoler, og samtidig lovfæstes det i al
mindelighed, at et forskud svarende til 75 pct. — efter det
oprindelige forslag halvdelen — af sidste års tilskud skal kunne
udbetales straks ved finansårets begyndelse.
Lovens §§ 11—15 bringes i overensstemmelse med den ved
en tekstanmærkning til tillægsbevillingsloven for finansåret 1950
—51 under finanslovkonto § 21 VIII. D. 1. hjemlede nyordning
for efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen, idet der
gives lovens kapitel IV om efterlønsordningen en ny affattelse.
Ændringerne til lovens kapitel V om hjemmeundervisning
er overvejende af formel karakter. Dog indførtes ved 2. behand
ling en ændring i lovens §17, som i et vist omfang begrænser
tilsynsvirksomheden i hjemmet.
Lovens § 18 er ved en ny affattelse blevet uddybet for at
undgå tvivl med hensyn til spørgsmålet om, hvor længe en skole,
der omdannes til eksamensskole, kan fortsætte med at få tilskud
i henhold til friskoleloven.
Lovens §§ 19 og 20 bringes i overensstemmelse med de ved
tillægsbevillingsloven for finansåret 1952—53 allerede gennem
førte ændrede regler om statslån til friskoler.
De ændrede tilskudsregler skal ifølge en ændring af lovens
§ 23, stk. 1, bringes til anvendelse første gang ved beregningen af
tilskuddet for kalenderåret 1952.
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Endelig skal nævnes, at loven ophæver den i £ 23, stk. 3,
optagne bestemmelse om, at statens samlede udgift til ydelse af
tilskud til friskolerne ikke må overstige 3% mill. kr.
Lovforslaget fik ved 1. behandling i folketinget en velvillig
modtagelse fra alle sider.
Det konservative folkepartis ordfører, Ninn-Hansen, kunne dog
ønske en drøftelse af tilføjelsen til lovens § 1 og var ikke tilfreds
med ophævelsen af lovens § 5 angående tilsynet med religions
undervisningen .
I betænkningen, der blev afgivet af det mellem 1. og 2. be
handling nedsatte udvalg, stillede de konservative overensstem
mende hermed ændringsforslag, hvorefter tilføjelsen til § 1 skulle
udgå og § 5 skulle affattes således:
„Den i lov nr. 200 af 12. april 1949 om det kommunale skole
væsens styrelse og tilsyn § 16 omhandlede præst har ret til at over
være kristendomsundervisningen i de i pastoratet beliggende fri
skoler, hvis børn tilhører folkekirken, medmindre skolens styrelse
har truffet aftale om dette forhold med en anden præst.“
I mindretalsudtalelsen i betænkningen udtales om ændrings
forslagene bl. a., „at en forening af friskoler, hvis udpegede repræ
sentant ifølge en lovbestemmelse tillægges rådgivende myndighed
vedrørende spørgsmål af afgørende økonomisk betydning for samt
lige skoler, der mener sig berettiget til tilskud efter nærværende
lov, må omfatte alle danske friskoler, der ønsker at opnå med
lemsret.
Da Dansk Friskoleforening kun omfatter en del af de for tiden
tilskudsberettigede danske friskoler, og da de øvrige friskoler ikke
efter det oplyste kan tilsikres adgang til medlemsskab af forenin
gen, har mindretallet ikke kunnet tiltræde den til lovens § 1 som
et nyt stk. 2 foreslåede bestemmelse, hvis indhold iøvrigt vil
kunne muliggøre en fortolkning, hvorefter de friskoler, der kun
fører en del af deres elever frem gennem hele den undervisnings
pligtige alder, i mindre omfang end hidtil vil være berettiget til
modtagelse af tilskud, hvilken fortolkningsmulighed mindretallet
finder særdeles uheldig.“
Ændringsforslagene fandt dog ikke tilslutning fra nogen af de
øvrige partiers ordførere og forkastedes ved 2. behandling.
Forslaget underkastedes fornyet behandling i udvalget mellem
2. og 3. behandling og indstilledes herefter af hele udvalget til
vedtagelse uforandret.
Det vedtoges enstemmigt med 139 stemmer.
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134. Lov om uddannelse af lærere til folkeskolen.
(Undervisningsminister Bornholt). [A. sp. 1623. — C. sp. 671].
Fremsat mundtligt i folketinget 19f± (F. sp. 2459). 1. beh.
291i (F. sp. 2906). Partiernes ordførere: Kaj Andresen, Marius
Buhl, Hvidberg, Jørgen Jørgensen (Lejre), Alvilda Larsen og
Søren Olesen. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Kaj Andre
sen [næstformand], P. M. Dam, Lysholt Hansen, Hauberg, Horn
[formand], Hougaard, Per Hækkerup, Sofie Pedersen, Marius
Buhl, Arnth Jensen, Karlskov Jensen, Krogh, Ellen Poulsen,
Hvidberg, Kristen Amby, Karl Olsen og Jørgen Jørgensen
(Lejre)). Betænkning (B. sp. 961) afgivet 13/5. (Ordfører: Kaj
Andresen). 2. beh. 18/5 (F. sp. 5263). Henvist til fornyet ud
valgsbehandling. 3. beh. 21/5 (F. sp. 5604). Loven stadfæstet 11.
juni 1954. (Lovt. nr. 220).
Den almindelige 4-årige uddannelse af folkeskolens lærere
har hidtil været ordnet ved seminarieloven af 15. april 1930
med den dertil knyttede lov af 24. maj 1948 om forsøgsunder
visning. Endvidere blev der ved lov af 4. juni 1947 givet regler
om en særlig 2%-årig læreruddannelse for studenter, og for
uddannelsen af forskolelærerinder gjaldt en lov af 30. marts
1892. Alle disse love er nu ophævet ved nærværende lov, der
indeholder de lovbestemmelser, som fremtidig skal være gæl
dende på de nævnte områder, og tillige de grundlæggende be
stemmelser angående uddannelsen på Danmarks Lærerhøjskole.
Loven bygger i hovedsagen på forslag,der blev fremsat af
et overvejende flertal indenfor den i 1947 nedsatte seminariekommission, hvis betænkning forelå i efteråret 1951. Årsagen
til, at spørgsmålet om revision af læreruddannelsen blev taget
op til overvejelse, var, at folkeskoleloven af 1937 havde gjort
fag som sløjd og skolekøkkenundervisning obligatoriske i folke
skolen og gjort eksamensmellemskolen til en integrerende del
af folkeskolen, uden at seminarierne efter loven af 1930 havde
mulighed for at give en tilstrækkelig uddannelse i de nye obliga
toriske fag eller de særlige eksamensskolefag, specielt sprog.
Lærerne har derfor været henvist til ved bekostelige efterkursus,
specielt på lærerhøjskolen, at søge deres uddannelse suppleret
i fornødent omfang. Hertil kom et fra seminariernes side for-
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muleret ønske om at få rådet bod på de vanskeligheder, der
hidrørte fra, at eleverne ved begyndelsen af uddannelsen mødte
med meget forskellige forudsætninger. Endvidere har der i seminarieverdenen været et ønske om at få den daglige undervisning
frigjort for de bånd, som den afsluttende eksamen i den tradi
tionelle form lægger på undervisningen.
De forslag, som et flertal af seminariekommissionens med
lemmer gik ind for til afhjælpning af manglerne ved den nuvæ
rende ordning, blev stærkt debatteret i seminariekredse, idet
navnlig kommissionens forslag om gennemførelse af en omlæg
ning og reduktion af den afsluttende eksamen var omstridt.
Efter at have haft lejlighed til at forhandle med tilhængere og
modstandere af forslaget indenfor seminarieverdenen og med
Danmarks Lærerforening besluttede undervisningsministeren
sig dog til at fremsætte lovforslaget i det væsentlige i overens
stemmelse med kommissionsflertallets indstilling, omend med
forskellige afvigelser af mindre principiel betydning.
Lovforslaget behandledes derefter af folketinget, der ved
tog det med en række ændringer, som alle var tiltrådt af det
folketingsudvalg, der beskæftigede sig med sagen. Herudover
stillede et mindretal et ændringsforslag, hvorefter småbørns
lærerinder ikke i fremtiden skulle uddannes med undervisning
i den købstadordnede folkeskole (bortset fra håndgerning og
legemsøvelser for piger) for øje. Dette ændringsforslag blev i
modsætning til de øvrige forkastet.
I den form, som loven herved fik, opretholder den de hidtil
bestående 3 læreruddannelser: den almindelige 4-årige, den sær
lig for studenter tilrettelagte uddannelse, der nu bliver 3-årig,
og uddannelsen af småbørnslærerinder (tidligere betegnet for
skolelærerinder), hvis studietid forlænges med % år til 2% år.
Forslaget om at give småbørnslærerinderne en grundigere ud
dannelse havde ikke mødt tilslutning hos Danmarks Lærerfor
ening, der principalt ønskede denne uddannelsesform, som be
tinger en lavere normering, helt afskaffet, hvilket man dog
under hensyn til den herskende lærermangel havde afstået fra
at stille forslag om. Undervisningsministeren var med kommis
sionsflertallet enig i, at forskolelærerinderne havde gjort ud-
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mærket fyldest, og at der gennem denne særlige uddannelses
form var tilført folkeskolen værdifulde lærerkræfter, som ellers
næppe var kommet frem.
Med hensyn til optagelsesalderen har man ved loven imøde
kommet seminariernes ønske om et noget mere modent elev
materiale, idet aldersgrænsen for den 4-årige uddannelse er for
højet med 1 år til 18 år, for studenteruddannelsen med % år til
19 år og for uddannelsen af småbørnslærerinder med 2 år til
20 år. Seminarierne kan dog dispensere fra aldersbetingelserne,
når det højst drejer sig om 3 måneder. Med hensyn til optagelses
kravene iøvrigt indeholder loven kun nogle rammebestemmelser,
der senere skal udfyldes ad administrativ vej efter forhandling
med seminarierne.
Såvel ved småbørnslærerindeseminarierne som ved de 4årige seminarier opretholdes de særlige præparandklasser, og ved
de 4-årige seminarier opretholdes den hidtidige adgang for aspi
ranter til at forberede sig på anden måde. For småbørnslærer
indeseminarierne opretholdes adgangen til optagelse uden prøve
af aspiranter, der allerede har en eksamen, dog således at de
altid prøves i dansk, regning og sang.
Seminariets skøn over, om en aspirant er egnet til lærer
gerningen, skal kunne udøves efter afholdelse af en egnethedsprøve eller på anden måde.
Med hensyn til undervisningen på det 4-årige seminarium
slår loven udtrykkeligt fast i § 9, at den tager sigte på at uddanne
lærere til ansættelse i hele folkeskolen, herunder også eksamens
mellemskolen og de til denne knyttede realklasser.
Fagrækken er i det store og hele uforandret. Til dansk er
føjet et krav om kendskab til svensk og norsk, og sløjd er ud
gået som obligatorisk fag for alle. Den egentlige nydannelse
med hensyn til undervisningen ligger dels i bestemmelsen om,
at seminariet stilles mere frit med hensyn til undervisningens til
rettelæggelse i de enkelte fag, dels i bestemmelsen om, at der efter
2. klasse skal gives eleverne mulighed for at vælge en særlig
uddannelse indenfor visse fag.
Loven opretholder endvidere den i kommissionsforslaget
nævnte mulighed for, at eleverne udover den særlige undervis-
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ning kan vælge en videregående, helt fri uddannelse i de pågæl
dende eller andre fag.
I § 22 er indsat en bestemmelse om, at eleverne skal have
adgang til i studietiden at deltage i undervisningen i andre
folkeskoler end i seminariets øvelsesskoler, og i § 23 stilles der
krav om, at eleverne i mindst 3 måneder skal have en samlet
praktisk virksomhed i en eller flere skoler.
Angående seminariernes eksamensordning indeholder loven
stærkt ændrede bestemmelser. Undervisningsministeren udtalte
herom ved fremsættelsen af lovforslaget bl. a. :
„Spørgsmålet om seminarieunder visningens afslutning,
selve lærereksamen — jeg ser her bort fra småbørnslærerinde
seminarierne, der aldrig har haft nogen afgangseksamen og heller
ikke vil få det efter forslaget — er ............ det spørgsmål,
hvorom debatten om seminariekommissionens betænkning har
koncentreret sig. Jeg vil gerne straks understrege, at kommis
sionsflertallet — med hvilket jeg er enig — ikke stiller forslag
om opgivelse af enhver bedømmelse af seminarieelevernes ar
bejde i seminarietiden, men foreslår en bedømmelse på en anden
måde end den traditionelle med eksamination og censur i hvert
enkelt fag.
For det første pålægger forslaget seminarierne inden ud
gangen af 2. klasse på det 4-årige seminarium — det er § 12,
stk. 4 — og inden udgangen af 1. klasse på studenterlinien —
det er § 15, stk. 4 — at foretage en bedømmelse af eleverne med
henblik på udskillelse af de uskikkede. Dernæst skal der ved
seminarietidens afslutning gives hver elev en af rektor efter
forhandling med lærerrådet formuleret udtalelse om kundskaber
og egnethed for lærergerningen. De egentlige afgangsprøver og
antallet af karakterer på eksamensbeviset begrænses stærkt . .
Hvor prøve holdes, sker det under medvirken af særligt
beskikkede censorer. Nogen hovedkarakter skal ikke gives, og
spørgsmålet om, hvorvidt en elev har bestået eller ikke, afgøres
af seminariets rektor i forbindelse med lærerrådet.“
Det skal tilføjes, at betegnelsen „rektor“ for lederen af et
seminarium under lovforslagets behandling i folketinget blev
ændret til „seminarieforstander“.
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Efter at have været underkastet en indgående 1. behandling
henvistes lovforslaget til et udvalg, der i sin betænkning bl. a.
udtaler:
„Der er i udvalget enighed om, at eleverne ved optagelsen
må have et sådant kendskab til hovedfagene, at uddannelsen på
seminariet kan blive effektiv fra begyndelsen for alle elever. På
den anden side har man villet sikre, at optagelsesbetingelserne får
en sådan karakter, at elever, som i en sen alder og uden nogen
eksamen ønsker læreruddannelse og er egnede dertil, ikke hindres
heri.
I forbindelse hermed har udvalget drøftet, hvilken almindelig
norm der kunne fastsættes for at fyldestgøre de foreskrevne opta
gelsesbetingelser, og udvalget er enigt om, at der til optagelse på
et seminarium normalt ikke bør stilles krav, der overstiger, hvad
en flittig og velbegavet elev med folkeskoleuddannelse kan præ
stere efter højst 15 måneders uddannelse.
Ministeren har overfor udvalget givet udtryk for, at han over
vejer at finde frem til en særlig stipendieordning for elever i for
beredelsesklasser, således at økonomiske forhold ikke skal hindre
velegnede elever i at gå lærervejen.“
Som ovenfor omtalt stilledes i betænkningen en række æn
dringsforslag.
Efter at de af udvalget tiltrådte ændringsforslag var vedtaget
og mindretalsændringsforslaget angående småbørnslærerindernes
adgang til den købstadsordnede folkeskole forkastet — sidst
nævnte var stillet af Kaj Andresen, Hougaard, Per Hækkerup
og Karl Olsen — vedtoges lovforslaget enstemmigt, idet 2 med
lemmer af det radikale venstre afholdt sig fra at stemme.

135. Lov om oprettelse af et pædagogisk institut.
(Undervisningsminister Bornholt). [A. sp. 1747. — C. sp. 689].
Fremsat skriftligt i folketinget 19/i (F. sp. 2456). 1. beh. 3/2
(F. sp. 3035). Partiernes ordførere: Hougaard, Krogh, Hvidberg, Else Zeuthen, Alvilda Larsen og Søren Olesen. Henvist
til udvalg på 17 medlemmer (Hougaard, Kaj Andresen, Nina
Andersen [næstformand], P. M. Dam, Lysholt Hansen [formand],
Hauberg, Horn, Frode Jakobsen, Krogh, Henry Christensen,
Ladefoged, Martin, Østergaard, Hvidberg, Kristen Amby, Karl
Olsen og Else Zeuthen). Betænkning (B. sp. 691) afgivet ®/5.
(Ordfører: Hougaard). 2. beh. 12/5 (F. sp. 5175). Henvist til
fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænkning (B. sp. 969) af-
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givet 13/5. 3. beh. 21/5 (F. sp. 5603). Loven stadfæstet 11. juni 1954.
(Lovt. nr. 221).
I august 1950 nedsatte undervisningsministeriet et udvalg,
som fik til opgave at fremsætte forslag om oprettelse af et pæda
gogisk forskningsinstitut samt om nærmere bestemmelser for
dettes område og virksomhed. Udvalget afgav i maj 1953 en be
tænkning, som bl. a. indeholdt en nærmere redegørelse for den
udvikling, der har gjort instituttets oprettelse ønskelig, og for
udvalgets overvejelser med hensyn til rammerne for dets arbejde
samt et forslag tü lov om oprettelse af et pædagogisk institut og
forslag til nærmere regler for instituttet.
Ministeriet tiltrådte i det hele det af udvalget udarbejdede
lovforslag, men fandt det dog nødvendigt, navnlig under hensyn
til den økonomiske situation, at foreslå en mere gradvis opbygning
af instituttet end forudsat i udvalgets betænkning.
Det fremhævedes iøvrigt ved lovforslagets fremsættelse, at
instituttets virksomhed ikke ville medføre noget brud på den
linie, som dansk skolevæsen har fulgt igennem tiderne, og som
har ført til skolens nuværende stade, samt at instituttet — trods
dets vide arbejdsfelt — overvejende ville komme til at beskæftige
sig med opgaver med relation til ganske almindelige problemer i
normalskolen og ikke specielt med problemer vedrørende de fra
normalen afvigende børn eller andre særlige undervisningsområ
der, selvom sådanne undersøgelser også måtte indgå i instituttets
arbejde. Også instituttets økonomiske betydning blev fremhævet,
idet det dog bemærkedes, at resultaterne af en pædagogisk forsk
ning ifølge sagens natur ikke kunne forventes at vise sig så hur
tigt og direkte måleligt som resultaterne af en teknisk videnskabe
lig forskning.

Om lovens nærmere indhold bemærkes følgende:
Ved § 1 bemyndiges undervisningsministeren til at oprette
et pædagogisk institut med hjemsted i København. Det er fun
det ønskeligt, at instituttet placeres på Emdrupborg, hvor i for
vejen Danmarks Lærerhøjskole, et statsseminarium og den af
Københavns kommune oprettede forsøgsskole har til huse.
Instituttet er iflg. § 2 en direkte under undervisningsmini
steriet hørende institution med nøje samarbejde til alle sider
af pædagogisk virksomhed og har til formål:
a) At foretage undersøgelser og udføre arbejder af betydning
for pædagogisk virksomhed. Instituttets undersøgelser skal
hvile på videnskabelige metoder med bl. a. skoleforsøg og
27
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anden pædagogisk forsøgsvirksomhed som erfaringsmæssigt
grundlag. Det foretager undersøgelser af såvel overvejende
praktisk-pædagogisk værdi som undersøgelser af mere almen
teoretisk karakter.
b) Ved pædagogisk forsøgsvirksomhed udenfor instituttet,
hvortil videnskabelig støtte ønskes, at være behjælpelig med
at planlægge og koordinere forsøgene samt bearbejde resul
taterne heraf.
c) At give psykologi- og pædagogikstuderende adgang til prak
tikanttjeneste ved instituttet samt i samarbejde med Dan
marks Lærerhøjskole at afholde instruktionskursus med
henblik på deltagelse i instituttets undersøgelser.
d) Gennem publikationer at gøre rede for resultaterne af sit
arbejde og iøvrigt at sørge for orientering om forhold af
væsentlig betydning for pædagogisk virksomhed.
e) At forestå udsendelse og salg til skoler m. m. af sådant
testmateriale og lignende, som på grund af sin særlige be
skaffenhed ikke kan være frit tilgængeligt.
Det var såvel under de forberedende uofficielle drøftelser som
under det ovenfor nævnte udvalgs forhandlinger et centralt punkt,
om det pædagogiske institut mest formålstjenligt burde oprettes
som et universitetsinstitut eller som et selvstændigt, direkte under
undervisningsministeriet hørende institut. Når der sluttelig op
nåedes enighed om at oprette det som et selvstændigt institut, var
det udfra det hovedsynspunkt, at der på grundlag af de erfaringer,
der er nået gennem udvalget for skolepsykologiske undersøgelsers
ca. 30-årige virksomhed og — ikke mindst — dette udvalgs snævre
samarbejde med lærerorganisationerne, de storkøbenhavnske
skolevæsener og de praktisk arbejdende pædagoger, herigennem
vil skabes størst sikkerhed for, at instituttets videnskabelige ar
bejde kan bygge på det absolut nødvendige samarbejde med alle
dem, der i praksis arbejder med problemerne. Til fremme af en
sådan nødvendig kontakt tjener også det nedenfor under § 4 om
handlede repræsentantskab.

§ 3 indeholder bestemmelser om instituttets ledelse, der
skal bestå af:
a) En direktør, der har den daglige administrative og faglige
ledelse af instituttet, b) et fagligt råd bestående af: instituttets
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direktør, der er . formand for rådet, lederne af instituttets afde
linger, professorerne i de til enhver tid bestående professorater
i psykologi ved universiteterne i København og Aarhus samt
yderligere to universitetslærere udpeget af henholdsvis det filo
sofiske fakultet ved Københavns universitet og det humanistiske
fakultet ved Aarhus Universitet, professoren i psykiatri ved
Københavns universitet, en statistiker med speciale i biologisk
statistik udpeget af Københavns universitet, en skolehygiej ni
ker udpeget af sundhedsstyrelsen og 1 medlem valgt af repræ
sentantskabet.
Undervisningsministeren kan foretage ændringer i rådets
sammensætning efter indstilling fra dette.
Da man har anset det for betydningsfuldt, at instituttet
har en nær kontakt med de praktisk arbejdende pædagoger,
knyttes iflg. § 4 til instituttet et af repræsentanter for lærer
organisationer samt andre pædagogiske foreninger og institu
tioner sammensat repræsentantskab, hvorigennem pædagogerne
kan fremsætte ønsker om påkrævede undersøgelser, påse at der
sker en rimelig fordeling af opgaverne på de respektive arbejds
felter, samt deltage i drøftelse af instituttets forhold i det hele.
Mens instituttets budgetforslag ifølge det oprindelige lov
forslag skulle forelægges repræsentantskabet til godkendelse,
skal budgettet efter en ændring af paragraffen, som fandt sted
ved 2. behandling, forelægges repræsentantskabet til orientering.
§ 5 pålægger instituttets ledelse i det omfang, løsningen af
en opgave griber ind på et område, for hvilket der er beskikket
et særligt jagligt tilsyn som f. eks. statskonsulenten for folke
skolen og seminarierne, statskonsulenten for ungdomsundervis
ningen, undervisningsinspektørerne for henholdsvis mellem- og
realskolen og gymnasieskolen, at søge kontakt med den for om
rådet beskikkede højeste tilsynsmyndighed.
I § 6 bestemmes, at instituttet ved oprettelsen skal omfatte
følgende afdelinger: 1. Afdelingen for didaktiske undersøgelser.
2. Afdelingen for pædagogisk-psykologisk grundforskning. 3. Af
delingen for tests og prøver. 4. Afdelingen for pædagogisk for
søgsvirksomhed. 5. Afdelingen for statistik. Hver afdeling
ledes af en afdelingsleder. Undervisningsministeren bemyndiges
27*
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dog til indtil videre at sammenlægge ledelsen af nogle af de på
gældende afdelinger.
De til instituttets drift fornødne midler stilles ifølge $ 7
til rådighed på de årlige finanslove, og det fornødne antal tjene
stemandsstillinger oprettes ved normeringslov og finanslov.
Af de bevilgede midler skal direktøren på egen hånd kunne
råde over en af undervisningsministeren efter indstilling fra det
faglige råd fastsat del af annuet til forskning indenfor institut
tets arbejdsområder, således at der sikres ham mulighed for at
drive selvstændig forskning på samme måde som ledere af andre
tilsvarende institutioner. Han aflægger årlig beretning overfor
det faglige råd og repræsentantskabet for sine dispositioner i så
henseende.
Med hensyn til lovens økonomiske konsekvenser bemærkes,
at de årlige driftsudgifter til et institut efter det i udvalgsbe
tænkningen af maj 1953 indeholdte forslag var anslået til 410 000
kr., mens den ovenfor skitserede ordning anslås at ville medføre
årlige driftsudgifter til et beløb af ca. 250 000 kr. De foreløbige
etableringsudgifter (indretning af lokaler, anskaffelse af inven
tar, kontormaskiner m. v.) anslås til ca. 98 000 kr.
Den ved § 7 sikrede adgang for direktøren til i et vist omfang
at kunne drive selvstændig forskning indenfor instituttets ar
bejdsområder var efter lovforslagets oprindelige affattelse ikke
gjort afhængig af nogen indstilling fra det faglige råd. Sin ende
lige form fik bestemmelsen ved lovforslagets 2. behandling.
§ 8 bemyndiger undervisningsministeren til at fastsætte de
nærmere regler vedrørende lovens gennemførelse, og § 9, som
indsattes ved lovforslagets 2. behandling, foreskriver, at loven
skal forelægges folketinget til revision i folketingsåret 1958—59.

Under behandlingen i folketinget blev lovforslaget velvilligt
modtaget, idet der fra alle sider gaves udtryk for interesse for de
tanker, som forslaget indeholdt, ligesom alle partier anerkendte
et behov for en sådan nyskabelse, som et pædagogisk institut ville
betyde indenfor det danske skolevæsen. Allerede ved 1. behand
lingen udtalte imidlertid Krogh (V) nogen betænkelighed ved lov
forslagets udformning, som efter hans mening pegede ud over de
mål, som det ville være hensigtsmæssigt at søge nået, ligesom
han nærede en vis frygt for, at forslaget tilsigtede en centralisation
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med fare for en vis ensretning og mekanisering i folkeopdragelsen.
Endvidere indeholdt forslaget efter Kroghs mening for mange
bemyndigelser til ministeren. Disse tanker nedfældedes under den
påfølgende udvalgsbehandling i en række ændringsforslag, som
stilledes af venstre ved lovforslagets 2. behandling og fandt støtte
hos retsforbundet. Ændringsforslagene er optrykt i udvalgsbetænk
ningen og går i hovedsagen ud på en forenklet opbygning af insti
tuttet. Ifølge venstres forslag skulle instituttet oprettes i tilknyt
ning til Danmarks Lærerhøjskole og administrativt henhøre under
denne, hvis rektor skulle være instituttets leder. Instituttet skulle
ifølge forslaget kun omfatte 1 afdeling med 2 underafdelinger.
Også instituttets ledelse skulle forenkles, idet det faglige råd
skulle udgå. Endvidere stilledes forslag om, at bestemmelsen
i lovens § 7 om direktørens adgang til at råde over en del af
annuet til selvstændig forskning skulle udgå.
De nævnte ændringsforslag forkastedes ved 2. behandling.
I den af udvalget mellem lovforslagets 2. og 3. behandling
afgivne tillægsbetænkning indstillede et flertal (socialdemokratiets,
det konservative folkepartis og det radikale venstres medlemmer
af udvalget) lovforslaget til vedtagelse i den form, det havde fået
ved 2. behandling, mens venstres medlemmer ikke kunne tiltræde
lovforslaget i denne udformning og derfor anbefalede at undlade
at stemme for forslaget.
Ved 3. behandling vedtoges forslaget med 84 stemmer mod 1,
idet 31 medlemmer tilkendegav, at de hverken stemte for eller
imod.

136. Lov om ændring af loven om oprettelse af
»Rask-Ørsted Fondet« (Danmarks internationale viden
skabelige Fond). (Undervisningsminister Bornholt}. [A. sp.
2629. — C. sp. 619].
Fremsat skriftligt i folketinget x/4 (F. sp. 4737). 1. beh.
8/4 (F. sp. 4873). Partiernes ordførere: Alsing Andersen, Helga
Pedersen, Hvidberg og Jørgen Jørgensen (Lejre). Henvist til
udvalg på 17 medlemmer (Alsing Andersen, Einer-Jensen
[formand], Victor Gram, Boye Hansen, Poul Hansen (Grenaa),
Per Hækkerup, Lars M. Olsen, Frede Nielsen, Helga Pedersen,
Henry Christensen, Karlskov Jensen, Lorentzen, Martin, Hvid
berg, Gottschalck-Hansen, Rasting og Jørgen Jørgensen (Lejre)
[næstformand]). Betænkning (B. sp. 683) afgivet 4/5. (Ordfører:
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Alsing Andersen). 2. beh. n/5 (F. sp. 5151). 3. beh. 13/5 (F. sp.
5246). Loven stadfæstet 11. juni 1954. (Lovt. nr. 211).
Loven går ud på, at statens årlige bidrag til,,Rask-Ørsted
Fondet“ forhøjes fra 400 000 kr. til 500 000 kr., og at man
forlader den hidtidige ordning, hvorefter pengene ydes fondet
som rente af en både som aktiv og passiv i statens status opta
get statsobligation.
Dette har fundet udtryk i, at der ved loven gives § 3 i
lov nr. 555 af 4. oktober 1919 om oprettelse af „Rask-Ørsted
Fondet“ som ændret ved § 2 i lov nr. 274 af 9. juni 1948 (årbog
1947—48, side 583) følgende affattelse:
„På de årlige finanslove stilles fra 1. april 1954 et beløb af
500 000 kr. til rådighed for fondet. Fondets bestyrelse råder
over dette beløb, og hvad der ikke rådes over i det enkelte år,
henlægges til et reservefond for fondets drift. Over renterne af
reservefondet rådes af bestyrelsen i henhold til fondets fundats,
medens der kun med undervisningsministerens samtykke kan
rådes over reservefondet.“
Ved fremsættelsen af lovforslaget udtalte undervisnings
ministeren bl. a. :
,, „Rask-Ørsted Fondef’s årlige rådighedsbeløb udgjorde oprin
delig 250 000 kr. og blev ved lovændringen i 1948 forhøjet til
400 000 kr., hvilket beløb fremkommer som rente af en 5 pct.
statsobligation til pålydende 8 mill. kr.
Fondets formål er at støtte dansk videnskab i forbindelse med
mellemfolkelig forskning, og dette formål fremmes navnlig ved
bevillinger til oversættelse af danske videnskabelige arbejder til
et af hovedsprogene, til udgivelse af danske, skandinaviske og
internationale videnskabelige tidsskrifter på hovedsprogene,
til indkaldelse af udenlandske videnskabsmænd som foredrags
holdere, til ophold her for udenlandske videnskabsmænd for at
deltage i videnskabeligt samarbejde med danske videnskabs
mænd og til studieophold og deltagelse i videnskabelige eks
kursioner, møder, symposier og kongresser i udlandet for danske
videnskabsmænd.
Fondets virksomhed er således af afgørende betydning både
for at opretholde den for dansk videnskab livsnødvendige kontakt
med udlandet og for at gøre dansk forsknings resultater tilgænge
lige for udenlandske videnskabsmænd.
Forhøjelsen af fondets årlige rådighedsbeløb i 1948 fra 250 000
kr. til 400 000 kr. gav en kort tid fondet mulighed for trods
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krigsårenes prisstigninger nogenlunde at imødekomme behovet
indenfor fondets virkeområde, men kronedevalueringen i sep
tember 1950, den nye prisstigningsbølge og den stærkt forøgede
intensitet af det internationale videnskabelige samarbejde har
nu påny gjort en forhøjelse af fondets årlige rådighedsbeløb
stærkt påkrævet dels for at muliggøre en forhøjelse af de takster,
hvorefter flere arter af de af fondet ydede bevillinger fastsættes,
dels for at det ikke skal være nødvendigt at afslå velmotiverede
ansøgninger.
På grundlag af de nuværende forhold regner fondets bestyrelse
med, at en forhøjelse af fondets årlige rådighedsbeløb fra 400 000
kr. til 500 000 kr. vil skabe en rimelig balance mellem fondets
evne og behovet for økonomisk støtte under fondets virkeom
råde, og jeg må anse det for meget ønskeligt, at en sådan for
højelse gennemføres fra 1. april 1954 at regne.
Som det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, ønsker
man af regnskabstekniske grunde at benytte lejligheden til at
forlade den hidtidige ordning, hvorefter statens årlige ydelse til
fondet har formen af rente af en til fondet udstedt statsobligation,
idet man nu finder det mere enkelt og praktisk, at statens årlige
ydelse til,,Rask-Ørsted Fondet”—ligesom til Statens almindelige
Videnskabsfond — bevilges som en lovbestemt udgift under under
visningsministeriets driftsbudget på de årlige finanslove. Denne
rent tekniske ændring medfører ingen ændringer med hensyn til
de øvrige for fondets virksomhed gældende regler.”
Lovforslaget vedtoges — efter at have været undergivet
udvalgsbehandling — uændret og enstemmigt i folketinget.

137. Lov om tilskud af statskassen til Ny Carlsberg
Glyptotek. (Undervisningsminister Bornholt). [A. sp. 1929. —
C. sp. 277].
Fremsat skriftligt i folketinget 4/2 (F. sp. 3085). 1. beh.
16f2 (F. sp. 3438). Partiernes ordførere: Lars M. Olsen, Ellen
Poulsen, Hvidberg, Rager, Petra Petersen og Viggo Starcke.
Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Lars M. Olsen, Nina
Andersen, Boye Hansen, Heising, Peter Jørgensen, Holger
Larsen [formand], Viola Nørløv [næstformand], Chr. Thomsen,
Ellen Poulsen, Vagn Bro, Alfred Bøgh, N. Chr. Christensen,
Jensen-Broby, Hvidberg, Halfdan Hendriksen, Karl Olsen og
Rager). Betænkning (B. sp. 287) afgivet 10/3. (Ordfører: Lars
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M. Olsen). 2. beh. 16/3 (F. sp. 4143). 3. beh. 18/3 (F. sp. 4303).
Loven stadfæstet 31. marts 1954. (Lovt. nr. 95).
Loven har følgende indhold:
§ 1. Til sikring af Ny Carlsberg Glyptoteks fortsatte
virksomhed efter de i museets fundats (kgl. konfirmeret 21.
marts 1891 og 10. juni 1938) fastsatte bestemmelser ydes af
statskassen et årligt tilskud, svarende til en trediedel af institu
tionens årlige underskud, første gang i finansåret 1955—56,
beregnet for museets regnskabsår 1. januar 1955—31. decem
ber 1955. Statens tilskud søges bevilget på de årlige finans- og
tillægsbevillingslove.
Tilskuddet er betinget af, at Københavns kommune og
Ny Carlsbergfondet hver yder et årligt tilskud med et beløb,
der ligeledes svarer til en trediedel af underskuddet. Under
skuddet beregnes således, at man i Glyptotekets indtægter ser
bort fra sædvanlig forrentning af et beløb på 1 mill, kr., som
Ny Carlsbergfondet ved nærværende lovs ikrafttræden ind
skyder i Glyptotekets grundfond. Ny Carlsbergfondets andel i
underskuddet begrænses herefter til det beløb, hvormed
trediedelen af underskuddet overstiger nævnte forrentning.
§ 2. Nærværende lov optages til revision i folketingsåret
1960—61.

Ved fremsættelsen af lovforslaget udtalte undervisningsmini
steren:
„Ny Carlsberg Glyptotek oprettedes i 1888 i samvirke mellem
ægteparret brygger Carl Jacobsen og Ottilia Jacobsen, staten og
Københavns kommune som et museum for nyere tids kunst. Dette
kunstmuseum udbyggedes derefter i årene efter 1899 i samvirke
mellem de foran nævnte ved opførelsen af en stor tilbygning til
at huse brygger Carl Jacobsens rige samlinger af oldtidsskulptu
rer. Glyptotekets samlinger er iøvrigt gennem tiden efter opret
telsen blevet betydeligt forøget, ikke mindst gennem indkøbstil
skud fra Ny Carlsbergfondet, og således som museet nu står med
sine fornemme samlinger af ægyptisk, græsk, etruskisk og romersk
kunst, af moderne europæisk skulptur og maleri, udgør det ikke
alene en af landets fineste kunstinstitutioner, men er også et
museum af europæisk betydning og format. Et nyt Ny Carlsberg
Glyptotek vil ildte mere kunne skabes, uanset hvor meget man
økonomisk ville ofre derpå.
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Men denne institution er som alle andre lignende institutioner
blevet ramt hårdt af det fald i pengenes værdi, der er fulgt i køl
vandet af de to verdenskrige.
Ved museets oprettelse deltog som nævnt både staten og
Københavns kommune i udgifterne, men hensigten dengang var,
at institutionen økonomisk skulle kunne hvile i sig selv i kraft af
indtægterne fra Glyptotekets i 1891 oprettede grundfond, der da
androg 1 mill. kr. Men den økonomiske udvikling har efterhånden
vist, at dette ikke var muligt, og Ny Carlsbergfondet har uden på
nogen måde at være juridisk forpligtet fra tid til anden forøget
Glyptotekets grundfond, således at denne nu er vokset til 5 760 000
kr. I særlig vanskelige år, især efter de to verdenskrige, har staten
og Københavns kommune endvidere taget en mindre del af
udgiftsstigningerne på deres kappe gennem ydelse af tilskud til
supplering af Ny Carlsbergfondets meget betydelige driftstilskud.
Det må nu anses for givet, at grundfondsindtægterne ikke
fremover kan forventes at kunne dække driftsudgifterne, og for
at opretholde Glyptoteket må der altså etableres en mere perma
nent ordning med hensyn til tilskud udefra. I denne situation har
Ny Carlsbergfondets bestyrelse foreslået den ordning i samvirke
mellem fondet, staten og kommunen, som jeg nedenfor skal skit
sere.
Men først kunne man spørge, om det ikke skulle være muligt,
at Glyptoteket kunne indskrænke sin virksomhed eller søge at
forøge samlingens indtægter f. eks. gennem en forhøjelse af entré
afgifter m. v.
Jeg tror ikke, at denne vej er anbefalelsesværdig ....
Ny Carlsbergfondets saneringsforslag går i korthed ud på, at
fondet, staten og Københavns kommune fra og med finansåret
1955—56 hver dækker en trediedel af det underskud, der må antages
at fremkomme ved en videreførelse af Glyptoteket i dets nuværende
omfang. Indtil dette tidspunkt, det vil altså sige i regnskabsårene
1953 og 1954, har Ny Carlsbergfondet påtaget sig at dække Glyp
totekets fulde underskud. Under forudsætning af, at staten og
kommunen påtager sig fra og med 1955—56 at være med til at
dække det eventuelle underskud, indskyder fondet endvidere
1 mill. kr. i Glyptotekets grundfond. Til gengæld skal en sædvanlig
forrentning af denne million kroner fratrækkes i Ny Carlsberg
fondets andel i underskuddet til sin tid, hvilket sker ved, at man
til det regnskabsmæssige underskud lægger den nævnte forrent
ning, samtidig med at beløbet fratrækkes i den trediedel af under
skuddet, fondet skal betale.
Ordningen er betinget af, at også Københavns kommune
indgår herpå. Jeg nærer forventninger om, at dette vil blive til
fældet.
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Jeg har fundet det naturligst, at denne ordning søgtes gennem
ført ved særlig lov, og at loven bliver taget op tü nærmere over
vejelse efter en 5 års periode, d. v. s. i folketingssamlingen
1960—61.
De økonomiske konsekvenser af ordningen må antages at
blive, at statens årlige driftstilskud vil udgøre ca. 67 000 kr.
årlig, nemlig en trediedel af det nuværende underskud på ca.
200 000 kr. Staten og Københavns kommune har hver to repræ
sentanter i museets bestyrelse, der består af 8 medlemmer.”
Lovforslaget fik i folketinget en velvillig modtagelse, idet kun
retsforbundets ordfører, Viggo Starcke, tog forskellige forbehold
overfor lovforslaget i den foreliggende form.
Efter 1. behandling henvistes lovforslaget til behandling i et
udvalg, hvis arbejde med sagen ikke resulterede i ændringsforslag.
Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget med samtlige øvrige
stemmer mod retsforbundets.
Som begrundelse for, at sidstnævnte parti ikke kunne tiltræde
lovforslaget, udtalte Viggo Starcke ved 3. behandling:
„Af den meget kortfattede betænkning kan man ikke se, hvad
der er foregået i udvalget, men jeg må opfatte betænkningen
sådan, at der i udvalget ikke er taget hensyn til de ønsker, som
blev fremsat fra vor side ved lovforslagets første behandling. Der
er ikke overvejet noget med hensyn til at indføre besparelser på
de områder, hvor besparelser kan gennemføres, og der er ikke
overvejet muligheder for at skaffe større indtægter, enten gennem
de 100 000 årlige besøgende eller på anden vis. Det principielle i
lovforslaget, nemlig dette, at man udsteder ligesom en blancoveksel — selvom den er tidsbegrænset — med hensyn til dæknin
gen af underskuddet, synes vi er forkert, og vi havde ventet, at
der var blevet foretaget ændringer på dette punkt....... Hvis der
havde foreligget et forsvarligt forslag, ville vi fra vor side have
taget det under velvillig overvejelse; men i den foreliggende form
kan vi ikke tiltræde lovforslaget. Jeg vil dog gerne understrege, at
under hensyn til den store betydning, som Glyptotekets samlinger
har, må disse samlinger opretholdes; men der findes andre mulig
heder.“

138. Lov om et J. F. Willumsen-museum i Frede
rikssund. (Undervisningsminister Bomholt). [A. sp. 2613. —
C. sp. 559],
Fremsat skriftligt i folketinget 17/3. (F. sp 4198). 1. beh. 24/3
(F. sp. 4485). Partiernes ordførere: Lars M. Olsen, Lorentzen,
Hvidberg, Svend Jørgensen, Alvilda Larsen og Viggo Starcke.
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Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Lars M. Olsen, Alsing
Andersen [formand], Boye Hansen, Poul Hansen (Grenaa),
Hougaard, Kai Jensen, Holger Larsen, Chr. Thomsen, Lorent
zen, Henry Christensen, Ladefoged, Martin, Ellen Poulsen,
Hvidberg, Karl Olsen, Adolph Sørensen og Svend Jørgensen
[næstformand]). Betænkning (B. sp. 523) afgivet 8/4. (Ordfører:
Lars M. Olsen). 2. beh. 22/4 (F. sp. 4932). Henvist til fornyet
udvalgsbehandling. 3. beh. 28/4 (F. sp. 4985). Loven stadfæstet
11. maj 1954. (Lovt. nr. 155).
Loven har følgende indhold;
§ 1. Til tilvejebringelse af et i Frederikssund kommune
beliggende, offentlig tilgængeligt museum, indeholdende dels
kunstværker af maleren J. F. Willumsen — i første række kunst
værker, der omfattes af et af ham udstedt gavebrev — dels en
af ham i henhold til samme gavebrev skænket samling af andre
kunstværker og kunstgenstande, kan der af statskassen ydes et
tilskud svarende til 2/3 af de med erhvervelse af en grund med
påstående bygning for museet forbundne udgifter, dog højst
400 000 kr.
§ 2. Til driften af museet som en Frederikssund kommune
tilhørende institution yder staten et tilskud svarende til halv
delen af de årlige driftsudgifter, dog højst 15 000 kr. årlig.
§ 3. Til at forestå museets ledelse og herunder at varetage
såvel statens som Frederikssund kommunes interesser nedsættes
en særlig bestyrelse bestående af 4 medlemmer, hvoraf Frede
rikssund kommune vælger 2 repræsentanter, af hvilke den ene
beskikkes til formand, og undervisningsministeriet 2 repræ
sentanter, af hvilke den ene skal være kunstkyndig. I tilfælde
af stemmelighed skal formandens stemme være afgørende.
§ 4. Lov nr. 195 af 12. april 1949 om statstilskud til
oprettelse og drift af et J. F. Willumsen-museum i København
ophæves.

§ 3, der fik en ændret affattelse i folketinget, lød i det oprinde
lige lovforslag således: „Museet henlægges under en særlig besty
relse, i hvilken staten er repræsenteret ved mindst eet af under
visningsministeriet udpeget medlem.“
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Ved lov nr. 195 af 12. april 1949 (årbog 1948—49, side 495)
blev der på grundlag af et af maleren J. F. Willumsen udstedt
gavebrev af 1. september 1947 tilvejebragt hjemmel for oprettelse
af et på Københavns kommunes grund beliggende museum, inde
holdende den Willumsen tilhørende samling, dels af egne arbej
der, dels af de af ham i årenes løb erhvervede kunstgenstande.
Efter nævnte lov skulle der til museets oprettelse af stats
kassen ydes et tilskud, svarende til halvdelen af de med erhver
velsen af en grund med bygning forbundne udgifter. Ifølge
bemærkningerne til lovforslaget var den samlede udgift hertil
anslået til 1 million kr. Til driften af museet, der skulle tilhøre
Københavns kommune, skulle staten deltage med 40 pct. af
udgifterne, som i bemærkningerne var anslået til 75 000 kr. ialt.
Af bemærkningerne til lovforslaget fremgik iøvrigt, at den
med henblik på oprettelsen af et Willumsen-museum nedsatte
komité havde givet tilsagn om ved privat indsamling og eventuel
foranstaltning af et omfattende landslotteri inden den 1. sep
tember 1949 at ville søge tilvejebragt en kapital på ca. 400 000 kr.
til erhvervelse af kunstværker af J. F. Willumsen til supplering
af den af gavebrevet omfattede samling. Københavns kommune
havde gjort tilvejebringelsen af det omhandlede beløb på 400 000
kr. til en betingelse for kommunens medvirken ved museets
oprettelse.
I maj 1950 meddelte Willumsen-komiteen undervisnings
ministeriet, at den ikke ville være i stand til inden den til 1. sep
tember 1950 udskudte frist at tilvejebringe den omhandlede
kapital. Der førtes derefter en række forhandlinger med Køben
havns kommune, uden at det lykkedes at finde frem til en ordning,
hvorefter museet kunne oprettes i København.
I overensstemmelse med kunstnerens ønske blev der derefter
af Willumsen-komiteen rettet henvendelse til Frederikssund
byråd angående museets placering i Frederikssund. Efter at det
på et møde i undervisningsministeriet i efteråret 1952 var blevet
vedtaget at tilvejebringe overslag over udgifterne ved oprettelsen
af Willumsen-museet i Frederikssund, afholdtes i sommeren 1953
et nyt møde i undervisningsministeriet, hvorunder det oplystes,
at udgifterne ved opførelsen af en tilfredsstillende museums
bygning ville andrage ca. 500 000 kr.
Til grund for dette overslag lå en af arkitekt Tyge Hvass
udarbejdet skitse til en museumsbygning, der skulle omfatte
en firfløjet karré omkring en gård, men den foranstående bekost
ning vedrører kun opførelsen af de tre af fløjene, idet opførelsen
af den fjerde fløj, der er anslået til 250 000 kr., er tænkt udskudt
indtil videre. I de tre fløje, som arkitekten foreløbig tænker op
ført, vil der være plads til ophængning af 60 hovedværker af
Willumsen, som af sagkyndige er betegnet som de fineste af de
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tilbudte værker, medens resten kan magasineres eller anvendes
under skiftende udstillinger.
Til anlægsudgifterne må endvidere henføres udgiften til den
nødvendige grund, ca. 70 000 kr.
De årlige driftsudgifter anslås til højst at ville andrage
30 000 kr.
Frederikssund kommune tilbød herefter at lade et Willumsenmuseum opføre under forudsætning af, at anlægsudgifterne for
deles med 2/3 til staten og x/3 til kommunen, idet kommunen
under hensyn til sin størrelse ikke i første omgang mente at
kunne anvende mere end ca. 200 000 kr. til museets oprettelse.
Med hensyn til driftsudgifterne foreslog Frederikssund byråd
ligedeling mellem stat og kommune.
På dette grundlag har undervisningsministeriet — efter at
J. F. Willumsen ved en tilføjelse til sit gavebrev har godkendt,
at Frederikssund kommune kan modtage gaven, samt at tids
fristen for gavetilbudets accept forlænges indtil 1. januar 1955 —
under forbehold af lovgivningsmagtens og Frederikssund byråds
tilslutning indgået en overenskomst med Frederikssund kommune
om oprettelse og drift af museet.
Ifølge denne overenskomst deltager Frederikssund kommune
med x/3 og staten med 2/3 (dog således, at staten højst betaler
400 000 kr. ) af de samlede udgifter ved tilvejebringelsen af
1. etape af en museumsbygning, eventuelt gennem opførelsen
af de fornævnte tre fløje. Gennemførelse af yderligere byggeri
udskydes indtil videre.
Ved fremsættelsen af lovforslaget anførte undervisningsmini
steren bl. a.:
„Der kan ikke være grund til for mig her at gentage de tid
ligere fremførte argumenter for, at staten bør modtage denne
værdifulde gave. Jeg vil indskrænke mig til at fremhæve, at der
ikke i den mellemliggende tid er fremkommet nye indvendinger
eller argumenter, som kan motivere et andet standpunkt end
det, de politiske partier dengang indtog. Det må også siges at
være glædeligt, at en kunstsamling af så høj karat kan finde plads
i provinsen, der jo ikke i forvejen har særlig let adgang til vore
bedste kunstværker. I denne forstand finder jeg den nu foreslåede
løsning af samlingens problemer lykkeligere end den oprindelig
planlagte.“
Lovforslaget henvistes efter 1. behandling til et folketings
udvalg, hvis arbejde med sagen resulterede i, at hele udvalget
indstillede lovforslaget til vedtagelse med den foran nævnte
ændring.
I den ændrede affattelse vedtoges lovforslaget med 118 stem
mer mod 2, idet 5 medlemmer afholdt sig fra at stemme. Imod
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stemte Jensen-Broby (V), der også var gået mod den tidligere lov
af 1949, og Oluf Pedersen (DR), som bl. a. udtalte: „Det er ikke
afgørende for mig, hvor museet kommer til at ligge — jeg synes
forsåvidt, at Frederikssund er en venlig lille by — men jeg er
imod, at det er fællesmidler, der anvendes. Museet bør opføres
ved frivillige bidrag; den enkelte skal være frit stillet med hensyn
til, hvad han vil bruge sine penge til.“ De øvrige tilstedeværende
medlemmer af retsforbundet undlod ligesom også Axel Sørensen
(RV) at stemme.

139. Lov om yderligere forlængelse af lov om en
dansk besættelsesstyrke i udlandet. (Forsvarsminister Ras
mus Hansen). [A. sp. 2627. — C. sp. 581].
Fremsat skriftligt i folketinget 19/3 (F. sp. 4374). 1. beh. 1/i
(F. sp. 4747). Partiernes ordførere: Victor Gram, Arnth Jensen,
Ole Bjørn Kraft, A. C. Normann, Hans Hansen (Rørby) og
Aksel Larsen. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Victor
Gram, Holger Eriksen, Jens Hansen, Poul Hansen (Kalundborg)
[formand], Poul Hansen (Grenaa), Hauberg, Per Hækkerup
[næstformand], Frode Jakobsen, Arnth Jensen, N. Chr. Chri
stensen, Gideon, Jørgen Gram, Ladefoged, Ole Bjørn Kraft,
Marie Antoinette von Lowzow, Carsten Raft og A. C. Normann.)
Betænkning (B. sp. 593) afgivet 27/4. (Ordfører: Victor Gram).
2. beh. 6/5 (F. sp. 5048). 3. beh. n/5 (F. sp. 5150). Loven stadfæstet
13. maj 1954. (Lovt. nr. 157).
Ved loven forlænges den bemyndigelse, der ved lov nr. 241
af 4. juni 1947 § 1 er givet forsvarsministeren til at træffe visse
nærmere angivne foranstaltninger i forbindelse med afsendelse
og opretholdelse af en dansk besættelsesstyrke i udlandet, og
som er forlænget ved lov nr. 173 af 12. april 1949, lov nr. 226
af 12. maj 1951, lov nr. 173 af 15. maj 1952 og lov nr. 100 af
31. marts 1953 (årbog 1952—53, side 409), for et yderligere tids
rum af 1 år, indtil den 15. maj 1955.
Lovforslaget var ved fremsættelsen ledsaget af følgende be
mærkninger:
„Med bemyndigelse i lov nr. 241 af 4. juni 1947 har Danmark
fra 1947 opretholdt en besættelsesstyrke i Tyskland. Det var op
rindeligt hensigten, at denne styrke skulle opretholdes for et
tidsrum af 2 år — indtil maj 1949. På dette tidspunkt viste det
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sig imidlertid ønskeligt, bl. a. da besættelsesopgaverne endnu ikke
var afsluttede, fortsat at opretholde styrken, hvorfor lovens gyl
dighed blev forlænget ved lov nr. 173 af 12. april 1949 for et
tidsrum af yderligere 2 år, indtil den 15. maj 1951, og ved lov
nr. 226 af 12. maj 1951 for yderligere 1 år, indtil den 15. maj 1952.
Ved lov nr. 173 af 15. maj 1952 ændredes det i sidstnævnte
lov angivne tidsrum af 1 år til 2 år, indtil den 15. maj 1953.
Ved lov nr. 100 af 31. marts 1953 forlængedes lovens gyldighed
med yderligere 1 år, indtil den 15. maj 1954.
Da den danske styrke i Tyskland i henhold til den i foråret
1951 vedtagne rigsdagsbeslutning er afgivet til den fælles for
svarsstyrke i Europa til løsning af visse beredskabsopgaver, og
da den af den vesttyske forbundsrepublik på den ene side og
Frankrig, Storbritannien og De amerikanske forenede Stater på
den anden side i maj 1952 underskrevne overenskomst om besæt
telsesstatuttens afløsning ikke er ratificeret, har man fundet det
fornødent at foreslå den omhandlede bemyndigelse forlænget for
et tidsrum af yderligere 1 år.“
Ved 1. behandling anbefaledes lovforslaget af ordførerne for
socialdemokratiet, venstre og det konservative folkeparti, mens ord
førerne for det radikale venstre, Danmarks retsforbund og Dan
marks kommunistiske parti gik imod forslaget.
Lovforslaget henvistes tü et udvalg, i hvis betænkning det
siges, at forsvarsministeren overfor udvalget havde oplyst, at
forhandlingerne om nordflanken endnu førtes på det militære
plan, og at et flertal (socialdemokratiets, venstres og det konser
vative folkepartis medlemmer af udvalget) indstillede lovforslaget
til vedtagelse uforandret, mens et mindretal (det radikale ven
stres medlem af udvalget) ikke kunne tiltræde det.
Fra 2. behandling gik lovforslaget direkte til 3. behandling.
Her stilledes af forsvarsministeren et ændringsforslag om en ny
paragraf, gående ud på, at loven kunne stadfæstes straks efter
vedtagelsen, jfr. grundlovens § 42, stk. 7. Ændringsforslaget ved
toges uden afstemning. Lovforslaget vedtoges derefter med 123
stemmer mod 25 (RV, DR, DK). 1 grønlandsk medlem undlod
at stemme.

140. Lov om ekspropriation i militære øjemed. (For
svarsminister Rasmus Hansen). [A. sp. 2625. — C. sp. 741].
Fremsat skriftligt i folketinget 19/3 (F. sp. 4373). 1. beh.
J/4 (F. sp. 4772). Partiernes ordførere: Victor Gram, Niels Erik
sen, Ninn-Hansen, Kirkegaard, Fuglsang og Søren Olesen. Hen
vist til udvalg på 17 medlemmer (Victor Gram, Per Hækkerup,
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Frode Jakobsen, Kjældgaard [næstformand], Holger Larsen
[formand], Mørk, Chr. Rasmussen, Chr. Thomsen, Niels Eriksen,
Jens Chr. Christensen, Arnth Jensen, Karlskov Jensen, Helga
Pedersen, Ninn-Hansen, Jørgen Jørgensen (Ullerup), ReedtzThott og Kirkegaard). Betænkning (B. sp. 977) afgivet 13/5.
(Ordfører: Chr. Rasmussen). 2. beh. 21/5 (F. sp. 5624). Henvist
til fornyet udvalgsbehandling. 3. beh. 26/5 (F. sp. 5825). Loven
stadfæstet 11. juni 1954. (Lovt. nr. 225).
Loven afløser den hidtidige militære ekspropriationslov,
lov nr. 117 af 11. april 1934 (årbog for 1933—34, side 386).
Denne lov, der opregner forskellige kategorier af militære anlæg,
hvortil ekspropriation kan ske, blev ved gennemførelsen i folke
tinget anset for således formuleret, at den måtte antages at
omfatte alle foranstaltninger, hvortil det kunne blive nødven
digt at erhverve arealer til forsvarsmål. Siden 1934 har der
imidlertid indenfor forsvaret fundet en udvikling sted, som man
ikke på daværende tidspunkt havde mulighed for at forudse.
Dette har ført med sig, at loven ikke med sikkerhed kan bringes
til anvendelse på alle sådanne forsvarsforanstaltninger af an
lægsmæssig karakter, som vil være påkrævede i henhold til for
svarsordningen. Den foreliggende lov tilsigter at skabe lovhjem
mel til om fornødent ved ekspropriation at tilvejebringe de
byggegrunde o. lign., som er nødvendige til gennemførelse af de
anlægsarbejder, som er en konsekvens af forsvarets udvikling
indenfor rammerne af den til enhver tid gældende forsvarsord
ning.
Lovens § 1 har herefter fået følgende formulering:
„Bebygget eller ubebygget ejendom, der i henhold til den
til enhver tid gældende forsvarsordning skal bruges til oprettelse
eller udvidelse af anlæg til landets forsvar, herunder til mand
skabets garnisonering og uddannelse samt til materiellets og
beholdningernes fremskaffelse og oplagring, kan af forsvarsmi
nisteren, eller af en kommune med forsvarsministerens sam
tykke, erhverves ved ekspropriation.
Ekspropriation kan ske til eje eller brug, herunder således
at der kun erhverves en begrænset rettighed over den pågæl
dende ejendom.“
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§§ 2 og 3 svarer til de hidtidige bestemmelser bortset fra
en redaktionel ændring af § 2. Ved lovens § 4 ophæves loven af
1934.
Ved 1. beh. fik lovforslaget tilslutning fra ordførerne for social
demokratiet, venstre, det konservative folkeparti og det radikale
venstre. Niels Eriksen (V) og Ninn-Hansen (KF) rettede henstil
linger til forsvarsministeren om at komme længst muligt med
frivillige aftaler og såvidt muligt undgå ekspropriation samt om
at søge at undgå at placere militære anlæg på god landbrugs
jord. Ninn-Hansen henstillede tillige, at bestemmelser i landbrugs
lovgivningen, som hindrer erstatningskøb, ikke gøres gældende
overfor landmænd, hvis jord er eksproprieret. Fuglsang (DK) gik
imod forslaget og fremsatte ønske om, at repræsentanter for land
brugsorganisationerne skulle deltage som kontrolerende organer
ved disse ekspropriationer. Søren Olesen (DR) udtrykte betænke
lighed ved lovforslaget og fremsatte ønske om en oversigt over,
hvilke arealer forsvaret råder over de forskellige steder og area
lernes størrelse. Forsvarsministeren erklærede, at en sådan over
sigt ikke var nødvendig, for at medlemmerne kunne tage stilling
til lovforslaget. Han udtalte, at den gode landbrugsjord under
denne regering ville blive skånet om muligt i endnu højere grad
end under den tidligere regering. Regeringen havde endvidere det
standpunkt, hvor der overhovedet var mulighed derfor, at tale
sig tilrette med ejerne fremfor at ekspropriere.
Det nedsatte udvalg udtalte i sin betænkning, at det havde
haft samråd såvel med forsvarsministeren som med landbrugs
ministeren, og at sidstnævnte overfor udvalget havde givet tilsagn
om at anmode statens jordlovsudvalg dels om at give statshusmænd, som godtgør, at deres hidtidige statshusmandsbrug er
eksproprieret i militært øjemed eller nedlagt som selvstændigt
brug som følge af sådan ekspropriation, en rimelig fortrinsstilling
ved tildeling af et nyt brug, når de ansøger herom og ikke ved
ekspropriationserstatningens udbetaling bliver i stand til ved egne
midler at komme i besiddelse af en tilsvarende ejendom, dels om,
når en landejendom købes af en landmand, som godtgør, at hans
hidtidige ejendom af tilsvarende størrelse er eksproprieret i mili
tært øjemed, at give afkald i medfør af statshusmandslovens § 8,
stk. 4, på benyttelse af statens forkøbsret, forsåvidt der ikke er
behov for fraskillelse af tillægsjord eller køberen indgår på at
afhænde den fornødne tillægsjord til staten mod et rimeligt ve
derlag.
Endvidere havde landbrugsministeren under samrådet givet til
sagn om, at der, når en landmand ejer flere end 2 landbrugsejen
domme, og en af ejendommene eksproprieres i militært øjemed,
ved hans køb af en landbrugsejendom til erstatning for den eks28
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proprierede ikke til opfyldelse af reglerne i § 9, stk. 4, i loven om
landbrugsejendomme vil blive krævet afhændet mere jord til
staten, end hvad der i areal og efter grundbeløb svarer til 1/5 af
den tilkøbte ejendoms ikke-skovbevoksede tilliggende.
Hele udvalget indstillede lovforslaget til vedtagelse uændret.
Ved 2. behandling stilledes fra kommunistisk side ændrings
forslag om en ny affattelse af lovforslagets § 1, svarende til be
stemmelserne i den hidtidige lov med den tilføjelse, at ekspro
priation først kunne ske efter samråd med et af forsvarsministeren
nedsat udvalg på 3 medlemmer, hvoraf et skulle udpeges af land
brugsministeriet, et af De samvirkende danske Landboforeninger
og et af De samvirkende danske Husmandsforeninger. Det kom
munistiske ændringsforslag forkastedes med 90 stemmer mod 6
(DK); 8 medlemmer (RV) undlod at stemme.
Den fornyede udvalgsbehandling resulterede ikke i ændrings
forslag, og ved 3. behandling vedtoges lovforslaget med 117 stem
mer mod 11 (DK og DR).

141. Lov om ændringer i militær straffelov. (For
svarsminister Rasmus Hansen). [A. sp. 2307. — C. sp. 725].
Fremsat skriftligt i folketinget 11/3 (F. sp. 4044). 1. beh. 19/3
(F. sp. 4390). Partiernes ordførere: Victor Gram, Arnth Jensen,
Thestrup, Skytte, Fuglsang og Hans Hansen (Rørby). Henvist
til udvalg på 17 medlemmer (Victor Gram, Holger Eriksen
[formand], Boye Hansen, Poul Hansen (Kalundborg), Per Hæk
kerup, Frode Jakobsen, Holger Larsen, K. Axel Nielsen, Arnth
Jensen, Anders Andersen, Gideon, Ladefoged, Østergaard, The
strup, Ole Bjørn Kraft, Carsten Raft, Skytte [næstformand]).
Betænkning (B. sp. 971) afgivet 13/5. (Ordfører: Victor Gram).
2. beh. 21/5 (F. sp. 5633). Henvist til fornyet udvalgsbehandling.
3. beh. 26/5 (F. sp. 5825). Loven stadfæstet 11. juni 1954. (Lovt.
nr. 199).
I 1949 afgav den af arbejds- og socialministeriet nedsatte
ungdomskommission en betænkning vedrørende de værneplig
tiges forhold. De i denne betænkning indeholdte forslag til
reformer i de værnepligtiges retslige forhold gav anledning til,
at krigsministeriet og marineministeriet i september 1949 ned
satte et udvalg til overvejelse af forslag til ændringer i den militære
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straffelov — lov nr. 114 af 7. maj 1937 — og den militære rets
plejelov — lov nr. 542 af 4. oktober 1919 med senere ændringer.
I december 1952 afgav udvalget sin betænkning efter at have
gennemgået såvel de af ungdomskommissionen stillede forslag
som en række under udvalgsarbejdet fra anden side fremkomne
forslag til ændring af den militære straffe- og retsplejelovgiv
ning. Endelig havde udvalget stillet forslag om en ajourføring
af den militære straffe- og retsplejelovgivning under hensyn til
de senere fremkomne love, navnlig de skete ændringer i lov
om rettens pleje. Udvalgets forslag var for langt den overvejende
dels vedkommende tiltrådt af samtlige medlemmer, idet der
dog om enkelte spørgsmål var afgivet mindretalsindstillinger.
Forslagene til de her omhandlede love var i overensstem
melse med udvalgets eller dets flertals indstillinger. Dog havde
ministeriet ikke kunnet følge et forslag om lønafkortning for
strafafsonere. Endvidere havde ministeriet af sproglige hensyn
foreslået, at ordene „overmand“ og „undermand“, hvor de fore
kommer i militær straffelov og militær retsplejelov, ændres til
henholdsvis: „foranstående“ og „efterstående“.
Som bilag til de to lovforslag var optrykt udkast til kund
gørelse for forsvaret vedrørende de ved lovene skete ændringer
henholdsvis den militære straffelov og den militære retspleje
lov.
Den militære straffelov.
Den vigtigste ændring i den militære straffelov er sket med
hensyn til strafarterne. Såvel streng arrest som skærpet arrest
ophæves. De tilbageværende straffe er herefter: irettesættelse,
som i modsætning til tidligere vil kunne oplæses ved appel eller
mønstring, kvarterarrest, vagtarrest — kun den sidste arreststraf
er en cellestraf — fængsel samt i krigstid livsstraf. Som kon
sekvens af afskaffelsen af de to strengeste arreststraffe ændres
maksimum for kvarterarrest fra hidtil 30 til 60 dage. En til
svarende ændring er sket for vagtarresten, der dog også tidli
gere kunne anvendes i et sådant omfang, men kun overfor befalingsmænd. Vagtarrest er yderligere skærpet ved, at afsonere
er pligtige efter ordre at udføre passende arbejde, men de har
ikke krav på beskæftigelse. Endvidere er læsning i modsætning
28*
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til tidligere kun tilladt vagtarrestanter i begrænset omfang efter
regler, fastsat ved kongelig anordning.
Af andre ændringer kan nævnes, at der er indført en ny
regel om, at bøde kan anvendes for overtrædelse af den militære
straffelov i tilfælde, hvor der normalt ville være blevet ikendt
en betinget straf, men hvor en sådan straf ikke kan finde an
vendelse, enten fordi den pågældende ikke er tjenstgørende,
eller fordi han står umiddelbart foran hjemsendelse, således at
den resterende tjenestetid ikke kan antages at udgøre en pas
sende prøvetid, der ved militære straffe er begrænset til den
resterende tjenestetid.
Ophævelsen af strafarterne streng arrest og skærpet arrest
har medført en række ændringer i den militære straffelovs
specielle del.
Den militære retsplejelov.
Ændringerne i den militære retsplejelov er i de fleste til
fælde en følge af ændringer i den borgerlige retsplejelov og væ
sentlig af teknisk natur. I bemærkningerne til lovforslaget op
lystes, at der ikke var medtaget et i den ovennævnte betænk
ning af december 1952 stillet forslag om en ændret affattelse af
militær retsplejelov § 44, hvorefter anvendelse af visse discipli
narmidler — såsom nægtelse af visse friheder og tilladelser —
skulle ske efter nærmere af forsvarsministeren fastsatte regler.
Begrundelsen herfor var, at spørgsmålet om de værnepligtiges
friheder — herunder også spørgsmålet om, i hvilket omfang
friheder kan og bør tilsikres de værnepligtige som ufratagelige
— ikke er endeligt løst i den omtalte betænkning. Man havde
derfor besluttet at overlade det til et af ministeriet nedsat udvalg
at foretage en nærmere undersøgelse af dette spørgsmål. Dette
udvalg har endvidere til opgave at overveje forslag til ændring
af den militære retsplejeordning, hvorved der navnlig er tænkt
på påtalemyndighedens organisation.
Om de i loven indeholdte ændringer bemærkes, at den
hidtidige bestemmelse om, at der skal være en forsvarer, såsnart
tiltale er rejst i en militær straffesag, er lempet således, at for
svarer ikke beskikkes i tilfælde, hvor sagen havde været politi
sag, hvis den ikke skulle behandles som militær straffesag. Be-
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stemmeisen tilsigter, at forsvarer ikke som nu beskikkes i videre
omfang indenfor den militære strafferetspleje end indenfor den
borgerlige. I reglen om, at disciplinarmidler, når omstændig
hederne taler derfor, kan anvendes i stedet for straf for mindre
forseelser og forsømmelser, er ordet „kan“ ændret til „bør“.
Ved denne ændring er det indskærpet, at pålæg af straf bør
undgås, sålænge det er forsvarligt at indskrænke sig til at bringe
disciplinarmidler i anvendelse.
I overensstemmelse med en foran omtalt ændring i den
militære straffelov er den militære retsplejelov ændret således,
at der uden dom kan pålægges indtil 60 dages kvarter- eller
vagtarrest og for ikke tjenstgørendes vedkommende 60 dages
hæfte.
Loven foreskriver udtrykkelig, at der, når en straf er pålagt,
uopholdeligt skal gives den pågældende meddelelse herom og om
de ham ifølge den militære retsplejelov tilkommende beføjelser,
idet det herved sikres, at den, hvem straf pålægges, får klar
meddelelse om de udveje, loven åbner ham for en fornyet prø
velse. Såfremt straffen ikke er pålagt af rettergangschefen, skal
det således tilkendegives den pågældende, at han har en be
tænkningstid på 2 X 24 timer, og at han indenfor dette tidsrum
har ret til at få sagen forelagt domstolene eller rettergangschefen
til afgørelse, samt at han i dette sidste tilfælde ikke fortaber sin
ret til at få sagen afgjort ved dom.

Ved 1. behandling af de to lovforslag gav ordførerne for social
demokratiet, venstre, det konservative folkeparti, det radikale
venstre og retsforbundet tilslutning til lovforslagene, hvis enkelt
heder de fandt bedst egnede til gennemgang i et udvalg. Fuglsang
(DK) betegnede lovforslagene som fremskridt i sammenligning
med bestående regler, men fandt samtidig adskillige betydelige
mangler i flere af bestemmelserne. I sine svarbemærkninger til
ordførerne udtalte forsvarsministeren, at han håbede engang i løbet
af folketingsåret 1954—55 at være i stand til at fremsætte forslag
både vedrørende de spørgsmål om disciplinære straffe og om de
militære rettergangschefers beføjelser, som nu behandledes af det
af ministeren nedsatte udvalg.
I folketingsudvalgets betænkning, der var enstemmig, stilledes
enkelte ændringsforslag, deriblandt ændringsforslag om, at de to
love sammen med loven om talsmænd og klageadgang, jfr. føl
gende sag, skulle træde i kraft 3 måneder efter deres stadfæstelse.
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I udvalgsbetænkningen udtaltes bl. a.:
,,Udvalget tilslutter sig kommissionsbetænkningens udtalelse
om, at de mildere straffeformer ikke bør give anledning til for
længelse af straffetiden. Skulle udviklingen imod forventning
forme sig anderledes, har ministeren givet løfte om at ville tage
spørgsmålet om hjemsendelse som følge af straf op til ny over
vejelse.
Udvalget har forespurgt ministeren, om man har tænkt sig
under krig at foretage afvigelser fra de regler, der er gældende i
den militære retsplejelov, og ministeren har hertil svaret, at man
i forsvarsministeriet har arbejdet med problemet, men endnu ikke
er nået til noget endeligt resultat i sagen.“
Ved 2. behandling blev de to lovforslag kun gjort til genstand
for nærmere omtale af Ingmar Wagner (DK), som var utilfreds
med, at der ikke af udvalget var taget hensyn til den af det kommu
nistiske partis ordfører ved 2. behandling fremførte kritik. Han
kritiserede navnlig opretholdelsen af den militære straffelovs § 63,
hvorefter den, som forsætligt eller uagtsomt undlader at efter
komme en ham efter reglement, særlig forskrift eller tjenestefor
holdets natur påhvilende pligt, straffes med arrest. De stillede
ændringsforslag vedtoges, og lovforslagene henvistes til fornyet
behandling i udvalget, der enstemmigt indstillede dem til ved
tagelse i den ved 2. behandling vedtagne skikkelse.
Ved 3. behandling vedtoges de to lovforslag enstemmigt, idet
de kommunistiske medlemmer undlod at stemme.

142. Lov om ændringer i militær retsplejelov. (For
svarsminister Rasmus Hansen). [A. sp. 2325. — C. sp. 731].
Fremsat skriftligt i folketinget n/3 (F. sp. 4044). 1. beh. 19/3
(F. sp. 4391). Partiernes ordførere: Victor Gram, Arnth Jensen,
Thestrup, Skytte, Fuglsang og Hans Hansen (Rørby). Henvist
til samme udvalg som forslag til lov om ændringer i militær
straffelov (se foran). Betænkning (B. sp. 971) afgivet 13/5. (Ord
fører: Victor Gram). 2. beh. 21/5 (F. sp. 5633). Henvist til fornyet
udvalgsbehandling. 3. beh. 26/5 (F. sp. 5825). Loven stadfæstet
11. juni 1954. (Lovt. nr. 198).
Loven er omtalt i forbindelse med den samtidig gennemførte
lov om ændringer i militær straffelov (se nærmest foregående
sag), til hvilken den har nær tilknytning.
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143. Lov om talsmænd og klageadgang for menige
af det militære personel. (Forsvarsminister Rasmus Hansen).
[A. sp. 2591. — C. sp. 737].
Fremsat skriftligt i folketinget11/3 (F. sp. 4044). 1. beh. 19/3
(F. sp. 4391). Partiernes ordførere: Victor Gram, Arnth Jensen,
Carsten Raft, Skytte, Fuglsang og Hans Hansen (Rørby). Hen
vist til samme udvalg som forslag til lov om ændringer i militær
straffelov (se foranstående sag). Betænkning (B. sp. 971) afgivet
13/5. (Ordfører: Victor Gram). 2. beh. 21/5 (F. sp. 5633). Henvist
til fornyet udvalgsbehandling. 3. beh. 26/5 (F. sp. 5825). Loven
stadfæstet 11. juni 1954. (Lovt. nr. 200).
I sin i 1949 afgivne betænkning vedrørende de værneplig
tiges forhold har den af arbejds- og socialministeriet nedsatte
ungdomskommission stillet forskellige forslag angående den for
de værnepligtige gældende talsmandsordning og den gældende
ordning vedrørende de værnepligtiges adgang til at fremsætte
klager. Disse forslag har — på linie med kommissionens øvrige
forslag vedrørende de værnepligtiges retslige stilling — været
behandlet i det af krigsministeriet og marineministeriet i 1949
nedsatte udvalg til overvejelse af ændringer i den militære straffelov
og militære retsplejelov. I sin i december 1952 afgivne betænkning
har udvalget herefter på grundlag af ungdomskommissionens
forslag gjort indstilling om en række ændringer i den hidtidige
talsmands- og klageordning, der hovedsagelig hvilede på ad
ministrative bestemmelser (forsvarsministeriets kundgørelser,
tjenestebestemmelser og lignende). Endvidere har udvalget hen
ledt opmærksomheden på, hvorvidt talsmandsordningen burde
lovfæstes, og forsvarsministeriet har under hensyn til, at det
drejer sig om et for de værnepligtiges retsstilling og for forsva
rets arbejde i det hele særdeles vigtigt sæt af regler, fundet det
rettest i forbindelse med den foreslåede udbygning af talsmandsog klageordningen nu at foreslå reglerne herom lovfæstet.
Som bilag til det fremsatte lovforslag var optrykt udkast
til kundgørelse for forsvaret vedrørende loven og udkast til
afsnit i lærebog for menige om klager m. m. og talsmænd.
Loven adskiller sig navnlig på følgende punkter fra den
hidtidige ikke lovfæstede ordning: 1) Talsmændenes beføjelser
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begrænses ikke til kun at angå ikke-kommandomæssige forhold,
idet grænsen mellem kommandomæssige og ikke-kommando
mæssige forhold har vist sig næsten umulig at drage. 2) Den
hidtidige regel om, at den, som ønsker at klage, skal meddele
det til den, han vil klage over, er ophævet. 3) Klager skal ikke
som hidtil fremføres for den nærmeste foresatte chef, men for
afdelingschefen (bataillonschefen).
Loven har følgende indhold:

Kap. I: Talsmænd.
§ 1. Værnepligtige menige har indenfor tjenesteområdet
(kompagni, eskadrille, skib, fort el. lign.) efter nedenstående
regler ret til af deres midte at vælge 2 talsmænd, der — hvor
dette ikke er i strid med almindeligt gældende bestemmelser
— enkeltvis eller i fællesskab kan fremføre besværinger, andra
gender eller andre anliggender for den nærmeste foresatte chef
samt yde bistand ved fremførelse af de i kap. II omhandlede
klager.
I de to første måneder af uddannelsestiden udpeges talsmændene dog af chefen for vedkommende tjenesteområde.
Dette skal ske senest ugedagen efter mandskabets møde ved
forsvaret.
§ 2. Valg af talsmænd foretages gennem hemmelig, skriftlig
afstemning og afgøres ved simpelt stemmeflertal. Der stemmes
på personer, og i tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.
En menig, der er valgt af mandskabet, kan nægte at mod
tage hvervet som talsmand, ligesom han til enhver tid senere
kan frasige sig dette.
Den, der for en forseelse begået efter mødet ved forsvaret
er straffet med strengere, ubetinget straf end vagtarrest i 10
dage, kan ikke vælges til eller forblive som talsmand.
En talsmand, valgt af mandskabet, kan senere afsættes,
såfremt over halvdelen af de værnepligtige menige gennem hem
melig, skriftlig afstemning stemmer herfor.
§ 3. Det er tilladt tjenestefri menige efter anmeldelse til
vedkommende chef at forsamles under iagttagelse af sømmelige
former for at vælge talsmænd eller for at rådslå med disse om
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de i § 1 nævnte anliggender. Møderne ledes af en af talsmændene.
Til afholdelse af sådanne møder samt til talsmændenes drøftel
ser skal der anvises et til formålet egnet sted.
Det bør tilstræbes, at der tillige afholdes regelmæssige mø
der mellem talsmændene og deres foresatte, hvor også almene
spørgsmål af betydning for mandskabet kan drøftes.
§ 4. Når flere underafdelinger har ophold på samme ka
serne, eller når flere skibe er samlet i en havn under fælles kom
mando og i lignende tilfælde, kan talsmændene for sådanne
enheder afholde samlede møder i fritiden for at drøfte de i § 1
nævnte anliggender af fælles interesse samt i fællesskab ad kom
mandovejen rette henvendelse til de militære myndigheder.
§ 5. Såfremt talsmændene efter henvendelse til den nær
meste foresatte chef ikke anser en af dem rejst sag for at være
afsluttet, er det dem tilladt efter derom afgiven melding til den
pågældende chef at få foretræde for den nærmeste foresatte
højere chef, medmindre dette af vedkommende højere chef skøn
nes urimeligt efter sagens anledning og forholdene iøvrigt. Hen
vendelse kan tillige foretages skriftligt og ad kommandovejen
indsendes til forsvarsministeren. Såfremt der bliver tale om en
klage, jfr. § 8, forholdes i overensstemmelse med reglerne i
kap. II.
§ 6. Afslag på talsmændenes henvendelser skal begrundes.
Undtaget herfra er kun forhold, hvorom der af særlige militære
hensyn må bevares tavshed.
§ 7. Foranstående regler berører ikke den enkelte meniges
ret til for sit vedkommende selv at rette henvendelse til sine
foresatte i overensstemmelse med gældende regler.
Kap. Il: Klageadgang.
§ 8. Klage over en foresat eller en foranstående fremføres
skriftligt eller mundtligt for afdelingschefen (bataillonschefen
eller dertil svarende chef).
Såfremt flere ønsker at klage i forening, skal to af dem på
de øvriges vegne fremføre den fælles klage; sker det skriftligt,
skal klagen indeholde oplysninger om samtlige deltagere.
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§ 9. En menig, der ønsker at fremføre en klage over en
foresat eller foranstående, skal have adgang til at drøfte sagen
med en talsmand og til at lade denne møde med sig eller i stedet
for sig ved klagens fremførelse. Talsmanden har altid ret til at
nægte sin medvirken ved sådanne klagers indgivelse.
§ 10. Den af vedkommende chef trufne afgørelse vedrø
rende en klage kan skriftligt og direkte indbringes for forsvars
ministerens klageudvalg.
Såfremt der er flere deltagere i klagen, finder bestemmélsen
i § 8, stk. 2, tilsvarende anvendelse.
§ 11. Forsvarsministerens Idageudvalg består af nedennævn
te, af forsvarsministeren udpegede medlemmer:
1) en civil kommitteret som formand,
2) en auditør,
3) en tjenstgørende militærperson af det pågældende værn,
korps el. lign.
Medlemmerne udpeges for 3 år ad gangen, og deres honorar
fastsættes på finansloven.
§ 12. Udvalget har følgende beføjelser:
1) afvisning med påtegning om grunden i tilfælde, hvor klagen
uden nærmere undersøgelse kan ses at være ganske ubegrun
det,
2) oversendelse til andre myndigheder, hvorunder klagen hen
hører (f. eks. politi eller andre borgerlige myndigheder),
3) nærmere undersøgelse, herunder afhøring af klageren og ind
hentelse af erklæringer fra militære myndigheder.
Klageren og den, over hvem der klages, skal snarest have
meddelelse om klagens modtagelse og skal i alle tilfælde under
rettes om sagens udfald.
Såfremt sagen ikke afvises eller oversendes til anden myn
dighed, afgiver udvalget — eventuelt efter foretagen under
søgelse — indstilling til forsvarsministeren, der træffer afgø
relse.
Forsvarsministeren fører iøvrigt tilsyn med udvalgets ar
bejde og fastsætter de nærmere regler for forretningsgangen.
§ 13. Efter forsvarsministerens bestemmelse kan også an-
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dre besværinger end de i § 10 omhandlede henvises til klage
udvalgets behandling.
§ 14. Denne lov træder i kraft 3 måneder efter dens stad
fæstelse.
Ved 1. behandling fik lovforslaget tilslutning fra samtlige
partiers ordførere.
I det nedsatte udvalgs betænkning, der var enstemmig, stille
des forskellige ændringsforslag, der hovedsagelig tog sigte på en
tydeliggørelse. I udvalgsbetænkningen oplystes, at udvalget havde
modtaget repræsentanter for Fællesorganisationen af Officerer i
Hæren, Hovedorganisationen for Søofficerer og Organisationen af
Flyvevåbnets Officerer, som havde fremsat forskellige ønsker om
ændringer i lovforslaget. Repræsentanterne havde således frem
sat ønske om, at adgangen til at indbringe klager til forsvarsmini
steren skulle være betinget af, at sagen havde været forelagt eller
søgt forelagt den nærmeste foresatte højere chef. Dette havde
udvalget og ministeren imidlertid ikke fundet grundlag for, da den
nærmeste foresatte højere chef altid, hvor sagerne indbringes for
forsvarsministeren, vil få lejlighed til at udtale sig over sagen, idet
indbringelsen skal ske ad kommandovejen. Foranlediget ved
organisationernes henvendelse stilledes ændringsforslag til § 5,
hvorved det præciseredes, at talsmændene ikke kunne indbringe
andre sager end klager for klageudvalget. Udvalget og ministeren
havde ikke kunnet imødekomme et ønske fra organisationerne om,
at den civile kommitterede, der skal være formand for klageudval
get, skulle have virket i retsplejen enten som dommer eller som
sagfører, idet man ikke fandt det rigtigt at binde ministeren til at
vælge en jurist. I overensstemmelse med et ønske fra organisatio
nerne stilledes ændringsforslag om, at klage indgives til bataillonschefen i stedet for regimentschefen. Dette ønske var også rejst
under sagens 1. behandling i folketinget. Det oplystes endvidere,
at ministeren havde erklæret, at bestemmelsen i § 1, jfr. § 3, alene
betyder, at egentlige møder med talsmændene afholdes udenfor
tjenestetiden. Reglerne er derimod ikke til hinder for, at menige
fremfører besværinger m. m. under tjenesten, forudsat de forinden
indhenter den fornødne tilladelse hertil.
Ved 2. behandling vedtoges de stillede ændringsforslag. Under
denne behandling fremsattes af Ingmar Wagner (DK) ønske om
forskellige ændringer i lovforslaget, således om at talsmændene
kun skulle udpeges af befalingsmændene den første måned, om
at de værnepligtiges møder skulle kunne holdes i tjenestetiden,
og om særlige bestemmelser til beskyttelse af talsmændene.
Den fornyede udvalgsbehandling gav ikke anledning til æn
dringsforslag, og ved 3. behandling vedtoges lovforslaget enstem
migt med 128 stemmer.
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144. Lov om ændringer i lov nr. 131 af 17. april 1916
om lodsvæsenet med senere ændringer. (Forsvarsminister
Rasmus Hansen). [A. sp. 2189. — C. sp. 977],
Fremsat skriftligt i folketinget 9/3 (F. sp. 3869). 1. beh. 19/3
(F. sp. 4383). Partiernes ordførere: M. Larsen, Østergaard,
Baagø-Hansen, Bager og J. M. Pedersen. Henvist til udvalg
på 17 medlemmer (M. Larsen, Boye Hansen, Poul Hansen
(Svendborg), Lund Jensen [næstformand], Peter Jørgensen,
Mørk [formand], Johs. E. Larsen, Peter Nielsen, Østergaard,
Damsgaard, Jens Chr. Christensen, Conrad Kofoed, Paabøl,
Baagø-Hansen, Fanger, Carsten Raft og Rager). Betænkning
(B. sp. 1077) afgivet 21/5. (Ordfører: Mørk). 2. beh. 26/5 (F. sp.
5827). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. Tillægsbetænk
ning (B. sp. 1151) afgivet 31/5. 3. beh. 2/6 (F. sp. 6007). Loven
stadfæstet 11. juni 1954. (Lovt. nr. 201).
Ved nærværende lov foretages der en række ændringer i
ovennævnte lov af 1916, som indeholder bestemmelser om lods
væsenets organisation, fordelingen af lodseriernes indtægter
blandt lodserne samt disses pensionsforhold.
Spørgsmålet om en revision af denne lovgivning havde
forud for lovforslagets fremsættelse været gjort til genstand for
overvejelser, dels i et af det tidligere marineministerium i 1950
nedsat lodslovudvalg, dels i et af forsvarsministeriet i 1952 nedsat
pensionsudvalg.
Sidstnævnte udvalg afgav i oktober 1952 en betænkning,
indeholdende forslag til en nyordning af lodsernes pensions
ordning. På grundlag heraf fremsatte den tidligere forsvars
minister i samlingen 1952—53 i folketinget et lovforslag, som
imidlertid ikke nåede at blive færdigbehandlet (årbog 1952—53,
side 484).
Lodslovudvalgets betænkning forelå i maj 1953, og kort
derefter fremsattes i folketinget et lovforslag, i hvilket man
havde sammenarbejdet de to udvalgs indstillinger og hertil
føjet nogle mindre ændringer af redaktionel karakter.
Dette lovforslag blev af folketinget gennemført med enkelte
ændringer, derunder en, som gik ud på, at loven skal optages til
revision i folketingsåret 1957—58.
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Lovens vigtigste bestemmelser tilsigter en bedre fordeling
af lodseriernes indtægter og en ny pensionsordning, som åbner
mulighed for en forhøjelse af lodsernes pensioner.
For lodseriernes indtægtsforhold har hidtil det hovedsyns
punkt gjort sig gældende, at de enkelte lodserier må betragtes
som selvstændige økonomiske enheder, der indenfor de af lods
loven givne rammer efter nærmere fastsatte regler fordeler ind
tægterne mellem de tjenstgørende lodser og afholder de for
nødne driftsudgifter.

Ved lodseriernes oprettelse er der imidlertid fortrinsvis
taget hensyn til, hvor lodstjenesten kan være til gavn for skibs
farten. Dette forhold har medført stærkt svingende indtægter
fra lodseri til lodseri, og der er derfor bl. a. med hjemmel i
lodslovens § 41, sidste stykke, ydet mindre tilskud til lodserier,
hvis opretholdelse er nødvendig, men hvis indtægtsforhold er
sådanne, at de ikke skønnes tilstrækkelige til lodsernes livsophold.
Selv efter at der til disse lodserier er ydet tilskud fra statens
side, har deres indtægtsforhold dog været utilfredsstillende,
samtidig med at der var andre lodserier, som opnåede betyde
lige indtægter.
Ved nyordningen har man søgt at sikre lodserne ved de i
økonomisk henseende dårligst stillede lodserier en årlig indtægt
på omkring 10 000 kr. Der åbnes med henblik herpå lodser med
utilstrækkelige indtægter mulighed for at komme ind under en
indtægtsregulering og derved opnå en fast årlig grundløn på
3 000 kr., hvortil kommer reguleringstillæg og midlertidigt løn
tillæg. Efter de pr. 1. april 1953 gældende satser ville der på
denne måde kunne sikres de lodser, der er omfattet af indtægts
reguleringen, et årligt beløb på 8 496 kr. For fortsat at gøre
lodserne interesserede i lodstjenesten tillægges der dem yder
ligere 1/3 af de ved lodseriet indsejlede bruttolodspenge, mens
restbeløbet — 2/3 — indgår i en lodsreguleringsfond. På samme
måde forholdes der med lodsernes indtægter fra andre offentlige
hverv. De pågældende lodseriers driftsudgifter tænkes dækket
gennem et fast månedligt driftstilskud, der fastsættes for en
længere periode for hvert enkelt lodseri under hensyntagen til
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de lokale forhold og på en sådan måde, at de gennemsnitlige
driftsudgifter dækkes.
Endelig bestemmes det, at disse lodseriers pensionsbidrag
til den fælles lodspensionskasse udredes af reguleringsfonden.
Det til en gennemførelse af denne ordning nødvendige årlige
beløb må for tiden anslås til ca. 100 000 kr. beregnet efter 5
års perioden 1948—52.
Dette beløb tilvejebringes ved at pålægge lodserier med
særlig store lodsindtægter en afgift, der fastsættes således, at lod
serier, hvis bruttolodsfortj eneste andrager mindst 9 000 kr. pr.
lods pr. kvartal, udreder 0,1 pct. for hver 50 kr., som indtæg
ten overstiger dette beløb, indtil maksimum 8 pct., der nås
ved 12 950 kr. pr. lods pr. kvartal.
Afgiften ville i året 1952 have indbragt ca. 110 000 kr.
Foruden dette beløb indgår som førnævnt i reguleringsfonden
2/3 af bruttoindtægterne fra de 10 mindre lodserier til et beløb
af ca. 73 000 kr. Et eventuelt underskud i lodsreguleringsfonden
vil blive dækket af statskassen, således at underskud, som staten
på noget tidspunkt har betalt, forlods dækkes af et eventuelt
senere fremkommende overskud.
Angående den nye pensionsordning henvises til årbog 1952
—53, side 484.
Herudover indeholder loven bestemmelser om oprettelse af
et lodsråd til afløsning af den hørings- og forhandlingspraksis,
som hidtil har været gældende indenfor lodsvæsenet, ligesom
man har benyttet lejligheden til at foretage nogle mindre æn
dringer i lodsloven af overvejende teknisk eller redaktionel ka
rakter.

Det folketingsudvalg, som fik lovforslaget til behandling, afgav
en enstemmig betænkning, idet alle de stillede ændringsforslag var
tiltrådt af udvalget som helhed.
Ved 3. behandling vedtoges lovforslaget med enstemmig til
slutning.

145. Lov om beskatning af frugtplantager. (Af Skytte,
Bertel Dahlqaard, Aaqe Foqh, Jørqen Jørqensen (Lejre) og
Steen). [A. sp. 773. — C. sp. 669].
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Fremsat skriftligt i folketinget 10/n (F. sp. 790). 1. beh.
(F. sp. 1068). Partiernes ordførere: Poul Hansen (Svend
borg), Thorkil Kristensen, Jørgen Jørgensen (Ullerup), Axel
Sørensen, og Oluf Pedersen. Henvist til udvalg på 17 med
lemmer (Poul Hansen (Svendborg) [næstformand], Holger
Eriksen, Kjældgaard, Hans Knudsen, Johs. E. Larsen, Th.
Mikkelsen, Chr. Rasmussen, Thorkil Kristensen, Niels Eriksen,
Foged, Heick, Peter Larsen, Jørgen Jørgensen (Ullerup),
Clausen (Olufskjær), Thestrup, Skytte [formand] og Axel
Sørensen). Betænkning (B. sp. 599) afgivet 29/4. (Ordfører:
Skytte). 2. beh. 5/5 (F. sp. 5038). Henvist til fornyet udvalgs
behandling. 3. beh. 13/5 (F. sp. 5252). Loven stadfæstet 11. juni
1954. (Lovt. nr. 189).
Forslaget til den heromhandlede lov gik — ligesom til
svarende tidligere fremsatte lovforslag (årbog 1952—53, side
495) — ud på, at frugtplantager med et beplantet areal af
mindst 2 000 m2 skulle være fritaget for ejendomsskyld til
staten og den fælleskommunale udligningsfond og for kom
munal (herunder amtskommunal) ejendomsskyld af det beløb,
hvormed beplantningen havde forøget ejendommens vurderings
sum til ejendomsskyld.
Videre bestemtes det i lovforslaget, at ansættelsen af det
fritagne beløb skulle foretages af vurderingsrådet i forbindelse
med ejendommens vurdering til ejendomsskyld og grundskyld,
når ejeren fremsatte begæring herom ledsaget af de fornødne
oplysninger, og at omvurdering efter ejers begæring af ejen
domme, der var berettigede til fritagelsen, skulle foretages ved
årsomvurderingen pr. 1. oktober 1954 på statskassens bekost
ning.
Lovforslaget henvistes efter 1. behandling til et udvalg,
hvis arbejde med sagen resulterede i, at udvalget tiltrådte et
af finansministeren stillet ændringsforslag, hvorefter lovfor
slagets tekst skulle affattes således:
§ 1. Når ejendomme, hvortil der hører frugtplantage på
2 000 m2 eller derover, vurderes til ejendomsskyld og grund
skyld, skal vurderingsrådet, såfremt ejeren fremsætter begæ
ring herom og meddeler de hertil fornødne oplysninger, sær19/h
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skilt ansætte, hvor stor en del af ejendommens vurderingssum
til ejendomsskyld der falder på beplantningen med frugttræer.
Reglen i stk. 1 kommer første gang til anvendelse ved års
omvurderingen pr. 1. oktober 1954.
Ejere af de nævnte ejendomme kan begære ejendommen
omvurderet ved denne årsomvurdering på det offentliges
bekostning.
Den særskilte ansættelse kan ændres efter klage og revision
efter samme regler som vurdering til ejendomsskyld og grund
skyld.
§ 2. Hvor særskilt ansættelse i overensstemmelse med § 1
er foretaget, fritages ejendommen fra og med den herefter
førstkommende april termin for at svare ejendomsskyld til staten
og amtskommunen af den del af den afgiftspligtige forskelsværdi,
der forholdsmæssigt falder på beplantningen.
Vedkommende kommunalbestyrelse er bemyndiget til at
tilstå ejendommen tilsvarende fritagelse for ejendomsskyld til
kommunen.
§ 3. De til gennemførelse af denne lov fornødne nærmere
regler fastsættes af finansministeren.
§ 4. Denne lov, der ikke gælder for Færøerne og Grøn
land, træder i kraft straks.
Ved sagens 2. behandling oplyste Skytte (RV) som ordfører
for udvalget, at de skattemæssige følger af lovforslagets gennem
førelse rent skønsmæssigt var beregnet til, at fritagelsen for at
svare ejendomsskyld til staten betyder en skattelettelse for
frugtavlerne på ca. 270 000 kr., mens skattefritagelsen overfor
amtsskatten betyder en skattelettelse på ca. 600 000 kr.; det
sidste tal er dog nok sat i underkanten. Hvis alle kommuner
vedtager at fritage frugtplantager for at svare ejendomsskyld
til kommunerne, vil lettelserne her andrage ca. 1 mill. kr.
I den ændrede affattelse vedtoges lovforslaget enstemmigt
med tilslutning fra alle sider.

146. Lov om ændringer i lov nr. 171 af 31. marts
1953 om valg til folketinget m. m. (Af Einer-Jensen, Hol
ger Eriksen, Arnth Jensen, Poul Sørensen, Jørgen Jørgensen
(Lejre) og Oluf Pedersen). [A. sp. 3563. — C. sp. 973].
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Fremsat i folketinget 21/5 (F. sp. 5601). 1. beh. 25/5 (F. sp.
5777). 2. beh. 31/5 (F. sp. 5876). 3. beh. 2/6 (F. sp. 6006). Loven
stadfæstet 11. juni 1954. (Lovt. nr. 193).
Da der i foråret 1954 skulle tages stilling til udformningen
af en ny lov om midlertidigt tillæg til tjenestemændene, meldte
det spørgsmål sig, om man samtidig — ligesom det tidligere var
sket ved tilsvarende lejligheder — skulle foretage en regulering
af det vederlag, som i henhold til valgloven tilkommer folke
tingets medlemmer. Indenfor partierne var der mest stemning
for at få gennemført en helt ny vederlagsordning for folketingets
medlemmer, ikke alene fordi man fandt det heldigst at få veder
lagsordningen frigjort for den hidtidige forbindelse med tjenestemændenes lønningsforhold, men også fordi der derved ville
blive mulighed for at få tilvejebragt en mere rationel ordning
end den hidtil gældende og at komme bort fra statsskattelovens
særlige beskatningsregler, hvorefter halvdelen af folketings
medlemmernes vederlag ikke medregnedes til den skattepligtige
indkomst, regler som jævnlig havde været gjort til genstand for
kritik fra forskellig side.
Med henblik herpå optoges i udvalget for forretningsorde
nen — suppleret med særligt hertil udpegede repræsentanter
for partierne, herunder også de ikke udvalgsberettigede partier
— nogle forhandlinger, der tildels førtes i et underudvalg.
Resultatet af disse forhandlinger blev, at de fire største
partier tillige med retsforbundet samlede sig om et udkast, der
af repræsentanter for disse partier fremsattes som lovforslag i
folketinget og derefter gennemførtes i uændret form.
Hvad den således tilvejebragte ordning går ud på, er føl
gende:
I stedet for de hidtidige bestemmelser i § 83, stk. 1 og 2,
i lov nr. 171 af 31. marts 1953 om valg til folketinget, indsættes
følgende:
„Det folketingets medlemmer tilkommende vederlag be
står af et grundvederlag og et tillæg som erstatning for de med
hvervet som folketingsmedlem forbundne omkostninger (om
kostningstillæg). Grundvederlaget udgør 16 000 kr. årligt. Om
kostningstillægget, der ikke medregnes til den skattepligtige
29
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indkomst, udgør 4 000 kr. årligt for de medlemmer, der har
bopæl i København eller indenfor en afstand af 45 km fra
Københavns hovedbanegård, 6 000 kr. årligt for de medlemmer,
der har bopæl i de sjællandske amter ud over 45 km fra Køben
havns hovedbanegård, og 10 000 kr. årligt for de øvrige med
lemmer.
For hver 6 points, det i kap. 5 i lov nr. 301 af 6. juni 1946
om statens tjenestemænd omhandlede pristal stiger ud over
376 eller falder under 381, forhøjes eller nedsættes det i stk. 1
nævnte grundvederlag med 160 kr. årligt og de i samme stykke
nævnte omkostningstillæg med henholdsvis 36 kr., 60 kr. og
96 kr. årligt. Pristallet for januar og juli måneder benyttes
som grundlag for regulering for det næstfølgende halvår, 1. april
—30. september og 1. oktober—31. marts.“

De bestemmelser i valgloven, som erstattedes hermed, lød så
ledes:
„Det folketingets medlemmer tilkommende vederlag udgør
5 700 kr. årligt for de medlemmer, der har bopæl i København
eller indenfor en afstand af 20 km fra Københavns hovedbane
gård, 7 200 kr. årligt for de medlemmer, der har bopæl i en af
stand af over 20 km, men under 75 km fra Københavns hoved
banegård, og 8 700 kr. årligt for de øvrige medlemmer.
Til dette vederlag ydes der et tillæg, der skal udgøre 3 pct. af
vederlaget for hver portion reguleringstillæg, der til enhver tid
udbetales statens tjenestemænd, jfr. kap. 5 i lov nr. 301 af 6. juni
1946 om statens tjenestemænd.“
På det tidspunkt, da lovforslaget fremsattes, udgjorde det
ordinære tillæg 105 pct. af grundbeløbet. Herudover ydedes der
folketingsmedlemmerne et midlertidigt tillæg på 18 pct. af grund
beløbet, og det samlede vederlag udgjorde henholdsvis 12 711 kr.,
16 056 kr. og 19 401 kr. efter bopælen. Forudsatte man, at det
midlertidige tillæg samtidig med gennemførelsen af de ændrede
regler for tjenestemændenes midlertidige løntillæg ville blive for
højet med 4 portioner à 3 pct. til 30 pct., kom man herved til et
samlet vederlag for folketingsmedlemmerne på henholdsvis
13 395 kr., 16 920 kr. og 20 445 kr.
I stedet for får medlemmerne nu efter de nye regler enten
20 000 kr., 22 000 kr. eller 26 000 kr., ligeledes efter bopælen, men
med ændret zoneinddeling (jfr. ovenfor). Til gengæld må der reg
nes med en væsentlig skatteforhøjelse, hvilket som følge af skatte
progressionen særlig gælder medlemmer med betydende indtægter
ved siden af vederlaget.
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Samtidig har man forhøjet det årlige pensionsbidrag, med
lemmerne ifølge valglovens § 84, stk. 2, skal udrede, fra 7%
pct. af 5 700 kr. eller 427 kr. 50 øre til 450 kr.
Pensionsreglerne blev ved samme lejlighed underkastet en
revision. Det bestemmes nu, at et forhenværende medlem som
opfylder de i valglovens §§ 85 og 86 fastsatte betingelser, kan
opnå de nedenfor anførte årlige pensionsbeløb, når han har
været medlem i:
10 år, men under 13 år.......................................... 2 320 kr. årlig
13 -, - 16 -........................................... 3 240 16 -, - 19 -........................................... 4160 19 - og derover..................................................... 5 200 For enker efter pensionsberettigede folketingsmænd er der
som følge heraf sket en forhøjelse af pensionsbeløbene, idet
disse som hidtil beregnes som 2/3 af mandens egenpension,
og i overensstemmelse hermed har man ændret det årlige pen
sionsbeløb, som enker efter ikke pensionsberettigede medlem
mer under nærmere i valglovens § 87 fastsatte betingelser har
krav på, fra 700 kr. til 900 kr.
Bortset herfra er pensionsreglerne som hidtil, idet man dog
har ændret de efter valglovens § 89 gældende reguleringsbe
stemmelser således, at en portion tillæg, der hidtil udgjorde
3 pct. af pensionen, nu udgør samme absolutte beløb som
hidtil.
Om ændringerne i pensionsreglerne udtalte Holger Eriksen (S)
som ordfører for forslagsstillerne ved lovforslagets 1. behandling
bl. a.:
„I pensionsbeløbet indregnes de fire portioner, som tjenestemændene sidst har opnået, og som folketingets medlemmer havde
krav på, samt tre portioner, der ikke tidligere har været medreg
net. Beløbene for de ekstraordinære tillæg afrundes, men iøvrigt
er der ikke rørt ved pensionernes størrelse, der altså hverken hvad
ydelse eller hvad goder angår adskiller sig væsentligt fra det
hidtil gældende.“

Ved loven ophæves den hidtil for folketingets medlemmer
gældende skatteregel i lov nr. 149 af 10. april 1922, § 5 e, dog
at bestemmelsen finder anvendelse på godtgørelse, der udbetales
29*
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i henhold til de hidtil gældende regler om vederlag til folketin
gets medlemmer.
Fra lovens ikrafttræden ophæves — som en konsekvens
af nærværende lov — en bestemmelse i den samtidig gen
nemførte lov om midlertidigt løntillæg til statens tj eneste mænd, § 4, stk. 2, 2. afsnit.
Loven trådte i kraft 1. juli 1954.

Lovforslaget vedtoges i folketinget med tilslutning fra samt
lige partier med undtagelse af det kommunistiske, på hvis vegne
Alfred Jensen anbefalede at stemme imod lovforslaget.

147. Lov om ændring i lov om kommunale valg.
(Af Jens Chr. Christensen, Jørgen Jørgensen (Ullerup), Ole
Bjørn Kraft, Aksel Møller, Harald Nielsen, Sønderup, Edvard
Sørensen og Poul Sørensen). [A. sp. 1763. — C. sp. 191].
Fremsat mundtligt i folketinget 22/i (F. sp. 2670). 1. beh.
27/i (F. sp. 2789). Partiernes ordførere: Holger Eriksen, Jens
Chr. Christensen, Poul Sørensen, Steen og Hans Hansen
(Rørby). Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Holger Eriksen,
Ove Hansen, Kai Jensen, Kjældgaard, Holger Larsen, M.
Larsen, Lars M. Olsen, Edel Saunte, Jens Chr. Christensen,
N. Chr. Christensen, Lorentzen, Harald Nielsen [næstformand],
Edvard Sørensen, Poul Sørensen [formand], Jørgen Jørgensen
(Ullerup), Aksel Møller og Steen). Betænkning (B. sp. 231)
afgivet 4/2. (Ordfører: Jens Chr. Christensen). 2. beh. *f2 (F.
sp. 3147). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. 3. beh.
10/2 (F. sp. 3188). Loven stadfæstet 15. februar 1954. (Lovt. nr. 27).

Forslaget til den heromhandlede lov gik oprindelig ud på
indføjelse af en bestemmelse i den kommunale valglovs § 13,
stk. 7, hvorefter listeforbund efter anmeldelse til valgbestyrelsen
skulle kunne „støtte hinanden eller andre lister“, så at der
blev fri adgang til at indgå såkaldte dobbelte listeforbund.
Lovforslaget modtoges ved 1. behandling med kritik fra
såvel indenrigs- og boligministeren som fra anden side, omend
med tilføjelse af, at man var villig til at behandle sagen i et
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udvalg for om muligt at nå frem til en ordning, der kunne opnå
den fornødne tilslutning.
I det udvalg, der fik lovforslaget til behandling, viste det
sig i overensstemmelse hermed, at der ikke kunne tilvejebringes
enighed om gennemførelse af en fri adgang til at indgå listefor
bund med deltagelse af andre allerede indgåede forbund. Deri
mod var udvalget som helhed enigt om, at det ville være rime
ligt at gennemføre en vis udvidelse af adgangen til at indgå
listeforbund, så at kandidatlister, som anmeldes under samme
listebetegnelse, kan indgå i listeforbund, der derefter betragtes
som enkelte kandidatlister, der påny kan indgå i listeforbund.
Udfra denne opfattelse blev der i udvalget opnået enighed
om, at alle kandidatlister, som anmeldes under samme liste
betegnelse, skal have adgang til også at opnå samme bogstav
betegnelse. Denne adgang var efter den hidtil gældende lov
kun hjemlet for kandidatlister, som tilslutter sig et af de politi
ske partier.
Kandidatlister med samme bogstavbetegnelse kan derefter
indgå listeforbund indbyrdes, uden at de derved mister retten
til senere at indgå i forbund med de iøvrigt ved valget opstillede
kandidatlister. For i loven at kunne adskille de to former for
forbund bestemmes det, at forbund mellem kandidatlister
med samme bogstav- og listebetegnelse fremtidig skal benævnes
listeforbund, mens alle andre forbund, herunder forbund mellem
kandidatlister med forskellig bogstav- og listebetegnelse og
forbund mellem sådanne kandidatlister og listeforbund, be
nævnes valgforbund.
Disse ændringer giver alene hjemmel til, at den enkelte
kandidatliste kan indgå i eet listeforbund og derefter i eet valg
forbund, så at de anmeldte valgforbund ikke kan indtræde
som deltagere i nye forbund.
De nye regler har nødvendiggjort en række ændringer af
teknisk og redaktionel karakter, som imidlertid ikke betyder,
at man i princippet bryder med den bestående ordning.

I den ændrede affattelse vedtoges lovforslaget enstemmigt i
folketinget.
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148. Lov om ændring i statsbaneloven. (Af Oluf
Pedersen). [A. sp. 775. — C. sp. 275].
Fremsat skriftligt i folketinget 12/n (F. sp. 817). 1. beh.
25/n (F- sp. 1188). Partiernes ordførere: Victor Gram, Paabøl,
Fanger, Axel Sørensen, Alfred Jensen og Oluf Pedersen. Hen
vist til udvalg på 17 medlemmer (Victor Gram, Boye Hansen,
Hjortnæs, Horn, Evald Kristensen, M. Larsen, K. Axel Nielsen,
Lars M. Olsen, Paabøl [næstformand], Vagn Bro, Foged, Holm
berg, Ladefoged, Fanger, Poul Møller, Axel Sørensen og Oluf
Pedersen [formand]). Betænkning (B. sp. 261) afgivet 9/3.
(Ordfører: Oluf Pedersen). 2. beh. 16/3 (F. sp. 4144). 3. beh.
18/3 (F. sp. 4305). Loven stadfæstet 31. marts 1954. (Lovt. nr. 93).
I statsbanelovens § 41 bestemmes, at når statsbanerne
skal betale erstatning for helt eller delvis tab af gods, beregnes
erstatningen efter den almindelige værdi i handel og vandel,
dog med 25 kr. pr. kg som maksimum, medmindre afsenderen
har tegnet interesse i godsets aflevering, eller der foreligger
forsæt eller grov uagtsomhed fra jernbanernes side. „Dertil
kommer erstatning for, hvad der muligt allerede måtte være
betalt i told og andre omkostninger samt i fragt.“
Det oprindelige forslag til nærværende lov gik ud på, at
sidste punktum skulle affattes således:
„Dertil kommer erstatning for, hvad der muligt før eller
under forsendelsen måtte være betalt i told, afgifter og andre
omkostninger samt i fragt.“
Dette mødte modstand hos ministeren, men i stedet for
gennemførtes en ordning, hvorefter højestebeløbet for statsbanernes
erstatningspligt blev sat op fra 25 kr. til 100 kr. pr. kg, hvilket
skal gælde både ved bortkomst (§ 41) og ved beskadigelse af
gods (§ 43).
Som begrundelse for sit forslag anførte forslagsstilleren ved
fremsættelsen bl. a.:
„Ved statsbaneloven af 1946 skete der den ændring, at stats
banernes tidligere pligt til erstatning for bortkommet gods blev
begrænset til højst 25 kr. pr. kg, hvis der ikke var tegnet interesse
i det og erlagt en særlig præmie herfor, dog forudsat at det ikke
drejede sig om grov uagtsomhed fra jernbanen.
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I denne erstatningspligt var dog indføjet den begrænsning
i sidste punktum: „Dertil kommer erstatning for, hvad der
muligt allerede måtte være betalt i told, andre omkostninger
samt i fragt“.
Fra statsbanernes side hævdes det, at „allerede“ kun dækker,
hvad der er betalt under forsendelsen, og denne fortolkning er
i folketinget godkendt af ministeren for offentlige arbejder ved
et af mig den 11. november stillet spørgsmål. Da jeg mener, at
dette er en urimelig fortolkning, må jeg derfor foreslå, at paragraf
fen ændres, så det klart siges, at den også omfatter told, afgifter
og andre omkostninger betalt inden forsendelsen.
Man kan efter min opfattelse ikke forlange, at de, der handler
med beskattede varer, skal bære tabet også med hensyn til
beskatningen eller tegne en særlig forsikring herimod, da der end
ikke for opkrævning af afgiften ydes et vederlag, som kunne
dække præmien for en sådan forsikring.“
Ministeren kunne ikke tiltræde disse betragtninger, men var
dog villig til at forhandle med et folketingsudvalg om sagen.
Resultatet af de stedfundne forhandlinger blev, at lovforslaget
ændredes som ovenfor nævnt.
I den enstemmige betænkning hedder det bl. a.:
„Under udvalgets drøftelser er der opnået enighed om, at der
bør tages hensyn til det af ministeren fremførte synspunkt,
hvorefter det oftest i praksis ikke er muligt at drage et skarpt
skel mellem varens værdi og den erlagte afgift, og udvalget fore
slår derfor, at maksimalerstatningen i henhold til statsbane
lovens § 41 forhøjes. Det er oplyst, at vareprisen på tobak,
afgiften medregnet, er steget ca. 40 pct. siden statsbanelovens
vedtagelse i 1946, og at statsbanernes takster i samme tidsrum
ligeledes er steget ca. 40 pct. I bemærkningerne til forslaget om
statsbaneloven af 1946 oplystes, at det i lovens § 41 fastsatte
maksimumsbeløb på 25 kr. pr. kg ville dække værdien for det
altovervejende antal forsendelser, hvorfor det kun fik den prak
tiske betydning, at statsbanerne garderedes mod særlig høje
erstatningskrav for kostbare sendinger, medmindre afsenderen
havde sikret sig ved at tegne interesse i afleveringen. Såfremt
statsbanernes erstatninger på dette område skal bringes i over
ensstemmelse med disse bemærkninger, hvorefter kun „kost
barheder“ kræver en særlig forsikring, mens f. eks. cigaretter
inklusive afgift til staten skal erstattes fuldtud, må maksimal
erstatningen forhøjes.
Vedrørende det i henvendelsen fra Foreningen af Importører
og Grossister i Tobaksbranchen rejste spørgsmål har udvalget
henstillet til ministeren, at der også ydes erstatning for skyldig,
endnu ikke erlagt afgift, hvilket ministeren har tiltrådt, hvorfor
man har anset en lovændring i så henseende for unødvendig.
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Konsekvensen af den foreslåede ændring af reglen i stats
banelovens § 41 om erstatning for bortkomst må være en tilsva
rende ændring i lovens § 43 vedrørende erstatning i tilfælde af
beskadigelser, hvis uensartet hed i afgørelserne skal undgås.“
I den ændrede affattelse vedtoges lovforslaget ved 3. behand
ling enstemmigt.

149. Lov om ændring i lov om motorkøretøjer.
(Af Stæhr Johansen, Erik Eriksen, From, Thisted Knudsen,
Ole Bjørn Kraft, Ninn-Hansen og Adolph Sørensen), [A. sp.
1217. — C. sp. 967].
Fremsat mundtligt i folketinget 10/12 (F. sp. 1698). 1. beh.
13/j. (F. sp. 2177). Partiernes ordførere: Victor Gram, Helga Peder
sen, Stæhr Johansen, Kirkegaard, Fuglsang og Tholstrup. Hen
vist til udvalg på 17 medlemmer (Victor Gram, Bladt, Boye Han
sen, Jens Hansen, Horn, Peter Kristensen, K. Axel Nielsen, Chr.
Thomsen, Helga Pedersen [næstformand], Vagn Bro, From,
Holmberg, Thisted Knudsen, Stæhr Johansen [formand], Poul
Claussen, Adolph Sørensen og Kirkegaard). Betænkning (B.
sp. 979) afgivet 18/5. (Ordfører: Stæhr Johansen). 2. beh. 21/6
(F. sp. 5607). Henvist til fornyet udvalgsbehandling. 3. behand
ling 1/6 (F. sp. 5982). Loven stadfæstet 11. juni 1954. (Lovt. nr.
207).

Loven går ud på, at bestemmelserne i § 38, § 39, stk. 1,
3 og 5—8, samt § 40 i loven om motorkøretøjer (angående
erstatningspligt og ansvarsforsikring) fremtidig skal have gyl
dighed for cykler med hjælpemotor (knallerter).
Efter en i folketinget tilføjet bestemmelse skal føreren af
en sådan cykle under kørslen til enhver tid på forlangende af
politiet ved forevisning af præmiekvittering godtgøre, at fore
skrevet ansvarsforsikring er tegnet og holdt i kraft.
Endvidere enedes man i folketinget om, at loven skal have
gyldighed fra 1. august 1954.
Fremsættelsen af lovforslaget begrundedes af ordføreren for
forslagsstillerne, Stæhr Johansen (KF), med, at justitsministeren
ved bekendtgørelse af 27. november 1953 havde fritaget knaller
ter af en nærmere bestemt art for vægtafgift og for at være under
kastet reglerne i motorlovens §§ 38, 39 og 40, ligesom føreren ikke
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behøver at have førerbevis. For uheld forårsaget af knallert
kørere var der herefter ingen forsikringsmæssig dækning, „hvilket
i de fleste tilfælde atter vil sige, at det kommer til at gå ud over
de skadelidte. Det er efter vor opfattelse en væsentlig fejl, og
den vil formentlig forårsage mange vanskeligheder frem i tiden,
ikke mindst overfor de sagesløse personer, der kommer til skade
og ingen mulighed har for at få dækning af dem, der forvolder
skaden. I sin tid, da traktorloven blev gennemført, således at
man kunne køre med traktorer, der ikke var indregistreret, blev
der med samme begrundelse om ansvar overfor skadelidte ind
ført ansvarsforsikring. I det hele taget har lovgivningen tilstræbt
i så mange forhold som muligt at forsikre sagesløse personer
overfor uheld forårsaget af motordrevne køretøjer, men på dette
område er man gået bort fra dette udmærkede princip. Vi mener
derfor, at det er ganske naturligt, at cykler med hjælpemotor
underkastes motorlovens bestemmelser i de omtalte paragraffer,
ja, vi vil endog understrege, at det forekommer os uforsvarligt,
at de ikke er det.
Hvorvidt det er muligt at gennemføre en sådan ansvarsfor
sikring uden indregistrering, er et spørgsmål, vi mener kan drøftes
i det udvalg, som vi håber bliver nedsat efter dette forslags første
behandling. Vi mener, at det må kunne ordnes uden særlige
administrationsudgifter, jfr. jagtlovens administration, der ikke
er særlig dyr. Men det er vel iøvrigt et spørgsmål, om ikke knal
lertkørerne selv fremkommer med ønsker i denne retning. Såvidt
jeg ved, benytter man forskellige fremgangsmåder i andre lande,
nogle har tvungen indregistrering, andre har en frivillig ordning
baseret på forsikringsmæssige kendingsmærker, men det er
detailler, der kan drøftes i det kommende udvalg, hvor mulighed
for drøftelse med administration og sagkundskab er tilstede.
Derimod ønsker vi ikke ændringer på de andre områder,
hvor justitsministerens cirkulære indfører lettelser for knallert
kørerne ......... “
Lovforslaget fik ved 1. behandling en velvillig modtagelse,
omend bl. a. justitsministeren var noget i tvivl om, hvorvidt
fordelene ved ordningens gennemførelse ville svare til omkost
ningerne derved.
I det folketingsudvalg, der fik sagen til behandling, oplyste
justitsministeren, at den årlige præmie for en lovpligtig ansvars
forsikring for cykler med hjælpemotor efter de for justitsmini
steriet foreliggende oplysninger ville andrage 18 kr. Når man
havde et par års erfaring at bygge på, var det imidlertid hensigten
at overveje, om præmien kunne.sættes lavere.
Lovforslaget indstilledes af hele udvalget til vedtagelse med
de nævnte tilføjelser.
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Ved 2. behandling beklagede Tholstrup (DR), at man ikke
havde bestemt sig for en af ham foreslået ordning, hvorefter
policen skulle bestå i en metalplade, som fastgjordes til cyklen
og fornyedes hvert år. Denne ordning var ministeren gået imod,
idet den efter hans opfattelse ville medføre en merudgift og åbne
mulighed for misbrug.
I den ændrede form vedtoges lovforslaget ved 3. behandling
enstemmigt med tilslutning fra alle sider.

Ikke-vedtagne lovforslag.
1. Forslag til lov om gennemførelsen af dansk
privatret i Grønland. (Statsminister Hans Hedtoft). [A. sp.
459].
Fremsat mundtligt i folketinget 22/10 (F. sp. 280). 1. beh.
2’/io (F. sp. 548). Partiernes ordførere: Edel Saunte, Helga
Pedersen, Halfdan Hendriksen, Steen, Aksel Larsen og Søren
Olesen. Henvist til samme udvalg som forslag til kriminallov
for Grønland (se side 69). Beretning (B. sp. 1589) afgivet27/9.

Lovforslaget indeholdt følgende bestemmelser:
Dansk privatret kan ved kongelig anordning sættes i kraft
for Grønland med sådanne ændringer, som er påkrævet af hen
syn til de særlige geografiske og kulturelle forhold.
Der sker iøvrigt ingen ændring i den bestående ordning
med hensyn til at give bestemmelser for Grønland.
Fremtidige love har, medmindre andet bestemmes, ikke
gyldighed for Grønland.

Af bemærkningerne til lovforslaget anføres:
„Det må påregnes, at den igangværende udvikling af de er
hvervsmæssige og sociale forhold i Grønland og gennemførelsen
af den nærmere tilknytning af Grønland til Danmark vil gøre
behovet for retsregler til regulering af forholdet mellem lands
delens borgere stadig mere påtrængende.
Da et sådant lovgivningsarbejde vil få et meget betydeligt
omfang, idet der vil blive spørgsmål om gradvis at indføre de
væsentligste dele af den danske civilret på Grønland, ville arbejdet
med en gennemgang af disse bestemmelser, der for det øvrige
Danmarks vedkommende hviler på lov og således i forvejen er
behandlet af de lovgivende organer, kun med besvær kunne finde
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plads blandt folketingets normale opgaver, og statsministeriet
har derfor anset det for ønskeligt, at der gennemføres en forenk
ling af lovgivningsarbejdet for Grønland indenfor privatrettens
område.
I lovforslagets 1. stk. foreslås det derfor, at dansk privatret
ved kongelig anordning skal kunne sættes i kraft for Grønland
med sådanne ændringer, som er påkrævet af hensyn til de særlige
geografiske og kulturelle forhold.
Det vil være en forudsætning for anvendelsen af bestemmelsen,
at de regler, der agtes gennemført, bygger på de tilsvarende
danske bestemmelser, og den i forslaget indeholdte bemyndigelse
vil således ikke give adgang til i Grønland at indføre privatretlige
bestemmelser, der på afgørende måde afviger fra dansk ret.
En uændret gennemførelse af de danske bestemmelser vil der
dog kun undtagelsesvis blive tale om, idet dels de særlige geogra
fiske og territoriale forhold og dels det grønlandske samfunds
struktur ofte vil nødvendiggøre, at der foretages modifikationer
i de ikraftværende danske bestemmelser, forinden de udvides til
at omfatte Grønland.................. Såvel med hensyn til spørgsmålet
om betimeligheden af sådanne afvigelser som med hensyn til det
almindelige spørgsmål om, i hvilket omfang danske lovbestem
melser må anses for anvendelige på grønlandske forhold, skulle
der efter statsministeriets mening gennem samarbejdet med lands
rådet, med folketingets Grønlandsudvalg og med andre grønlandske
sagkyndige være tilvejebragt tilstrækkelige garantier for, at de
retsregler, der vil blive tale om, kommer til at harmonere med den
grønlandske befolknings tarv.
Bestemmelsen i lovforslagets stk. 2 medtages for at undgå, at
der fra stk. 1 drages den modsætningsslutning, at gennemførelse
af bestemmelser, der falder udenfor privatrettens område, ikke
kan ske uden lov. En sådan slutning fra lovens bestemmelser
ville stride mod gammel fast praksis, hvorefter bestemmelser for
Grønland kan gives administrativt også på områder, hvor det
i det øvrige Danmark kun kan ske i lovsform. En ændring af
denne praksis ville navnlig bevirke, at en række offentligretlige
forskrifter, der i Grønland gennemføres i form af landsråds- eller
kommunalvedtægter, der stadfæstes af statsministeriet eller lands
høvdingen, fremtidig skulle belaste folketingets arbejdsprogram,
fordi tilsvarende bestemmelser for det øvrige Danmark foreligger
i lovsform.
Efter lovforslagets 3. stk. skal fremtidige love ikke, medmindre
andet bestemmes, have gyldighed for Grønland. Medens situationen
inden gennemførelsen af grundlovsrevisionen var den, at danske
love ikke gjaldt for Grønland som sådan, medmindre det udtrykke
ligt var anført i loven, kan der efter giveisen af den nye grundlov
blive spørgsmål om, hvorvidt man, såfremt fremtidige danske
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love tier om problemet, deraf kan slutte, at disse love får gyldighed
i Grønland. Hvis man drog sådan slutning fra grundloven, ville
dette betyde, at en række fremtidige love, som for det danske
områdes vedkommende betød en organisk fortsættelse og udbyg
ning af et eksisterende system, ville komme til at gælde i Grøn
land. Her ville de fremtræde som et tilfældigt udpluk af bestem
melser uden sammenhæng med det allerede gældende regelsæt og
muligt i disharmoni med dette, noget der i særlig grad kunne være
udtalt, forsåvidt angår de endnu uudviklede områder i Nord- og
Østgrønland. Selvom der måtte være mulighed for ved en for
tolkning af sådanne lovbestemmelser at komme til det resultat,
at loven ikke kunne omfatte Grønland, ville det dog efter stats
ministeriets opfattelse være uheldigt, om der som følge af tavshed
i lovene skulle opstå den usikkerhed, som ville følge af, at det for
hver enkelt fremtidig lovs vedkommende var et spørgsmål om
fortolkning, om den havde gyldighed for Grønland................
Lovudkastets 1. og 2. stykke har været behandlet på lands
rådets møde i 1952, dets 3. stykke på rådets møde i 1953. Lands
rådet har enstemmigt vedtaget at anbefale, at udkastet gennem
føres“.
Ved 1. behandling udtalte Edel Saunte (S) bl. a.:
„Jeg synes, at bemærkningerne til lovforslaget, specielt stk. 3,
er højst uheldigt formulerede. Jeg nærer ingen som helst betænke
lighed ved at overlade til den højtærede statsminister og hans
ministerium at gennemføre de almindelige privatretlige love i
Grønland, hvis man gør det uden at foretage nogen som helst
ændringer; men hvis man skal ændre dem så væsentligt, som der
står her i lovforslaget, og hvis man skal ændre dem med et så
ringe direktiv, at de ændringer skal gennemføres, „som er påkræ
vede af hensyn til de særlige geografiske og kulturelle forhold,“
begynder jeg at blive lidt forskrækket, og jeg synes, at vi i udvalget
meget grundigt må drøfte, hvad man skal forstå herved. Det er
også for mig ubehageligt at tænke på, at vi ikke i dette høje ting
skulle kunne behandle love, der vedrører en speciel del af riget.
Grønland er en del af riget, og dette høje ting er den lovgivende
forsamling for hele riget, og for mig at se må det være sådan, at
hvis der sker væsentlige afvigelser ved, at man indfører dele af
dansk lovgivning i Grønland, ja, så må dette høje ting tage sig
tid til at gøre det arbejde, der er nødvendigt i den anledning.
Det kan være, at det — som jeg sagde til at begynde med —
— er min fuldstændige uvidenhed om grønlandske praktiske for
hold, der får mig til at ræsonnere, som jeg her har gjort, og det er
muligt, at jeg i udvalget vil blive fuldkommen overbevist om, at
jeg har uret; men indtil da, vil jeg gerne sige, forekommer den
form for lovgivning, som der her stilles forslag om, mig ikke be
tryggende.“
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Helga Pedersen (V) fandt forslagets stk. 3 fornuftig og rimelig.
Med hensyn til forslaget iøvrigt udtalte hun, at der skulle stærke
grunde til for at fravige det hovedprincip, at folketinget bestem
mer, hvilke materielle forhold lovene vedrører. Spørgsmålet var,
om sådanne særlige grunde forelå, og her erkendte hun, at frem
gangsmåden var praktisk og kendt fra Færøerne gennem mange
år. Dernæst pegede hun på de begrænsninger, som lå dels i lovfor
slagets formulering, dels i bestemmelserne i den grønlandske lands
rådslov om høring af landsrådet og orientering af folketingets
Grønlandsudvalg i sådanne sager. Endelig kan civilretlige bestem
melser i dag teoretisk set gives administrativt for Grønland, selvom
de afviger fra dansk ret, således at forslaget forsåvidt indeholdt
en begrænsning af administrationens beføjelser. Det kunne na
turligvis indvendes, at hensynet til ikke at belaste folketinget,
som bemærkningerne anfører, ikke bør have vægt. Det kunne
også siges, at skønnet over, hvad særlige geografiske og kulturelle
forhold kræver, kan give anledning til tvivl og usikkerhed. Alt i
alt var hun dog tilbøjelig til at mene, at disse indvendinger var
mindre tungtvejende, og hun lagde vægt på, at landsrådet var
gået ind for lovforslaget. Halfdan Hendriksen (KF) udtalte, at
det ikke kunne være helt uden betænkelighed, at folketinget lod
en væsentlig del af lovgivningsarbejdet for Grønland ske ved
kongelig anordning. Han henstillede til overvejelse at indsætte
en tilføjelse om, at overførelse af sådanne retsregler først
kunne ske, efter at sagen havde været behandlet i folketingets
Grønlandsudvalg, idet udvalget skulle kunne kræve reglerne drøf
tet i folketinget, forinden kongelig anordning om gennemførelsen
i Grønland udfærdigedes. Ligesom de to foregående talere tog
han afstand fra udtalelsen i bemærkningerne om, at et arbejde
med overførelse af dansk privatret til Grønland kun med besvær
ville kunne finde plads blandt folketingets normale opgaver. Måske
burde der også indsættes en bestemmelse i loven om forelæggelse
for landsrådet. Han kunne tiltræde forslagets stk. 3 og udtalte
villighed til i udvalget at underkaste lovforslaget en velvillig be
handling. Aksel Larsen (DK) troede ikke, at hans gruppe kunne
tiltræde lovforslaget, og henstillede, at medlemmerne af tinget
alvorligt overvejede, om man af praktiske og principielle grunde
kunne forsvare at vedtage en sådan bemyndigelseslov. Søren Olesen
(DR) udtalte ønske om en mere betryggende redaktion af lovfor
slaget.
Statsministeren fremhævede, at de regler, der er tale om at
overføre til Grønland, på alle væsentlige punkter svarer til de
danske, og at indførelsen sker i overensstemelse med det grøn
landske landsråd. Når adgang til at foretage ændringer på den
anden side er foreslået, skyldes det ikke, at administrationen
ønsker at få forholdsvis frie hænder til at ændre lovene, før de
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indføres på Grønland, men særlige tekniske hensyn, f. eks. at de
myndigheder, der skal behandle de forskellige områder, ikke er de
samme på Grønland som i andre dele af riget, eller at visse forud
sætninger for lovenes uændrede anvendelse ikke er tilstede på
Grønland; f. eks. er der ikke noget tinglysningssystem.
Lovforslaget henvistes til samme udvalg, som behandlede an
dre grønlandske lovforslag. Udvalget afgav ikke betænkning over
lovforslaget, men en beretning, af hvilken det fremgår, at der
ikke i udvalget kunne skabes tilslutning til gennemførelse af
lovforslaget.

2. Forslag til lov om ændringer i lov om afgift af
arv Og gave. (Finansminister Kampmann). [A. sp. 2277].
Fremsat skriftligt i folketinget 10/3 (F. sp. 3914). 1. beh. 18/3
(F. sp. 4357). Partiernes ordførere: M. Larsen, Rasting, Axel Sø
rensen, Alfred Jensen og Søren Olesen. Henvist til udvalg på
17 medlemmer (Kai Jensen, Holger Eriksen [formand], Ove
Hansen, Per Hækkerup, Hans Knudsen, Johs. E. Larsen, M.
Larsen, Edel Saunte, Henry Christensen, Jørgen Gram, Heilesen, Thorkil Kristensen, Lorentzen, Rasting, Ole Bjørn Kraft,
Tesdorpf og Axel Sørensen [næstformand]. Beretning (B. sp.
1593) afgivet 27/9.

Lovforslaget gik ud på ved ændring af arve- og gaveafgif
tens satser at bringe denne afgifts årlige provenu op fra om
kring 35 mill. kr. til 48 mill. kr. Samtidig foresloges det, at
20 pct. af provenuet fremtidig skulle overføres til ungdommens
uddannelsesfond, jfr. det af undervisningsministeren fremsatte
lovforslag om nævnte fonds forvaltning og virksomhed.
De ændringer, som foresloges foretaget i lov nr. 147 af 10.
april 1922 om afgift af arv og gave som ændret ved lov nr. 255
af 4. juni 1947, gik i hovedsagen ud på følgende:
Loven af 1922 opererer i § 2 med fire forskellige afgifts
klasser (A—D). Af disse omfatter klasse C arv tilfaldet arve
laderens bedsteforældre eller deres afkom, der ikke falder ind
under afgiftsklasserne A og B, og klasse D fjernere slægtninge
samt med arveladeren ubeslægtede.
I forslaget er disse to afgiftsklasser — af hvilken klasse C
kun har meget ringe afgiftsmæssig betydning — slået sammen i
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een afgiftsklasse, forslagets klasse C, og denne klasses satser
bygger på den gamle klasse D’s satser, idet disse samtidig
reguleres hovedsagelig i opadgående retning; dog nedsættes af
giftsprocenten for de helt små arvelodder mellem 1 000 og 2 000
kr.
Som følge af prisniveauets stærke stigning siden 1922 fore
slås det afgiftsfrie beløb i klasse A endvidere hævet fra 2 000 kr.
til 5 000 kr., samtidig med at afgiften af arvelodder på 5 000 kr.
foreslås halveret fra 40 kr. til 20 kr., og der sker en mindre
nedsættelse på 20 kr. for afgiften af alle arvelodder under
50 000 kr.
På den anden side foreslås progressionen for arvelodder i
klasse A over 50 000 kr. forhøjet væsentligt, ligesom der for
progressionen i de to andre klasser foreslås visse forhøjelser.
Endelig foreslås afgiften af arv, der tilfalder staten, kom
muner, kirker, foreninger, selskaber, stiftelser, legater o. lign.,
forhøjet fra 30 til 35 pct., og finansministerens bemyndigelse til
at nedsætte arveafgiften til 10 pct., når arven tilfalder offentlige
institutioner, foreninger, selskaber eller stiftelser med almen
velgørende eller andet almennyttigt formål, foreslås ændret,
således at nedsættelse kun kan ske til 15 pct.
Da gaveafgiften svares efter arveafgiftssatserne, medfører
de foreslåede forhøjelser og nedsættelser af disse også en for
højelse og nedsættelse af gaveafgiften.
Lovforslaget blev i folketinget modtaget med velvilje af social
demokratiet, det radikale venstre og kommunisterne, mens ven
stre og det konservative folkeparti gik imod de foreslåede afgifts
forhøjelser. Retsforbundets ordfører udtalte sig mere forbeholdent
om lovforslaget, som han først ville tage endelig stilling til, efter
at det havde været i udvalg.
Det udvalg, som fik sagen til behandling, afgav ikke betænk
ning.

3. Forslag til lov om skat til staten af indkomst,
formue Og kapitalvinding. (Finansminister Kampmann). [A.
sp. 2673].
Fremsat mundtligt i folketinget 11/5 (F. sp. 5113). 1. beh.
20/5 (F. sp. 5462). Partiernes ordførere: Hans Knudsen, Erik
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Eriksen, Poul Møller, Bertel Dahlgaard, Alfred Jensen og Oluf
Pedersen. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Hans Knudsen,
Holger Eriksen [formand], Ove Hansen, Poul Hansen (Kalund
borg), Urban Hansen, Kai Jensen, Peter Nielsen, Erik Erik
sen, Alfred Bøgh, Thisted Knudsen, Thorkil Kristensen, Øll
gaard, Poul Møller, Jørgen Jørgensen (Ullerup), Poul Sørensen,
Bertel Dahlgaard og Axel Sørensen [næstformand]).

Lovforslaget fremsattes som led i et kompleks af lovfor
slag, hvorved en gennemgribende reform af vor skattelovgivning
foresloges gennemført. Det ledsagedes af et forslag til lov om
kommunal indkomstskat m. m., idet de to forslag i forening skulle
danne lovgrundlaget for den personlige beskatning.
Lovforslagene forudsætter, at den fælleskommunale beskatning
i henhold til lov nr. 100 af 14. april 1937 bortfalder. Endvidere har
man indarbejdet de særlige love om værneskat og om tillægsindkomst
skat til staten i nærværende lovforslag. Endelig foreslås det, at
den kommunale beskatning af selskaber og foreninger falder bort.
Ved udarbejdelsen af skattesatser og skatteskalaer er der taget
hensyn til de finansielle virkninger af de nævnte ændringer i den
bestående skattelovgivning.

Den gældende lovgivning om den personlige beskatning til staten.
En revision af lovgivningen vedrørende den personlige beskat
ning til staten har længe været tiltrængt.
Reglerne herom findes spredt i forskellige love. Grundlaget er
stadig reglerne i lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomst- og
formueskat til staten, men denne lov må sammenholdes med flere
andre love om den personlige beskatning til staten. For skatte
årene fra og med skatteåret 1940—41 er der hvert år vedtaget en
lov om midlertidige ændringer i reglerne om påligning af indkomstog formueskat til staten („ligningsloven“), der indeholder en række
ændringer og tilføjelser til statsskatteloven, af hvilke nogle er
permanente, mens andre kun har gyldighed for et enkelt skatteår.
Endvidere har der for hvert skatteår fra og med skatteåret 1940—
41 været vedtaget en lov om udskrivning af indkomst- og formue
skat til staten („udskrivningsloven“), der indeholder en række
bestemmelser om skatteudskrivningen, herunder bl. a. reglerne
om den overordentlige indkomstskat af aktieselskaber m. v., om
indkomstbeskatningen af kooperative virksomheder og om formue
skat af dødsboer. Ikke mindst i de senere år er der ved disse årlige
love gennemført vigtige ændringer og nydannelser indenfor vor
skattelovgivning.
Som foreløbige resultater af skattelovskommissionens arbejde
gennemførtes i 1946 to love, nemlig lov nr. 309 af 7. juni 1946 om
30
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oprettelse af amtsskatteråd og amtsligningsinspektorater og lov
nr. 392 af 12. juli 1946 om selvangivelsen af indkomst og formue,
om foranstaltninger til kontrol med selvangivelsen og om straffen
for skattesvig m. v., den såkaldte „kontrollov“. Også disse love
supplerede og ændrede en række bestemmelser i statsskatteloven.
Skattelovskommissionens betænkninger og forslaget af 6. marts 1953
til ny statsskattelov.
Kommissionen, hvis hovedopgave var en almindelig revision
af skattelovgivningen og en undersøgelse af spørgsmålet om for
delingen af skatterne og de offentlige udgifter mellem staten, kom
munerne og særlige fonds, koncentrerede sig først om beskatningen
af indkomst og formue m. v. og afgav i 1948 en betænkning her
om, indeholdende „Forslag til lov om skat til staten af indkomst,
formue og kapitalvinding“. I 1950 afgav kommissionen 2. del af
sin betænkning, hvori — foruden ejendomsbeskatningen — be
handledes spørgsmålet om muligheden for en forenkling af ind
komstbeskatningen til stat og kommune og af reglerne vedrørende
byrdefordelingen mellem stat og kommuner. Kommissionens ind
stillinger i betænkningen af 1950 supplerer på en række punkter
indenfor indkomst- og formuebeskatningens område de synspunk
ter og forslag, som blev fremsat i betænkningen af 1948.
Den 6. marts 1953 fremsatte den daværende regering som det
første resultat af arbejdet med en revision af vor skattelovgiv
ning „Forslag til lov om skat til staten af indkomst og formue
m. v.“, idet yderligere lovforslag bebudedes fremsat, efterhånden
som arbejdet med den nævnte revision skred frem. Forslaget er i
det efterfølgende betegnet „martsforslaget“. I bemærkningerne til
lovforslaget blev det anført, at skattelovskommissionens betænk
ninger af 1948 og 1950 havde været et overordentlig værdifuldt
grundlag for overvejelserne i forbindelse med lovforslagets udar
bejdelse, selvom disse overvejelser på mange og væsentlige om
råder var resulteret i forslag, der afveg fra kommissionens uditast.
Lovforslaget henvistes efter 1. behandling til et udvalg.
Efter regeringsskiftet blev det genfremsat uændret af med
lemmer af de tidligere regeringspartier og efter 1. behandling i
folketinget påny henvist til udvalgsbehandling.

Det foreliggende lovforslags opbygning.
Lovforslaget omfatter udover en indledningsbestemmelse
(§ 1) 9 afsnit, omhandlende:
1. Indkomstskat (§§ 2—77).
2. Skat ved kilden af aktieudbytter m. v., der tilfalder uden
landske personer og selskaber m. v. (§§ 78—95).
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Formueskat (§§ 96—128).
Skat af kapitalvinding (§§ 129—147).
Skatteligningen (§§ 148—189).
Kontrolregler samt ansvars- og straffebestemmelser (§§ 190
—208).
7. Opkrævningsregler (§§ 209—230).
8. Forskellige bestemmelser (§§ 231—237).
9. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser (§§ 238—248).
Afsnit 1 er opdelt i 3 kapitler, omfattende indkomstskat
for personer, for selskaber og foreninger m. v. og for dødsboer.
Afsnit 3 er ligeledes delt i 3 kapitler: om formueskat for per
soner, for visse selskaber og foreninger m. v. og for dødsboer.
De 2 kapitler i afsnit 4 omhandler kapitalvindingsskat dels for
andre skattepligtige end indenlandske dødsboer, dels for så
danne dødsboer. Kapitlerne i afsnit 5 omhandler: de skattelig
nende myndigheder, mandtalsliste og beskatningssted, selvan
givelsen m. v., den foreløbige ligning og skatterådenes prøvelse
m. v. Kapitlerne i afsnit 6 handler om de skattelignende myn
digheders kontrolbeføjelser og om straf for urigtig selvangivelse
m. v. Endelig er, afsnit 7 delt i 3 kapitler: om opkrævning af
indkomst- og formueskat for personer m. v. og for selskaber
m. v. samt af kapitalvindingsskat.
3.
4.
5.
6.

Som begrundelse for lovforslagets store paragrafantal anføres
i bemærkningerne:
„Det ligger i emnets meget omfattende og komplicerede karak
ter, at en lov, der skal samle alle reglerne om den personlige be
skatning til staten — såvel de materielle regler som reglerne om
ligningen og kontrollen, om straf, om skatteopkrævning m. v. —
nødvendigvis må få et betydeligt omfang. Medvirkende til det
høje paragrafantal er også den systematik, der er anvendt ved
forslagets opbygning, hvorved nærværende forslag — ligesom
martsforslaget — har fulgt skattelovskommissionens udkast. Man
har med kommissionen været enig i, at det ikke er rigtigt at udfor
me lovgivningen på dette betydningsfulde område på den summa
riske måde, som den gældende statsskattelov af 10. april 1922 gør
det. Denne lovs summariske, kasuistiske affattelse har bevirket,
at der udfra fortolkninger af dens regler er opbygget en meget
omfattende praksis. Mange af de supplerende regler, der således
har udviklet sig i praksis, har man anset for så vigtige, at en klar
hjemmel i loven må anses for ønskelig, og de er derfor foreslået
30*
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optaget i lovforslaget, hvilket naturligvis forøger dettes omfang.
Endelig indeholder forslaget dels adskillige i forhold til kommis
sionsudkastet nye regler, dels i forskellige afsnit en del supple
rende bestemmelser, som man har anset for påkrævede.“
Forslagets hovedsynspunkter.
Efter forslaget har indkomstbeskatningen bevaret sin cen
trale stilling indenfor det direkte beskatningssystem.
Ved udformningen af forslagets regler om beskatningen af
indkomst har ifølge bemærkningerne til lovforslaget „navnlig
følgende synspunkter været ledende:
1) Man har ment, at indkomstbegrebet — hvilke arter af
erhvervelser der bør omfattes af en indkomstbeskatning — til
trænger en revision. Det må forekomme urimeligt, at ofte meget
betydelige erhvervelser i form af kapitalgevinster kan indvindes
skattefrit, medens den ved indsats af arbejde og kapital frem
kommende løbende indtægt undergives indkomstbeskatning.
Under hensyn til, at sådanne kapitalgevinster i almindelighed
er udtryk for en værdistigning eller opsummering af indkomster
gennem et længere tidsrum, har man fundet, at en beskatning
af disse, under sammenlægning med løbende indkomst, med en
progressiv skat er mindre rimelig, og man har derfor foreslået
indført en særlig beskatningsform for erhvervelser af nævnte
art: skat af kapitalvinding.............
2) Det må anses for nødvendigt ved alle dertil egnede for
anstaltninger at søge ligningen forbedret og effektiviseret, således
at beskatningen for de forskellige grupper af befolkningen kan
blive så ensartet som muligt. Det bør undersøges, hvorledes
skatteforvaltningens organisation kan indrettes for på den bedst
mulige måde at varetage sine opgaver, og de pågældende myn
digheder må udstyres med sådanne oplysninger og kontrolbe
føjelser, at de derved får de midler i hænde, som er fornødne,
for at de kan foretage ligningen så godt og effektivt som muligt.

3) I forbindelse med bestræbelserne for, at de forskellige
befolkningsgrupper beskatningsmæssigt stilles ens, har man haft
opmærksomheden henvendt på, at der ikke f. eks. ved den vær
diansættelse af visse goder, som sker til brug for indkømstopgø -
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reisen, gives nogle grupper af skatteydere særlige skattemæssige
begunstigelser. Dette synspunkt har således begrundet reglen
i forslagets § 7, hvorefter værdien af forbrug af egne varer og
produkter skal ansættes på grundlag af de stedlige detailpriser.

4) Man anser det for at være et hovedformål med reformen
af den direkte personlige beskatning, at der gennemføres en
stærkt påkrævet forenkling og rationalisering med hensyn til
skatteberegningerne — herunder også med hensyn til de skattefri
fradrag — hvorved må haves for øje, at beskatningen afpasses
efter skatteevnen, og at den ikke virker hemmende pä lysten til
ved forøget arbejdsindsats og foretagsomhed at opnå forøgede ind
tægter.
En forenkling og rationalisering er påkrævet såvel for
beskatningen af personer som for selskabsbeskatningen.
Efter forslaget forenkles skattearterne, forsåvidt angår den
direkte personlige beskatning, således at der fremtidig — bortset
fra den særlige beskatning af kapitalvinding — kun bliver tale
om:
a. for personer:
1) almindelig inkomstskat til stat og kommune,
2) for personer med en skattepligtig indkomst på over
16 000 kr. tillige en tillægsindkomstskat til staten, og i visse
tilfælde en kommunal tillægsskat, jfr. forslaget til lov om kom
munal indkomstskat m. m., der iøvrigt ophæver erhvervsbeskat
ningen,
3) formueskat til staten.
b. for selskaber, foreninger og andre institutioner:
1) indkomstskat til staten,
2) i visse tilfælde formueskat til staten.
c. for dødsboer:
1) indkomstskat til staten,
2) formueskat til staten.............
5.) Vor nugældende skattelovgivning sikrer langtfra i til
strækkelig grad beskatningens kontinuitet i tilfælde af en skatte
yders død. Man har ved forslagets regler om beskatning i tilfælde
af død og om beskatning i dødsboer — af indkomst, formue og
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kapitalvinding — tilstræbt, at indkomsten m. v. ikke for nogen
del falder udenfor beskatning, og at der bevares kontinuitet i
de værdiansættelser, som er afgørende for beskatning af ind
komst og kapitalvinding.“
Blandt de mange nydannelser, som lovforslaget byder på,
skal nærmere omtales en enkelt, nemlig en foreslået indskrænk
ning af fradragsretten. Herom anføres i bemærkningerne:
„For personers vedkommende hjemles der nu ret til fradrag
af samtlige skatter af indkomst og formue ved opgørelsen af
den skattepligtige indkomst.
For selskaber, foreninger m. v. er fradragsretten allerede
efter den gældende lovgivning begrænset.
Medens fradragsretten ved det foreliggende forslag foreslås
helt ophævet for selskaber m. v., går forslaget for personers ved
kommende ud på en ændring af fradragsretten, således at ind
komst- og formueskatten til staten ikke skal kunne fradrages.
Dette stærkt debatterede spørgsmål har været gjort til
genstand for en indgående behandling i skattelovskommissio
nen. I dennes betænkning, 1. del (1948), fremhæves navnlig,
at fradragsretten hindrer den fulde gennemførelse af en
beskatning i forhold til skatteevnen, hvilket betyder en forø
gelse af skattebyrden for de mindre indkomster og ikke mindst
for mellemindkomsterne,
at de høje skalaprocenter, der er en følge af.fradragsretten,
som foran berørt rammer indtægtsforøgelser urimelig hårdt,
at skattefradragsreglen for personer med varierende ind
tægter kan medføre en hårdere beskatning end for personer med
konstante indtægter,
at fradragsretten har medført, at den kommunale indkomst
beskatning udenfor hovedstaden er blevet regressiv, således at
der, jo større indtægten er, afgives en desto mindre del deraf
til kommunen, og
at retten til ved indkomstopgørelsen også at fradrage betalt
formueskat influerer på den reelle formueskat, d. v. s. den efter
formueskatteskalaen beregnede formueskat 4- den indkomst
skat, vedkommende fritages for ved at kunne fradrage betalt
formueskat i indkomsten; den reelle formueskat kommer derved
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til at variere efter indkomstens størrelse, således at jo højere
indkomst vedkommende har, desto mindre reel formueskat
kommer han til at svare.
Når man i modsætning til kommissionens flertal har fore
slået, at fradraget for den kommunale indkomstskat bevares, skyl
des dette dels den vægt, man har ment at måtte tillægge ønsket
om, gennem fradraget af den kommunale indkomstskat, i nogen
grad at udjævne forskellen i indkomstskattens højde i de for
skellige kommuner, idet der, hvor indkomstskatten til kommu
nen er høj, gennem fradraget opnås en lettelse i statsindkomst
skatten, dels hensynet til det stærkt varierende ligningsforhold
i kommunerne, idet nogle kommuner overvejende dækker deres
skattebehov gennem udskrivning af skatter på fast ejendom —
hvilke skatter kan fradrages ved indkomstopgørelsen —, medens
andre i højere grad foretager deres skatteudskrivning i form af
indkomstskat. De anførte hensyn kan ikke begrunde fradrag for
den i lovforslaget om kommunal indkomstskat m. m. foreslåede
kommunale tillægsskat — hvis provenu indgår i en særlig fond
(den kommunale tilskudsfond) —, og denne skat er derfor i
nærværende lovforslag holdt udenfor skattefradragsretten“
Ved fremsættelsen af lovforslaget indledte finansministeren
med at nævne titlerne på de ialt 16 lovforslag, der indgik i regerin
gens samlede skatte- og udgiftefordelingsplaner, nemlig følgende:
1) Forslag til lov om skat til staten af indkomst, formue og
kapitalvinding.
2) Forslag til lov om ejendomsskyld til staten.
3) Forslag til lov om ændring i lov om afgift på omsætningen
af stærke drikke.
4) Forslag til lov om ændring i lov om afgift af forlystelser.
5) Forslag til lov om ændring i lov om totalisatorspil.
6) Forslag til lov om ændring i lov om afgift af gevinster i
klasselotteriet.
7) Forslag til lov om ændring i lov om tipning.
8) Forslag til lov om kommunal indkomstskat m. m.
9) Forslag til lov om ændring af lov om kommunale ejendoms
skatter.
10) Forslag til lov om statens overtagelse af visse kommunale
udgifter m. m.
11) Forslag til lov om ændring af statstilskud til forskellige
udgifter vedrørende sundhedsvæsenet.
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12) Forslag til lov om sygehusvæsenet.
13) Forslag til lov om børnetilskud m. v.
14) Forslag til lov om ændringer i forsorgsloven, folkeforsik
ringsloven. lov om arbejdsløshedsforsrikring og arbejdsanvisning
m. v., lov om mælkehjælp og lov om husmoderafløsning (om refu
sion af kommunernes udgifter m. m.).
15) Forslag til lov om ændring af beskæftigelsesloven samt af
lov om tilskud fra den fælleskommunale udligningsfond til visse
kommunale arbejder.
16) Forslag til lov om ændring af lærerlønningsloven og lov
om statstilskud til Københavns kommunale skolevæsen (om refu
sion af kommunernes udgifter til lærerløn og -pension m. m.).
Efter hvad finansministeren udtalte, dækkede disse forslag en
meget væsentlig del af, hvad der tiltrænges af reformplaner på
dette sagområde. For en ordens skyld ville ministeren dog gøre
opmærksom på enkelte felter, hvor det forberedende arbejde
endnu ikke var tilendebragt. „Jeg tænker her først og fremmest
på alle de problemer, der står i forbindelse med skatteadministra
tionens opbygning og tekniske indretning. Det foreliggende lovfor
slag om indkomstskat til staten m. m bygger på dette område
i stort omfang på de bestående regler, men dette må ikke tages
som udtryk for, at disse kan siges at være tilfredsstillende på alle
områder; tværtimod synes flere ændringer stærkt påkrævet. Det
er mit håb, at det også må blive muligt at drøfte disse inden lov
forslagets gennemførelse. Jeg vil i denne forbindelse gerne nævne,
at af de to udvalg, der arbejder med disse problemer, har udvalget
om landsskatteretten allerede afgivet en betænkning, medens det
tekniske udvalg vedrørende muligheden for skatteadministrationens
effektivisering og decentralisering, der nylig er nedsat, er gået i
gang med sit arbejde. Også på et andet område venter vi endnu
på afslutningen af et udvalgsarbejde — jeg tænker her på det
såkaldte afskrivningsudvalg, som har haft meget vanskeligt ved
at tilendebringe sit arbejde, før de nærmere retningslinier for den
samlede skattelovgivning har været udstukket. Som følge heraf
er de gældende regler om ordinære afskrivninger optaget uforan
dret i forslaget, medens de ekstraordinære afskrivningsregler, der
har været hjemlet ved tekstanmærkninger på de årlige finanslove,
ikke er indarbejdet i forslaget. Endelig er der ikke foreslået gen
nemgribende ændringer på ejendomsskatternes område, idet resul
tatet af grundskyldskommissionens arbejde først må foreligge.
Bortset fra disse tre punkter skulle alle problemer vedrørende
udgiftsfordelingen og de direkte skatter være taget op i forslagene,
medens mange uløste problemer indenfor de indirekte skatter stadig
venter på at blive behandlet. Arbejdet hermed er dog så småt
begyndt at komme i gang. ‘ ‘
Om hovedtrækkene i de foreliggende reformforslag udtalte mini
steren bl. a. :
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„Det har ikke været muligt at udregne satserne i skatteforsla
gene, før udgiftsfordelingen mellem stat og kommuner og kommu
nerne imellem nøjere har kunnet fastlægges. Efter mit skøn var
det den største ulempe ved den tidligere regerings skattereform
forslag, at man havde ladet denne opave ligge, selvom jeg godt
forstår, at det var vanskeligt at nå til et samlet forslag. Opgaven
er jo nemlig ikke taknemlig. Hele denne problemkreds, som også
omfatter refusionssystemer og tilskudsformer, går i daglig tale
under betegnelsen byrdefordelingen, og selvom dette udtryk
måske ikke er helt dækkende, vil det også blive anvendt i det føl
gende.
Den fælleskommunale udligningsfond foreslås ophævet, således
at skatterne indarbejdes i statsindkomstbeskatningen og tilskud
dene til kommunerne fremtidig ydes af staten. Dette er ikke en
underkendelse af de tanker, der lå bag gennemførelsen af den
fælleskommunale udligningsfond, men en videreførelse af disse,
hvorved man endelig erkender det berettigede i, at staten helt
overtager disse udgifter.
Den mellemkommunale refusion foreslås ophævet i sin nuvæ
rende form, hvor den indgår i refusionssystemet for de enkelte
sociale udgifter, medens selve udligningstanken i den mellem
kommunale refusion bibeholdes, ved at en del af statens udgifter
tilbageføres og fordeles på kommunerne efter mellemkommunale
refusionsregler.
Endelig oprettes en kommunal tilskudsfond, der overtager den
fælleskommunale udligningsfonds formue og løbende får indtægter
fra en kommunal tillægsskat. Denne fond, der skal administreres
ved et samarbejde mellem repræsentanter for staten og kommu
nerne, skal ikke årlig yde tilskud til disse, men træde i virksomhed
i ekstraordinære situationer. Som sådanne er tænkt på krisetil
stande indenfor landbruget, hvor landbrugets forrentningsprocent
forringes stærkt — et forhold, der allerede er tænkt på, omend i
mere beskedent format, i den bestående lovgivning — eller inden
for erhvervslivet iøvrigt med den følge, at arbejdsløsheden stiger
ekstraordinært stærkt. Vi må naturligvis fortsat på enhver måde
bestræbe os for at undgå, at sådanne situationer indtræder, men
på den anden side ville det være lidet forudseende, hvis man
indenfor en lovgivning, som helst skulle virke over en længere
årrække, ikke tog hensyn til disse muligheder.
De mange nugældende refusionssatser for de sociale udgifter,
skoleudgifterne og sygehusudgifterne er forenklet og vil blive ydet
direkte fra staten til kommunerne. På det sociale område vil der
ingen ændring ske i de udgiftsposter, som kommunerne helt af
holder, og det samme gælder med hensyn til de udgifter, som sta
ten fuldtud afholder, idet dog hertil yderligere er henlagt invaliderenteudgifterne.
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De øvrige sociale udgifter er opdelt i to grupper, der passende
kan betegnes som folkeforsikringsudgifter og forsorgsudgifter.
Refusionsprocenten er for den første gruppe, der bl. a. omfatter
aldersrente, hjælp til kronisk syge og enkebørnsbidrag, fastsat til
95 og for den anden gruppe til 50.1 denne falder de fleste forsorgs
udgifter, hvoraf de vigtigste er særhjælp og kommunehjælp.
For skoleudgifterne afløses de nuværende indviklede og meget
forskellige satser af een tilskudssats på 80 pct. til dækning af
kommunernes udgifter til lærerlønninger, medens staten helt over
tager pensionsudgifterne.
For sygehusudgifternes vedkommende sker der den ret afgø
rende ændring, at tilskuddet, der oprindelig var tænkt dækkende
halvdelen af de kommunale sygehusudgifter, sættes i vejret til
60 pct. af de samlede udgifter, men således, at dette beløb fordeles
mellem kommunerne efter antal sygedage.
Vedrørende en række mindre ændringer for mange småudgifters vedkommende skal jeg iøvrigt henvise til lovforslagene og
bemærkningerne heri.
Det er imidlertid ikke alene på udgiftssiden, at der foreslås
ændrede regler for fordelingen mellem staten og kommunerne;
også for en række af de nuværende skatter foreslås nye fordelings
regler. Den andel af omsætningsafgiften af stærke drikke, som i
1930 blev tillagt kommunerne, foreslås tilbageført til statskassen,
og det samme gælder kommunernes andel af totalisatorafgiften.
Endvidere kan i denne forbindelse nævnes, at den kommunale
selskabsskat er foreslået ophævet og indarbejdet i selskabsskatten til
staten, og at det provenutab, som bliver en følge af erhvervsskattens
bortfald, hovedsagelig er forudsat båret af statskassen. Modsat er
kommunernes andel af forlystelsesafgiften, som i øjeblikket udgør
noget under 1/3, foreslået hævet til 2/3, og endelig er det som en
følge af den fælleskommunale udligningsfonds bortfald foreslået,
at den halvdel af lotteriafgiften og af tipsafgiften, som hidtil er
tilfaldet udligningsfonden, skal indgå i statskassen.
Alle de her foreslåede forenklinger vedrørende tilskud og for
delingen af udgifter og skatteindtægter i det hele taget imellem
staten og kommunerne er søgt tilpasset efter hinanden på en sådan
måde, at det bestående forhold imellem statens andel og kommunernes
andel af de samlede udgifter bliver praktisk taget uforandret Der
sker visse forskydninger kommunerne imellem, som dog ligger
indenfor snævre grænser, og som der er taget hensyn til ved ud
formningen af de nye kommunale skatteregler. Kun på eet punkt
sker der en væsentlig udgiftsoverførsel, ved at amtskommunernes
udgifter er foreslået nedsat med et beløb på godt 15 mill. kr..
som fremtidig vil påhvile sognekommunerne.“
Ministeren gjorde i tilslutning hertil rede for de foreslåede
ændringer vedrørende ejendomsskatterne, der ville nedbringe an-
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tallet af sådanne fra 9 til 6, samt vedrørende indkomstbeskatningen^
der foreslås udskrevet på det samme grundlag for kommunerne
som for staten.
Reformens økonomiske virkning for borgerne og for de offent
lige kasser, hvorom der er gjort rede i bemærkningerne til lovfor
slaget om den kommunale indkomstskat, omtaltes også i den ud
førlige fremsættelsestale, af hvis indhold kun de færreste punkter
er berørt her.
De 16 lovforslag gjordes i folketinget under eet til genstand
for en meget indgående 1. behandling, under hvilken ordførerne
gjorde rede for partiernes syn på forskellige af de rejste problemer
og iøvrigt fremhævede nødvendigheden af en grundig overvejelse
af sagen i et udvalg.
Et sådant blev også nedsat, men det kunne — som man på for
hånd havde regnet med — ikke nå videre end til at få påbegyndt
arbejdet.

4. Forslag til lov om tillægsindkomstskat m. v.
for Skatteårene 1954—55 Og 1955—56. (Finansminister
Kampmann). [A. sp. 3593].
Fremsat mundtligt i folketinget ®/9 (F. sp. 6203). 1. beh.
10/9 (F. sp. 6236). Partiernes ordførere: Poul Hansen (Kalund
borg), Erik Eriksen, Aksel Møller, Bertel Dahlgaard, Aksel
Larsen og Viggo Starcke. Henvist til samme udvalg som forslag
til lov om forhøjelse af afgiften på omsætningen af stærke
drikke m. fl. lovforslag (se side 128).

Lovforslaget indgik som et led i den side 128 omtalte
valutaplan.
Efter forslaget skulle personer, hvis skattepligtige indkomst
efter sædvanlige skattefri fradrag andrager 20 000 kr. eller
derover, udrede en forhøjelse af tillægsindkomstskatten for
skatteåret 1954—55. Forhøjelsen ansloges at ville indbringe
omkring 11 mill. kr. Samtidig foresloges det, at der også for
1955—56 skulle udskrives en tillægsindkomstskat, og at denne
skulle pålignes efter den forhøjede skala.
Desuden indeholdt lovforslaget bestemmelser, hvorefter
indkomstskatten af aktieselskaber samt af kooperative virksom
heder og foreninger m. v, for skatteåret 1954—55 skulle forhøjes
udover de ved udskrivningsloven af 31. marts 1954 hjemlede
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forhøjelser. Yderligere foresloges det, at de pågældende skatter
for 1955—56 skulle udskrives med samme forhøjelse som for
1954—55.
Provenuet af den foreslåede yderligere forhøjelse af beskat
ningen af selskaber og foreninger m. v. var for skatteåret
1954—55 anslået til 30 mill. kr.
Det udvalg, som fik lovforslaget til behandling, afgav ikke
betænkning om sagen, da et flertal var imod dens gennemførelse.

5. Forslag til lov om ejendomsskyld til staten.
(Finansminister Kampmann). [A. sp. 2663].
Fremsat i folketinget n/5 (F. sp. 5114). 1. beh. 20/5 (F. sp.
5463). Partiernes ordførere: Hans Knudsen, Alfred Bøgh, Poul
Møller, Bertel Dahlgaard, Alfred Jensen og Oluf Pedersen. Hen
vist til samme udvalg som forslag til lov om skat til staten af
indkomst, formue og kapitalvinding m. fl. lovforslag.
Ejendomsskylden til staten beregnes ifølge § 6 i lov nr. 352
af 7. august 1922 om beskatning til staten af faste ejendomme,
jfr. § 3 i lov nr. 102 af 14. april 1937, på grundlag af den for hver
ejendom konstaterede forskelsværdi (forskellen mellem vurde
ringssummen til ejendomsskyld og grundværdien).
I det i skattelovskommissionens betænkning, II. del, side
141 fl., indeholdte forslag til ny lov om vurdering og beskatning
til staten af faste ejendomme blev der stillet forslag om en -fik
sering af ejendomsskylden, således at fremtidig forøgelse af for
skelsværdien som følge af værdistigning eller opførelse af nye
bygninger m. v. skulle holdes udenfor ejendomsskylden, lige
som det blev foreslået, at det fikserede afgiftsbeløb efterhånden
skulle nedskrives.
Nærværende lovforslag byggede på den af skattelovskom
missionen foreslåede reform med hensyn til ejendomsskylden.
Regeringen har fulgt dette forslag i følgende omfang:
1) ved nærværende forslag om fiksering af ejendomsskyld til
staten,
2) ved ophævelse af den amtskommunale ejendomsskyld og
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3) ved at skabe større mulighed for omlægning af den by- og
sognekommunale beskatning fra bygningsskat til grundskat.
De under 2) og 3) nævnte forslag er optaget i det samtidig
fremsatte forslag til lov om ændring af lov om kommunale
ej endomsskatter.
Ved fremsættelsen af lovforslaget i folketinget udtalte finans
ministeren om den foreslåede skattereform på ejendomsbeskatnin
gens område bl. a.:
„I øjeblikket opkræves 9, siger og skriver ni, forskellige ejen
domsskatter, hvoraf grundstigningsskylden ikke er foreslået æn
dret. Som følge af den fælleskommunale udligningsfonds bortfald
er bestemmelsen om overførsel af en del af grundskylden og ejen
domsskylden fra staten til udligningsfonden foreslået ophævet.
Samtidig indeholder forslaget til lov om en ejendomsskyld til sta
ten en række nye bestemmelser, hvorefter ejendomsskylden eller,
for at sige det mere klart, den såkaldte bygningsskyld, fikseres; den
udgør i øjeblikket 4% pro mille af, forskelsværdien opgjort på
grundlag af ejendomsskyldvurderingen pr. 1. oktober 1950. Det
er foreslået, at fikseringen skal fastholdes indtil ejendomsskyld
vurderingen i 1960, og at skattebeløbet derefter skal nedsættes
med X/10 ved hver ny vurdering. Dette indebærer, at denne skat
helt bortfalder i løbet af 50 år. Dette forslag må iøvrigt ses i
sammenhæng med det forslag om en udligningsskat til staten,
som om kort tid vil blive fremsat i forbindelse med lovforslaget
om boligstøtte og huslejeregulering.
For de amtskommunale skatters vedkommende foreslås den
amtskommunale bygningsskyld ophævet...........Herudover vil
den amtskommunale grundskyld i de fleste amtskommuner kunne
nedsættes lidt, medens den i enkelte amtskommuner med store
bygningsværdier, hvor den hidtil har ligget lavt, vil blive forhøjet
noget. Slutresultatet vil blive en mere ensartet amtskommunal
grundskyld. I bykommunerne foreslås det at ophæve den nuvæ
rende overgrænse for grundskyldpromillen og samtidig, at denne
ikke kan nedsættes. For sognekommunerne er foreslået forskellige
regler, der har til formål, ganske vist i beskedent omfang, at
mindske de store forskelle i sognekommunernes såkaldte lignings
forhold. Endelig foreslås det for såvel by- som sognekommuner,
at reglen om, at ejendomsskyldpromillen skal udgøre tre fjerdedele
af grundskyldpromillen, ændres til, at ejendomsskyldpromillen
skal udgøre højst tre fjerdedele af grundskyldpromillen. De fore
slåede regler vil medføre en tendens til en noget mere ensartet
ejendomsbeskatning i by- og sognekommunerne og give mulighed
for en begyndende afvikling også af den kommunale bygningsskyld.
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Af de nuværende 9 ejendomsskatter bliver kun 6 tilbage, hvoraf
blot 2 vil hvile på bygninger og af disse endog een med et fikseret
beløb.“
Lovforslaget henvistes sammen med en række andre skatte
lovsforslag m. v. efter 1. behandling i folketinget til et udvalg, der
ikke afgav betænkning inden folketingsårets udgang.

6. Forslag til lov om ændring i lov om afgift på
omsætningen af stærke drikke. (Finansminister Kampmann),
[A. sp. 3047].
Fremsat mundtligt i folketinget n/5 (F.sp. 5114). 1. beh. 20/5
(F. sp. 5463). Partiernes ordførere: Hans Knudsen, Alfred Bøgh,
Poul Møller, Bertel Dahlgaard, Alfred Jensen og Oluf Pedersen.
Henvist til samme udvalg som forslag til lov om skat til staten
af indkomst, formue og kapitalvinding m. fl. lovforslag.

Som erstatning for tidligere gældende næringsafgifter fik
de enkelte kommuner ved disse afgifters ophævelse i 1930 ved
indførelsen af en særlig omsætningsafgift af stærke drikke til
lagt en andel af denne omsætningsafgifts provenu. Ved omsæt
ningsafgiftsloven af 31. oktober 1946 blev kommunernes andel
fikseret til de beløb, som den enkelte kommune havde oppebåret
som andel af den i finansåret 1945—46 indgåede afgift, jfr.
lovbekendtgørelse nr. 6 af 9. januar 1954 § 21.
Kommunernes andel i omsætningsafgiften af stærke drikke
udgør herefter 10,6 mill. kr. årlig. Ved nærværende lovforslag
foresloges det at lade den nævnte bestemmelse bortfalde pr.
1. april 1956. Forslaget var et led i det kompleks af lovforslag,
der i forbindelse med forslagene til ny statsskattelov og ny
kommuneskattelov blev fremsat til regulering og forenkling af
de gældende regler om de offentlige udgifters og indtægters
fordeling mellem stat og kommune.
Lovforslaget henvistes sammen med en række samtidig frem
satte lovforslag til et folketingsudvalg, der ikke nåede til ende
med sit arbejde inden folketingsårets udløb.
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7. Forslag til lov om midlertidig forhøjelse af til
lægsafgiften af benzin. (Finansminister Kampmann). [A.
sp. 3571].
Fremsat mundtligt i folketinget 9/9 (F. sp. 6203). 1. beh.
10/9 (F. sp. 6236); Partiernes ordførere: Poul Hansen (Kalund
borg), Erik Eriksen, Aksel Møller, Bertel Dahlgaard, Aksel
Larsen og Viggo Starcke. Henvist til samme udvalg som forslag
til lov om forhøjelse af afgiften på omsætningen af stærke drikke
m. fl. lovforslag.

Lovforslaget indgik som led i det side 128 omtalte kompleks
af lovforslag. Det gik ud på, at den i § 15 i lov nr. 73 af 31. marts
1954 omhandlede tillægsafgift af benzin skulle forhøjes fra
5 øre til 10 øre pr. liter med virkning til udgangen af marts
1956. Tillægsafgiften indgår ikke i vejfonden, idet den til
falder statskassen. Forhøjelsen ansloges for 1% år at ville
indbringe 45 mill. kr.
Lovforslaget gennemførtes ikke.

8. Forslag til lov om tillægsafgift af visse mo
torkøretøjer m. V. (Finansminister Kampmann). [A. sp.
3573].
Fremsat mundtligt i folketinget 9/9 (F. sp. 6203). 1. beh.
10/9 (F. sp. 6236). Partiernes ordførere: Poul Hansen (Kalund
borg), Erik Eriksen, Aksel Møller, Bertel Dahlgaard, Aksel
Larsen og Viggo Starcke. Henvist til samme udvalg som
forslag til lov om forhøjelse af afgiften på omsætningen af
stærke drikke m. fl. lovforslag.

Lovforslaget indgik som led i det side 128 omtalte kom
pleks af lovforslag.
Efter forslaget skulle den ved lov nr. 75 af 31. marts 1954
for finansåret 1954—55 fastsatte tillægsafgift af visse motor
køretøjer opkræves med 100 pct. af den ordinære vægtafgift,
hvilket ville betyde, at man annullerede den halvering af tillægs
afgiften, som var besluttet ved nævnte lov. Forslaget gik med
andre ord ud på, at tillægsafgiften skulle opkræves med samme
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sats for 1954—55 som for 1953—54. Samtidig foresloges det,
at der for finansåret 1955—56 skulle opkræves en tillægsafgift
på 150 pct. af den ordinære vægtafgift.
Den foreslåede yderligere tillægsafgift for 1954—55 anslo
ges at ville indbringe 10—11 mill, kr., mens tillægsafgiften for
1955—56 antoges at ville indbringe omkring 35 mill. kr. Ligesom
med hensyn til tillægsafgiften for de tidligere finansår foresloges
det, at provenuet af den i nærværende lovforslag omhandlede
tillægsafgift i sin helhed skulle tilfalde vejfonden, men således
at der kun kunne disponeres over det med tilslutning fra folke
tingets finansudvalg.

Lovforslaget mødte ikke den fornødne tilslutning til, at det
kunne gennemføres.

9. Forslag til lov om ændring i lov om afgift af
forlystelser. (Finansminister Kampmann). [A. sp. 3049].
Fremsat mundtligt i folketinget 11/5 (F. sp. 5114). 1. beh.
20/5 (F. sp. 5463). Partiernes ordførere: Hans Knudsen, Alfred
Bøgh, Poul Møller, Bertel Dahlgaard, Alfred Jensen og Oluf
Pedersen. Henvist til samme udvalg som forslag til lov om skat til
staten af indkomst, formue og kapitalvinding m. fl. lovforslag.
I forbindelse med forslagene til ny statsskattelov og ny
kommuneskattelov, hvorefter den fælleskommunale udlignings
fond skulle ophæves, fremsattes tillige en række lovforslag om
regulering af de gældende regler om offentlige udgifters og
indtægters fordeling mellem stat og kommuner. Som et led
heri foresloges ved nærværende lovforslag en ændret fordeling
mellem staten og kommunerne af det beløb, forlystelsesafgiften
indbringer.
Efter de gældende regler oppebærer vedkommende kom
mune en andel af det afgiftsbeløb, der indkommer af forlystel
ser indenfor kommunens område. Kommunens andel udgør
T/4 af de beløb, der indkommer i afgift af biografforestillinger
og 1/3 af afgiften af andre forlystelser. Den resterende del af den
afgift, der skal indbetales til det offentlige, tilfalder statskassen.
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Den samlede forlystelsesafgift udgjorde i 1951—52 ca.
35 mill, kr., af hvilket beløb ca. 32,5 mill. kr. hidrørte fra af
giften af biografteaterforestillinger, og kommunernes andel af
den samlede afgift androg ca. 9 mill, kr., medens restbeløbet,
ca. 26 mill, kr., tilfaldt statskassen.
Skattelovskommissionen foreslog, at hele afgiften skulle
tilfalde statskassen. Da kommunernes andel af afgiften hoved
sagelig falder i de større bykommuner, ville disse kommuner
herved miste en ikke uvæsentlig indtægt til fordel for stats
kassen.
Ved forslagene til skatte- og tilskudsreform har man søgt
at undgå væsentlige ændringer i den samlede byrdefordeling
mellem stat og kommuner. Under hensyn til, at netop de større
bykommuner ved gennemførelsen af de samtidigt fremsatte
forslag om erhvervsskattens og den kommunale selskabsskats
bortfald samt om statens overtagelse af kommunernes andel af
omsætningsafgiften af stærke drikke ville få deres økonomiske
stilling forringet, fandt man det rimeligt at forøge kommunernes
andel af forlystelsesafgiften. I overensstemmelse hermed blev
det ved nærværende lovforslag foreslået, at kommunernes andel
af forlystelsesafgiften skulle fastsættes til 2f3 af alle de afgifter,
der indbetales til det offentlige.

Den foreslåede fordelingsregel ville, såfremt den havde været
gældende for finansåret 1951—52, havde medført, at kommu
nernes andel af forlystelsesafgifterne var blevet forøget med ca.
14 mill, kr. til ca. 23 mill, kr., og at statens indtægter ville være
blevet formindsket tilsvarende.
Lovforslaget henvistes ligesom de øvrige samtidig fremsatte
skattelovsforslag m. v. til et folketingsudvalg, der ikke nåede
til ende med sit arbejde inden folketingsårets udgang.

10. Forslag til lov om ændring i lov om totalisa
torspil. (Finansminister Kampmann). [A. sp. 3053].
Fremsat mundtligt i folketinget n/5 (F. sp. 5114). 1. beh.
20/5 (F. sp. 5463). Partiernes ordførere: Hans Knudsen, Alfred
Bøgh, Poul Møller, Bertel Dahlgaard, Alfred Jensen og Oluf
31
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Pedersen. Henvist til samme udvalg som forslag til lov om skat
til staten af indkomst, formue og kapitalvinding m. fl. lovforslag.
I forbindelse med forslagene til ny statsskattelov og kom
muneskattelov, hvorved den fælleskommunale udligningsfond
foresloges ophævet, blev der tillige fremsat en række lovforslag
om regulering og forenkling af de gældende regler om de offent
lige udgifters og indtægters fordeling mellem stat og kommuner,
derunder nærværende lovforslag.
I henhold til totalisatorlovens § 2, stk. 2, afgiver staten
8 pct. af totalisatorafgiften til den amtskommune eller køb
stadkommune (hvormed ligestilles København og Frederiks
berg), hvori spillet har fundet sted. Det samlede provenu af
totalisatorafgiften udgjorde i 1951—52 ca. 8,5 mill, kr., hvoraf
ca. 0,7 mill. kr. blev afgivet til kommunerne.
Af forenklingsmæssige grunde, og da det iøvrigt beror på
tilfældigheder, hvilke kommuner der får andel i totalisator
afgiften, blev det ved nærværende lovforslag — i overens
stemmelse med, hvad skattelovskommissionen indstillede —
foreslået, at hele afgiften ubeskåret tilfaldt statskassen.
Lovforslaget henvistes ligesom en række andre samtidig
fremsatte skattelovsforslag m. v. til et folketingsudvalg, der
ikke nåede til ende med sit arbejde inden folketingsårets udgang.

11. Forslag til lov om ændring i lov om afgift af
gevinster i klasselotteriet. (Finansminister Kampmann).
[A. sp. 3055].
Fremsat mundtligt i folketinget 11 /5 (F. sp. 5114). 1. beh.
2% (F. sp. 5463). Partiernes ordførere: Hans Knudsen, Erik
Eriksen, Poul Møller, Bertel Dahlgaard, Alfred Jensen og
Oluf Pedersen. Henvist til samme udvalg som forslag til lov
om skat til staten af indkomst, formue og kapitalvinding m. fl.
lovforslag.
Lovforslaget var en konsekvens af det samtidig fremsatte
lovforslag om kommunal indkomstskat, hvorefter den fælles
kommunale udligningsfond skulle ophæves og fondens ind
tægter og udgifter overtages af staten.
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I overensstemmelse hermed foresloges det, at bestemmelsen
i § 1 i lov om afgift af gevinster i klasselotteriet, hvorefter
nettoprovenuet af den afgift, der svares af spillernes gevinster,
deles med halvdelen til statskassen og halvdelen til den fælles
kommunale udligningsfond, skulle ændres således, at hele afgiften
tilfalder statskassen.
Afgiften, der beregnes som 15 pct. af den del af gevinst
beløbet, der overstiger 200 kr., indbragte i finansåret 1952—53
1,28 mill, kr., hvoraf 0,64 mill. kr. blev afgivet til udlignings
fonden.
Da lovforslaget om kommunal indkomstskat ikke kunne
færdigbehandles i folketingsåret 1953—54, gennemførtes nær
værende lovforslag heller ikke.

12. Forslag til lov om ændring i lov om tipning.
(Finansminister Kampmann). [A. sp. 3057].
Fremsat mundtligt i folketinget 11/5 (F. sp. 5114). 1. beh.
20/s (F. sp. 5463). Partiernes ordførere: Hans Knudsen, Erik
Eriksen, Poul Møller, Bertel Dahlgaard, Alfred Jensen og
Oluf Pedersen. Henvist til samme udvalg som forslag til lov
om skat til staten af indkomst, formue og kapital vinding m. fl.
lovforslag.
Lovforslaget var ligesom det foran omtalte forslag en
konsekvens af lovforslaget om kommunal indkomstskat, hvor
efter den fælleskommunale udligningsfond skulle ophæves og
fondens indtægter og udgifter overtages af staten.
I overensstemmelse hermed foresloges det, at bestemmelsen
i § 6 i lov om tipning, hvorefter nettoprovenuet af den afgift,
der svares af vindernes gevinster, deles med halvdelen til
statskassen og halvdelen til den fælleskommunale udlignings
fond, skulle ændres således, at hele afgiften tilfalder statskassen.

Afgiften, der beregnes som 15 pct. af den del af gevinstbeløbet,
der overstiger 200 kr., indbragte i finansåret 1952—53 1,34 mill,
kr., hvoraf 0,67 mill, kr. blev afgivet til udligningsfonden.
Da lovforslaget om den kommunale indkomstskat ikke kunne
færdigbehandles i folketingsåret 1953—54, gennemførtes nær
værende lovforslag heller ikke.
31*
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13. Forslag til lov om en udligningsafgift til staten
af faste ejendomme. (Finansminister Kampmann). [A. sp.
3267].
Fremsat i folketinget 13/5 (F. sp. 5238). 1. beh. 19/5 (F. sp.
5318). Partiernes ordførere: Holger Larsen, Lorentzen, Aksel
Møller, Bertel Dahlgaard, Alvilda Larsen og Søren Olesen. Hen
vist til samme udvalg som forslag til lov om boligforholdene
m. v. (se side 501).
Lovforslaget gik ud på følgende:
Af enhver ejendom, der ved 10. almindelige vurdering pr.
1. oktober 1950 er vurderet selvstændigt og som bebygget, skal
der ifølge § 1, når bygningerne er opført før 1. januar 1949 og
ikke er nedrevet inden denne lovs ikrafttræden, svares en årlig
udligningsafgift til staten.
Afgiftspligten indtræder
1) for ejendomme, hvor bygninger er opført før 1. januar 1946,
fra og med april termin 1956,
2) for ejendomme, hvor bygninger er opført i tiden 1. januar
1946—31. december 1948, uden at nr. 1 kommer til anvenpi delse, fra og med april termin 1958.
Udligningsafgiften svares af ejendommens vurderingssum
til ejendomsskyld ved 10. almindelige vurdering pr. 1. oktober
1950, idet der, forinden afgiften beregnes, gives et fradrag i
vurderingssummen til ejendomsskyld på 20 kr. pr. m2 vurderet
areal — afrundet opad til det nærmeste med 100 delelige tal —
dog med højst den ansatte grundværdi. Herudover gives der
hver ejendom et fradrag i vurderingssummen til ejendomsskyld
på 20 000 kr., dog i følgende kommuner på 30 000 kr.: Køben
havn, Frederiksberg, Gentofte, Dragør, Gladsakse, Glostrup,
Herlev, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, St. Magleby,
Søllerød og Taarnby.
Af det afgiftspligtige beløb beregnes afgiften årligt med:
a) 12,5 pro mille for de under nr. 1) omhandlede ejendomme,
b) 7,5 pro mille for de under nr. 2) omhandlede ejendomme,
idet afgiften dog ophæves med lavere — gradvis stigende —
satser for årene til og med 1959.
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Er der i tiden efter 1. januar 1946 foretaget større tilbyg
ninger eller ombygninger m. v., gælder visse i stk. 7 fastsatte
lempelser.
§ 2. Fra april termin 1966 og derefter hvert femte år ned
skrives udligningsafgiften med 10 pct. af det oprindeligt bereg
nede beløb. Det beløb, hvormed nedskrivning finder sted, be
nævnes nedskrivningsbeløbet vedrørende udligningsafgift.
§ 3. Skove og plantager er fritaget for afgiftspligt..........
§ 4. Ejendomme, på hvilke der ved 10. almindelige vur
dering pr. 1. oktober 1950 findes frugtplantage på 2 000 m2 eller
derover, fritages for afgift af så stor en del af vurderingssummen
til ejendomsskyld, som falder på frugtplantagen. Det beløb,
hvormed frugtplantagen indgår i ejendommens vurderingssum
til ejendomsskyld ved 10. almindelige vurdering, ansættes af
vurderingsrådet.
§ 5. Såfremt der i en bygning findes lejligheder, der om
fattes af bestemmelsen i § 161, stk. 6, 1. pkt., i lov om boligfor
holdene, fritages ejendommen for den del af udligningsafgiften,
som forholdsmæssigt falder på de pågældende lejligheder.
I tilfælde af udstykning af en ejendom, hvorpå der hviler
afgift efter nærværende lov, skal der ifølge § 6 foretages en
fordeling af afgiften og nedskrivningsbeløbet efter § 2 på de
fremkomne lodder.
Hvor sammenlægning af ejendomme finder sted, sammen
lægges de enkelte ejendommes afgiftsbeløb og nedskrivnings
beløb efter § 2 af oppebørselsmyndigheden.
§ 7. Uanset bestemmelser i lov eller aftale, hvorefter for
øgelse af de ejendommen påhvilende skatter og afgifter kan
pålægges lejerne gennem en lejeforhøjelse, kan sådan forhøjelse
ikke finde sted forsåvidt angår udligningsafgiften ifølge nær
værende lov.
§ 8. Hvis samtlige de på ejendommen værende bygninger
er fritaget for ejendomsskyld til staten i henhold til bestemmel
serne i § 8 i lov nr. 352 af 7. august 1922 om beskatning til staten
af faste ejendomme, skal den på ejendommen hvilende udlig
ningsafgift ikke erlægges, sålænge ejendommen er fritaget for
ejendomsskyld til staten.
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Finansministeren kan i tilfælde, hvor en bygning ved de
klaration fra ejeren er underkastet bestemmelserne i § 7 i lov
nr. 137 af 12. marts 1918 om bygningsfredning, tilstå delvis
fritagelse for så stor en del af den ejendommen til enhver tid
påhvilende udligningsafgift, som forholdsmæssigt falder på den
fredede bygning.
§§ 9—15 indeholder administrative bestemmelser, klage
regler, gennemførelses- og ikrafttrædelsesbestemmelser m. v.

I bemærkningerne til lovforslaget hed det bl. a. :
„Nærværende forslag til lov om en udligningsafgift til staten
af faste ejendomme indeholder regeringens forslag til dækning af
de øgede udgifter til støtte til boligbyggeri m. v., som det af inden
rigs- og boligministeren for folketinget forelagte lovforslag om
boligforholdene vil medføre for statskassen.
Da de i forslaget til lov om boligforholdene indeholdte regler
om lejeforhøjelser for boligrum og for erhvervs- og forretnings
lokaler vil åbne muligheder for ejerne af ejendommene til at opnå
væsentlig større indtægter af ejendommene end nødvendigt for en
forsvarlig drift og vedligeholdelse af ejendommene i den ældre
boligmasse, vil lejeforhøjelsen, hvis den ubeskåret tilfalder ejen
domsbesidderne, medføre en værdistigning på ejendomme, som
vil komme de nuværende ejere til gode. Den foreslåede udlignings
afgift på de ældre ejendomme tilsigter at forhindre dette.
Udligningsafgiften foreslås pålignet på grundlag af ejendom
menes vurderingssum til ejendomsskyld ved den 10. almindelige
vurdering pr. 1. oktober 1950.
Man har ikke anset det for rigtigt at begrænse udligningsafgif
ten til egentlige udlejningsejendomme, da den almindelige for
højelse af lejeniveauet i ældre ejendomme også må påvirke han
delspriserne for ejendomme, der benyttes af ejeren selv.
Det foreslås, at der ved afgiftsberegningen gives et fast fra
drag i ejendommens vurderingssum til ejendomsskyld.............
Disse regler vil medføre, at små boligejendomme (herunder en
familieshuse) og de fleste landbrugsejendomme vil være holdt udenfor
afgiftspligten,
I overensstemmelse med princippet i forslaget til lov om bolig
forholdene, der tilsigter at stabilisere lejeniveauet efter prisforhol
dene pr. 1. januar 1950, omfatter afgiftspligten ikke ejendomme,
der er opført efter 1. januar 1949.
Skove og plantager samt frugtplantager er foreslået fritaget
for afgiftspligten, og det samme gælder ejendomme, der på grund
af særlig anvendelse ikke indgår i det almindelige ejendomsmar
ked...........
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Provenuet af udligningsafgiften vil, når den fra og med 1. ja
nuar 1960 opkræves fuldt ud, komme op på godt 100 mill. kr.
årlig.“
Udligningsafgiften er ifølge bemærkningerne „tænkt afviklet
over 50 år, således at nedskrivning af afgiften finder sted med 1/10
hvert femte år, første gang efter 13. almindelige vurdering pr.
1. oktober 1965. Provenuet vil herefter gå ned med godt 10 mill,
kr. hvert femte år.
Det må dog være en forudsætning for, at der sker en afvikling
af afgiften, at lejeniveauet efter den påtænkte frigivelse i 1963
har stabiliseret sig. Skal der ske en fornyet tilpasning af leje
niveauet i opadgående retning, vil det derimod være naturligt at
foretage en tilsvarende regulering af afgiften.“
Lovforslaget behandledes i forbindelse med de samtidig frem
satte boligforslag og henvistes sammen med disse til et folketings
udvalg, der ikke afgav betænkning.

14. Forslag til lov om fremskaffelse af indenlandske
brændselsmaterialer. (Landbrugsminister Smørum. [A. sp.
1787].
Fremsat skriftligt i folketinget 3/2 (F. sp. 3016). 1. beh.
1112 (F. sp. 3270). Partiernes ordførere: M. Larsen, Holmberg,
Foss, Kirkegaard og Tholstrup. Henvist til udvalg på 17 med
lemmer (M. Larsen, Boye Hansen, Hjortnæs, Evald Kristensen,
Holger Larsen, Wiggo Larsen [formand], Peter Nielsen, Ravn,
Holmberg, Givskov Christensen, Vagn Bro, Foged, Jørgen
Gram, Fanger, Foss, Thestrup og Kirkegaard [næstformand]).
Af hensyn til forbrugerinteresserne og ønskeligheden af at
reservere landets brunkulsforekomster til anvendelse under
eventuelle kommende afspærringsperioder fremsatte landbrugs
ministeren i folketinget det heromhandlede lovforslag, der
havde følgende ordlyd:
§ 1. Udnyttelse af landets brunkulslejer, optagning af og
handel med brunkul må indtil videre kun ske med landbrugs
ministerens tilladelse. Landbrugsministeren fastsætter de
nærmere regler for det tilsyn, der vil være at udøve med produk
tionen.
§ 2. Denne lov, der træder i kraft 1. april 1954 og udløber
31. marts 1955, gælder ikke for Færøerne og Grønland.
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De med lovens gennemførelse forbundne udgifter afholdes
af statskassen.
Disse bestemmelser var i overensstemmelse med § 1 i lov nr. 71
af 7. marts 1952 om fremskaffelse af indenlandske brændsels
materialer, der havde gyldighed indtil 1. april 1954 (årbog 1951—
52, side 163). Lovens bestemmelser om adgang til ved finansiering
af brunkuls- og tørveproduktion at opnå fortrinsret i denne
foresloges derimod ikke opretholdt.
Ved fremsættelsen af lovforslaget anførte landbrugsministeren
bl. a.:
„Da den væsentligste almene interesse i at kunne holde brun
kulsproduktionen i gang nu ligger i beskæftigelseshensynet, opret
holdes ved lovforslaget bestemmelsen i § 1 i lov nr. 71 af 7. marts
1952 om fremskaffelse af indenlandske brændselsmaterialer,
hvorefter udnyttelse af landets brunkulslejer kun må ske med
landbrugsministerens tilladelse, medens den tidligere hjemlede
adgang til ved finansiering af brunkuls- og tørveproduktionen at
opnå fortrinsret i denne nu må kunne bortfalde som ikke længere
nødvendig.
Jeg håber, at brændselssituationen fortsat må være således,
at de indenlandske brændselsreserver kun i ringe grad udnyttes,
og skal med disse bemærkninger anbefale lovforslaget til det
høje tings hurtige og velvillige behandling.“
Lovforslaget mødte ved 1. behandling i folketinget kun begræn
set tilslutning, idet flere af ordførerne gjorde gældende, at en
fortsat lovgivning på dette område under de ændrede forhold
måtte kunne undværes.
Det udvalg, som fik sagen til behandling, afgav ikke betænk
ning.

15. Forslag til lov om anvendelsen af overskuddet i
visse krigsforsikringsforbund af bygninger. (Indenrigsog boligminister Kjærbøl). [A. sp. 2641].
Fremsat skriftligt i folketinget 2/4 (F. sp. 4797). 1. beh.
21/4 (F. sp. 4892). Partiernes ordførere: Poul Hansen (Svendborg),
Anders Andersen, Foss, A. C. Normann, Aksel Larsen og Søren
Olesen. Henvist til samme udvalg som forslag til lov om anven
delsen af overskuddet i visse krigsforsikringsforbund vedrørende
løsøre m. v. Beretning (B. sp. 1617) afgivet 1/io-

Lovforslaget havde følgende indhold:
Såfremt der ved den endelige afvikling af Krigsforsikringen
af Bygninger måtte fremkomme overskud, hvor tilbagebetaling
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til de forsikrede efter vedkommende forvaltningsnævns skøn
vil være forbundet med uforholdsmæssige omkostninger, be
myndiges indenrigs- og boligministeren til at godkende, at disse
overskud af forvaltningsnævnene anvendes til almennyttige
formål eller fordeles blandt de erhvervsorganisationer, som
nærmest repræsenterer de grupper af personer og virksomheder,
der har været medlemmer af krigsforsikringsforbundene, til
anvendelse i overensstemmelse med disse organisationers
almindelige formål.

Lovforslaget tog sigte på henholdsvis krigsforsikringen af
bygninger for industri, håndværk og handel og krigsforsikringen af
landbrugsbygninger.
Handelsministeren fremsatte samtidig et tilsvarende lovforslag,
forsåvidt angår krigsforsikringen af løsøre, krigsforsikringen af
landbrugets løsøre og krigsforsikringen af privat indbo (jfr.
nedenfor).
Krigsforsikringen af bygninger omfatter 5 af hinanden økono
misk uafhængige forbund, nemlig krigsforsikringen af bygninger
i København, krigsforsikringen af bygninger i købstæder, krigs
forsikringen for bymæssige bebyggelser i landkommuner, krigs
forsikringen af bygninger for industri, håndværk og handel.
Alle 5 krigsforsikringsforbund var i foråret så langt fremme
med deres regnskabsopgørelser, at forbundenes endelige afvik
ling snarest kunne forventes. Der var i alle 5 forbund udstedt
præklusivt proklama, og proklamavarslet var for alle 5 forbunds
vedkommende udløbet.
I bemærkningerne til lovforslaget anføres:
„Fra forvaltningsnævnene for Krigsforsikringen af Bygninger
for Industri, Håndværk og Handel og Krigsforsikringen af
Landbrugsbygninger har regeringen modtaget indberetning om,
at der ved den endelige afvikling af disse forsikringsforbund vil
fremkomme overskud, som forvaltningsnævnene ikke anser
det for muligt eller økonomisk forsvarligt at søge at tilbagebetale
til de forsikrede.
De overskud, der formenes at ville fremkomme, er anslået til
følgende beløb:
Krigsforsikringen af Bygninger for Industri,
Håndværk og Handel................................... ca. 1 550 000 kr.
Krigsforsikringen af Landbrugsbygninger........ - 1 240 000 Da krigsforsikringsordningerne er baseret på gensidighedsprincippet, tilkommer overskuddene i princippet de enkelte for
bunds medlemmer.
Forvaltningsnævnene har imidlertid påpeget, at det må anses
for fuldt berettiget at undlade at betale overskuddene tilbage,
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idet de omkostninger, som ville være forbundet hermed, ville
være uforholdsmæssigt store i forhold til de beløb, som ville
kunne udbetales til medlemmerne. Dertil kommer, at en tilbage
betaling vil medføre et så stort og langvarigt arbejde, at det
tidspunkt, da forvaltningsnævnene kan afslutte deres virksomhed,
vil blive skudt ud i en uvis fremtid. Forvaltningsnævnene har
endelig anført, at det efter de foreliggende oplysninger må anses
for praktisk ugørligt at gennemføre en tilbagebetaling, der måtte
baseres på de forsikringer, som var i kraft den 9. maj 1945, idet
der i de siden da forløbne otte år er sket så mange ændringer i
forsikringsforholdene som følge af ejerskifter, dødsfald, flytninger,
overførsel af forsikringer til andre forsikringsselskaber m. m.,
at en tilbagebetaling vil medføre praktiske vanskeligheder,
som det vil kræve et stort og besværligt arbejde og store omkost
ninger at overvinde. En del selskaber er iøvrigt ikke længere i
besiddelse af alle de oplysninger vedrørende portefeuillen pr.
9. maj 1945, som er nødvendige, for at en tilbagebetaling kan
finde sted, og allerede af denne grund må det anses for umuligt
nu at gennemføre en tilbagebetaling.“
Af overskuddet fra Krigsforsikringen af Bygninger for Indu
stri, Håndværk og Handel havde det pågældende forvaltnings
nævn indstillet, at ca. 400 000 kr. skulle stilles til rådighed for
Akademiet for tekniske Videnskaber, ca. 400 000 kr. for en fond,
som foresloges oprettet til understøttelse for unge håndværkere,
der søger videregående undervisning, ca. 400 000 kr. for handels
skoleundervisningen, ca. 250 000 kr. for en oplysnings- og uddan
nelsesfond med uddannelsen af unge arbejdere i produktions
tekniske spørgsmål m. v. som formål samt ca. 100 000 kr. for
Koföeds skole.
Samtidig var det af forvaltningsnævnet for Krigsforsikringen
af Landbrugsbygninger indstillet, at der af dennes overskud
skulle udredes 1 mill. kr. til landbohøjskolens forskningsarbejde,
ca. 190 000 kr. til statens byggeforskningsinstitut og ca. 50 000 kr.
til Kofoeds skole.
Lovforslaget behandledes i folketinget sammen med det til
svarende af handelsministeren fremsatte lovforslag og fik ligesom
dette en overvejende ret forbeholden modtagelse.
Det folketingsudvalg, hvortil sagen henvistes, nåede da heller
ikke til ende med behandlingen af noget af lovforslagene inden
folketingsårets slutning.

16. Forslag til lov om kommunal indkomstskat
m. m. (Indenrigs- og boligminister Kjærbøl). [A. sp. 3073].
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Fremsat skriftligt i folketinget11/5 (F. sp. 5145). 1. beh. 20/5
(F. sp. 5463). Partiernes ordførere: Kai Jensen, Alfred Bøgh,
Poul Møller, Bertel Dahlgaard, Alfred Jensen og Oluf Pedersen.
Henvist til samme udvalg som forslag til lov om skat til staten
af indkomst, formue og kapitalvinding m. fl. lovforslag.
Lovforslaget gik i sine hovedtræk ud på følgende:
1) Den kommunale indkomstskat begrænses til alene at om
fatte fysiske personer.
2) Kun bopæl (subsidiært ophold) i en kommune begrunder
skattepligt.
3) Alene skatteyderens (og ikke tillige hans husstands) forhold
er afgørende for skattepligten.
4) Skatten udskrives som
a. en almindelig indkomstskat, der tilfalder vedkommende
kommune,
b. en tillægsskat, der tilfalder en særlig fond (den kommu
nale tilskudsfond), og som alene svares af den del af ind
komsterne, der overstiger en vis højere grænse. Tillægs
skat svares ikke i kommuner med særlig høj beskatning.
5) Begge skatter beregnes med faste procenter på grundlag af
den skattepligtige indkomst efter visse personfradrag. Børnefradrag og fradrag for hustrus selverhverv indrømmes
ikke.
6) Den fælleskommunale udligningsfond ophæves, og fondens
formue overføres til den under pkt. 4 b nævnte kommunale
tilskudsfond.
7) Den kommunale tilskudsfonds midler anvendes til ydelse af
konjunkturbestemte tilskud til kommunerne indenfor nær
mere angivne rammer.
De foreslåede regler om beregningen af den kommunale
indkomstskat, jfr. forslagets afsnit I. B., vil medføre, at lov nr.
84 af 31. marts 1937 om økonomisk udligning m. v. mellem
Københavns kommune og Frederiksberg og Gentofte kommu
ner må optages til revision, idet de i loven fastsatte udlignings
regler bygger på den forudsætning, at skatten i de 3 hoved
stadskommuner udskrives efter den i loven omhandlede rate
skala. Ved nærværende lovforslag og ved den i forbindelse her-
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med foreslåede almindelige omlægning af de offentlige indtæg
ter og udgifter er det forudsat, at den fornødne ændring af loven
om hovedstadsudligningen gennemføres på en sådan måde, at
den ved loven tilsigtede udligning mellem kommunerne ikke
forrykkes.
Reglerne om den kommunale indkomstskats beregning findes
i §§ 7—12, som gengives nedenfor:
§ 7. Den kommunale indkomstskat udskrives dels som en
almindelig indkomstskat, der tilfalder den kommune, hvortil
skatteyderen efter reglerne i afsnit A er skattepligtig, dels som
en tillægsskat, der tilfalder den i § 16 omhandlede kommunale
tilskudsfond.
§ 8. Den almindelige kommunale indkomstskat beregnes på
grundlag af den til statsskat foretagne ansættelse af indkom
sten efter fradrag i medfør af bestemmelserne i stk. 2—4.
For selvstændigt skattepligtige personer gives der et skatte
frit fradrag (personfradrag), der for hvert skatteår fastsættes
af kommunalbestyrelsen og højst kan udgøre 1 500 kr. Mand
og hustru, der sambeskattes, får hver et personfradrag som
nævnt.
For personer, der ved begyndelsen af et skatteår oppe
bærer eller er kendt berettiget til at oppebære aldersrente, invaliderente, den i folkeforsikringslovens § 62 omhandlede ydelse
eller hjælp til kronisk syge i henhold til forsorgslovens §§ 247
og 248, eller som på nævnte tidspunkt vil være fyldt 65 år, vil
det i stk. 2 nævnte fradrag kunne forhøjes indtil 3 000 kr. Be
slutning om forhøjelse af fradraget træffes af kommunalbesty
relsen i forbindelse med vedtagelsen af det årlige overslag. For
højelsen skal være den samme for alle skatteydere, der opfylder
de anførte betingelser.
Er den til grund for ansættelsen liggende indkomstperiode
kortere eller længere end 12 måneder, vil det nævnte fradrag
være at nedsætte, henholdsvis at forhøje forholdsmæssigt, jfr.
statsskattelovens § 36, stk. 3.
Forinden skattens beregning afrundes indkomsten, efter at
fradrag er foretaget, nedefter til det nærmeste med 50 delelige
kronebeløb.
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§ 9. Den almindelige kommunale indkomstskat svares med
den af kommunalbestyrelsen for det pågældende skatteår fast
satte skatteprocent, der skal angive det procentvise forhold
mellem på den ene side det beløb, der ifølge kommunens over
slag skal udskrives som kommunal indkomstskat, og på den
anden side summen af de i medfør af § 8 reducerede indkomst
beløb. Skatteprocenten beregnes med 1 decimal; såfremt der
ved beregningen fremkommer flere decimaler, bortkastes disse,
og den første decimal forhøjes med 1.
§ 10. Den kommunale tillægsskat svares alene i kommuner,
hvis skatteprocent for vedkommende skatteår er mindre end
den i § 11 omhandlede tillægsskatteprocent, og påhviler alene
skatteydere, hvis ansatte indkomster efter fradrag i medfør af § 8
overstiger 16 000 kr. Skatten svares af den del af den reducerede
indkomst, der overstiger 16 000 kr., med en procentsats, der
udgør forskellen mellem tillægsskatteprocenten og kommunens
skatteprocent.
§ 11. For hvert skatteår fastsættes efter de i stk. 2 givne
regler en procent, der benævnes tillægsskatteprocenten. Denne
procent bekendtgøres af indenrigs- og boligministeren senest
den 31. januar forud for skatteåret.
Til brug ved fastsættelsen af tillægsskatteprocenten bereg
nes for hvert skatteår den procentsats, der angiver forholdet
mellem på den ene side summen af de beløb, der i det pågæl
dende skatteår er udskrevet som almindelig kommunal ind
komstskat af den del af de reducerede indkomster (jfr. § 8),
der overstiger 16 000 kr., og på den anden side summen af de
beløb, hvormed de reducerede indkomster overstiger 16 000 kr.
Den således udfundne procentsats, forhøjet med 4 og afrundet
nedad til nærmeste hele tal, udgør tillægsskatteprocenten for
det følgende skatteår.
Indenrigs- og boligministeren fastsætter de nærmere be
stemmelser om tilvejebringelse af materialet til brug ved til
lægsskatteprocentens beregning.
§ 12. Beregnede skattebeløb afrundes nedefter til nærmeste
hele antal kroner.
Skatteberegningen sker, indtil skatterådets prøvelse af den
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foreløbige ligning er tilendebragt, på grundlag af de foreløbige
ansættelser. Beregningen foretages af den kommunale lignings
myndighed umiddelbart efter afslutningen af den foreløbige
ligning.
Omberegninger af den på grundlag af den foreløbige ligning
beregnede skat, som nødvendiggøres af ændringer i den fore
løbige ansættelse, foretages af den kommunale ligningsmyndig
hed umiddelbart efter modtagelsen af afgørelsen om ændringen
i ansættelsen.
Lovforslaget behandledes sammen med en række samtidig
fremsatte skatte- og tilskudslovforslag og henvistes tillige med
disse til behandling i et udvalg. Dette afgav ikke betænkning.

17. Forslag til lov om ændring af lov om kommu
nale ejendomsskatter. (Indenrigs- og boligminister Kjærbøl).
[A. sp. 3169].
Fremsat skriftligt i folketinget 11 /5 (F. sp. 5145). 1. beh.
20/6 (F. sp. 5463). Partiernes ordførere: Kai Jensen, Alfred
Bøgh, Poul Møller, Bertel Dahlgaard, Alfred Jensen og Oluf
Pedersen. Henvist til samme udvalg som forslag til lov om skat
til staten af indkomst, formue og kapitalvinding m. fl. lovforslag.
Som et led i de samlede forslag til omlægning af offentlige
indtægter og udgifter foresloges ved nærværende lovforslag en
række ændringer i lov om kommunale ejendomsskatter.
Skattelovskommissionen fremsatte forslag om en del
vidtrækkende ændringer i reglerne for beskatning såvel til
staten som til kommunerne af faste ejendomme, blandt andet
om en fiksering og gradvis afvikling af ejendomsskylden både til
staten og kommunerne. På et tidspunkt, hvor grundskylds
kommissionen ikke har afsluttet sit arbejde, har man imidlertid
for de kommunale ejendomsskatters vedkommende ikke ment
at burde foreslå gennemgribende ændringer i ejendomsbe
skatningen, men har indskrænket sig til en række mindre
reguleringer, der tilslutter sig principperne i skattelovskom
missionens forslag.
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Hvad lovforslaget i hovedsagen gik ud på, var en begyn
dende afvikling af den kommunale ejendomsskyld dels derved,
at det hidtil gældende faste forhold mellem størrelsen af ejen
domsskyldpromillen og grundskyldpromillen i by- og sogne
kommunerne foresloges løsnet, således at ejendomsskyldpro
millen fremtidig skulle kunne fastsættes lavere end til 3/4 af
grundskyldpromillen, dels derved, at ejendomsskylden til amts
kommunerne foresloges helt ophævet, således at den amtskom
munale skat fremtidig alene skulle udskrives som grundskyld.
Herudover foresloges det, at de bestående grænser for
forhøjelse af bykommunernes grundskyldpromiller skulle op
hæves, og at der for sognekommunernes vedkommende fast
sættes visse grænser for adgangen til at fastsætte forholdet
mellem udskrivning på fast ejendom og på indkomst.
Samtidig med nærværende lovforslag fremsattes flere andre
forslag om ændring af beskatningen af fast ejendom til stat og
kommuner, jfr. herom de på side 477 anførte udtalelser af finans
ministeren.
Det udvalg, som fik sagen til behandling, afgav ikke betænk
ning inden folketingsårets udløb.

18. Forslag til lov om statens overtagelse af visse
kommunale udgifter m. m. (Indenrigs- og boligminister Kjær
bøl). [A. sp. 3059].
Fremsat skriftligt i folketinget n/5 (F. sp. 5145). 1. beh. 20/6
(F. sp. 5463). Partiernes ordførere: Kai Jensen, Alfred Bøgh,
Poul Møller, Bertel Dahlgaard, Alfred Jensen og Oluf Pedersen.
Henvist til samme udvalg som forslag til lov om skat til staten
af indkomst, formue og kapitalvinding m. fl. lovforslag.
I forbindelse med forslagene til ny statsskattelov og ny
kommuneskattelov, hvorved den fælleskommunale udlignings
fond foresloges ophævet, fremsattes tillige en række lovforslag
om regulering og forenkling af de gældende regler om offentlige
udgifters og indtægters fordeling mellem stat og kommuner.
Et led heri udgjorde nærværende lovforslag, hvis formål var
at begrænse antallet af de mange særlige fordelingsnormer, der nu
er gældende indenfor forskellige mindre udgiftsområder.
Forslaget tilsigtede desuden at begrænse antallet af udgifts-
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poster navnlig på amtskommunernes regnskaber, så at amtskom
munernes udgifter i så vid udstrækning som muligt kunne blive
koncentreret om de to store amtskommunale opgaver: sygehus
væsenet og vejvæsenet. De udgiftsområder, der omfattedes af
lovforslaget, optræder alle på amtskommunernes budgetter og
omfatter udgifterne til driften af arbejds- og tvangsarbejds
anstalterne (forslagets § 1), udgifterne ved driften af mødre
hjælpsinstitutionerne (forslagets § 2), udgifterne ved meddelelse
af fri proces i civile retssager (forslagets § 3), udgifterne ved
omskrivning af tinglysningskontorernes realregistre (forslagets
§ 4) og udgifterne ved forskellige veterinære foranstaltninger
m. v. (forslagets §§ 5, 6 og 7).
Det foresloges, at de nævnte udgifter til mødrehjælpsinsti
tutioner, beneficerede sager (fri proces), omskrivning af real
registre m. v. samt udgifterne i anledning af smitsomme syg
domme hos husdyr, smitsomme plantesygdomme og foranstalt
ninger mod oldenborrer, af hvilke udgifter statskassen allerede
efter de gældende regler bærer en større eller mindre andel,
fremtidig helt skulle overtages af statskassen. Herved ville en
hver udgiftsfordeling mellem flere offentlige kasser og det i
mange tilfælde betydelige besvær, der har været forbundet med
opgørelsen heraf, bortfalde.
Udgifterne til driften af arbejds- og tvangsarbejdsanstalter
har man derimod ikke ment det rimeligt at lade statskassen
overtage. Det drejer sig om udgifter, der må sidestilles med
sogne- og købstadkommunernes øvrige udgifter til sociale for
mål (særhjælp, kommunehjælp m. v.), og efter de gældende
regler deltager staten heller ikke i disse udgifter. Da man imid
lertid ved udarbejdelsen af den samlede byrdefordeling mellem
staten og kommunerne har tilstræbt at begrænse de amtskom
munale udgifter, og da amtskommunerne iøvrigt ikke afholder
udgifter til sociale formål, foresloges det, at den andel af udgif
terne, der hidtil har påhvilet amtskommunerne, fremtidig skulle
fordeles på amtets sognekommuner efter folketal.
Såfremt forslagets regler for udgifternes afholdelse havde
været gældende for regnskabsåret 1951—52, ville statskassen have
fået en merudgift på ca. 4,4 mill. kr.
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Lovforslaget henvistes tillige med en række samtidig frem
satte skattelovsforslag m. v. til et udvalg, der ikke afgav betænk
ning inden folketingsårets udgang.

19. Forslag til lov om ændring af statstilskud til for
skellige udgifter vedrørende sundhedsvæsenet. (Indenrigsog boligminister Kjærbøl). [A. sp. 3179].
Fremsat skriftligt i folketinget11/5 (F. sp. 5145). 1. beh. 2%
(F. sp. 5463). Partiernes ordførere: Kai Jensen, Alfred Bøgh,
Poul Møller, Bertel Dahlgaard, Alfred Jensen og Oluf Pedersen.
Henvist til samme udvalg som forslag til lov om skat til staten
af indkomst, formue og kapitalvinding m. fl. lovforslag.
I forbindelse med forslagene til ny statsskattelov og ny
kommuneskattelov, hvorved den fælleskommunale udlignings
fond foresloges ophævet, fremsattes tillige en række lovforslag
om regulering og forenkling af de gældende regler om offentlige
udgifters og indtægters fordeling mellem stat og kommuner.
Et led heri udgjorde nærværende lovforslag om ændring af reg
lerne om tilskud til forskellige udgifter vedrørende sundheds
væsenet.
Efter de gældende regler er følgende udgifter vedrørende
sundhedsvæsenet — udover sygehusudgifterne — genstand for
fordeling mellem staten og kommunerne: udgifter til 1) vaccina
tion mod difteri m. v. i henhold til epidemiloven, 2) sundheds
plejersker, 3) lægeundersøgelse af børn, 4) skolelægeordningen,
5) distriktsjordemødre, 6) drift af tuberkulosestationer og 7)
drift af tuberkuloseinstitutioner. Statens andel i alle de pågæl
dende udgifter udgør 50 pct., dog således at tilskuddet til tuber
kuloseinstitutionerne, bortset fra tuberkulosestationerne, er
fastsat til takster i kroner pr. sygedag eller pr. behandling, der
ved fastsættelsen i 1952 med tillæg af betalingstaksten, 1 kr.
50 øre, nogenlunde svarede til 50 pct. af de gennemsnitlige ud
gifter for hele landet.
Da de omhandlede udgiftsområder har nær forbindelse med
sygehusvæsenet, og da tilskuddet til sygehusudgifterne er fore
slået sat op fra 50 pct. til 60 pct., har man fundet det rimeligt
32
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ligeledes at forhøje de nævnte statstilskud • til 60 pct. Til
skuddene til tuberkulosebehandling vil kunne ændres efter for
handling med folketingets finansudvalg, og det er — såfremt
nyordningen gennemføres — indenrigs- og boligministeriets hen
sigt at søge finansudvalgets tilslutning til forhøjelse af stats
tilskuddet til tuberkuloseinstitutioner, således at tilskuddet kom
mer til at dække 60 pct. af nettoudgifterne. Det vil dog forinden
blive overvejet, hvorvidt tilskuddet til tuberkuloseinstitutio
nerne vil kunne ydes som et led i det almindelige refusionssystem vedrørende sygehusvæsenet.
Den foreslåede forhøjelse af statstilskuddet vil hovedsagelig
være af betydning for København, købstæderne og amtskom
munerne.
Statskassens samlede udgifter ved en forøgelse af refusio
nerne fra 50 pct. til 60 pct. på de heromhandlede områder ville
for udgiftsåret 1951—52 udgøre ialt ca. 5,3 mill. kr. Merudgiften
til tuberkulosehospitaler m. v. er herved beregnet til 3,08 mill,
kr. under forudsætning af, at sygedagstaksten sættes til 15 kr.
35 øre pr. sygedag, svarende til den sygedagstakst, der ville
have været gældende for de almindelige sygehuse, såfremt de i
forslaget til ny sygehuslov anførte tilskudsregler havde fundet
anvendelse for 1951—52.
Samtidig med ændringen af reglerne for tilskud til kommu
nerne er det tanken at yde Københavns kommune, der er den
eneste kommune i landet, der driver sindssygehospital, et forøget
tilskud til driften af Skt. Hans hospital og de psykiatriske mod
tageafdelinger på Københavns kommunes hospitaler.
Den nye refusionsordning ville, såfremt den havde været gæl
dende i finansåret 1951—52, have givet Københavns kommune
et samlet statstilskud på 16 063 000 kr., hvilket betyder et mertilskud på 5,6 mill, kr.
Lovforslaget henvistes tillige med de samtidig fremsatte skatte
lovsforslag m. v. til et folketingsudvalg, der ikke afgav betænk
ning inden folketingsårets udløb.

20. Forslag til lov om sygehusvæsenet. (Indenrigsog boligminister Kjærbøl). [A. sp. 3191].
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Fremsat skriftligt i folketinget n/5 (F. sp. 5145). 1. beh. 20/5
(F. sp. 5464). Partiernes ordførere: Kai Jensen, Alfred Bøgh,
Poul Møller, Bertel Dahlgaard, Alfred Jensen og Oluf Pedersen.
Henvist til samme udvalg som forslag til lov om skat til staten
af indkomst, formue og kapitalvinding m. fl. lovforslag.
Den gældende sygehuslov indeholder i § 16, stk. 2, en be
stemmelse, hvorefter loven skulle forelægges til revision senest
i folketingsåret 1953—54. I overensstemmelse hermed udarbej
dedes nærværende lovforslag, der indgik som et led i den af
regeringen foreslåede skatte- og tilskudsreform.
I lovforslaget havde man draget konsekvensen af, at den
fælleskommunale udligningsfond foresloges ophævet, og iøvrigt
underkastet forskellige af sygehuslovens bestemmelser en revi
sion efter indstilling af sygehusrådet.
Om de vigtigste af de foreslåede ændringer skal anføres
følgende:
Efter de gældende bestemmelser i sygehuslovens § 8 ydes
der tilskud fra den fælleskommunale udligningsfond til nedbrin
gelse af kommunernes udgifter til sygehusvæsenet. Tilskuddet ydes
dels som tilskud pr. indbygger, dels som tilskud pr. sygedag.
Som følge af den almindelige prisstigning, der også har givet
sig udslag i stigning i kommunernes sygehusudgifter, har det
i de seneste år været nødvendigt ved særlige love at forhøje
tilskudssatserne i overensstemmelse med udgiftsstigningen. Ved
disse tilskudsforhøjelser har man fastsat det samlede tilskud
fra den fælleskommunale udligningsfond til nedbringelse af kom
munernes udgifter til sygehusvæsenet til ca. halvdelen af kom
munernes samlede tilskudsberettigede nettoudgifter i det senest
foreliggende regnskabsår.
I overensstemmelse med sygehusrådets derom afgivne ind
stilling foreslås det i nærværende forslag, at de gennem de seneste
år fulgte retningslinier vedrørende beregningen af sygehustil
skuddet lovfæstes i sygehusloven, således at man undgår de gen
tagne lovreguleringer af tilskudssatserne.
Da den fælleskommunale udligningsfond efter det samtidig
fremsatte forslag til lov om kommunal indkomstskat m. m.
skulle ophæves, foreslås det, at tilskuddet til nedbringelse af kom32*
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munernes sygehusudgifter overtages af statskassen. Som led i den
ved det fremsatte lovkompleks tilsigtede omlægning og forenk
ling af byrdefordelingen mellem stat og kommuner foreslås end
videre, at det samlede tilskud til nedbringelse af kommunernes
sygehusudgifter, der som anført hidtil har udgjort ca. halvdelen
af kommunernes samlede tilskudsberettigede nettoudgifter, for
fremtiden forhøjes til 60 pct. af nettoudgifterne opgjort på den i
lovforslagets § 9 foreskrevne måde.
Mens det samlede sygehustilskud som ovenfor anført efter
den gældende lov fordeles mellem de enkelte kommuner efter
antallet af indbyggere og sygedage, foreslås det, at tilskuddet
alene fordeles efter antallet af tilskudsberettigede sygedage opgjort
på den i § 10 angivne måde. Den foreslåede ændring i grundlaget
for sygehustilskuddets fordeling mellem de enkelte kommuner
er motiveret med, at en fordeling af sygehustilskuddet alene
efter sygedage i højere grad end den nuværende fordeling efter
sygedage og indbyggertal vil sikre den enkelte kommune en i
forhold til vedkommende kommunes sygehusudgifter svarende
forholdsmæssig andel i det samlede tilskud til det kommunale
sygehusvæsen.
Efter den nuværende ordning kan tilskuddet til de enkelte
kommuner ikke overstige 75 pct. af kommunens samlede udgif
ter til sygehusdriften eksklusive forrentning og afskrivning med
fradrag af driftsindtægterne. Ved beregningen af driftsindtæg
terne ansættes indtægter for kur og pleje af indlagte patienter
i denne- forbindelse for alle sygehuses vedkommende til 2 kr.
50 øre pr. sygedag. Endvidere er tilskuddet begrænset således,
at det ikke kan overstige de samlede sygehusudgifter — opgjort
som foran nævnt — efter fradrag af de virkelige driftsindtægter.
På grund af den stedfundne prisudvikling har bestemmelsen
om begrænsning af sygehustilskuddet til 75 pct. af en på fiktivt
grundlag beregnet udgift praktisk taget efterhånden mistet
enhver betydning, så at der alene gælder den begrænsning, at
den enkelte kommunes tilskud ikke kan overstige kommunens
virkelige sygehusudgifter opgjort som foran anført.
I det foreliggende forslag har man opgivet den dobbelte
begrænsning af sygehustilskuddet og alene fastsat en begræns-
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ning af tilskuddet i forhold til de virkelige nettoudgifter. For
at sikre en økonomisk forsvarlig drift af det kommunale syge
husvæsen -foreslås sygehustilskuddet til de enkelte ^kommuner
begrænset til 90 pct. af kommunernes tilskudsberettigede nettoud
gifter (faktiske udgifter, ekskl. forrentning og afskrivning efter
fradrag af de virkelige driftsindtægter).
Efter forslag fra sygehusrådet er der åbnet mulighed for,
at der foruden de i den nuværende lov omhandlede institutioner
efter nærmere af indenrigs- og boligministeren fastsatte be
stemmelser vil kunne gives tilladelse til, at udgifterne ved
driften af efterbehandlingssygehuse (afdelinger) medtages som
tilskudsberettiget sygehusudgift.
Efter den nuværende lov er der tillagt indenrigs- og bolig
ministeren beføjelse til af den fælleskommunale udligningsfonds
midler at yde private sygehuse et tilskud svarende til det for de
kommunale sygehuse fastsatte sygedagstilskud evt. et lavere
tilskud på nærmere angivne vilkår. Da de private sygehuse,
som modtager tilskud efter denne bestemmelse, ikke vil kunne
klare sig uden dette tilskud, har man anset det for nødvendigt,
at bestemmelsen opretholdes uændret, selvom sygehustilskuddet
i fremtiden vil blive afholdt af statskassen. Da sygedagstilskuddet
i fremtiden vil blive væsentligt højere end tidligere, vil der være
mulighed for gennem en tilskudsforhøjelse at nedsætte taksterne
på de private sygehuse.

Lovforslaget behandledes i folketinget sammen med en række
samtidig fremsatte skatte- og tilskudsforslag m. v. Det udvalg,
der fik sagen til behandling, afgav ikke betænkning.

21. Forslag til lov om boligforholdene. (Indenrigsog boligminister Kjærbøl). [A. sp. 3281].
Fremsat mundtligt i folketinget 13/5 (F. sp. 5219). 1. beh.
19/5 (F. sp. 5318). Partiernes ordførere: Carl P. Jensen, Lorent
zen, Aksel Møller, Kirsten Gloerfelt-Tarp, Alvilda Larsen og
Søren Olesen. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Carl P.
Jensen, Einer-Jensen, Poul Hansen (Svendborg), Horn, Holger
Larsen, Kjældgaard, Lindberg [formand], Lorentzen, Jensen-
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Broby, Jens Chr. Christensen, Thisted Knudsen, Påbøl, Aksel
Møller, Adolph Sørensen, Thestrup, Bertel Dahlgaard og Kir
sten Gloerfelt-Tarp [næstformand]). Beretning (B. sp. 1605) af
givet 3%.

Under folketingets forhandlinger om forlængelse af lejeloven
og byggestøtteloven for året 1. april 1954—31. marts 1955 stillede
indenrigs- og boligministeren i udsigt, at han senere i folketings
året ville fremsætte forslag om en mere permanent lovgivning på
dette område.
I overensstemmelse hermed fremsattes i maj 1954 det heromhandlede lovforslag, i hvilket man havde søgt at samle såvel de
regler, der vedrører byggeriets finansiering som reglerne om ud
lejningsforhold. „Når regeringen“ — udtalte ministeren herom
ved fremsættelsen — „denne gang har valgt at samle disse pro
blemer i een lov, må det tages som udtryk for, at man ved løs
ningen af de to sæt problemer må sigte mod det samme mål,
nemlig i første række at skabe et rigeligt udbud af boliger til et
rimeligt huslejeniveau, og at den nødvendige koordination såvel
af disse problemers behandling her i folketinget som af den senere
administration bedst kan fremmes, hvis man rent lovteknisk
samarbejder spørgsmålene som her foreslået.“
Lovforslaget var opdelt i syv afsnit, nemlig:
1. Lovens formål (§§ 1—3).
2. Almindelige bestemmelser om leje. (§§ 4—103). Dette af
snit rummer i alt væsentligt de privatretlige bestemmelser, der
vedrører forholdet mellem ejer og lejer, og svarer i hovedsagen
til de regler, der har været gældende siden lejeloven af 1937.
3. Offentlig støtte til byggeri (§§ 104—148). Heri indeholdes
reglerne om finansiering af nybyggeriet og tilsynet med de so
ciale boligforetagender.
4. Foranstaltninger vedrørende fastlæggelse af lejeniveauet i
ældre og nyere byggeri (§§ 149—188). Dette afsnit omhandler
reglerne om den årlige ydelse af statslån og lejekontrollen såvel
i nybyggeriet som i den ældre boligmasse samt bestemmelser
om fritagelse for ejendomsskatter og for stempel- og tinglys
ningsafgift i nybyggeriet.
5. De socialt betonede huslejetilskud (§§ 189—204). Dette
afsnit rummer reglerne om huslejetilskud m. v. til familier med
børn, alders- og invaliderentemodtagere samt modtagere af
hjælp til kronisk syge.
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6. Bestemmelser om boliqanvisninq, sammenlæqninq af lejliqheder m. v. (§§ 205—231).
7. Overgangsbestemmelser m. v. (§§ 232—240), herunder reg
ler om lovens ikrafttræden.
Om hovedpunkterne i det nye, der tilsigtedes ved lovfor
slaget, og begrundelsen herfor skal på grundlag af indenrigsog boligministerens fremsættelsestale anføres følgende:
1, afsnit indeholder kun nogle få indledende bemærkninger.
Af bestemmelserne i 2. afsnit — de almindelige privatret
lige regler om leje — skal særlig fremhæves opsigélsesbestemmélserne.
Det opsigelsesforbud, der i sin tid indførtes af hensyn til
huslejestoppet, er foreslået opretholdt, indtil huslejestoppet
bortfalder. Når dette sker, hvilket man forudsætter vil være
muligt i 1963, genindføres de indskrænkninger i udlejerens frie
opsigelsesret, som fandtes i lejeloven af 1937. Efter disse regler
kunne et lejemål fra udlejerens side opsiges i løbet af det første
år efter dets indgåelse, men var derefter uopsigeligt i 2 år —
for forretningslejemåls vedkommende i 4 år. Var det ikke bragt
til ophør ved denne periodes udløb, gik det over i en ny 3-årig
— for forretningslejemåls vedkommende 5-årig — periode og
så fremdeles.
Med hensyn til spørgsmålet om opsigelse af lejemål i to
familieshuse, hvor ejeren bebor den ene lejlighed, gør der sig
særlige forhold gældende på grund af den nære berøring mellem
parterne. Man har her fundet det rimeligt at foreslå en bestem
melse om, at der fra 1. januar 1956 gives udlejerne adgang til at
foretage opsigelse af lejerne i disse tofamilieshuse, men således,
at der altid sikres lejerne et opsigelsesvarsel på 1 år. Det vil
sige, at der tidligst skal ske fraflytning fra disse lejligheder den
1. januar 1957.
I 3. afsnit — afsnittet om statens støtte til byggeriet —
har man som hidtil lagt hovedvægten på det almennyttige
byggeri, idet man har bibeholdt de lånegrænser og lånebetin
gelser iøvrigt, som har været gældende for disse byggeforeta
gender. Man har i loven understreget, at byggeriet skal planlægges
og udføres med henblik på mindrebemidlede og også fortrinsvis
bebos af sådanne. For det social-filantropiske byggeris vedkom-
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mende er der foretaget den ændring, at bestemmelserne om det
almennyttige og det social-filantropiske byggeri er slået sam
men. Regeringen finder det nemlig uheldigt, at der skabes sær
lige boligområder, hvortil man henviser den mindstbemidlede
del af befolkningen; i overensstemmelse med den tendens, der
gør sig gældende med hensyn til placering af de børnerige, de
gamle og invaliderne, bør man også for de mindstbemidlede
tilstræbe en spredning ud i den almindelige boligmasse.
Tilskudsbestemmelserne er ændret i overensstemmelse med
et tidligere fra socialdemokratisk side fremsat lovforslag. Mens
der efter den gældende lov kan ydes statstilskud på 15 pct.; når
kommunen eller virksomheden indskyder henholdsvis 15 og 5
pct., eller ialt et tilskud på 35 pct., skal nu — med bibeholdelse
af en samlet tilskudsprocent på 35 — statens andel være 25
pct., og der fastsættes ingen bestemt fordeling af de resterende
10 pct. mellem kommunen og virksomheden. For de tilskud til
social-filantropisk byggeri, der ydes i hovedstadsområdet, fore
slås iøvrigt en vis udligning mellem kommunerne, på samme
måde som man også har foreslået en vis udligning af de kau
tionsforpligtelser, hovedstadskommunerne påtager sig i medfør
af byggestøttelovgivningen.
Parcelbyggeriet har i de senere år taget et meget stærkt
opsving som følge af statens store støtte til denne byggeform.
Der er, udtalte indenrigs- og boligministeren ved lovforslagets
fremsættelse, „næppe tvivl om, at statens støtte til den dyre
del af dette byggeri — ofte udført af bygherrer, der var i be
siddelse af tilstrækkelige midler til at gennemføre et byggeri
uden så betydelige subventioner, som den nugældende lov hjem
ler — har været en væsentlig årsag til meget af den kritik, der
er rettet mod den gældende støttelovgivning.
Man har derfor overvejet, om man eventuelt skulle be
grænse statens almindelige byggestøtte, d. v. s. lån til høj låne
grænse og med rentenedsættelse (eller som foreslået nu „m2tilskud“), til det billige parcelbyggeri, der udføres af mindrebemidlede bygherrer, mens alt andet parcelbyggeri skulle hen
vises til en ordning svarende til det gældende kapitel VIII a,
d. v. s. en finansiering med lån, beregnet på grundlag af vur-
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dering, forrentet med markedsrente, placeret indenfor en lavere
lånegrænse og til gengæld ikke underkastet offentlig kontrol
med byggeriet udover bygningslovgivningens almindelige be
tingelser.
Man er imidlertid i disse overvejelser kommet til det resul
tat, at en sådan ændring af gældende praksis — selvom man
finder den principielt tiltalende — dog vil kunne betyde et for
kraftigt brud med indarbejdet praksis og antagelig medføre en
pludselig og stærk tilbagegang i byggevirksomheden. Hertil
kommer, at en del bygherrer hørende til, hvad jeg vil kalde
„mellemindkomstgruppen“, der tjener for meget til at henregnes
til de mindrebemidlede og for lidt til at klare en finansiering
efter en kapitel VIII a-ordning, vil blive ladt i stikken.
I stedet foreslås det, at der skal gælde samme arealbegræns
ning og samme udgiftsmaksimum for det parcelbyggeri, der
skal have statslån efter lovens almindelige bestemmelser, hvad
enten bygherren er mindrebemidlet eller ej. Forskellen i belåning
for de to kategorier bliver da alene lånegrænsen, der maksimalt
med kommunegaranti foreslås sat til henholdsvis 95 pct. og 85
pct.“
Den gældende lov har været administreret således, at stats
lån har kunnet opnås til huse på indtil 130 m2, men de maksi
mumsbeløb, der har været gældende for parcelbyggeriet for
mindrebemidlede, har i virkeligheden kun svaret til et areal på
ca. 110 m2. Der foreslås nu indført en areal begrænsning på 110
m2 „udnytteligt“ beboelsesareal.
I den gældende lov opereres der med flere forskellige sæt
maksimumsbeløb for håndværkerudgifterne, alt efter som huset
opføres i hovedstaden, købstæderne med forstæder eller land
distrikterne. Det foreslås nu, at man kun skal arbejde med eet,
for hele landet gældende maksimum, idet udviklingen i de senere
år har ført med sig, at der for huse af samme kvalitet er meget
ringe prisforskel i de forskellige landområder.
De bygherrer, der ikke ønsker at indordne sig under de
nye, noget indskrænkede finansieringsforhold, henvises til en
kapitel VIII a-ordning, det vil altså sige en ordning, hvor låne
beregningen ikke sker på grundlag af en dokumenteret anskaf-
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felsessum, men af en vurdering foretaget af de sædvanlige vurderingsmænd, hvor lånegrænsen er lavere, nemlig 75 pct. af
vurderingen, og hvor der ikke er mulighed for lempelser. Til
gengæld bibeholdes den noget højere arealgrænse på de 130 m2
bruttoetageareal.
For det private udlejningsbyggeris vedkommende har man
foretaget afgørende ændringer i udlånsvilkårene. Principielt er
man gået ind for den tanke, at rentevilkårene for socialt og privat
byggeri skal være ens — nemlig ifølge lovforslagets opbygning
markedsrenten for statsobligationer — og man har ved bereg
ningen af de m2-tilskud, som det private byggeri skal have for
at nå ned på 1950-niveauet, baseret beregningerne på den for
udsætning, at de to former for byggeri i 1950 havde samme
rentevilkår. Til gengæld har man foretaget en kraftig reduktion
af lånegrænsen for statslån ydet til privat udlejningsbyggeri. Mens
der efter den nugældende lovgivning vil kunne fås statslån til
privat udlejningsbyggeri, der med kommunegaranti kan nå helt
op på 90 pct. af anskaffelsessummen, er man i forslaget gået
ind for, at lånegrænsen til disse byggeforetagender højst skal
kunne andrage 75 pct. af anskaffelsessummen.
Som en nydannelse i lovgivningens støtteregler er optaget
et særligt kapitel om støtte til foranstaltninger for ungdommen.
Forslaget træder delvis i stedet for en del af de bestemmelser,
der er optaget i forslaget til lov om ungdomsskoleundervisnin
gen. Forslaget er blevet til efter forhandling med socialministe
riet og undervisningsministeriet og hviler for en stor del på de
tanker, der er kommet frem i ungdomskommissionens forskellige
betænkninger.
Baggrunden for bestemmelserne er den store tilgang af
unge, der nu snart melder sig både på bolig- og arbejdsmarkedet.
Lovteknisk set er kapitlet en videreførelse af de finansierings
muligheder, der allerede havde hjemmel i den gældende lovs
kapitel VII, der hjemler støtte til visse sociale og kulturelle
institutioner, og det må ses som et led i det kompleks af lov
givningsforanstaltninger vedrørende ungdomsforhold, der for
tiden er under behandling.
Forslaget tager sigte på at skaffe finansieringsmuligheder
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på tilsvarende vilkår som for det sociale byggeri dels til dækning
af ungdommens særlige boligbehov — herunder kollegier, lær
lingepensioner og elevhjem — dels til tilvejebringelse af den
bygningsmæssige ramme om ungdommens fritidsliv.
Til bygningsmæssige foranstaltninger, der kommer særlig
vanskeligt stillede grupper af ungdommen tilgode, vil der kunne
ydes særlige tilskud, som vil kunne gå op til 30 pct. af anskaffelsesomkostningerne for de pågældende bygninger, og disse tilskud
skal kunne ydes, selvom der ikke kommer penge udefra.
Samtidig bliver der mulighed for ved tilskud at yde bidrag
til de inventaranskaffelser ved ungdomsforanstaltninger, som
ikke hidtil har kunnet finansieres gennem den sædvanlige byg
ningsfinansiering.
4. afsnit om fastlæggelse af lejeniveauet i ældre og nyere
byggeri indeholder bestemmelser, der fandtes både i byggestøttelovgivningen og i lejelovgivningen. Interessen samler sig
her om de bestemmelser, der fastlægger rammerne om huslejen
i nybyggeriet, og de regler, der giver hjemmel for den etapevise
forhøjelse af huslejen i den gamle boligmasse.
Forsåvidt angår fastlæggelsen af huslejen i nybyggeriet har
regeringen forsøgt en nydannelse med hensyn til nedbringelsen
af byggeriets driftsudgifter. Mens man hidtil har tilvejebragt de
driftsmæssige lempelser ved at yde statslånene til en meget
lav lånerente, er det tanken nu, at statslån skal forrentes med den
rente, som staten selv må betale for de statsobligationer, den ud
steder, og afdrages over 40 år, mens de lempelser i nybyggeriets
driftsudgifter, der er nødvendige for at bringe lejen ned på 1950niveauet, skal udbetales i form af m2-tilskud, der modregnes i
den årlige rente- og afdragsydelse, som skal betales på statslånet.
Mens den gældende lov fastsætter, at ydelseslempelser kun
kan indrømmes for en periode af 20 år fra statslånets udbetaling,
har man i forslaget udeladt en sådan tidsbegrænsning under
hensyn til vanskeligheden ved i dag at bedømme den fremtidige
udvikling.
For et vel tilrettelagt socialt byggeri af almindelig gennem
snitlig standard ville huslejen i dag under forudsætning af mar
kedsrente for statslånet andrage ca. 38 kr. pr. m2 etageareal.
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Som følge af, at rentelempelsen i dag betyder en udgiftsbespa
relse på ca. 11 kr. pr. m2, er huslejen i realiteten kun ca. 27 kr.
50 øre pr. m2. For at nå ned på omkring 1950-niveauet, der
andrager ca. 20 kr. pr. m2, må der en yderligere lempelse til
på ca. 7 kr., hvilket altså vil sige, at m2-tilskuddet til socialt
byggeri må sættes til ca. 18 kr. pr. m2.
På tilsvarende måde kan tilskuddet til det private byggeri
udregnes til 14 kr. pr. m2. Man har herved beregnet beløbet
udfra den forudsætning, at det private og det sociale byggeri
skal arbejde under samme rentevilkår, men under forskellig
lånegrænse.
For parcelbyggeriet bliver tilskuddet efter lignende syns
punkter 14 kr. pr. m2.
Tilskuddet tænkes kun ydet fuldtud for lejligheder med
areal mellem 60 og 85 m2.
Indenfor et sådant areal vil det være muligt at tilveje
bringe en bolig, der kan tilfredsstille behovet hos en familie med
flere børn; det vil således være muligt på dette areal at skaffe
en lejlighed med 2 værelser og 2 kamre. Den familie, der ønsker
at bebo en større lejlighed, må betale „fuld“ pris for det over
skydende areal. For de — iøvrigt forholdsvis få — meget børne
rige familier, der har et behov for en større bolig, kompenseres
stigningen i huslejeudgiften gennem en forhøjelse af satsen for
huslej etilskuddet.
Under den nuværende ordning har man været noget til
bageholdende med hensyn til at bygge små lejligheder for enlige,
idet man ikke har fundet, at de store lempelser på lånene burde
tilkomme de enlige eller barnløse, der — udfra en gennemsnits
betragtning — som regel vil være i stand til at bære en højere
huslejeudgift. Det foreslås derfor, at m2-tilskuddet til de små
lejlighedstyper nedsættes således, at det kun kommer til at
udgøre 60 pct. af det m2-tilskud, der ydes de større lejligheder.
Derved mindskes betænkeligheden ved den udvidelse af byg
geriet for de enligstillede, der er så stærkt påkrævet, og som det
er regeringens hensigt at virke for.
For det byggeri, der er blevet færdigt i tiden efter 1. januar
1950, vil det være nødvendigt at indrømme yderligere bidrag
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for at få lejen ned i nærheden af 1950-niveauet. Dette tænkes
ifølge forslaget gennemført ved et m2-tilskud efter de her skit
serede principper, men med et beløb, der gradueres i forhold til
det prisniveau, under hvilket byggeriet er blevet gennemført.
Ydelsen af m Milskud til det allerede opførte byggeri vil
dog blive begrænset, således at byggeri af mere luksuspræget
karakter, d. v. s. byggeri med overvejende store lejligheder eller
dyre lejligheder, der ikke kan antages at være beboet hoved
sagelig af mindrebemidlede lejere, ikke vil komme i betragtning
ved disse yderligere tilskud.
Lejeforhøjelserne for de gamle lejligheder foreslås gennemført
således, at ejeren den 1. januar 1956 kan kræve en forhøjelse
på 5 pct. af 1939-lejen — udover den 5 pct.s forhøjelse, der blev
gennemført ved lejeloven af 1951. I de følgende år indtil 1960
kan lejen forhøjes med yderligere 5 pct., således at der ialt
kan ske en forhøjelse på 25 pct. af 1939-lejen udover den tidli
gere givne 5 pct.s forhøjelse. For en gennemsnitslejlighed, for
hvilken lejen før krigen udgjorde 660 kr. årlig, vil forhøjelsen
således udgøre 33 kr. årlig i det angivne tidsrum.
For erhvervs- og forretningslokaler foreslås på samme måde
en lejeforhøjelse, der dog kan gå op til ialt 40 pct. af 1939-lejen
udover den forhøjelse, der blev givet ved 1951-loven.
For lejligheder og erhvervslokaler, der er udlejet i tidsrum
met 1. september 1939—1. januar 1949, foreslås tilladt tilsva
rende gradvise forhøjelser.
Jævnsides med disse lejeforhøjelser skal der ifølge et sam
tidig af finansministeren fremsat lovforslag (om udligningsaf
gift til staten af faste ejendomme) pålægges ejerne af de gamle
ejendomme en afgift, som fastsættes således, at den gennem
snitlig vil udgøre et beløb, der svarer til halvdelen af den
lejeforhøjelse på 25 pct., der ved forslaget gives adgang til.
Der vil således til dækning af de stigende vedligeholdelses- og
andre driftsudgifter blive givet ejerne en lejeforhøjelse på 12%
pct. foruden de 5 à 6 pct., som ejerne fik i 1951.
Den særlige adgang til at forhøje lejen, som ejere, der har
den fulde vedligeholdelsespligt, fik i 1951, har man ment bør
bortfalde. Ejerne har, efter hvad ministeren oplyste, „ikke vist
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nogen interesse for at benytte denne adgang til lejeforhøjelse,
og der er derfor ikke nogen grund til at videreføre de ret indvik
lede bestemmelser herom.”
For de ejere, der allerede har taget forhøjelser af den an
givne størrelse, f. eks. gennem frivillige forhøjelser, bortfalder
adgangen til at forhøje lejen yderligere. Hvis lejerne ved aftale
med ejeren har overtaget dennes pligt til fremtidig vedligehol
delse af lejligheden, må dette også tages i betragtning ved ud
regningen af den tilladte lejeforhøjelse.
Efter gennemførelsen af lejeforhøjelserne indtræder efter
hånden ejerens pligt til at vedligeholde lejligheden efter leje
kontraktens bestemmelser. Der foreslås herom en særlig bestem
melse, hvorefter huslejenævnet kan påse, at ejeren overholder
denne pligt.
Samtidig foreslås det, at adgangen til at indgå frivillige
overenskomster om lejeforhøjelser skal bortfalde.
Da der vil kunne forekomme tilfælde, hvor en lejeforhøjelse
som den anførte efter regeringens opfattelse vil være urimelig,
indeholder forslaget iøvrigt nogle undtagelsesbestemmelser.
I den senere tid har der været fremdraget eksempler på,
at gamle ejendomme, der snarere burde saneres, er blevet om
bygget og forbedret med centralvarmeinstallation m. v., med
den konsekvens, at den fremtidige husleje i disse ejendomme
kommer til at ligge urimelig højt. Til forhindring heraf er der
i lovforslaget optaget en bestemmelse, hvorefter udlejeren, for
inden han kan iværksætte en ombygning eller forbedring, som
vil medføre lejeforhøjelse, skal forelægge sagen for huslejenæv
net. Nævnet kan da modsætte sig foranstaltningens gennem
førelse, såfremt nævnet efter forhandling med det stedlige bolig
tilsyn finder gennemførelsen urimelig under hensyn til ejendom
mens alder, beliggenhed, beskaffenhed og øvrige forhold, idet
det endvidere foreslås, at hvor der er gennemført forbedringer,
kan lejeforhøjelsen kun ske med et halvt års varsel, så at lejeren
har nogen tid til at finde sig en anden lejlighed, hvis han ønsker
at flytte.
Reglerne om kontrollen med, at huslejestoppet overholdes,
er de samme som de nugældende bestemmelser herom. Denne
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kontrol er lagt i hænderne på huslej enævnéne, som foreslås
opretholdt.
Forsåvidt angår kontrollen med lejen for enkeltværelser, vare
tages denne kontrol nu af særlige fremlejenævn. For at forenkle
og billiggøre denne administration foreslås kontrollen nu henlagt
til huslejenævnene, der skulle have særlige forudsætninger for
at varetage kontrollen også på dette område.
I 5. afsnit om huslejetilskud er bestemmelserne om husleje
tilskud til de børnerige familier og enlige i det væsentlige uæn
dret, forsåvidt angår kredsen af de ejendomme, der giver adgang
til huslejetilskud, og de personer, der kan komme i betragtning.
Man har dog indskærpet den regel, at modtageren skal være
mindrebemidlet, men har samtidig indført en regel, som bevir
ker, at merindtægter over grænsen for mindrebemidlethed ikke
straks medfører bortfald af huslejetilskud, men en gradvis ned
skæring af tilskuddet i forhold til merindtægtens størrelse. Der
er tillige sket en stærk forenkling af tilskudssatserne, der for
tiden er meget komplicerede. Der foreslås nu alene et enkelt
sæt procentsatser for de huslejetilskud, som kan ydes, kombi
neret med maksimumsbeløb i kroner, beregnet i forhold til
børnetallet. Samtidig er de hidtil gældende maksimumsbeløb fore
slået forhøjet. For de mindrebemidlede børnerige parcelhusejere,
der hidtil har fået deres lettelser i driftsudgifterne gennem en
yderligere rentenedsættelse og skattelempelse, har man fore
slået en regel, hvorefter man helt sidestiller parcelhusejere med
beboere i det udlejningsbyggeri, der giver adgang til huslejenedsættélse. Der bliver herefter mulighed for en tilsvarende graduering
efter børnetal, og udgifterne herved deles som for de øvrige
tilskuds vedkommende Ege mellem stat og kommune.
Mens der ikke er foretaget væsentlige ændringer i bestem
melserne om huslejetilskud til aldersrentemodtagere, har man i
overensstemmelse med de forslag, der fornylig er fremsat af et
af boligministeriet nedsat udvalg vedrørende invaliderenteboliger, foreslået gennemført en række ændringer i de bestemmelser,
der gælder for invaliderentemodtageres og kronisk syges adgang
til huslejenedsættelse og deres fortrinsret til visse særligt ind
rettede boliger.
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6. afsnit omhandler reglerne om boliganvisning og sammen
lægning af lejligheder. Disse bestemmelser, der tilsigter at sikre
en hensigtsmæssig udnyttelse af boligmassen, svarer i det store
og hele til de nugældende regler.
Der er dog foreslået indført en adgang for kommunerne til
at påbegynde en stykkevis afvikling af boliganvisningen, idet der
vil kunne træffes beslutning om, at bestemte kategorier af lejlig
heder, f. eks. lejligheder i tofamilieshuse, fritages for anmel
delsespligt.
For at fremme bevægeligheden på arbejdsmarkedet og give
mulighed for en udjævning af boligmanglen er det endvidere
foreslået, at man ophæver den adgang, som boliganvisningsud
valgene hidtil har haft til at stille krav om en vis tids forudgå
ende bopæl i kommunen som betingelse for godkendelse af en lejer
til en ledig lejlighed. Boliganvisningsudvalgene er herefter plig
tige at godkende en af en udlejer foreslået lejlighedssøgende,
såfremt denne opfylder de af udvalget sædvanligt stillede krav
med hensyn til husstandens størrelse og sammensætning, til en
lejlighed af den pågældende størrelse.
Den foreslåede nyordnings økonomiske virkninger opgøres i de
meget udførlige bemærkninger til lovforslaget således:
Hvis man fremover regner med en boligproduktion af samme
størrelse som for tiden, vil der hvert år blive opført ca. 24 000
lejligheder, heraf ca 2 000—3 000 uden statslån, så at der skal
fremskaffes lånemidler til finansiering af 21 000—22 000 lejlig
heder.
På dette grundlag kan man — under forudsætning af et uæn
dret pris- og renteniveau — skønsmæssigt anslå lånebehovet efter
forslaget til ca. 575 mill. kr. om året svarende til behovet efter
den gældende lovs regler.
Foruden det ovenfor anslåede lånebehov skal der fremskaffes
midler til belåning af institutioner med socialt og kulturelt for
mål...........Man kan formentlig regne med, at udlånet hertil vil
andrage omkring 30—35 mill, kr årligt.
Man kan dog gå ud fra, at udlånsbehovet vil være noget da
lende på længere sigt på grund af den billiggørelse af byggeriet,
som forventes at ville indtræde som følge af prisfald, rationalise
ring og den foreslåede beregningsmåde for driftstilskud.
Med hensyn til størrelsen af statens driftstilskud til byggeriet
skal anføres, at nedbringelsen af huslejeniveauet for det byggeri,
der har fået lånebevilling, til 1950-niveauet vil koste yderligere

195311954

Ikke-vedtagne lovf. (indenrigs- og boligmin.)

513

20 mill, kr, hvilket betyder at det allerede opførte statslånsbyg
geri vil medføre rentesubventioner på ca. 130 mill. kr. om året.
Hver ny årgang statslånsbyggeri vil efter de gældende regler
forøge statens udgifter til rentenedsættelse med ca. 16 mill. kr.
årlig, og med den forøgelse af statstilskuddene, der bliver følgen
af nedbringelsen af nybyggeriets leje til 1950-niveauet. vil udgif
ten stige med godt 10 mill. kr. til ca. 26 mill. kr. om året. Også på
dette område vil imidlertid et pris- eller rentefald kunne nedsætte
udgiften for fremtidigt bevilgede lån, ligesom den omstændighed,
at driftstilskud kun fuldt ud ydes til lejligheder, hvis areal er fra
60—85 m2, vil medføre visse begrænsninger i udgifterne.
Endelig skal anføres, at udgifterne til huslejetilskud, der i
finansåret 1952—53 udgjorde ca. 7% mill. kr. til familier med
børn og ca. 9 mill. kr. til alders- og invaliderentemodtagere, efter
den gældende lovs regler må påregnes at ville vokse med ca. 3 mill,
kr. årligt. Af disse udgifter bærer staten og kommunen hver halv
delen.
Efter forslaget vil udgifterne til huslejetilskud til familier med
børn formentlig udvise mindre stigning end efter den gældende
lov som følge af nedbringelsen af det almindelige lejeniveau til
niveau 1950.
Ganske vist vil husleje tilskuddene for meget børnerige fami
lier, der bebor store lejligheder, stige stærkt, men det antal fami
lier, der omfattes af disse regler, er meget ringe.
Med hensyn til alders- og invaliderentemodtagere vil det forhold,
at huslejetilskud til disse befolkningsgrupper i det væsentlige kun
tilkommer dem, for så vidt de har bolig i almennyttigt byggeri,
hvis opførelse er påbegyndt efter 1. juli 1951, og at denne befolk
ningsgruppe i årene fremover vil vokse stærkt, medføre en kraftig
stigning i udgifterne.
Da alders- og invaliderentemodtagere som hovedregel vil bebo
lejligheder, der ikke er større end 50 m2, vil almindeligt driftstil
skud kun blive ydet med et nedsat beløb, og da den leje, som aldersog invaliderentemodtagere skal betale, ligger fast, vil en del af de
udgifter, der hidtil har været konteret som rentesubventioner,
efter forslaget blive posteret som huslejetilskud.
Lovforslaget underkastedes i folketinget en meget indgående
1. behandling, under hvilken der blev givet udtryk for forhand
lingsvillighed fra alle sider, men samtidig af flertallet af ordførere
— i større eller mindre udstrækning — gjort indvendinger mod
såvel principper som enkeltheder i lovforslaget.
Det udvalg, som fik sagen til behandling, nåede ikke til ende
med sit arbejde inden folketingsårets slutning, hvilket man i be
tragtning af opgavens omfang heller ikke havde regnet med
muligheden af.
33
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22. Forslag til lov om børnetilskud m. v. (Social
minister Strøm). [A. sp. 3257].
Fremsat skriftligt i folketinget 11 /5 (F. sp. 5146). 1. beh.
20/5 (F. sp. 5464). Partiernes ordførere: Hans Knudsen, Erik
Eriksen, Poul Møller, Bertel Dahlgaard, Alfred Jensen og
Oluf Pedersen. Henvist til samme udvalg som forslag til lov om
skat til staten af indkomst, formue og kapital vinding m. fl.
lovforslag.
Lovforslaget havde følgende indhold:
§ 1. Til børn under 16 år, der har fast bopæl her i landet,
ydes børnetilskud, der for hvert barn udgør 330 kr., 300 kr. og
270 kr. årlig, henholdsvis efter som barnet opholder sig i den
første, anden eller tredie af de i forsorgslovens § 194 angivne
kommunegrupper.
Til børn af enlige forsørgere forhøjes det i stk. 1 nævnte
børnetilskud med 50 pct. for hvert barn.
Når en gift kvinde i det sidst forløbne skattemæssige ind
komstår har haft indtægt ved selvstændig virksomhed eller ved
arbejde for fremmede, og denne indtægt sambeskattes med ægte
fællens, forhøjes børnetilskuddet til hvert barn med 5 pct. af
hustruens nævnte indtægt udover 1 000 kr.; forhøjelsen kan dog
højst andrage 50 pct. af det årlige børnetilskud. Såfremt ægte
fællernes samlede indtægt i indkomståret har udgjort over
20 000 kr., nedsættes den i overensstemmelse med foranstående
regler beregnede forhøjelse af børnetilskuddet med 5 pct. af
indtægten udover 20 000 kr.
§ 2. Børnetilskuddet udbetales halvårsvis i april og oktober
måned henholdsvis for tiden 1. april—30. september og 1. okto
ber—31. marts, første gang fra begyndelsen af den halvårs
periode, der følger efter barnets fødsel, og vedvarer til og med
det halvår, hvori barnet fylder 16 år. Den i § 1, stk. 3, omhand
lede forhøjelse, der ydes for et år, udbetales i oktober måned.
For tidsrummet fra barnets fødsel og indtil den følgende
30. september eller 31. marts vil tilskud på derom fremsat
begæring kunne udbetales med et beløb svarende til det fulde
antal måneder, som ligger mellem barnets fødsel og næste for-
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faldsdag. Begæring herom indgives til det sociale udvalg i
barnets opholdskommune, i København til magistraten.
§ 3. Børnetilskud vil af kommunen være at udbetale til
barnets moder eller, såfremt hun ikke samlever med barnet, til
den, der forsørger barnet.
Hvor hensynet til barnets forsvarlige forsørgelse taler
derfor, kan det sociale udvalg bestemme, at børnetilskud
udbetales i kvartårlige eller månedlige rater.
§ 4. Børnetilskud kommer ikke til udbetaling, forsåvidt
angår børn, der er inddraget under særforsorg eller børnefor
sorg og anbragt på anstalt eller opdragelseshjem. Såfremt barnet
gennem forsorgen er anbragt i privat pleje, tilkommer det
vedkommende særforsorgsanstalt, henholdsvis børneværns
udvalget, at påse, at børnetilskuddet anvendes til bedste for
barnet.
§ 5. Enhver kvinde, der har fast bopæl her i landet, har i
forbindelse med barnefødsel ret til en moderskabsydélse svarende
til et års børnetilskud for hvert barn, der fødes.
En kvinde, der er inddraget under særforsorg eller børne
forsorg og er anbragt på anstalt eller opdragelseshjem, har ikke
ret til den i stk. 1 nævnte moderskabsydelse. Socialministeren
kan dog fastsætte regler for, i hvilke tilfælde der kan afviges fra
denne bestemmelse.
§ 6. Henvendelse om udbetaling af moderskabsydelse ind
gives inden fødslen eller senest en måned efter denne til det
sociale udvalg i den kommune, hvor moderen har bopæl. Hen
vendelsen skal ledsages af fødselsattesten eller dokumentation
fra jordemoder eller læge om, hvornår fødslen kan forventes.
Det påhviler det sociale udvalg senest 8 dage efter begæ
ringens modtagelse, dog tidligst en måned inden fødslen kan
forventes, at foranledige at moderskabsydelsen udbetales
moderen.
Når en kommunalbestyrelse finder det formålstjenligt, vil
den kunne træffe aftale med en mødrehjælpsinstitution om, at
udbetaling af moderskabsydelsen skal finde sted gennem en
mødrehjælpsinstitutions hovedkontor, dens filial eller konsul33*
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tation i overensstemmelse med de i stk. 1—2 fastsatte regler.
Indberetning om sådanne aftaler indsendes til socialministeriet.
§ 7. Kommunens udgifter i henhold til denne lov refunderes
fuldtud af statskassen.
Anvisning og beregning af refusion i henhold til stk. 1
finder sted efter reglerne i forsorgslovens § 80.
Regnskaberne vedrørende udgifterne i henhold til denne
lov aflægges og revideres i overensstemmelse med forsorgslovens
§82.
§ 8. Børnetilskud og moderskabsydelse skal ikke med
regnes til den skattepligtige indkomst eller ved beregningen af
alders- eller invaliderente, forskudsvis udbetaling af under
holdsbidrag eller anden offentlig hjælp.
§ 9. Den, der med urette har oppebåret ydelser i henhold
til denne lov, er forpligtet til at tilbagebetale disse i overens
stemmelse med lovgivningens almindelige regler, medmindre
der foreligger en undskyldelig vildfarelse fra pågældendes side.
§ 10. Krav på ydelser i henhold til denne lov kan ikke
gøres til genstand for arrest, eksekution eller anden retsfor
følgning, ligesom retshandler, der afsluttes med hensyn til
sådanne krav, er ugyldige. Ydelserne kan ejheller af kommunen
tilbageholdes til dækning af forfalden skat, bortset fra tilfælde,
hvor pågældende er i restance med mere end 1 års skat, og
kommunalbestyrelsen skønner, at undladelse af at betale den
forfaldne skat skyldes manglende vilje hos den tilskuds
berettigede.
§ 11. De af det sociale udvalg i medfør af foranstående
bestemmelser trufne afgørelser kan påklages i overensstemmelse
med reglerne i forsorgslovens § 50.
§ 12. Denne lov, der ikke gælder for Færøerne og Grøn
land, får første gang virkning for finansåret 1956—57.
Socialministeren fastsætter de nærmere regler for lovens
gennemførelse.
Efter lov nr. 147 af 31. marts 1950 og tilsvarende love de føl
gende år, senest lov nr. 72 af 31. marts 1953, har der været ydet
børnetilskud til personer, hvis skattepligtige indkomst lå under
20 000 kr. for skatteårene 1950—51 — 1952—53 og under 16 000
kr. for skatteåret 1953—54.
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Denne ordning, der hvert år har været begrænset til det efter
følgende skatteår, blev første gang indført efter ophævelsen i
1950 af de hidtil gældende rabatkort til indkøb af kød, flæsk,
smør, margarine samt tekstilvarer og for at råde bod på den der
ved forårsagede forøgelse af leveomkostningerne for visse befolk
ningsgrupper. Ordningen blev gennemført som et led i forhand
lingerne angående forslag til lov om udskrivning af indkomstog formueskat til staten for skatteåret 1950—51 og blev som
følge heraf knyttet sammen med den personlige indkomstbeskat
ning, samtidig med at der indførtes en forhøjelse af det allerede
eksisterende skattefri børnefradrag med 100 kr. pr. barn.
Under udarbejdelsen af de samtidig fremsatte skattereform
love fandt regeringen det iflg. bemærkningerne til lovforslaget
„rigtigst, at spørgsmålet om lettelser for familier med børn
løsrives fra skattelovgivningen, således at børnefradragene og fra
dragene for selverhvervende hustruer bortfalder og børnetil
skudsordningen samtidig udbygges som en permanent foran
staltning med kontante tilskud i stedet for skattefradrag. Ord
ningen foreslås henlagt under socialministeriet, hvor den naturligt
hører hjemme, som et led i de øvrige foranstaltninger af familiepolitisk karakter, der i forvejen henhører under dette ministe
riums område. Denne administrative ordning harmonerer med
ordningen i de øvrige nordiske lande, hvor lovgivningen om
børnetilskud overalt administreres under de respektive social
ministerier.“
De samlede udgifter ved lovforslagets gennemførelse, der
er anslået til 420 mill, kr., fordeler sig skønsmæssigt med 363
mill. kr. til det almindelige børnetilskud og 22 mill, til moder
skabsydelser, mens udgifterne ved det forhøjede tilskud til enlige
forsørgere og selverhvervende hustruer er anslået til henholdsvis
11 mill, og 24 mill. kr.
Lovforslaget henvistes tillige med de samtidig fremsatte
skattelovsforslag m. v. til et udvalg, der ikke nåede til ende med
sit arbejde inden folketingsårets slutning.

23. Forslag til lov om ændringer i lov om offentlig
forsorg med flere love (vedrørende kommunehjælpens
retsvirkninger). (Socialminister Strøm). [A. sp. 2217].
Fremsat skriftligt i folketinget 9/3 (F. sp. 3863). 1. beh. 23/3
(F. sp. 4431). Partiernes ordførere: Edel Saunte, N. Chr. Chri
stensen, Erna Sørensen, Svend Jørgensen, Aksel Larsen. Hen
vist til udvalg på 17 medlemmer (Edel Saunte, Kaj Andresen,

518

Ikke-vedtagne lovforslag (socialmin.)

1953/
/1954

Ove Hansen [formand], Kai Jensen, Kjældgaard, Holger Larsen,
M. Larsen, Lars M. Olsen, N. Chr. Christensen, Jens Chr. Chri
stensen, Lorentzen, Harald Nielsen, Edvard Sørensen (fra 31/3
Sønderup), Erna Sørensen, Gottschalck-Hansen, Poul Sørensen
og Svend Jørgensen [næstformand]).

Lovforslaget tilsigtede navnlig på to punkter indførelse af
nye regler til afløsning af de retsvirkninger, der hidtil — i form
af valgretsfortabelse og tilbagebetalingspligt — har været
knyttet til modtagelsen af kommunehjælp og fattighjælp.
For det første foresloges det at ophæve de bestemmelser,
hvorefter modtagelse af offentlig hjælp medfører, at man mister
valgret og valgbarhed. Dette ville betyde, at begreberne fattig
hjælp og fattighjælps virkning bortfaldt.
For det andet foresloges det at lempe forsorgslovens regler
om, at kommunehjælp og fattighjælp skal kunne kræves til
bagebetalt.
Endelig foresloges der nogle mindre ændringer i forsorgs
lovens bidragsregler.
Som begrundelse herfor anføres i bemærkningerne til lovfor
slaget:
„Spørgsmålet om de retsvirkninger, der i form af tilbagebe
talingspligt og tab af valgret og valgbarhed i vidt omfang er
knyttet til modtagelsen af offentlig hjælp, har gennem de senere
år gang på gang været genstand for drøftelse. Der er således i
1945, 1947, 1949 og 1953 ved særlige love sket omfattende efter
givelser af tidligere oppebåren hjælp, og spørgsmålet om valg
retsfortabelsen var fremme under forfatningsforhandlingerne, hvor
man dog fandt det rettest at henskyde det til afgørelse i forbin
delse med en revision af forsorgslovens herhen hørende regler.
Det er regeringens opfattelse, at de lige nævnte indenfor en
forholdsvis kort periode gennemførte eftergivelseslove må tages
som udtryk for en erkendelse af, at de gældende regler om rets
virkninger af oppebåren hjælp ikke længere er i overensstemmelse
med de synspunkter, der i et moderne demokratisk samfund an
lægges på modtagelsen af hjælp fra det offentlige. Man må derfor
mene, at en lempelse i forsorgslovens på dette område særdeles
strenge bestemmelser, der er ukendte i de fleste andre lande, med
hvilke Danmark naturligt kan sammenlignes, ikke fortsat bør
afhænge af tilfældige historiske begivenheder. Regeringen har
derfor optaget hele dette problem til nærmere overvejelse udfra
det hovedsynspunkt, at der nu bør tilvejebringes sådanne æn-
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dringer i reglerne, at de bringes i harmoni med den i de senere år
på dette og andre områder skete udvikling.
Under disse overvejelser har man også haft opmærksomheden
henvendt på karakteren af den bidragspålæggelse, der finder sted
for at sikre, at den efter loven forsørgelsespligtige opfylder sine
forpligtelser.“
Om lovforslagets tre hovedformål skal på grundlag af bemærk
ningerne nærmere anføres:

1. Reglerne om tab af valgret og valgbarhed.
Disse regler går tilbage til grundloven af 1849, ifølge hvilken
det var en betingelse for valgret til rigsdagen, at man ikke „nyder
eller har nydt understøttelse af fattigvæsenet, som ikke enten er
eftergivet eller tilbagebetalt“. Efter denne regel, der opretholdtes
ved grundloven af 1915, forudsattes det altså, at hjælp i al fald
i visse tilfælde skulle medføre tab af valgret. Grundloven af 5. juni
1953 stiller derimod lovgivningsmagten frit, idet det i § 29 blot er
fastsat, at det skal bestemmes ved lov, i hvilket omfang straf og
understøttelse, der i lovgivningen betragtes som fattighjælp, med
fører tab af valgret.
Folketingsvalgloven af 1953 gentager med hensyn til spørgs
målet om oppebåren hjælps indflydelse på valgretten blot den nye
grundlovsregel. Derimod tager folketingsvalgloven udtømmende
stilling til spørgsmålet om, hvorvidt idømt straf ligesom tidligere
skal udelukke fra valgret, og besvarer det benægtende. Valglovs
kommissionen begrunder dette med følgende: at man har „taget
hensyn til den udvikling, der har fundet sted på dette område, og
som senest har givet sig udtryk i lov nr. 286 af 18. juni 1951 om
ændring af reglerne om fortabelse af rettigheder som følge af straf.
Denne lov betød et afgørende brud med de hidtil gældende regler,
og loven ændrer bl. a. også den kommunale valglov, således at
der ikke længere stilles noget vandelskrav som betingelse for
valgret til de kommunale råd. Der er i kommissionen enighed
om, at rigsdagsvalgloven bør følge den kommunale valglov på
dette punkt“.
I overensstemmelse hermed er der ikke i folketingsvalgloven
optaget bestemmelser om straf som hindring for udøvelse af valg
retten, men kun som hindring for valgbarhed.
Når der således efter den nye grundlov ikke længere er nogen
nødvendighed for at opretholde regler, hvorefter modtagelse af
hjælp i visse tilfælde skal medføre tab af valgret og valgbarhed,
og når man i folketingsvalgloven har taget det standpunkt, at
selv den strengeste straf ikke længere skal kunne medføre valg
retsfortabelse, har regeringen ifølge bemærkningerne til lovforsla
get fundet det urimeligt at opretholde forsorgslovens regler herom,
selv hvor pågældende ved lastværdigt forhold er skyld i sin trang.
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Det foresloges derfor, at forsorgslovens regler om tab af valgret
og valgbarhed (fattighjælps virkning) skulle bortfalde fuldstændigt,
og at det samme skulle gælde de bestemmelser i forsorgsloven og
andre sociale love, som gør det til en betingelse for at opnå et
særligt gode, f. eks. alders- eller invaliderente, at ansøgeren ikke
har modtaget hjælp fra det offentlige, som er ydet med fattig
hjælps virkning.

2. Tilbagebetalingspligten.
Kravet om tilbagebetaling knytter sig til kommune- og fattig
hjælp. Denne pligt virker efter regeringens opfattelse i reglen
meget hårdt, når den gøres effektiv, hvilket kun er muligt i så
ringe omfang, at gennemsnitlig næppe mere end 4 pct. af de ud
betalte beløb tilbagebetales.
Ved særlige love er der som foran nævnt i de senere år med korte
mellemrum gennemført omfattende eftergivelser af ydet hjælp i
visse grupper af tilfælde, navnlig hvor der ikke ved hjælpens
ydelse har været noget at bebrejde den understøttede (se f. eks.
lov nr. 174 af 5. juni 1953). Regeringen har derfor anset det for
rettest nu at lade disse jævnlige eftergivelser afløse af en ind
skrænkning i selve lovens regler om tilbagebetaling. Det forelig
gende lovforslag gik derfor ud på, at tilbagebetaling fremtidig
kun skulle indtræde i særlig opregnede tilfælde, nemlig dels så
danne, hvor vedkommende selv er skyld i sin trang, dels sådanne,
hvor det må skønnes, at vedkommende ville opnå en urimelig
fordel, hvis han fik hjælpen uden tilbagebetalingspligt. Tilbage
betalingspligten foresloges ikke ophævet for alimentanter, hvis
bidrag udbetales forskudsvis af det offentlige.
3. Forsorgslovens bidragsregler.
Det er en konsekvens af forsorgslovens regler om forsørgelses
pligt, at den forsørgelsespligtige sættes i bidrag, når der har måttet
ydes hans ægtefælle eller barn hjælp, og det skønnes, at han kan
afholde en del af udgiften selv. Forsorgsloven indeholder i § 7
nærmere regler om bidragsfastsættelsen. Det fremgår heraf, at
bidraget, når der er tale om hjælp ydet til den forsørgelsespligtiges
børn, i visse tilfælde skal pålægges i form af et normalbidrag uden
hensyn til den forsørgelsespligtiges økonomiske evne. Denne regel
virker efter regeringens opfattelse særdeles ubillig overfor økono
misk dårligt stillede og bevirker samtidig, at der ikke kan afkræves
den økonomisk velstillede mere end normalbidraget. Det fore
sloges derfor, at reglen skulle ændres, så at bidrag efter for
sorgsloven, når der er tale om en forsørgelsespligtig, altid fast
sættes efter den forsørgelsespligtiges „kår, vandel og andre om
stændigheder, der egner sig til at tages i betragtning“.
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Ved lovforslagets 1. behandling udtrykte Edel Saunte (S) sin
tilfredshed med lovforslaget, som hun i det store og hele var
overordentlig glad for, omend der endnu kunne være en del
enkeltheder i forsorgsloven, som trængte til at rettes; det kunne
man imidlertid se nærmere på i et udvalg.
N. Chr. Christensen (V) var mere forbeholden overfor lovfor
slaget. Hans parti ønskede det grundigt behandlet i et udvalg og
var villigt til at bidrage til en ajourføring af visse bestemmelser i
forsorgsloven. „Det hovedprincip, at vejen til medbestemmelses
ret i samfundets anliggender skal stå åben uden hensyn til, om
vedkommende nægter at opfylde selv de mest elementære for
pligtelser, kan vi ikke godtage. Det er en form for humanisme,
der kun kan underminere demokrati og folkestyre, og derfor har
det intet med virkelig social og human tankegang at gøre. Hvis
båndene i den grad skal løses, som den højtærede socialminister
her foreslår, kan man i fremtiden skyde en hvid pind efter enhver
form for tilbagebetaling af kommunehjælpsydelser, hvortil der
er knyttet bestemmelse om, at der skal kunne kræves tilbage
betaling i visse tilfælde. Man opnår kun at udtvære forskellen
mellem særhjælp, som loven giver mulighed for i særlige trangs
tilfælde, og kommunehjælp, og dermed ruller snebolden videre.“
Også Erna Sørensen (KF) var kritisk indstillet overfor lovfor
slaget, som hendes parti ikke kunne gå med til at gennemføre
i den foreliggende form. Man var ikke kategorisk afvisende overfor
forslaget, men mente, at det på flere områder gik for vidt. „Man
må kalde på ansvarsfølelsen hos den enkelte. Om mange af dem,
der nu har deres daglige gang på socialkontoret, gælder det, at
hvis de kan kræve hjælp på alle mulige måder uden retsvirkninger,
vil de gøre det; hvis vi nu slipper dette løs, således som lovforslaget
tillader, vil ansvarsfølelsen, trangen til at klare sig selv, blive
endnu mindre hos de personer, der i forvejen spekulerer på støtte
fra det offentlige.“
Svend Jørgensen (RV) kunne give tilslutning til, at man nu
lod kommunehjælp med tab af valgret og fattighjælp bortfalde,
og var med hensyn til lovforslagets øvrige bestemmelser villig til
at deltage i en forhandling om disse i et udvalg.
Aksel Larsen (DK) takkede ministeren for fremsættelsen af
lovforslaget, men mente dog, at det på visse områder kunne og
burde forbedres. Særlig mente han, at tilbagebetalingspligten helt
burde ophæves, bortset fra særlige tilfælde, hvor hjælpen bør ydes
som lån, f. eks. fordi den er ydet som forskud på en erstatning,
som den pågældende senere vil få udbetalt.
Hans Hansen (Rørby) (DR) var ligeledes velvilligt indstillet
overfor lovforslaget, hvis bestemmelse om, at modtaget hjælp i
trangstilfælde ikke burde have nogen virkning med hensyn til
valgret, han var en afgjort tilhænger af.
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Det udvalg, som lovforslaget henvistes til, afgav ikke betænk
ning.

24. Forslag til lov om ændringer i forsorgsloven,
folkeforsikringsloven, lov om arbejdsløshedsforsikring
og arbejdsanvisning m. v., lov om mælkehjælp og lov
om husmoderafløsning (om refusion af kommunernes
udgifter rn. rn.). (Socialminister Strøm), [A. sp. 3233].
Fremsat skriftligt i folketinget 11 /5 (F. sp. 5147). 1. beh.
20/5 (F. sp. 5464). Partiernes ordførere: Kai Jensen, Alfred
Bøgh, Poul Møller, Bertel Dahlgaard, Alfred Jensen og Oluf
Pedersen. Henvist til samme udvalg som forslag til lov om skat
til staten af indkomst, formue og kapitalvinding m. fl. lov
forslag.
I forbindelse med forslagene til ny statsskattelov og ny
kommuneskattelov, hvorved den fælleskommunale udlignings
fond foresloges ophævet, fremsattes tillige en række lovforslag
om regulering og forenkling af de gældende regler om offentlige
udgifters og indtægters fordeling mellem stat og kommuner.
Et led heri udgjorde nærværende forslag om ændring i de regler,
der gælder om fordelingen af udgifter i henhold til forsorgsloven,
folkeforsikringsloven, arbejdsløshedsloven, lov om mælkehjælp
og lov om husmoderafløsning.
Ifølge de gældende regler ydes der kommunerne refusion af
nærmere angivne procentdele af deres sociale udgifter fra
staten, invalideforsikring sfonden og den fælleskommunale udlig
ning sfond.
Endvidere fordeles en del af udgifterne på alle landets
kommuner efter reglerne om mellemkommunal refusion, således
at hver kommune får en nærmere angivet procentdel af udgif
terne refunderet, mens den omvendt udreder et tilsvar til
refusionsforbundet, et tilsvar, der for hele landet ialt er lig
med den samlede refusion fra refusionsforbundet. Af det sam
lede tilsvarsbeløb for hele landet fordeles x/3 på kommunerne
efter indbyggerantal,
efter kommunernes samlede skatte
pligtige indkomst med tillæg af 10 gange det til kommunen
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pålignede erhvervsskattebeløb og med fradrag af 10 gange det
beløb, hvormed opholdskommuneskatten som følge af erhvervs
beskatning til andre kommuner nedsættes for kommunens
skatteydere, og endelig fordeles 1/3 efter kommunernes samlede
afgiftspligtige grundværdi med tillæg af 3/4 af det samlede
beløb, hvormed vurderingssummen til ejendomsskyld over
stiger grundværdien for samtlige ejendomme.
Efter tilsvarende regler som for tilsvaret til det mellem
kommunale refusionsforbund fordeles de tilskud, der påhviler
kommunerne til sygekasser, arbejdsløshedskasser og disses
fortsættelseskasser samt til forskellige børneforsorgsinstitutio
ner.
Efter lovforslaget skulle kommunernes udgifter deles i 4
grupper:
1) udgifter, der bæres af kommunerne alene,
2) udgifter, der refunderes fuldtud af staten eller invalidefor
sikringsfonden,
3) udgifter, hvoraf opholdskommunen bærer 50 pct., og
4) udgifter, hvoraf opholdskommunen bærer 5 pct.
Grupperne 1) og 2) svarer til de udgiftsgrupper, hvor op
holdskommunerne efter de gældende regler enten bærer hele
udgiften eller får hele udgiften refunderet.
Grupperne 3) og 4) svarer praktisk talt til den inddeling,
der blev foreslået af skattekommissionen i dens 2. betænkning.
Afgørende for, om en udgift henføres til gruppe 3) eller gruppe 4),
og for fastsættelsen af refusionsprocenterne har navnlig været
en afvejning af på den ene side hensynet til, om kommunerne
udøver et selvstændigt skøn indenfor lovens rammer og således
i en vis udstrækning er herre over, hvorledes reglerne admini
streres, og på den anden side hensynet til at aflaste kommunerne,
forsåvidt angår lovbestemte ydelser, på hvis størrelse kommu
nerne ikke har nogen indflydelse. Til gruppe 4) foresloges her
efter henført aldersrente, hjælp til kronisk syge efter forsorgs
lovens §§ 247—48 og bidrag til børn af enker, enkemænd m. v.
og til forældreløse børn, jfr. forsorgslovens kap. XVI, mens der
til gruppe 3) foresloges henført de øvrige refusionsberettigende
udgifter, der ikke falder ind under gruppe 2).
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Man har anset det for hensigtsmæssigt at opretholde det
mellemkommunale refusionsforbund, dog med den ændring
at tilsvaret til refusionsforbundet for x/3 fordeles efter indbygger
antal, for x/3 efter skattepligtig indkomst og for x/3 efter grund
værdi.
I de enkelte kommuners regnskaber vil det imidlertid efter
forslaget kun være nødvendigt at foretage en deling af udgif
terne i den del, der bæres af kommunen selv og den del, der
ialt refunderes kommunen, idet man for at lette kommunernes
regnskabsførelse har foreslået, at statskassen af den samlede
refusion i grupperne 3) og 4), hvor opholdskommunerne bærer
en større eller mindre del af udgifterne, udreder 2/3, mens x/3
fordeles på kommunerne efter reglerne om mellemkommunal
refusion.
De af kommunerne hidtil ydede tilskud gennem refusions
forbundet til sygekasser, arbejdsløshedskasser m. v. og børne
forsorgsinstitutioner skulle efter forslaget udredes af stats
kassen.

Lovforslaget henvistes ligesom en række samtidig fremsatte
skattelovsforslag m. v. til et udvalg, der ikke afgav betænkning
inden folketingsårets slutning.

25. Forslag til lov om godtgørelse for husleje
forhøjelse til alders- og invaliderentemodtagere m. fl.
(Socialminister Strøm). [A. sp. 3277].
Fremsat skriftligt i folketinget X3/5 (F. sp. 5240). 1. beh.
19/5 (F. sp. 5318). Partiernes ordførere: Carl P. Jensen, Lorent
zen, Aksel Møller, Kirsten Gloerfelt-Tarp, Alvilda Larsen og
Søren Olesen. Henvist til samme udvalg som forslag til lov om
boligforhold m. v. (se side 501).

Lovforslaget havde følgende indhold:
§ 1. Til personer, der oppebærer alders- eller invaliderente
eller underholdshjælp som kronisk syge i henhold til forsorgs
lovens §§ 247—48, og som er lejere af eller lever i ægteskab med
en lejer af en lejlighed, for hvilken huslejen kan forhøjes i
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medfør af § 161 i lov om boligforholdene, ydes en godtgørelse
svarende til den efter 1. januar 1956 i medfør af sidstnævnte
paragraf foretagne huslejeforhøjelse. Den årlige godtgørelse kan
dog ikke overstige følgende beløb: 60 kr. i 1956, 120 kr. i 1957,
180 kr. i 1958, 240 kr. i 1959 og 300 kr. i 1960 og følgende år.
Såfremt en af de i stk. 1 nævnte personer flytter til en af
bestemmelserne i § 161 i lov om boligforholdene omfattet
lejlighed med 2 værelser eller derunder fra en større lejlighed,
har han ret til fortsat at få udbetalt den ham hidtil i henhold
til stk. 1 ydede godtgørelse.
Socialministeren bemyndiges til med de fornødne lem
pelser at lade bestemmelserne i stk. 1 og 2 finde anvendelse med
hensyn til lejeforhøjelser i ejendomme, der omfattes af §§ 167
og 168 i lov om boligforholdene.
§ 2. De i § 1 nævnte godtgørelser udbetales af kommunal
bestyrelsen i opholdskommunen (i København magistraten).
Klager over de af vedkommende kommunale myndigheder
trufne afgørelser kan indbringes for amtmanden, hvis afgørelse
kan indankes for socialministeren. Klager over de af Køben
havns magistrat og Frederiksberg kommunalbestyrelse trufne
afgørelser indbringes dog direkte for socialministeren.
§ 3. Udgifterne til de i § 1 omhandlede godtgørelser refun
deres kommunerne af statskassen.
§ 4. Nærmere regler om godtgørelsernes udbetaling, om
indsendelse og revision af regnskaberne samt om anvisning
af de kommunerne tilkommende refusionsbeløb fastsættes af
socialministeren.
§ 5. Denne lov gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Som begrundelse for lovforslaget anførtes i bemærkningerne
til det bl. a. :
„Ifølge § 161 i det samtidig med nærværende lovforslag frem
satte forslag til lov om boligforholdene kan der i lejemål om
beboelseslejligheder, der var eller havde været udlejet den 1. sep
tember 1939, af udlejeren fremsættes krav om lejeforhøjelse på
indtil 5 pct. over den leje, der gjaldt den nævnte dato. Fra 1.
januar 1956 at regne kan forhøjelsen udgøre indtil 10 pct., fra
1. januar 1957 indtil 15 pct., fra 1. januar 1958 indtil 20 pct.,
fra 1. januar 1959 indtil 25 pct. og fra 1. januar 1960 indtil 30 pct.
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over den leje, der gjaldt den 1. september 1939. For lejligheder,
der første gang er udlejet i perioden 1. september 1939—31. de
cember 1945 eller i perioden 1. januar 1946—31. december 1948,
kan der ligeledes i medfør af forslaget til § 161 i lov om boligfor
holdene ske gradvise forhøjelser af lejen, således at denne i 1960
ligger henholdsvis 25 pct. og 15 pct. over lejen, der gjaldt ved
første udlejning.
Da regeringen må anse det for ønskeligt at skadesløsholde
rentemodtagere og personer, der oppebærer hjælp som kronisk
syge, for de nævnte huslejeforhøjelser, der ikke forventes auto
matisk at medføre en forhøjelse af alders- og in validerenten i
medfør af folkeforsikringslo vens § 85, stilles hermed forslag om,
at der ydes de nævnte persongrupper en godtgørelse til dækning
af stigningen i de pågældendes husleje.“
Udgifterne til godtgørelserne skal efter lovforslaget udredes
af kommunerne, men refunderes disse af statskassen. De samlede
udgifter til godtgørelser er for de enkelte år anslået til følgende
beløb:
1956 .......................................................................... 2,4 mill. kr.
1957 .......................................................................... 5,0 — 1958 .......................................................................... 7,6 — 1959 .......................................................................... 10,5 — 1960 og flg. år.......................................................... 13,5 —
Lovforslaget henvistes ligesom de samtidig fremsatte lov
forslag om boligforholdene og om boligafgift til et folketingsud
valg, der ikke nåede at få tilendebragt sit arbejde inden folke
tingsårets udgang.

26. Forslag til lov om ændring af beskæftigelses
loven samt af lov om tilskud fra den fælleskommunale
udligningsfond til visse kommunale arbejder. (Økonomiog arbejdsminister Krag). [A. sp. 3231].
Fremsat skriftligt i folketinget 11/5 (F. sp. 5147). 1. beh.
20/5 (F. sp. 5464). Partiernes ordførere: Kai Jensen, Alfred
Bøgh, Poul Møller, Bertel Dahlgaard, Alfred Jensen og Oluf
Pedersen. Henvist til samme udvalg som forslag til lov om skat
til staten af indkomst, formue og kapitalvinding m. fl. lov-

Ved det samtidigt fremsatte forslag til lov om kommunal
indkomstskat m. m. foresloges den fælleskommunale udlig-
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ningsfond ophævet, så at staten skulle overtage fondens ind
tægter og udgifter.
For beskæftigelseslovens vedkommende (lov nr. 169 af
22. marts 1946 om iværksættelse af offentlige arbejder m. v.
og beskæftigelse af arbejdsløse) vil forslagets gennemførelse med
føre. at bestemmelsen i lovens § 7, stk. 1, hvorefter den fælles
kommunale udligningsfond udreder 30 pct. af de i henhold til
lovens § 4 afholdte udgifter til arbejdsløn til henviste arbejdere,
må udgå. Samtlige udgifter i medfør af lovens § 4 vil herefter,
som foreslået i nærværende lovforslag, være at udrede i med
før af lovens § 13, stk. 3.
Forsåvidt angår loven om tilskud fra den fælleskommunale
udligningsfond (lov nr. 108 af 22. marts 1949 om tilskud fra
den fælleskommunale udligningsfond til visse kommunale
arbejder som bekendtgjort ved bekendtgørelse nr. 133 af 1.
april 1952), skulle efter forslaget samtlige udgifter til tilskud i
medfør af loven afholdes af staten. I overensstemmelse hermed
foresloges lovens titel ændret til „lov om tilskud fra staten til
visse kommunale arbejder.“
Da lovforslaget om kommunal indkomstskat ikke lod sig
færdigbehandle i folketingsåret 1953—54, gennemførtes nærvæ
rende lovforslag heller ikke.

27. Forslag til lov om ændringer i postloven. (Mi
nister for offentlige arbejder Carl Petersen). [A. sp. 3599].
Fremsat skriftligt i folketinget 9/9 (F. sp. 6229). 1. beh.
10/9 (F. sp. 6236). Partiernes ordførere: Poul Hansen (Kalund
borg), Erik Eriksen, Aksel Møller, Bertel Dahlgaard, Aksel
Larsen og Viggo Starcke. Henvist til samme udvalg som
forslag til lov om forhøjelse af afgiften på omsætningen af
stærke drikke m. fl. lovforslag (se side 128).
Lovforslaget indgik som led i den side 128 omtalte valuta
plan. Det tilsigtede at skaffe postvæsenet øgede indtægter til
et beløb af godt 10 mill. kr. årligt gennem en række takstfor
højelser, om hvis indhold og begrundelse ministeren for offentlige
arbejder ved fremsættelsen anførte:
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„Post- og telegrafvæsenet havde vel som helhed et betyde
ligt overskud i det forløbne finansår, men efter de i foråret
gennemførte lønforhøjelser, der for post- og telegrafvæsenet
betyder en merudgift på ca. 9 mill. kr. i det indeværende
finansår og ca. 11 mill. kr. i det følgende finansår, er der for de
egentlige postforretningers vedkommende ikke noget overskud,
og for en del af disse er portoen for lav.
Det må derfor anses for forretningsmæssig rigtigt at fore
tage en forhøjelse af visse posttakster, navnlig takster for for
retninger, på hvilke udgiften til manuel arbejdskraft hviler
særlig tungt.
En almindelig forhøjelse af brevportoen er ikke foreslået,
idet en sådan anses for betænkelig. Derimod har man ment at
burde foreslå en forhøjelse på et enkelt punkt ved at ændre
den laveste vægtsats, 50 g, til 20 g, hvorved Danmark kommer på
linie med de øvrige nordiske lande. Dette vil lette den af
Nordisk Råd foreslåede overgang til anvendelse af de inden
rigske takster for breve i den nordiske udveksling.
Med hensyn til avisportoen er at bemærke, at post- og tele
grafvæsenet kalkulationsmæssigt ikke kan afsætte mere til
omdeling af dagbladene end en brøkdel (vel nærmest x/3) af det,
som omdelingen koster ved anvendelse af tariflønnet arbejds
kraft.
De foreslåede takstforhøjelser påregnes at ville indbringe
årlig:
Brevforsendelser....................................................... 1 000 000 kr.
Pakker........................................................................ 1 000 000 Postanvisninger........................................................
200 000 Postopkrævninger og postindkasseringer............ 1 500 000 Aviser......................................................................... 3 000 000 6 700 000 kr.
Med hensyn til de øvrige poster skal jeg iøvrigt henvise
til de i bemærkningerne til lovforslaget givne oplysninger.
Det påtænkes samtidig administrativt at forhøje en del
takster..........il Disse forhøjelser skønnedes at ville indbringe
omkring 3,5 mill. kr. om året.
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Det folketingsudvalg, som. fik lovforslaget til behandling,
afgav ikke betænkning om sagen.

28. Forslag til lov om arbejdstageres opfindelser.
(Minister for handel, industri og søfart Lis Groes). [A. sp. 653].
Fremsat skriftligt i folketinget 30/10 (F. sp. 578). 1. beh.
4/u (F. sp. 637). Partiernes ordførere: Lindberg, Givskov Chri
stensen, Adolph Sørensen, Rager og J. M. Pedersen. Henvist
til udvalg på 17 medlemmer (Lindberg, Heising, Carl P. Jensen,
Lund Jensen, Peter Jørgensen [formand], Kolbjørn, Hans
Rasmussen, Ravn, Givskov Christensen, Søren Andersen, Vagn
Bro, Heilesen, Conrad Kofoed, Adolph Sørensen, Hanne Budtz,
Ninn-Hansen og Rager [sekretær]). Beretning (B. sp. 1611) af
givet Vi,,.
I rigsdagssamlingen 1951—52 fremsattes i folketinget
forslag til lov om arbejdstageres opfindelser og forslag til
lov om ændring i lov om patenter, jfr. lovbekendtgørelse nr.
192 af 1. september 1936, hvilke lovforslag var i overensstem
melse med, hvad en i februar 1950 af handelsministeriet nedsat
kommission havde bragt i forslag. Denne kommission, hvis
betænkning forelå i marts 1951, skulle overveje gennemførelse
af lovbestemmelser om funktionærers og arbejderes ret til de
af dem gjorte opfindelser og opdagelser samt om sådanne
ansattes diskretionspligt.
Forslagene blev efter 1. behandling henvist til et udvalg,
der ikke nåede at afslutte sit arbejde inden rigsdagssamlingens
slutning.
I 1952—53 blev lovforslagene genfremsat, for det først
nævntes vedkommende dog med enkelte ændringer. Efter
1. behandling henvistes lovforslagene påny til et udvalg, der
ikke afgav betænkning (årbog 1952—53, side 457).
Det samme skete i samlingen 1953—54, bortset fra at de
foreslåede ændringer i patentloven var optaget i lovforslaget
om arbejdstageres opfindelser.
Ved fremsættelsen af lovforslaget udtalte handelsministeren
bl. a.:
34
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......... „Af praktiske grunde er forslaget om ændring af
patentloven blevet indarbejdet i forslaget til lov om arbejds
tageres opfindelser. Grunden hertil er, at der allerede herfra er
fremsat et forslag til lov om ændring af patentloven — et forslag,
der tager sigte på forhøjelse af visse afgifter — og at det derfor
måske kunne afstedkomme nogen uklarhed, hvis det i forbindelse
med lovforslaget angående arbejdstageres opfindelser stående
forslag til lov om ændring af patentloven blev fremsat som et
selvstændigt forslag. Heller ikke har man anset det for muligt
at samle de to ændringsforslag til patentloven i eet forslag, idet
det vil være hensigtsmæssigt, at forslaget vedrørende afgifterne
gennemføres hurtigt, og idet det næppe kan forventes, at det her
fremsatte forslag kan gennemføres på kort tid.“

29. Forslag til lov om tilsyn med monopol og
konkurrencebegrænsning. (Minister for handel, industri og
søfart Lis Groes). [A. sp. 1221].
Fremsat mundtligt i folketinget 11/i2 (F. sp. 1849). 1. beh.
14/i °g 19/i (F. sp. 2246 og 2474). Partiernes ordførere: Poul
Hansen (Kalundborg), Thorkil Kristensen, Weikop, Bertel
Dahlgaard, Aksel Larsen og Tholstrup. Henvist til udvalg på
17 medlemmer (Poul Hansen (Kalundborg), Poul Hansen
(Grenaa), Hjortnæs, Carl P. Jensen, Lars M. Olsen, Axel Ivan
Pedersen [formand], Hans Rasmussen, Thorkil Kristensen, Erik
Eriksen, Niels Eriksen, Anker Lau, Lorentzen, Weikop, Fanger,
Aksel Møller, Bertel Dahlgaard [næstformand] og Rager). Beret
ning (B. sp. 1333) afgivet 25/9.
Til belysning af baggrunden for lovforslaget skal anføres følgende
uddrag af de til lovforslaget knyttede almindelige bemærkninger:
Efter krigsudbrudet i september 1939 var det nødvendigt at
gennemføre en række ekstraordinære lovbestemmelser, der kunne
danne grundlag for indgreb overfor prisudviklingen især på om
råder, hvor der indtrådte vareknaphed. Den dagældende lov om
prisaftaler m. v. af 18. maj 1937 blev derfor afløst af en ekstraordi
nær lovgivning, lov nr. 306 om priser m. v. af 30. maj 1940, der
opretholdt hovedbestemmelserne i prisaftaleloven af 1937, men
tillige indførte en på krigstidens forhold sigtende ekstraordinær
priskontrol. Denne midlertidige lovgivning bevaredes i krigstiden
og de første år derefter, idet der dog — afhængigt af de skiftende
forhold — fra tid til anden gennemførtes visse ændringer og til
føjelser.
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Ved prisloven af 29. maj 1948 indledtes en afvikling af den
ekstraordinære prislovgivning, og der blev i formålsparagraffen
indføjet en bestemmelse om, at man ved lovens administration
skulle tilstræbe så normale prisberegninger og prisdannelser som
muligt for således at fremme en afvikling af de ekstraordinære
prisforanstaltninger og en tilbagevenden til normale forhold. I
slutningen af 1948 blev der i forbindelse med forhandlingerne på
rigsdagen angående forlængelse af lov om erhvervsøkonomiske
foranstaltninger, vareforsyning m. v. fremsat ønske om iværk
sættelse af en undersøgelse af mulighederne for en afvikling af
denne lov og af prisloven samt de i henhold hertil trufne foran
staltninger. Med henblik herpå nedsattes der en kommission, som
den 24. februar 1949 afgav en „Foreløbig betænkning angående
prisloven“. Denne betænkning dannede grundlag for lov nr. 132
om priser m. v. af 31. marts 1949, der på forskellige punkter lem
pede den hidtidige lovgivning.
Samtidig gennemførtes lov nr. 128 af 31. marts 1949, hvor
efter der blev nedsat en trustkommission, som fik til opgave „at
undersøge og afgive betænkning om, i hvilken udstrækning dansk
næringslivs enkelte grene
1) beherskes af danske eller udenlandske enkeltforetagender,
sammenslutninger, interessefællesskaber eller finansielt sam
menknyttede selskaber,
2) deltager i eller berøres af privatretlige aftaler, vedtagelser eller
bestemmelser, som kan begrænse den frie konkurrence eller
erhvervsfriheden,
3) præges af andre forhold end de under 2) nævnte, der kan med
føre begrænsning i den frie konkurrence, såsom indgreb fra
det offentliges side.“
Endvidere skulle kommissionen tage stilling til, hvorvidt den
bestående lovgivning kunne anses for tilstrækkelig til på betryg
gende måde at værne mod urimelige eller skadelige virkninger af
sammenslutninger m. v.
Trustkommissionen afgav den 14. juli 1953 sin betænkning
vedrørende en lov om konkurrencebegrænsning og monopol. Be
tænkningen indeholder en udførlig redegørelse for de vigtigste af
de herhenhørende problemer, og med udgangspunkt i den gæl
dende prisaftalelov skitseres området for en mere varig lovgivning
og den hertil knyttede tilsynsvirksomhed.
Betænkningen blev af handelsministeren fremsendt til udta
lelse hos forbruger- og erhvervsorganisationerne, hvis udtalelser
er optrykt som bilag til lovforslaget.
Lovforslaget er udarbejdet på grundlag af det således forelig
gende materiale. Således som det vil fremgå af nedenstående be
mærkninger til lovforslagets paragraffer, er bestemmelserne i den
gældende prisaftalelov på flere punkter ændret, ligesom man gen34'
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nem en noget ændret opstilling af paragrafferne og en ændring
af formuleringen af visse bestemmelser har tilsigtet at lette over
skueligheden og tydeliggøre bestemmelserne.
På en række punkter svarer forslaget til de i trustkommissio
nens betænkning anbefalede bestemmelser, mens man på andre
punkter ikke fuldt ud har fulgt kommissionens forslag. Enkelte af
kommissionens forslag har man fundet det rigtigst ikke at med
tage i lovforslaget.

Af lovforslagets 26 paragraffer er de væsentligste gengivet
i følgende oversigt, der også indeholder kommentarer til nogle
af bestemmelserne.
£ 1. Denne lov har til formål gennem offentligt tilsyn med
monopol og konkurrencebegrænsning at sikre de bedst mulige
vilkår for den frie erhvervsudøvelse, at forhindre urimelige for
tjenester og at modvirke forhold, der kan hemme effektivitet
og konkurrenceevne.
§ 2. Denne lov finder anvendelse på private erhvervsvirk
somheder, andelsforeninger o. lign, indenfor erhvervsgrene,
hvor konkurrencen i hele landet eller indenfor lokale markeds
områder er begrænset som følge af virksomhedernes størrelse,
finansielle sammenknytning, aftaler, vedtagelser og bestemmel
ser eller andre organisationsmæssige og strukturelle forhold eller
som følge af indgreb fra det offentliges side.
Løn- og arbejdsforhold falder udenfor denne lov, som heller
ikke omfatter prisforhold og erhvervsudøvelse, der i henhold
til særlig hjemmel bestemmes eller godkendes af det offentlige.
I tvivlstilfælde træffer ministeren for handel, industri og
søfart afgørelse af, om et forhold falder ind under denne lov.

I stk. 1 anføres, at loven — i væsentlig overensstemmelse med
den hidtidige lovgivning på dette område, jfr. prisaftalelovens §§ 1
og 6 — finder anvendelse på private erhvervsvirksomheder, andels
foreninger o. lign, indenfor felter, hvor konkurrencen er begrænset
som følge af virksomhedernes størrelse, finansielle sammenknyt
ning, aftaler, vedtagelser og bestemmelser; hertil føjes nu udtryk
kelig „andre organisationsmæssige og strukturelle forhold“ samt
„indgreb fra det offentliges side“. Det bemærkes, at udtrykket
„andre organisationsmæssige og strukturelle forhold“ tager sigte
på de tilfælde, hvor der vel ikke findes aftaler, vedtagelser eller
bestemmelser, men hvor branchens opbygning — herunder even
tuelt tidligere aftaler — medfører, at virksomhederne hver for sig
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varigt ser deres interesse i at undlade aktive konkurrencehandlin
ger. „Indgreb fra det offentliges side“ vedrører først og fremmest
tilfælde, hvor konkurrencen er begrænset som følge af import
regulering.
Stk. 2 og stk. 3 er overensstemmende med den gældende pris
aftalelov, bortset fra at der i stk. 3 er foretaget den ændring, at
ordet „endelig“ er udgået, således at der ikke i den pågældende
bestemmelse er taget stilling til spørgsmålet om, i hvilket omfang
handelsministerens afgørelser i henhold til bestemmelsen kan prø
ves ved domstolene. Dette spørgsmål vil herefter afhænge af
almindelig retspraksis.

$$ 3—5 indeholder forslag om, at tilsynet med monopol
og konkurrencebegrænsning henlægges til et „monopoltilsyn“,
der omfatter et råd og et direktorat, svarende til det nuværende
priskontrolråd og prisdirektorat, samt om monopoltilsynets
nærmere opbygning.
§ 6. Aftaler og vedtagelser, som udøver eller vil kunne udøve
en væsentlig indflydelse på pris-, produktions-, omsætnings- eller
transportforhold i hele landet eller indenfor lokale markedsom
råder, skal anmeldes til monopoltilsynet.
Under samme betingelser som i stk. 1 omhandlet skal der
ske anmeldelse af bestemmelser vedrørende priser og avancer
i efterfølgende omsætningsled.
Enkeltvirksomheder og sammenslutninger, som uden at
træffe eller deltage i aftaler eller vedtagelser eller bestemmelser
af den i stk. 1 og 2 nævnte art udøver eller vil kunne udøve en
væsentlig indflydelse på pris-, produktions-, omsætnings- eller
transportforhold i hele landet eller indenfor lokale markeds
områder, skal anmeldes, når tilsynet fremsætter krav herom.
Under samme betingelser som i stk. 3 omhandlet kan tilsy
net kræve anmeldelse af konkurrenceregulerende bestemmelser,
der ikke omfattes af den i stk. 2 foreskrevne anmeldelsespligt.
De ifølge den hidtidige prisaftalelov gældende anmeldelses
regler er ved forslaget lempet noget, så at anmeldelse i de i stk. 3
og stk. 4 anførte tilfælde kun skal ske efter påkrav fra monopol
tilsynet.
§7. De i § 6, stk. 1 og 2, foreskrevne anmeldelser skal ske
inden 8 dage efter, at den pågældende aftale, vedtagelse eller
bestemmelse er truffet.

534

Ikke-vedtagne lovforslag (handelsmin.)

1953/
/1954

Ændringer i forhold, hvorom anmeldelse er sket, herunder
ændringer i anmeldte priser, avancer, rabatter og kvoter m, v.,
skal ligeledes anmeldes inden 8 dage.
Under særlige omstændigheder kan tilsynet forlænge den
i stk. 1 og 2 fastsatte frist.
Paragraffen svarer til § 7 i den gældende prisaftalelov.
§ 8. Aftaler, vedtagelser eller bestemmelser, der omfattes
af forskrifterne i § 6, stk. 1 og 2, har ikke gyldighed og kan
ikke gøre krav på beskyttelse ved domstolene, medmindre an
meldelse er sket inden den foreskrevne frist.
Overensstemmende med den gældende prisaftalelovs § 7, stk. 3.

§ 9. Tilsynet indfører de indgivne anmeldelser i et offent
ligt register. Registrering indebærer ikke nogen godkendelse af
det anmeldte.
Hvor ganske særlige omstændigheder taler derfor, kan mini
steren for handel, industri og søfart tillade, at registreringen
helt eller delvis skal være hemmelig.
I stk. 1, der svarer til § 6, stk. 3, i den gældende prisaftalelov,
foreslås, at det udtrykkeligt anføres, at registreringen er offentlig.
I stk. 2 foreslås det, at handelsministeren får mulighed for at
tillade, at registreringen helt eller delvis skal være hemmelig. En
tilsvarende bestemmelse har iøvrigt hidtil været optaget i regi
streringsbekendtgørelsen .

§ 10. Det er ikke tilladt at træffe aftaler eller vedtagelser
om,
at visse virksomheder skal være udelukket fra at købe hos eller
sælge til nærmere angivne virksomheder eller kun skal kunne
købe på ringere vilkår end gældende ved andre tilsvarende
køb, eller
at visse virksomheder kun må købe hos eller sælge til nærmere
angivne virksomheder eller som følge af medlemsskab i
brancheforeninger og lignende skal kunne købe på gunstigere
vilkår end gældende ved andre tilsvarende køb.
Aftaler mellem den enkelte leverandør og aftager om ene
forhandling eller lignende omfattes ikke af bestemmelsen i stk. 1.
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Monopoltilsynet kan, hvor hensynet til opnåelse af omkost
ningsbesparelser og prisnedsættelser eller andre samfundsgavn
lige virkninger taler derfor, give tilladelse til, at bestemmelsen
i stk. 1 fraviges.
£ 11. Det er ikke tilladt at aftale, vedtage, bestemme eller
på anden måde betinge sig, at der ved videresalg i efterfølgende
omsætningsled skal overholdes mindstepriser eller -avancer.
Monopoltilsynet kan, hvor hensynet til opnåelse af omkost
ningsbesparelser og prisnedsættelser eller andre samfundsgavn
lige virkninger taler derfor, give tilladelse til, at bestemmelsen
i stk. 1 fraviges.

Da §§ 10 og 11 indeholder flere forbud, som ikke findes i den
gældende prisaftalelov, og fra hvilke der i fornødent omfang vil
kunne dispenseres, foreslås disse paragraffer først sat i kraft fra
1. april 1955 (jfr. § 26).
I § 11 er optaget et forbud mod aftaler, vedtagelser og bestem
melser om minimumsbruttopriser. Dette forbud gælder også faste
bruttopriser og -avancer, som skal overholdes af efterfølgende
omsætningsled. Derimod omfatter forbudet ikke angivelse af pri
ser eller avancer, der alene er vejledende, og det samme gælder
angivelser, som fastsætter grænser for, hvad der højst kan bereg
nes. Der vil således ikke være noget til hinder for at angive priser
i annoncer, på emballage og på anden måde, idet sådanne pris
angivelser, hvor intet andet fremgår, uden videre betragtes som
vejledende.
§ 12. Finder tilsynet efter foretagen undersøgelse, at kon
kurrencebegrænsning som omhandlet i § 2, stk. 1, medfører eller
kan antages at medføre urimelig indskrænkning i den frie er
hvervsudøvelse eller urimelig ulighed i vilkårene for erhvervs
udøvelsen, urimelige priser, urimelige fortjenester, forhøjede
omkostninger, forringede varekvaliteter eller anden forringelse
af vareforsyningen, påhviler det tilsynet at søge forholdet bragt
til ophør ved forhandling med de pågældende enkeltvirksom
heder eller sammenslutninger.
Bedømmelsen af omkostninger og avancer skal ske på
grundlag af forholdene i virksomheder, der arbejder med tids
svarende materiel, og som drives på normal teknisk og kommer
cielt hensigtsmæssig måde og med passende kapacitetsudnyt
telse. Kan omkostninger og avancer for den enkelte vare eller
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ydelse ikke bedømmes med rimelig sikkerhed, er tilsynet beret
tiget til at tage virksomhedernes hele økonomiske stilling i be
tragtning.
I overensstemmelse med trustkommissionens betænkning er
bestemmelsen i den gældende prisaftalelovs § 8, stk. 1, ikke fore
slået videreført, og herefter vil strafansvar for urimelige priser m. v.9
der er en følge af konkurrencebegrænsninger, først indtræde, når for
skrifter fra tilsynet tilsidesættes.
Det foreslås, at forhold, overfor hvilke tilsynet finder at måtte
skride ind, primært skal søges bragt til ophør ved forhandling med
de pågældende enkeltvirksomheder eller sammenslutninger.
Reglerne i stk. 2, som skal tages i betragtning ved bedømmel
sen af omkostninger og nettoavance, svarer til bestemmelsen i den
gældende lovs § 8, stk. 2 og 3. For at tydeliggøre bestemmelserne
foreslås det i overensstemmelse med kommissionsbetænkningen
udtrykkelig anført, at de virksomheder, hvis forhold skal lægges
til grund ved bedømmelsen, skal arbejde med passende kapacitets
udnyttelse.

§ 13. Kan de i § 12 nævnte skadelige virkninger ikke
bringes til ophør ved forhandling, udsteder tilsynet pålæg i så
henseende.
Et sådant pålæg kan omfatte hel eller delvis ophævelse af
de pågældende aftaler, vedtagelser og bestemmelser eller æn
dringer i priser, avancer og forretningsbetingelser, herunder fast
sættelse af priser og avancer, som ikke må overskrides.
Såfremt skadelig virkning af væsentlig betydning ikke kan
imødegås efter lovens øvrige bestemmelser, og omstændighe
derne gør det særlig påkrævet at afbøde dette, kan tilsynet på
lægge en virksomhed at sælge til nærmere angivne købere på virk
somhedens sædvanligt gældende vilkår for tilsvarende salg. Virk
somheden kan dog altid kræve kontant betaling eller betryg
gende sikkerhed.
Ved fastsættelse af højestepriser eller -avancer i henhold
til stk. 2 kan prisen eller avancen ikke ansættes lavere, end at
virksomheder af den i § 12, stk. 2, nævnte art kan opnå dæk
ning for nødvendige omkostninger til indkøb eller genindkøb,
fremstilling, hjemtagelse, forhandling og transport af den pågæl
dende vare eller ydelse samt en rimelig nettoavance.
Et pålæg skab angive, fra hvilket tidspunkt pålægget skal
være efterkommet.
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Den foreslåede bestemmelse i stk. 3 om, at et pålæg fra tilsy
net under ganske særlige omstændigheder skal kunne omfatte be
stemmelser om, at salg skal finde sted til bestemte købere på ved
kommende virksomheds sædvanlige vilkår for tilsvarende salg,
er begrundet i ønsket om i særlige tilfælde at kunne hindre om
gåelse af lovens regler og sikre opnåelsen af dens formål.
Pålæg om levering vil således kunne være nødvendigt, såfremt
en ophævet eksklusiv- eller boykotaftale fortsat bliver praktiseret,
såfremt bestemmelserne i forslagets § 11 omgås ved, at der ikke
leveres til forretninger, som undersælger vejledende bruttopriser,
eller såfremt en eneproducent eller dominerende enkeltvirksom
hed af usaglige grunde nægter levering til visse virksomheder eller
typer af virksomheder, der herved i væsentlig grad hemmes i deres
erhvervsu dø velse.
§§ 14 og 15 vedrører tilsynets adgang til at foreskrive
faktureringspligt samt mærkning eller skiltning m. m. samt til
synets adgang til at fremkomme med indberetning til handels
ministeren vedrørende skadelige virkninger på det heromhandlede område, som tilsynet ikke har hjemmel til at afhjælpe.
Kapitel VI indeholder bestemmelser vedrørende tilsynets
adgang til at kræve meddelt de for dets virksomhed nødvendige
oplysninger (§ 16), beføjelser til at kræve uretmæssigt indvundet
udbytte indbetalt til statskassen (§ 17), regler om offentlighed
med hensyn til tilsynets afgørelser (§§ 18 og 20), tvangsmidler
(bøder) til gennemtvingelse af krav om anmeldelse i henhold
til forslagets §§ 6 og 7 (§ 21), tavshedspligt for rådets medlem
mer og direktoratets tjenestemænd (£ 22) og straffebestemmel
ser (§ 23).
§ 19. Klage over de af monopoltilsynet i henhold til denne
lov trufne afgørelser indgives til tilsynet, men kan forlanges
videresendt senest i løbet af 8 dage til et af ministeren for handel,
industri og søfart i dette øjemed nedsat nævn, bestående af en
formand, der skal opfylde betingelserne for at kunne beskikkes
til højesteretsdommer, og 2 andre medlemmer.
På derom fremsat begæring skal der gives klagerne adgang
til at gøre sig bekendt med det for nævnet foreliggende materiale,
forsåvidt dette ikke indeholder fortrolige oplysninger vedrørende
andre virksomheders forhold eller oplysninger, som ikke uden
skade for almindelige samfundsinteresser kan udleveres. På
derom fremsat begæring skal der endvidere gives klagerne ad-

538

Ikke-vedtagne lovforslag (handelsmin.)

1953/
/1954

gang til personligt møde for nævnet. Klagerne eller repræsen
tanter for monopoltilsynet må ikke overvære nævnets forhand
linger.
De nærmere regler for nævnets virksomhed fastsættes af
ministeren.
Nævnet har efter forhandling med ministeren adgang til at
antage medhjælp i det omfang, det skønnes fornødent, samt til
hos monopoltilsynet at indhente de til foreliggende klagers be
dømmelse nødvendige oplysninger.
Efter at monopoltilsynet har udtalt sig over vedkommende
klage, træffer nævnet afgørelse i sagen.
Spørgsmål om lovligheden af den trufne afgørelse kan,
inden 4 uger efter at afgørelsen er kommet til klagerens kund
skab, af denne indbringes for domstolene, jfr. grundlovens § 63,
under en for vedkommende landsret som første instans anlagt
sag. Har nævnet ændret monopoltilsynets afgørelse, har tilsynet
en tilsvarende adgang til at indbringe nævnets afgørelse for
domstolene under en mod klageren anlagt sag.
Forinden nævnets afgørelse foreligger, kan sager af den i
stk. 6 omhandlede art ikke indbringes for domstolene. Finder
indbringelse for landsretten ikke sted inden den i stk. 6 angivne
frist, er nævnets afgørelse endelig.
Indgivelse af klage over monopoltilsynets afgørelse har
ikke opsættende virkning.
I trustkommissionens betænkning er den gældende ankeord
ning gjort til genstand for nærmere omtale, og der er stillet forslag
om, at man bibeholder et ankenævn som det nuværende, men lader
dette få afgørelsen af sagerne, således at det bliver nævnet og
ikke ministeren, som træffer den endelige afgørelse.
De fleste af erhvervsorganisationerne har bifaldet forslaget om,
at det fremefter skal være nævnet, der træffer afgørelsen i anke
sager, men fra næsten alle sider er der fremsat ønske om, at der
bliver adgang til at indbringe nævnets afgørelse for de alminde
lige domstole.
Det foreslås herefter at ændre de hidtidige bestemmelser såle
des, at nævnet træffer afgørelse i sagen, men at spørgsmålet om
lovligheden af den trufne afgørelse, således som denne foreligger
efter nævnets behandling, vil kunne prøves af domstolene, hvor
imod rent skønsmæssige afgørelser, der ikke er udtryk for rets
anvendelse, vil være endelige. Det foreslås endvidere, at også
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monopoltilsynet får en tilsvarende — d. v. s. på samme måde af
grænset — adgang til for domstolene at indbringe nævnets af
gørelse i det omfang, hvori dette har tilsidesat den oprindelige
afgørelse fra tilsynet.
24—26 (kapitel VII) indeholder overgangs- og ikraft
trædelsesbestemmelser.
Ved fremsættelsen af lovforslaget afgav handelsministeren en
udførlig redegørelse for lovforslaget, og som afsluttende bemærk
ninger udtalte hun: „Det foreliggende lovforslag tager sigte på
normale forhold for erhvervslivet. Det forudsætter, at vi hverken
kommer ud i en udpræget prisstigningsperiode eller i egentlige
knaphedstilstande. Lovforslaget afvikler derfor de ekstraordinære
prisbestemmelser, men giver samtidig klarere regler, der muliggør
en mere effektiv indsats overfor misbrug af monopol og konkur
rencebegrænsning end den hidtidige lovgivning.“
Ved 1. behandling fremkom samtlige ordførere med indgående
udtalelser om deres partiers stilling til lovforslaget og til enkelt
heder deri.
Poul Hansen (Kalundborg) (S) udtalte, at gennemførelse af
forslaget vil være et vigtigt fremskridt i kampen mod monopo
lerne, mod urimelige priser og imod de private aftalers spærre
bomme for fri erhvervsudøvelse, idet det ikke retter sig mod det
sunde erhvervsliv, men mod de urimeligt høje indkomster, som
indvindes ved udbytning af befolkningen i dens egenskab af for
brugere. Han anbefalede lovforslaget til velvillig behandling.
Thorkil Kristensen (V) anbefalede lovforslaget til grundig og
fordomsfri behandling i et udvalg. Han lagde navnlig vægt på i
udvalget at få behandlet en væsentlig del af det store materiale
vedrørende bestående aftaler m. v. og henledte opmærksomheden
på, at arbejdet med dette store principielle reformspørgsmål burde
udføres meget grundigt og under så betryggende former som over
hovedet muligt.
Weikop (KF) fremkom med en række indvendinger mod lov
forslaget. Han udtalte, at hans parti kunne tilslutte sig, at man
søgte at opnå en betryggende kontrol med prisdannelse og truster,
men kun ved anvendelse af de nødvendige midler og kun ved
midler, der alene tager sigte på at hindre magtmisbrug og util
børlig udnyttelse af befolkningen.
Bertel Dahlgaard (RV) anbefalede lovforslaget til en saglig
udvalgsbehandling. Fra praktisk talt hele erhvervslivet var der
givet principiel tilslutning til nødvendigheden af en monopollov
givning, ligesom der ikke var rejst anke af betydning overfor den
gældende prisaftalelovs bestemmelser om monopolkontrol. Han
fandt, at der på den baggrund skulle være gode betingelser for
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opnåelse af et resultat på bredt grundlag under folketingets be
handling af forslaget.
Aksel Larsen (DK) oplyste, at man i hans parti var tilhængere
af en lovgivning på dette område, idet det var meget påkrævet,
at der skabtes grundlag for indgriben overfor urimelige priser og
betingelser. Han tilsagde sit partis positive medvirken til at få
den bedst mulige lovgivning på området og udtalte håb om, at
resultatet af folketingets arbejde ville blive en forbedring af han
delsministerens forslag.
Tholstrup (DR) udtalte skuffelse over indholdet af lovforslaget,
som han kritiserede på en række punkter. Han anbefalede det af
retsforbundet fremsatte forslag til lov om oprettelse af et nærings
frihedsråd til løsning af de heromhandlede problemer.
Udenfor rækken af ordførere fremkom Anker Lau (V) med et
indlæg, hvori han vedkendte sig, at man måtte have en lovgiv
ning om disse spørgsmål, men han var af den opfattelse, at en lov
i den foreslåede detaillerede form er overflødig i dag og vil være
hindrende for effektiviteten indenfor erhvervslivet. Han mente,
at prisloven af 1937 med visse ændringer ville være tilstrækkelig
til afhjælpning af de på dette område foreliggende problemer.
Efter at handelsministeren havde afgivet en foreløbig besvarelse
af en del af de rejste spørgsmål, en besvarelse, som bebudedes
uddybet under den foreslåede udvalgsbehandling, blev lovforsla
get henvist til et udvalg, der ikke nåede at afslutte sit arbejde
inden folketingsårets udløb.

30. Forslag til lov om bogføring. (Ministeren for han
del, industri og søfart Lis Groes). [A. sp. 1563].
Fremsat skriftligt i folketinget15/j (F. sp. 2369). 1. beh. 28/x
(F. sp. 2855). Partiernes ordførere: Brodthagen, Heick, NinnHansen, Rager, Alfred Jensen og Oluf Pedersen. Henvist til
udvalg på 17 medlemmer (Brodthagen, Urban Hansen, Hjort
næs, Erhard Jakobsen, Kai Jensen, Hans Knudsen, Johs. E.
Larsen [formand], Lars M. Olsen, Heick, Alfred Bøgh, Foged,
Thisted Knudsen, Øllgaard, Ninn-Hansen, Kristen Amby, Jør
gen Jørgensen (Ullerup) og Rager [næstformand]). Beretning
(B. sp. 1619) afgivet 1/10.
Lovforslaget tilsigtede først og fremmest en ajourføring og
modernisering af reglerne om bogføring med henblik på den
udvikling, som har fundet sted, siden den nugældende lov om
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bogføring af 10. maj 1912 gennemførtes. På enkelte punkter
betegner forslaget dog et klart brud med den gældende ordning.
Disse punkter vil blive omtalt nedenfor i forbindelse med en
kort gennemgang af lovforslagets indhold.
Lovforslaget bygger på en kommissionsbetænkning af 16.
oktober 1951, men afviger dog på enkelte punkter fra kommis
sionens udkast.
Samtidigt med nærværende lovforslag fremsattes som en
følge heraf det nedenfor omtalte forslag til lov om ændring i
konkursloven.
Om lovforslagets indhold bemærkes følgende:
§ 1 indeholder en udførlig fortegnelse over, hvem bogfø
ringspligten påhviler, og medfører en væsentlig udvidelse af kred
sen af bogføringspligtige virksomheder i forhold til den nugæl
dende lov, hvilket skyldes, at der er kommet nye virksomheds
arter frem, og at andre virksomhedsarter har fået en sådan
betydning, at det er skønnet naturligt at pålægge dem bog
føringspligt.
I kommissionen havde man bl. a. drøftet spørgsmålet om
landbrugets bogføringspligt.
Kommissionens flertal indstillede, at der skulle pålægges
landbrugsvirksomheder over en vis størrelse bogføringspligt, og
det blev yderligere foreslået, at denne pligt skulle indtræde efter
en overgangsperiode afhængig af virksomhedens størrelse. Et
mindretal i bogføringskommissionen udtalte sig imod, at der
pålagdes landbrugsvirksomheder bogføringspligt, mens et andet
mindretal anså det for mest formålstjenligt at anvende skatte
kommissionens bestemmelser om pålæggelse af regnskabspligt.
Da imidlertid finansministeriet ved en bekendtgørelse af 14.
januar 1954 i henhold til skattekontrolloven indførte regnskabs
pligt for visse ejere og brugere af landbrugsejendomme, skov
ejendomme, gartnerier, frugtplantager og planteskoler, blev
landbrug og lignende virksomheder ikke medtaget i lovforslaget.
I tilknytning til § 1 må nævnes § 2, der har følgende ordlyd:
„Ved kongelig anordning kan — efter indhentet erklæring
fra den eller de nærmest interesserede erhvervsorganisationer
— andre virksomheder end de i § 1 nævnte inddrages under den
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i nærværende lov foreskrevne bogføringspligt, såfremt dette
måtte skønnes hensigtsmæssigt.“
I forslagets §§ 3—11 findes, bestemmelser om bogførings
pligtens indhold^ disse bestemmelser er mere detaillerede end de
hidtidige, men opstiller iøvrigt kun, hvad man har anset for
at være naturlige krav til ordentlig bogføring. Bestemmelserne
er i forhold til den gældende bogføringslov ændret således, at
de harmonerer med moderne bogføringsmetoder og tillader
en videre udvikling af disse.
Som væsentligere ændringer i forhold til de nugældende
regler kan nævnes, at lovforslaget tager sigte på at ophæve be
stemmelsen om, at forretningsbøger skal autoriseres, samt på at
ophæve bestemmelsen om den særlige beviskraft, der hidtil har
været knyttet til ordentlig førte autoriserede forretningsboger. Som
det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, skyldes ophæ
velsen af autoriseringen rationaliseringshensyn og ophævelsen
af bestemmelsen om den særlige beviskraft, at en sådan regel
ikke harmonerer godt med retsplejelovens almindelige regler
om den frie bevisbedømmelse.
§ 7 indeholder i stk. 1 en bestemmelse om, at der skal
udarbejdes status ved bogføringspligtens indtræden, og inde
holder iøvrigt en række — tildels nye — regler for udarbejdelse
af årsregnskab og status.
§ 10 fastsætter ordensregler vedrørende bogføringen, og
§11 indeholder regler vedrørende opbevaringspligten for bøger
Og bilag.
§ 12 indeholder straffebestemmelser og fastslår, at straf
ansvar ikke kan bortfalde ved forældelse, sålænge pligten til
at opbevare det omhandlede regnskabsmateriale består.
I § 13 foreslås det, at loven skal træde i kraft den 1.
januar 1955.

Ved lovforslagets 1. behandling i folketinget gaves der fra for
skellig side udtryk for betænkelighed ved en del af forslagets be
stemmelser.
Mens Brodthagen (S) ikke fandt forslaget vidtgående nok og
navnlig var utilfreds med det forhold, at landbruget ikke var med
taget i kredsen af bogføringspligtige virksomheder, var de øvrige
partiers ordførere — med undtagelse af kommunisternes — be-
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tænkelige ved den kraftige udvidelse af kredsen af bogførings
pligtige og navnlig ved den i § 2 givne mulighed for ved kongelig
anordning at udvide kredsen yderligere.
På den anden side anerkendtes det fra alle sider, at en revision
af den gældende bogføringslov var ønskelig, og lovforslaget hen
vistes til behandling i et udvalg.
Udvalget afgav ikke betænkning.

31. Forslag til lov om ændringer i konkursloven.
(Ministeren for handel, industri og søfart Lis Groes). [A. sp.
1583].
Fremsat skriftligt i folketinget 15/i (F. sp. 2371). 1. beh. 28/L
(F. sp. 2855). Partiernes ordførere: Brodthagen, Heick, NinnHansen, Rager, Alfred Jensen og Oluf Pedersen. Henvist til
samme udvalg som forslag til lov om bogføring (se nærmest
foregående sag). Beretning (B. sp. 1619) afgivet VioLovforslaget fremsattes i tilknytning til og som en følge
af det ovenfor omtalte forslag til lov om bogføring.
Efter forslaget til lov om bogføring ophæves den gældende
bogføringslov af 1912 som helhed, og da denne lov i sin § 7
indeholder en ændret affattelse af konkurslovens § 45, ophæves
også denne paragraf, der fastslår, hvem der i konkurslovens
forstand må anses for handlende, fabrikant eller skibsreder. Da
der efter konkursloven gælder særlige regler for disse nærings
drivende, jfr. §§ 43, 44 og 46, er det nødvendigt ved en ny
lovbestemmelse at fastslå området for de anførte bestemmelser
i konkursloven. Lovforslagets gennemførelse vil bevirke, at disse
bestemmelser ligesom hidtil kommer til anvendelse på alle bog
føringspligtige. Da der ved bogføringslovforslaget er sket en ud
videlse af kredsen af bogføringspligtige personer, bliver følgen,
at disse særlige bestemmelser i konkursloven nu vil finde an
vendelse på videre kredse end hidtil. Denne udvidelse er imid
lertid anset for at være uden betænkelighed.
Ifølge lovforslaget får konkurslovens § 43 i overensstemmel
se hermed følgende affattelse:
„Når nogen, som efter lovgivningen er forpligtet til at føre
forretningsbøger eller for ikke længere end 1 år siden har udøvet
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virksomhed med sådan forpligtelse, har standset sine betalinger,
har enhver fordringshaver, så længe standsningen med betalin
gen varer, ret til at forlange skyldnerens bo taget under konkurs
behandling, uden at han behøver at føre andet eller videre
bevis for skyldnerens insolvens.“
Lovforslaget behandledes i folketinget sammen med det oven
for nævnte forslag til lov om bogføring. Under 1. behandling ud
talte den konservative ordfører Ninn-Hansen stærk betænkelig
hed ved den udvidelse af kredsen af personer, der omfattes af
konkurslovens §§ 43, 44 og 46, idet han betegnede loven som
ganske utidssvarende og i modstrid med erhvervenes interesser.
Det ville efter hans mening ofte være imod kreditorernes interesser
at søge en konkurs fremmet, idet en frivillig gældsordning i de
fleste tilfælde var at foretrække. Da §§ 44 og 46 til en vis grad
kunne siges at lette adgangen til konkurs, ville den foreslåede
lovændring efter hans opfattelse kunne bevirke en betydelig ud
videlse af antallet af konkurser, hvilket ville være uheldigt. NinnHansen efterlyste i denne forbindelse en revision af hele konkurs
loven.
Lovforslaget henvistes til samme udvalg som forslaget til lov
om bogføring. Udvalget afgav ikke betænkning.

32. Forslag til lov om anvendelsen af overskuddet
i visse krigsforsikringsforbund vedrørende løsøre m. v.
(Minister for handel, industri og søfart Lis Groes). [A. sp.
2635].
Fremsat skriftligt i folketinget 2/4 (F. sp. 4794). 1. beh.
21/4 (F. sp. 4892). Partiernes ordførere: Poul Hansen (Svend
borg), Anders Andersen, Foss, A. C. Normann, Aksel Larsen
og Søren Olesen. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Poul
Hansen (Svendborg), Boye Hansen, Poul Hansen (Kalundborg),
Urban Hansen, Per Hækkerup [formand], Peter Jørgensen,
Kjældgaard, Peter Nielsen, Anders Andersen, Vagn Bro, Frode
Carstensen, Arnth Jensen, Lorentzen, Foss, Hvidberg, Aksel
Møller og A. C. Normann [næstformand]). Beretning (B. sp. 1617)
afgivet Vxq.
Lovforslaget havde følgende indhold:
Såfremt der ved den endelige afvikling af Krigsforsikrin
gen af Løsøre, Krigsforsikringen af Landbrugets Løsøre og
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Krigsforsikringen af privat Indbo måtte fremkomme overskud,
hvis tilbagebetaling til de forsikrede efter vedkommende for
valtningsnævns skøn vil være forbundet med uforholdsmæssige
omkostninger, bemyndiges ministeren for handel, industri og
søfart til at godkende, at disse overskud af forvaltningsnæv
nene enten anvendes til almennyttige formål eller fordeles
blandt de erhvervsorganisationer, som nærmest repræsenterer
de grupper af personer og virksomheder, der har været med
lemmer af krigsforsikringsforbundene, til anvendelse i overens
stemmelse med disse organisationers almindelige formål.
Ved fremsættelsen af lovforslaget anførte ha,ndelsministeren
bl. a.:
„Lovforslaget tager sigte på krigsforsikringen af løsøre, krigs
forsikringen af landbrugets løsøre og krigsforsikrigen af privat indbo.
Indenrigs- og boligministeren har fremsat et tilsvarende lovfor
slag vedrørende krigsforsikringen af bygninger.
En række af de i sin tid under handelsministeriets forretnings
område oprettede krigsforsiltringsordninger er nu afviklede.
Det gælder:
1) Krigsforsikringen af lystfartøjer,
2) Krigsforsikringen af havne,
3) Krigsforsikringen af elektriske luftledningsanlæg for stærk
strøm,
4) Krigsforsikringen af landbrugsjord.
De samlede skader + renter og omkostninger i krigsforsik
ringen af lystfartøjer androg ca. 291 000 kr. De samlede skader
+ renter og omkostninger i krigsforsikringen af havne androg
ca. 3,9 mill. kr. I krigsforsikringen af elektriske luftlednings
anlæg udgjorde de samlede skader m. v. ca. 1,3 mill. kr.
Medens skaderne for de 3 førstnævnte forsikringsforbunds
vedkommende har kunnet dækkes gennem de opkrævede bidrag
fra de forsikrede, blev der for krigsforsikringen af landbrugsjord
ved lov af 4. juni 1947 om statstilskud til visse krigsforsikrings
forbund m. v. truffet den bestemmelse, at forsikringsbidragene
ikke skulle kunne overstige 5 pro mille af det beløb, efter hvilket
bidragspligten bestemmes, medens resten af skaderne skulle
dækkes af statskassen. Ved opkrævning af disse 5 pro mille
er indkommet 12 545 000 kr. Resten af skaderne, ca. 30,8 mill, kr.,
er betalt af statskassen. I dette beløb er indbefattet tankgravs
skader på ikke-landbrugsjord.
Som det fremgår af bemærkningerne til det fremsatte lov
forslag, nærmer afviklingen af de i lovforslaget omhandlede
krigsforsikringsforbund sig nu også sin afslutning..........
35
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De i krigsforsikringen af lystfartøjer, krigsforsikringen af
havne og krigsforsikringen af elektriske luftledningsanlæg opkrævede bidrag har kunnet afpasses nøje efter de indtrådte
skader, dels fordi bidrag først blev opkrævet, efter at alle ska
derne var opgjort, dels fordi man nøje kendte de værdier, på
grundlag af hvilke bidragene skulle fordeles.
I de 3 forbund, som lovforslaget tager sigte på, har forholdene
ligget anderledes, idet man ikke nøje har kendt de værdier, på
grundlag af hvilke bidragene skulle opkræves. Man har måttet
skønne herover, og da forvaltningsnævnene selvfølgelig nødig
ville komme i den situation at skulle foretage ekstra opkrævninger,
har man ment at måtte fastsætte bidragsprocenten så højt,
at man kunne være sikker på at være på den rigtige side.
De opkrævede bidrag andrager i krigsforsikringen af løsøre
26,3 pro mille, i krigsforsikringen af landbrugets løsøre 1 pro
mille og i krigsforsikringen af privat indbo 6 pro mille af de
bidragspligtige værdier.
Da de beløb, på grundlag af hvilke bidragene blev beregnet,
viste sig at være større end antaget, og da bidragene er indgået
betydelig bedre, end man turde håbe på, har forsikringsforbundene
fået flere penge ind end forudsat. Til de endelige overskuds stør
relse har også medvirket den omstændighed, at afviklingen af
forbundene er trukket længere ud end ventet, således at der
er blevet indtjent ret store rentebeløb..........
Med hensyn til begrundelsen for, at man ikke mente at burde
gå til en tilbagebetaling til de forsikrede af de for meget opkrævede
bidrag, tillader jeg mig at henvise til bemærkningerne til lovfor
slaget og skal hertil kun føje, at de beløb, der ville kunne blive
tale om at tilbagebetale, i almindelighed ville blive så små, at
de ikke kan antages at spille nogen økonomisk rolle for de på
gældende............
Med hensyn til begrundelsen for den af de forskellige forvalt
ningsnævn foreslåede fordeling af de forventede overskud skal
jeg oplyse, at forvaltningsnævnene for krigsforsikringen af løsøre
og krigsforsikringen af landbrugets løsøre herom har anført, at
man ved at fordele overskuddene til de erhvervsorganisationer,
der er repræsenteret i forvaltningsnævnene, vil opnå, at over
skuddene stilles til rådighed for organisationer, der kan anses
som naturlige repræsentanter for de erhvervskredse, fra hvilke
bidragene stammer. Da disse organisationer derhos, som det
fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, har erklæret at ville
anvende deres andele i overskuddene til formål, der kan siges at
tjene disse erhvervs almene interesser, må det anses for forsvar
ligt overfor bidragsyderne at anvende de af disse forbund fore
slåede overskud som af forvaltningsnævnene indstillet.
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Forsåvidt angår krigsforsikringen af privat indbo, er der
ingen organisationer, der kan anses som naturlige repræsentanter
for de forsikrede, og man måtte derfor finde formål, der kunne
siges at komme hele befolkningen tilgode. Sådanne formål har
man ment at finde i sygdomsbekæmpelse, uddannelse af ungdom
men og dygtiggørelse af landets husmødre, som forvalter en
væsentlig del af vor nationalindkomst.“
Af udtalelserne ved lovforslagets 1. behandling fremgik det,
at der herskede stærkt delte meninger om, hvordan de i lovfor
slaget omhandlede krigsforsikringsforbunds overskud burde
anvendes.
Det udvalg, der fik sagen til behandling, nåede da heller
ikke til ende med sine overvejelser inden folketingsårets slutning.

33. Forslag til lov om ændring i helligdagsloven.
(Justitsminister Hans Hækkerup). [A. sp. 1961].
Fremsat skriftligt i folketinget 4/2 (F. sp. 3082). 1. beh. 10/2
(F. sp. 3220). Partiernes ordførere: Jens Hansen, Foged, Marie
Antoinette von Lowzow, Kirsten Gloerfelt-Tarp og Aksel Lar
sen. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Jens Hansen, Nina
Andersen [formand], Bladt, Leonhard Hansen, Hjortnæs, Lind
berg, Mørk, Viola Nørløv, Foged, Vagn Bro, Marius Buhl, Arnth
Jensen, Sønderup, Marie Antoinette von Lowzow, Fanger, Gottschalck-Hansen og Kirsten Gloerfelt-Tarp [næstformand]). Be
retning (B. sp. 1591) afgivet 27/9.
Lovforslaget tilsigtede en ændring af lovens § 3, stk. 1,
der indeholder de almindelige regler om, i hvilket omfang der
kan afholdes forlystelser o. lign, på folkekirkens helligdage. Der
imod berørte det ikke bestemmelserne i lovens § 3, stk. 2, om
forbud mod forlystelser på de såkaldte „store“ helligdage —
1. juledag, skærtorsdag, langfredag, påskelørdag, 1. påskedag
og 1. pinsedag samt juleaftensdag efter kl. 16.
Efter § 3, stk. 1, i den gældende helligdagslov kan teaterog biografforestillinger, koncerter og væddeløb på helligdage
principielt først afholdes fra kl. 16. Der er dog i loven tillagt
justitsministeren bemyndigelse til at tillade, at væddeløb, efter
middagsforestillinger af højere art på faste teatre samt inden
dørs koncerter af højere art afholdes allerede fra kl. 14. Tilsva35*

548

Ikke-vedtagne lovforslag (justitsmin.)

1953/i954

rende dispensationsbeføjelse findes derimod ikke, forsåvidt an
går biografiorestillinger.
Lovforslaget gik ud på at ændre disse regler således, at
alle teater- og biografforestillinger samt indendørs koncerter
uden særlig dispensation skulle kunne finde sted fra kl. 14, og
at bemyndigelse til at tillade væddeløb fra kl. 14 blev tillagt
politiet.
Ved fremsættelsen af lovforslaget udtalte justitsministeren
bl. a.:
„Det er en såre beskeden ændring af helligdagsloven, der her
foreslås, og det er med en vis resignation, at jeg fremsætter dette
forslag. Efter mit skøn kunne meget tale for det regeringsforslag,
der blev fremsat i 1936, hvorefter den eneste begrænsning af for
lystelserne på søn- og helligdage skulle være den, at gudstjenesten
ikke måtte forstyrres. Regeringen har afstået herfra; vi har be
grænset os til en ajourføring af loven og håber derfor, at forslaget
kan vinde almindelig tilslutning.
I bemærkningerne til forslaget er der gjort nærmere rede for
de overvejelser, der danner baggrunden for de foreslåede ændrin
ger. Jeg skal derfor her indskrænke mig til at fremhæve, at justits
ministeriet — således som forholdene har udviklet sig siden
helligdagslovens vedtagelse i 1936 — ikke længere finder det sag
ligt forsvarligt at opretholde en forskellig behandling af teatre og
biografer i relation til helligdagslovens regler om forlystelser og
ikke finder det muligt — navnlig ikke administrativt — i relation
til denne lov at have forskellige regler for forestillinger af højere
eller mindre høj karakter.
Som det endvidere fremgår af bemærkningerne, har der været
ført forhandlinger mellem justitsministeriet og kirkeministeriet
om lovforslaget, særlig med henblik på, om biografforestillinger
skulle kunne påbegyndes kl. 14 — således som det foreslås i lov
forslaget — eller først kl. 15. Jeg vil i denne forbindelse fremhæve,
at spørgsmålet om tidspunktet nødvendigvis må ses i sammen
hæng med de gældende regler. Efter disse kan der jo — som jeg
nævnte før — i et vist omfang gives teatre tilladelse til at begynde
deres forestillinger på søn- og helligdage allerede kl. 14. Når man
nu er af den opfattelse, at teatre og biografer bør være ligestillet
i relation til helligdagsloven, medfører dette efter min mening som
en nødvendig konsekvens, at begyndelsestidspunktet — som fore
slået — må sættes til kl. 14. Det bør jo, såvidt jeg kan se, ikke
kunne komme på tale at skærpe loven, forsåvidt angår teatrene,
således at de nu først skulle kunne begynde kl. 15.“
Lovforslaget mødte i folketinget en velvillig indstilling fra
socialdemokratiet, det konservative folkeparti, det radikale ven-
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stre og kommunisterne, omend flere af ordførerne for disse partier
tog forskellige forbehold og mente, at den samlede helligdagslov
givning burde tages op til revision. Venstres ordfører stillede sig
mere reserveret overfor lovforslaget. Udenfor ordførernes kreds
gik Gottschalck-Hansen (KF) imod lovforslaget, som efter hans
opfattelse burde forkastes. Også indenfor andre partier var
meningerne om lovforslaget noget delte. På foranledning af Aksel
Møller (KF) fremsatte kirkeministeren følgende udtalelse om det:
„Da jeg er blevet spurgt så direkte om min stilling til lovforslaget,
vil jeg sige, at jeg personlig ikke vil være bekymret ved tanken
om, at lovforslaget skulle gå igennem i den foreliggende form. Jeg
tror, at det er ganske anderledes ting, der truer helligdagen, og
hvorved man løber fare for, at folk mister respekten for kirken,
end om der åbnes adgang for mennesker til at søge den form for
adspredelse, der for dem er naturlig på deres fridag. Jeg tror abso
lut ikke på, at man vinder noget som helst på åndens område ved
at sætte skranker op for folkets frihed, og jeg personlig nærer som
sagt ingen bekymring, selvom denne lille ændring i vor helligdags
lovgivning skulle gå igennem.“
Lovforslaget henvistes efter 1. behandling til et folketings
udvalg, der modtog et meget stort antal indsigelser mod lovfor
slaget fra kirkelige kredse. Udvalget afgav ikke betænkning.

34. Forslag til lov om „Ungdommens uddannelsesfond”s forvaltning og virksomhed. (Ændring af lov nr. 217
af 7. juni 1952). (Undervisningsminister Bornholt). [A. sp. 2285].
Fremsat mundtligt i folketinget 10/3 (F. sp. 3922). 1. beh.
18/3 (F. sp. 4308). Partiernes ordførere: Per Hækkerup, Henry
Christensen, Karl Olsen, Jørgen Jørgensen (Lejre), Alfred
Jensen og Søren Olesen. Henvist til udvalg på 17 medlemmer
(Per Hækkerup, Kaj Andresen [formand], Victor Gram, Horn,
Hougaard [næstformand], Peter Jørgensen, M. Larsen, Lars
M. Olsen, Henry Christensen, Givskov Christensen, Heick,
Kr. Juul, Krogh, Karl Olsen, Hvidberg, Ninn-Hansen og
Jørgen Jørgensen (Lejre). Beretning (B. sp. 1615) afgivet VioIfølge § 6 i lov nr. 217 af 7. juni 1952 (årbog 1951—52, side
377) skulle lovgivningen om ungdommens uddannelsesfond op
tages til revision i folketingsåret 1954—55,
I overensstemmelse hermed fremsattes nærværende lov-
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forslag, for hvis formål og indhold undervisningsministeren gav
en udførlig redegørelse ved fremsættelsen.
Lovforslaget byggede, efter hvad ministeren anførte, på
ovennævnte lov af 7. juni 1952.
„Denne lov, hvorefter der årligt udbetales 1% mill. kr. til
ubemidlede dygtige og evnerige unge, der søger uddannelse ved
offentlige anerkendte læreanstalter og fagskoler, har i nogen
grad lettet de unges økonomiske muligheder for at få en videre
uddannelse, men i et altfor beskedent omfang. Det er således
kun en stærkt begrænset kreds af unge, der har kunnet komme
i betragtning ved uddelingen af fondens midler. Man har således
måttet se helt bort fra et grundlæggende uddannelsesområde
som gymnasieundervisningen.
Man har endvidere udelukket al aftenundervisning fra at
komme i betragtning, ligesom man har begrænset kredsen ved
at udskyde al dagundervisning, der ikke strækker sig over
mindst i/2 år; endelig har man — hvad der må forekomme selv
følgeligt — udelukket alle uddannelsesområder, hvor de i for
vejen tilstedeværende understøttelsesmidler svarer til eller over
stiger de understøttelser, som — inklusive støtten fra uddannel
sesfonden — kan opnås indenfor de af fonden støttede uddan
nelsesområder.
I kraft af de således foretagne kraftige beskæringer af de
uddannelsesområder, der kan komme i betragtning ved forde
lingen af uddannelsesfondens midler, repræsenterer de lærean
stalter, skoler m. v., der er inddraget under fondens støttevirk
somhed, kun ca. 19 000 elever ialt. Dette elevtal er dog så stort,
at der — når bortses fra de 10 pct. af fondens midler, der er
ydet som lån — kun har kunnet ydes et støttebeløb af fonden
på ca. 70 kr. årlig i gennemsnit pr. elev.............
Uddannelsesfondens nuværende økonomiske forhold giver
imidlertid ingen mulighed for en udvidelse af fondens virksom
hed. Fonden råder over en kapital, der, efter at uddelingen for
1953—54 har fundet sted, kun andrager godt 7 mill. kr. Fondens
indtægter hidrører alene fra kapitalens renteafkastning og fra
overførsel af en eventuel sidste rest fra tipstjenestens overskud.
Dette overførselsbeløb fra tipstjenesten har været stadig da-
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lende, og i 1953 har der slet intet kunnet overføres. Det kan
derfor forudses, at fondens midler — ved uddeling af det i loven
fastsatte beløb af 1% mill. kr. årlig — vil være opbrugt i løbet
af 6—7 år.
Det vil herefter være ganske klart, at der må sikres fonden
nogle mere stabile indtægter, end tipsmidlerne har vist sig at
være. Og ikke blot må de være mere stabile. De må som nævnt
også være af en ganske anden størrelsesorden end de 1% mill,
kr., der i øjeblikket kan uddeles.
Det grundlag, nærværende lovforslag bygger på, er ung
domskommissionens betænkninger. Der sigtes dog ikke på en
øjeblikkelig opfyldelse af kommissionens forslag, men kun mod
understøttelser, der for de fleste uddannelsesområders vedkom
mende ligger på ca. halvdelen af kommissionens forslag.
Men selv til opnåelse af dette foreløbige mål kan man........
næppe nøjes med mindre end 10—12 mill. kr. årlig.
Disse midler foreslås tilvejebragt ved en ændring i loven
af 10. april 1922 om afgift af arv og gave, således at et beløb
svarende til 20 pct. af de årlige arve- og gaveafgifter overføres
til uddannelsesfonden som indtægt. Forslag herom fremsættes
i dag af finansministeren i forbindelse med et forslag om for
højelse af visse kategorier af arveafgifter. Fondens herfra hid
rørende indtægter anslås til mellem 9 og 9% mill. kr. årlig.
Endvidere vil handelsministeren i nær fremtid ved frem
sættelse af forslag til ændring af loven af 20. juli 1943 om krigs
forsikring af privat indbo bringe i forslag, at der tilføres fonden
en kapitalformue på 4% mill. kr. hidrørende fra krigsforsikrings
præmier, for hvilke der ikke er blevet anvendelse efter deres be
stemmelse.
Allerede nu råder fonden imidlertid som nævnt over en
kapital på godt 7 mill, kr., således at den samlede kapitalfor
mue må påregnes at blive på 11 à 12 mill. kr. Renteafkastningen af denne formue — eventuelt i forbindelse med et muligt
overførselsbeløb fra tipsmidlerne — skulle kunne bringe fondens
samlede årlige indtægter op på ca. 10 mill. kr. Kapitalformuens
væsentligste opgave vil dog være at danne en reservefond, på
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hvilken der kan trækkes i finansår, hvor behovet for støtte ikke
kan dækkes af de løbende indtægter.“
Lovforslaget mødte i folketinget overvejende tilslutning fra
socialdemokratiet, det konservative folkeparti, hvis ordfører dog
tog afstand fra den forudsatte forhøjelse af arveafgiften, det radi
kale venstre og kommunisterne, omend med forskellige forbehold
med hensyn til de principper, som lovforslaget byggede på. Særlig
skal nævnes, at Aljred Jensen (DK) langtfra fandt forslaget vidt
gående nok til at muliggøre den tilsigtede demokratisering af ud
dannelsen. Henry Christensen (V) var også forhandlingsvillig,
men på væsentlige punkter kritisk indstillet overfor lovforslaget,
idet han — bortset fra selve finansieringsformen — bl. a. gjorde
gældende, at det stillede for store krav til samfundet, og at studie
hjælpen i større omfang end foreslået burde ydes som lån i stedet
for som legater. Ud fra synspunkter, der på flere punkter var
sammenfaldende med venstres, fandt Søren Olesen (DR) heller
ikke lovforslaget tilfredsstillende i den foreliggende form. Han
mente navnlig, at det ville favorisere den akademiske ungdom
på den øvrige ungdoms bekostning.
Efter at lovforslaget havde været gjort til genstand for en
indgående forhandling, henvistes det til et udvalg, der ikke nåede
til ende med sagens behandling inden folketingsårets slutning.

35. Forslag til lov om ændring af lærerlønnings
loven og lov om statstilskud til Københavns kommunale
skolevæsen (om refusion af kommunernes udgifter til
lærerløn Og -pension rn. rn.). (Undervisningsminister Born
holt). [A. sp. 3217].
Fremsat skriftligt i folketinget n/5 (F. sp. 5148). 1. beh.
20/5 (F. sp. 5464). Partiernes ordførere: Kai Jensen, Alfred
Bøgh, Poul Møller, Bertel Dahlgaard, Alfred Jensen og Oluf
Pedersen. Henvist til samme udvalg som forslag til lov om
skat til staten af indkomst, formue og kapitalvinding m. fl.
lovforslag (se side 464).
I forbindelse med forslagene til ny statsskattelov og ny
kommuneskattelov, hvorved den fælleskommunale udlignings
fond foresloges ophævet, fremsattes tillige en række lovforslag
om regulering og forenkling af de gældende regler om offentlige
udgifters og indtægters fordeling mellem stat og kommuner.
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Et led heri var nærværende forslag om at begrænse antallet af
de mange særlige fordelingsnormer, der nu er gældende med
hensyn til udgifterne til lærerløn og -pension.
Forslaget tilsigtede desuden at tilvejebringe en ændret
fordeling af udgifterne til lærerløn og -pension indenfor det
kommunale skolevæsen, så at udgifterne alene fordeles på
staten og kommunerne, mens amtskommunernes deltagelse i
disse udgifter gennem skolefondene skulle bortfalde.
Endelig indeholdt lovforslaget en ændring af de ved lærer
lønningsloven af 12. juli 1946 fastsatte bestemmelser om
statens tilskud til lærerløn og -pension som følge af den foreslåede
ophævelse af den fælleskommunale udligningsfond.
Lovforslagets regler gik — forsåvidt angår kommuner
udenfor København — principielt ud på, at statens tilskud til
kommunernes udgifter til lærerlønninger fastsættes til at
udgøre 80 pct. af den samlede lærerlønsudgift, at skolefondenes
deltagelse i den kommunale skoles løn- og pensionsudgifter
bortfalder, og at staten overtager hele pensionsudgiften og
80 pct. af ventepengeudgiften.
Statstilskuddet til kommunernes lærerlønsudgifter omfatter
efter forslaget de almindelige løndele, der indgår i den faste
lærerløn: grundløn, alderstillæg, det almindelige pensionsgivende
løntillæg, reguleringstillægget og eventuelle midlertidige og
særlige tillæg samt stedtillægget, herunder. også det særlige
sønderjyske stedtillæg, og udredes med 80 pct. af alle løndelene,
uanset at nogle af disse hidtil har været afholdt af staten alene
(alderstillæggene og det særlige sønderjyske stedtillæg) eller af
kommunen alene (stedtillægget).
Det særlige sønderjyske bestillingstillæg, der er tillagt
de ved genforeningen ansatte tjenestemænd, og det personlige
tillæg, der i henhold til lærerlønningslovens § 19 kan tillægges
lærere, der på grund af sygdom eller anden utilregnelig årsag
overgår til en lavere lønnet stilling, udredes som hidtil fuldt
ud af staten.
Det personlige tillæg efter lærerlønningslovens § 43, stk. 4,
og det personlige tillæg efter lærerlønningslovens § 48, stk. 4,
samt honoraret til stadsskoleinspektørerne indgår under den
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nye 80 pct. refusionsordning, uanset at det først nævnte tillæg
under den hidtidige ordning har været udredet fuldtud af staten.
Statens tilskud til kommunernes vikar- og vakanceud
gifter samt konstitutionshonorar forhøjes efter forslaget til at
udgøre 80 pct. af udgiften.
Kommunernes udgift til overtimebetaling omfattes som
almindelig regel ikke af den nye refusionsordning og må som
hidtil udredes af kommunerne alene. Den særlige ordning,
hvorefter staten refunderer kommunerne halvdelen af over
timebetalingen til lærere, der under vakance tager et vakant
embedes timer som overtimer, vil blive opretholdt, og statens
andel i udgiften udgør i disse tilfælde 80 pct.
Ledertillæggene til første- og enelærere ved landsbyord
nede skoler og vederlaget til faglærere udredes som hidtil af
kommunerne alene.
De særlige kommunale løntillæg i henhold til lærerløn
ningslovens § 36 omfattes som hidtil ikke af tilskudsordningen.
Efter forslaget fritages skolefondene helt for at deltage i
lærerløns- og pensionsudgifterne indenfor den kommunale
skole.
Den hidtidige ordning, hvorefter kommunerne deltager i
udredelsen af ventepengeudgiften, opretholdes, men statens
andel i udredelsen af ventepengeudgiften forhøjes til 80 pct.
Mens statstilskuddet til Københavns kommunes skolevæsen til
lærerløn og pension under eet efter den gældende tilskudsord
ning ydes med et beløb svarende til det gennemsnitlige stats
tilskud pr. barn, som landets øvrige kommuner modtager som
tilskud til lærerløn og pension, gik forslaget ud på, at stats
tilskuddet til Københavns kommune til lærerløn fremtidig skulle
være af samme størrelse som det gennemsnitlige statstilskud
pr. barn, som Frederiksberg, Gentofte og de større købstæder
med mindst 75 000 indbyggere modtager som statstilskud til
lærerløn, og at statstilskuddet til lærerpension skulle udgøre
samme procentdel af det beregnede tilskud til lærerløn som for
samtlige kommuner udenfor København under eet.
Lovforslaget henvistes efter 1. behandling i folketinget lige
som de samtidig fremsatte skattelovsforslag m. v. til et udvalg,
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der ikke nåede at afgive betænkning inden folketingsårets
slutning.

36. Forslag til lov om ændring i lov nr. 171 af
31. marts 1953 om valg til folketinget. (Af Steen, Bertel
Dahlgaard, Aage Fogh, Jørgen Jørgensen (Lejre) og Skytte).
[A. sp. 121].
Fremsat mundtligt i folketinget 14/10 (F. sp. 38). 1. beh.
27/10 (F. sp. 456). Partiernes ordførere: Holger Eriksen, Harald
Nielsen, Poul Sørensen, Steen, Alfred Jensen og Hans Hansen
(Rørby). 2. beh. 8/12 (F. sp. 1568). 3. beh. 15/12 (F. sp. 1936).
I valglovens § 43 bestemmes, at et parti kun kan få andel
i tillægsmandaterne, hvis det enten har opnået mindst et kreds
mandat eller i landet som helhed har opnået mindst 60 000
stemmer eller indenfor hvert af de tre områder, som landet er
inddelt i, har opnået mindst lige så mange stemmer som det
gennemsnitlige antal gyldige stemmer, der i området taget som
helhed er afgivet pr. kredsmandat.
I stedet foresloges det i nærværende lovforslag — i overens
stemmelse med, hvad der allerede under valglovsforslagets be
handling i den foregående samling var stillet ændringsforslag
om fra radikal side (årbog 1952—53, side 261) — at ethvert i
valget deltagende parti skulle kunne komme i betragtning ved
fordelingen af tillægsmandaterne, når det enten havde opnået
et kredsmandat eller indenfor et af de tre områder havde op
nået mindst lige så mange stemmer, som i gennemsnit var
afgivet pr. mandat (kreds- og tillægsmandater) i landet som
helhed.
Som ordfører for forslagsstillerne gjorde Steen ved fremsæt
telsen af lovforslaget tilsvarende synspunkter gældende som ved
valglovsforslagets behandling, og han udtalte håbet om, at et
tilstrækkelig stort antal medlemmer ville erkende, „at de bestem
melser, der ved sidste valglovsrevision blev indsat i loven, alle
rede ved det første valg, hvor de var gældende, virkede på en
måde, der er lidet stemmende med det, som er forholdstalsvalg
mådens idé, mening og formål, nemlig at sikre en ligelig repræsen
tation for de forskellige anskuelser blandt vælgerne; dette kan
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med rette siges, når et parti opnår et stemmetal på 58 500,
svarende til 4 mandater, uden at opnå nogen repræsentation.“
Lovforslaget mødte ikke tilslutning hos indenrigs- og bolig
ministeren og heller ikke hos ordførerne for de tre største partier,
hvorimod de øvrige ordførere støttede det.
Ved lovforslagets 3. behandling erklærede såvel Tesdorpf
(KF) som Ninn-Hansen (KF), at de hverken ville stemme for
eller imod lovforslaget, der efter forhandlingens slutning ved
navneopråb forkastedes med 121 stemmer mod 27 (RV, DK og
DR samt Ellen Poulsen (V) og Carsten Raft (KF)). 4 medlemmer
tilkendegav, at de hverken stemte for eller imod (From (V),
Thisted Knudsen (V), Ninn-Hansen (KF) og Tesdorpf (KF)).
27 medlemmer var fraværende. Forslaget var dermed bortfaldet.

37. Forslag tiJ lov om ændringer i folkeforsikrings
loven om forhøjelse af grundbeløbene, forhøjelse af
renten med tillæg i kommunegrupperne II og III til
samme størrelse som i kommunegruppe I samt om
forhøjelse af brændselstillæg, invaliditetstillæg og lom
mepenge til rentemodtagere på alderdomshjem. (Af
Ragnhild Andersen, Aksel Larsen, Alfred Jensen m. fl.). [A. sp.
123].
Fremsat mundtligt i folketinget 14/10 (F. sp. 40). 1. beh.
23/10 (F. sp. 386). Partiernes ordførere: Kaj Andresen, Søren
Andersen, Poul Sørensen, Svend Jørgensen, Ragnhild Ander
sen og Søren Olesen. Henvist til samme udvalg som forslag til
lov om en særlig ydelse til alders- og invaliderentemodtagere
m. fl. (se side 254). Betænkning (B. sp. 45) afgivet 25/n. (Ord
fører: Kaj Andresen). 2. beh. 1f12 (F. sp. 1333).
Lovforslaget havde følgende indhold:
§ 1. I § 39, stk. 1, og § 40, stk. 1, 2, 3 og 6, forhøjes de
fastsatte grundbeløb og tillæg for rentemodtagere i „Købstæder
m. m.“ og „I det øvrige land“ til samme størrelse som grund
beløb og tillæg for rentemodtagere i „Københavns, Frederiksberg
og Gentofte kommuner“.
De hidtidige satser og bestemmelser i § 39, stk. 1 og 2,
§ 40, stk. 1, 2, 3 og 6, omhandlende lavere grundbeløb og lavere
ventetillæg, invaliditetstillæg, bistands-, pleje- og ægteskabs-
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tillæg til alders- og invaliderentemodtagere, bosiddende i
købstæder og landkommuner, udgår.
§ 2. De i § 39, stk. 1, fastsatte grundbeløb forhøjes med
følgende beløb:
Til ægtepar, når begge opfylder betingelserne for
at få rente, med.................................................. 300 kr. årlig.
Til enlige personer samt ægtepar, når kun den
ene af ægtefællerne opfylder betingelserne,
med....................................................................... 200 - — .
§ 3. Det i § 40, stk. 2, fastsatte tillæg for invaliditet for
højes til det dobbelte.
§ 4. Det i § 40, stk. 7, fastsatte brændsélstillæg på 18 hl
koks til enlige og ægtepar forhøjes til 25 hl.
§ 5. De i § 54, stk. 3, fastsatte lommepenge til rentemod
tagere på alderdomshjem med bopæl i „Købstæder m. m.“ og
„I det øvrige land“ forhøjes til samme størrelse som lomme
penge til rentemodtagere i „Københavns, Frederiksberg og
Gentofte kommuner“.
De hidtidige bestemmelser om lavere lommepenge til
rentemodtagere i købstæder og landkommuner udgår.
§ 6. De i § 54, stk. 3, fastsatte lommepenge til rentemod
tagere på alderdomshjem forhøjes med 42 kr. årlig.
§ 7. Denne lov træder straks i kraft.
Ved fremsættelsen af lovforslaget i folketinget udtalte Petra
Petersen (DK) som ordfører for forslagsstillerne bl. a. :
„Lovforslaget indeholder synspunkter og ændringer, som mit
parti ved tidligere lejligheder har gjort gældende og stillet forslag
om.
Vi foreslår at forhøje grundbeløbene til alders- og invalide
rentemodtagere med 200 og 300 kr. årlig til henholdsvis enlige
og ægtepar. Det samme forslag fremsatte mit parti forud for
folketingsvalget i foråret, og det svarer som bekendt til første
rate i den socialdemokratiske skitse til folkepension. Ikke desto
mindre blev forslaget stemt ned af folketingets øvrige partier.
Mit parti fremsatte det påny — og denne gang skriftligt —
da folketinget var indkaldt den 1. september i år. Desværre fik
det samme kranke skæbne som mit partis andre forslag ved den
lejlighed: det kom slet ikke til behandling. Forslaget har dog
ingenlunde mistet sin aktualitet; tværtimod må man sige, at
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større og større befolkningskredse giver udtryk for utilfredshed
med de trange kår, der bydes vore alders- og invaliderentemodtagere. Alle politiske partier gik da også til valg på løfter og
programmer, der lovede forbedringer til vore gamle og invalider.
Et andet forslag går ud på at fordoble tillægget for invaliditet,
hvis størrelse i dag i henhold til kommunegruppeinddelingen er
276 kr. i kommunegruppe I, 264 kr. i kommunegruppe II og 252 kr.
i kommunegruppe III. Også dette forslag er kendt af folketinget,
idet vi fremsatte det sidste efterår. Forslaget om at forhøje
brændselstillægget med 7 hl til ialt 28 hl stillede vi ved samme
lejlighed.
Vore forslag blev dengang afvist, uanset at alders- og invalide
rentemodtagerne sendte nødråb til folketinget, hvori de anmo
dede om at få disse beskedne ændringer gennemført.
Vort forslag om at forhøje lommepengene til rentemodtagere
på alderdomshjem er heller ikke noget nyt; det stillede vi sidste
efterår.“
Ved sagens 1. behandling tog socialministeren afstand fra
det kommunistiske lovforslag, som han henstillede til forslags
stillerne at tage tilbage, „idet de forslag, der stilles, efter min
mening må indgå i den forhandling, der foregår i folkeforsikrings
kommissionen, hvis arbejde jeg, sådan som jeg nævnte i min
forelæggelsestale forleden, har anmodet om må blive fremskyn
det.“
Det udvalg, der fik lovforslaget til behandling, indstillede det
til forkastelse.
I overensstemmelse hermed nedstemtes lovforslaget ved 2. be
handling paragraf for paragraf med samtlige øvrige stemmer
mod kommunisternes. Det var dermed bortfaldet.

38. Forslag til lov om bortfald af omsætningsaf
giften af motorkøretøjer. (Af Tholstrup). [A. sp. 463].
Fremsat mundtligt i folketinget 27/10 (F. sp. 423). 1. beh.
13/n (F. sp. 912). Partiernes ordførere: Horn, From, Stæhr
Johansen, Kirkegaard og Tholstrup. 2. beh. 18/n (F. sp. 1039).
3. beh. 20/n (F. sp. 1081).
Lovforslaget, der var i overensstemmelse med et tidligere
af samme forslagsstiller fremsat lovforslag (årbog 1952—53,
side 491), havde følgende indhold:
§ 1. Den i lov nr. 25 af 31. januar 1946 om omsætnings
afgift af motorkøretøjer med senere ændringer, jfr. lovbekendt-
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gørelse nr. 72 af 5. marts 1951, lov nr. 193 af 30. maj 1952
og lov nr. 58 af 31. marts 1953 om forlængelse af gyldigheden
af forskellige forbrugsafgifter m. v., omhandlede afgift ned
sættes i tiden 1. januar 1954—30. juni 1955 som i § 2 anført
og bortfalder fra 1. juli 1955.
§ 2. Den ved lov nr. 436 af 19. november 1950, jfr. lov
nr. 193 af 30. maj 1952 og lov nr. 58 af 31. marts 1953, foreforetagne forhøjelse af omsætningsafgiften bortfalder med ud
gangen af december måned 1953, og den herefter fra 1. januar
1954 gældende afgift nedsættes i tiden 1. juli 1954—30. juni
1955 til halvdelen.
§ 3. Denne lov træder i kraft straks.
Forslagsstilleren gjorde ved fremsættelsen gældende, at Dan
mark var det land, der havde den højeste omsætningsskat ved
køb af en ny bil, og at man snarest muligt burde se at komme
af med denne afgift, der stammede fra en tid, da bilkørsel betrag
tedes som luksus. „Imidlertid går mit forslag ikke ud på at
afskaffe motorskatten på een gang, men det indeholder en af
trapning, som tages i tjeneste til et andet formål, nemlig at
nedsætte tempoet for køb af biler ved en frigivelse, som jeg håber
kan gennemføres i den nærmeste fremtid, f. eks. efter mit forslag
til beslutning om frigivelse af importen af motorkøretøjer fra
lande, der er tilsluttet den europæiske betalingsunion.“
Finansministeren afviste lovforslaget. Dels ville det være
vanskeligt at skaffe staten erstatning for de penge, den måtte
give afkald på, om lovforslaget gennemførtes, dels arbejdede
motorafgiftskommissionen med spørgsmålet om, i hvilket omfang
man skal anvende henholdsvis benzinafgift, vægtafgift og om
sætningsafgift af motorkøretøjer. Det var derfor for tidligt at
tage stilling til sagen.
De partiordførere, der havde ordet efter forslagsstilleren,
gik ligeledes imod lovforslaget. Dette forkastedes ved 3. behandling
med 126 stemmer mod 6 (DR), idet 2 medlemmer (de grønlandske
repræsentanter) afholdt sig fra at stemme. Lovforslaget var
dermed bortfaldet.

39. Forslag til lov om børnetilskud. (Af Petra Pe
tersen, Aksel Larsen, Alfred Jensen og Ragnhild Andersen}.
[A. sp. 777].
Fremsat mundtligt i folketinget 12/n (F. sp. 818). 1. beh.
25/11 (F. sp. 1201). Partiernes ordførere: Kjældgaard, Alfred
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Bøgh, Poul Møller, Axel Sørensen og Petra Petersen. Henvist
til udvalg på 17 medlemmer (Kjældgaard, Kaj Andresen [for
mand], Boye Hansen, Hjortnæs, Kai Jensen, Hans Knudsen,
M. Larsen, Edel Saunte, Alfred Bøgh, Marius Buhl, Foged,
Lorentzen, Ellen Poulsen, Poul Møller, Gottschalck-Hansen,
Gertie Wandel og Axel Sørensen [sekretær]).
Lovforslaget var enslydende med et af de samme forslags
stillere i den ordentlige rigsdagssamling 1952—53 fremsat
lovforslag, som findes aftrykt i årbog 1952—53, side 497.

Ved fremsættelsen udtalte Petra Petersen (DK) som ordfører
for forslagsstillerne bl. a.:
„Det lovforslag, mit parti fremsatte i december 1952, der
som sagt var enslydende med dette lovforslag, led den kranke
skæbne at forsvinde i udvalget, og jeg har mine grunde til at
tro, at det nedsatte udvalg aldrig har været indkaldt. Når udvalget
ikke har arbejdet, hvad jeg formoder det ikke har, da det aldrig
har afgivet nogen betænkning, er årsagen ikke den, at partierne
her i tinget mener, at vor lovgivning dækker behovet på dette
område. De bedste beviser for, at partierne her i salen er klar
over, at behovet ikke er dækket, findes gennem det væld af
valgmateriale, der blev sendt ud over landet i år. Her har væl
gerne, ligegyldigt hvilket parti der stod som anbefaler, kunnet
læse om den forståelse for vore børns kår, partierne havde.“
Lovforslaget mødte ikke tilslutning fra de øvrige partier og
kunne ikke tiltrædes af socialministeren, der ved 1. behandling
udtalte:
„Som bekendt har vi en midlertidig lovgivning om børne
tilskud. Den sorterer under finansministeriet. Efter loven udbe
tales, såfremt den tilskudsberettigedes indkomst er under 5 000
kr., i Storkøbenhavn 182 kr., i købstæder 164 kr. og i landkom
muner 146 kr. Disse beløb nedsættes i forhold til i loven nærmere
fastsatte indkomstgrænser, og tilskuddet modregnes såvidt gørligt
i skatten. De problemer, der indeholdes i det lovforslag, der her
er til behandling, er ikke fremmede for regeringen, men da
børnetilskud hidtil har været behandlet sammen med skatte
problemerne, vil jeg mene, det er rigtigst, at vi drøfter spørgs
målet i forbindelse med forlængelsen af den nugældende børne
tilskudsordning.“
Lovforslaget henvistes efter 1. behandling til et udvalg, der
ikke afgav betænkning.
Vedrørende børnetilskud gennemførtes senere en forlængelse
af den hidtil gældende ordning.
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Endvidere fremsatte finansministeren som led i den af rege
ringen foreslåede skatte- og tilskudsreform et forslag til lov om
børnetilskud m. v.

40. Forslag til lov om ændringer i lov om offentlig
forsorg med seneste ændringer vedrørende den offentlige
skolebespisning. (Af Petra Petersen, Ragnhild Andersen, Alfred
Jensen og Aksel Larsen). [A. sp. 779].
Fremsat mundtligt i folketinget 12/n (F. sp. 820). 1. beh.
25/n (F. sp. 1213). Partiernes ordførere: Kaj Andresen, Foged,
Poul Claussen, Kirsten Gloerfelt-Tarp og Petra Petersen. Hen
vist til udvalg på 17 medlemmer (Kaj Andresen, Jens Hansen,
Lysholt Hansen, Kai Jensen, Mørk [formand], Viola Nørløv,
Ravn, Edel Saunte, Foged, Krogh, Lorentzen, Ellen Poulsen,
Johan Poulsen, Poul Claussen, Marie Antoinette von Lowzow,
(fra 18/3 Poul Sørensen), Gertie Wandel og Kirsten GloerfeltTarp [næstformand]). Betænkning (B. sp. 717) afgivet 7/5. (Ord
fører: Kaj Andresen). 2. beh. n/5 (F. sp. 5153).
Lovforslaget tilsigtede at gennemføre skolebespisning for
alle skolepligtige børn i form af et måltid tilstrækkelig nærende
mad hele året rundt. Af kommunernes direkte udgifter til be
spisningen skulle 1/3 refunderes af staten og 1/3 af den kommunale
udligningsfond.
Ved 1. behandling oplyste socialministeren, at socialmini
steriet arbejdede med et lovforslag om skolebespisning, hvilket
lovforslag blev fremsat senere i samlingen, se side 271, hvortil
der iøvrigt henvises om partiernes stilling til spørgsmålet om
skolebespisning.
Efter at begge lovforslag havde været undergivet udvalgs
behandling, blev det kommunistiske forkastet, mens det af so
cialministeren senere fremsatte forslag gennemførtes i en noget
ændret form.

41. Forslag til lov om ændring af lov om lær
lingeforholdet. (Af Ingmar Wagner, Ragnhild Andersen, Alfred
Jensen og Aksel Larsen). [A. sp. 787].
36
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Fremsat skriftligt i folketinget 13/n (F. sp. 876). 1. beh.
25In (F. sp. 1220). Partiernes ordførere: Per Hækkerup, N. Chr.
Christensen, Adolph Sørensen, Skytte og Ingmar Wagner.
2. beh. 9/12 (F. sp. 1573). 3. beh. n/12 (F. sp. 1870).

Lovforslaget gik ud på at give lærlingelovens § 12, stk. 3,
følgende affattelse:
Undervisningen for lærlinge i de af handelsministeren aner
kendte faglige skoler udgør en del af lærlingenes arbejdstid og
må ikke finde sted efter normal arbejdstids ophør. Skoletiden
samt den tid, i hvilken lærlingen arbejder på lærestedet, må
sammenlagt ikke overstige den for de udlærte arbejdere sæd
vanlig gældende arbejdstid indenfor vedkommende fag. Hvor
hensyn til skolens tarv og særlige forhold gør det nødvendigt,
kan handelsministeren efter indhentet erklæring fra lærlinge
rådet og efter samråd med socialministeren gøre undtagelse
fra de i nærværende stykke indeholdte bestemmelser.
Ved fremsættelsen af lovforslaget henviste Ingmar Wagner
(DK) som ordfører for forslagsstillerne til, at man også tidligere
fra kommunistisk side havde stillet forslag om indførelse af
dagskoleundervisning for lærlinge. Der var andre spørgsmål
vedrørende lærlingeloven, der trængte til revision, hvilket man
også tidligere havde givet udtryk for (jfr. årbog 1952—53, side
486), men dagskolen burde først og fremmest gennemføres.
„Kommunisterne kan ikke stille sig tilfreds med, at der arbejdes
med dette spørgsmål i en lærlingekommission, ikke mindst på
baggrund af, at man i dagspressen har kunnet læse, at der vil
gå lang tid — måske endnu et år — inden kommissionen kan
slutte sit arbejde.“
Økonomi- og arbejdsministeren kunne ikke anbefale lovforslaget
til vedtagelse. Han udtalte herom:
„Det forslag, der her er fremsat om ændring af lærlingelovens
bestemmelser om skoleundervisning og arbejdstid, svarer til de
forslag til ændring af bl. a. lærlingelovens § 12, som blev fremsat
her i fjor, dels fra socialdemokratisk og dels fra kommunistisk
side.
Fra regeringens side har vi den allerstørste sympati for det
fremsatte forslag. Der bør ske en ændring i lærlingeuddannelsen
på dette punkt. De arbejdstimer, der i øjeblikket bydes lærlinge
ungdommen, kan hverken anses for rimelige eller for tids
svarende. Når jeg siger dette, er jeg naturligvis samtidig klar
over, at ved gennemførelsen af en virkelig ændring på dette
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område vil der rejse sig vanskeligheder med hensyn til skolebyg
ninger, lærerkræfter o. s. v. Ikke desto mindre vil vi fra rege
ringens side være absolut positivt indstillede overfor dette
spørgsmål.
Efter behandlingen i folketinget i fjor af de omtalte forslag
blev der i oktober måned 1952 nedsat en lærlingekommission.
Denne kommission har til opgave at tage alle lærlingelovens pro
blemer op, ikke blot spørgsmålet om dagskoleundervisning, men
også alle de mange andre problemer i forbindelse med lærlinge
uddannelsen, der presser på. I den programerklæring, den højt
ærede statsminister gpv ved folketingsarbejdets begyndelse,
blev det udtalt, at det var regeringens agt at søge arbejdet med
lærlingeproblemerne fremskyndet mest muligt. Jeg har senere,
efter at jeg havde overtaget arbejdsministeriet, haft en samtale
med formanden for lærlingekommissionen for at høre, hvor langt
arbejdet i kommissionen var skredet frem, og jeg fik herigennem
et tilsagn fra formanden om, at man fra kommissionens side
ville gøre hele arbejdet færdigt i løbet af næste år, således at vi
ville få mulighed for fra regeringens side at fremsætte lovforslag,
som ikke blot omhandlede det enkeltproblem — selvom det er
et meget vigtigt enkeltproblem — som de ærede forslagsstillere
her har taget op, men behandlede det i sammenhæng med alle
lærlingelovens øvrige problemer. Det er herefter min indstilling,
at vi bør afvente denne mulighed, idet vi altså med sikkerhed —
så sikkert, som nu noget kan være i denne verden — kan forvente,
at vi i løbet af næste år kan fremsætte forslag til en ny lærlingelov
med alle de reformer, der tiltrænges, herunder også reformer med
hensyn til skoleundervisningen. Et sådant omfattende forslag
vil på en ganske anderledes dybtgående måde end det foreliggende
forslag komme de mange berettigede krav i møde, som lærlingene
har at stille. Det er klart, at vi, når lovforslaget skal udarbejdes
på grundlag af kommissionens indstilling, også vil tage de for
slag i betragtning, der er fremsat her i det høje ting, både det
forslag, der er fremsat i dag, og de forslag, der blev fremsat fra
socialdemokratisk og fra kommunistisk side i fjor.“
Lovforslaget forkastedes ved 3. behandling med 124 stemmer
mod 7 (DK) og var dermed bortfaldet.

42. Forslag til lov om beskæftigelse af ufaglærte
arbejdere ved arbejde, der i henhold til overenskomst,
aftale eller igennem bindende coutume er forbeholdt fag
lærte arbejdere. (Af Henry Christensen, Erik Eriksen, Ole
36*
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Bjørn Kraft, Aksel Møller, Sønderup og Poul Sørensen). [A.
sp. 781].
Fremsat mundtligt i folketinget 13/n (F. sp. 878). 1. beh.
10/i2 (F. sp. 1703). Partiernes ordførere: Lindberg, Henry Chri
stensen, Poul Sørensen, Bertel Dahlgaard, Alfred Jensen og
J. M. Pedersen. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Lindberg,
Ingvard Dahl, Einer-Jensen, Carl P. Jensen, Kjældgaard, Wiggo
Larsen, Hans Rasmussen, Ravn, Henry Christensen [formand],
Jørgen Gram, Karlskov Jensen, Thorkil Kristensen, Sønderup,
Poul Sørensen, Jørgen Jørgensen (Ullerup), Adolph Sørensen
[sekretær] og Bertel Dahlgaard.
Lovforslaget havde følgende indhold :
§ 1. I det omfang, der ikke senest 1. maj 1954 mellem de
respektive organisationer er truffet overenskomst i overens
stemmelse med § 2 om, på hvilke betingelser i en oplæringstid
og i tiden efter oplæringen ufaglærte har adgang til at udføre
fagarbejde, når der ikke er fornøden faglært arbejdskraft, vil
sådanne bestemmelser være at fastsætte af det i § 3 omhandlede
nævn.
§ 2. En efter § 1 truffet overenskomst eller i mangel heraf
en kendelse afsagt af det i § 3 nedsatte nævn skal indeholde
bestemmelse om følgende:
a. En timeløn i oplæringstiden.
b. Overgang til aflønning efter samme regler som for faglærte
arbejdere.
c. Om fornødent om deling af akkorder.
d. Om, hvorledes det fastslås, hvornår der er mangel på fag
lært arbejdskraft.
e. Om, at dersom det ved en undersøgelse af antallet af lær
linge i et fag i forhold til de faglærte og oplærte ufaglærte
viser sig, at der ikke uddannes et tilstrækkeligt antal fag
lærte til at vedligeholde faget, skal der af en af hovedorga
nisationerne for arbejdsgivere eller arbejdere eller af øko
nomi- og arbejdsministeren kunne kræves, at overens
komster eller aftaler om begrænsning i antallet af lærlinge
bortfalder.
§ 3. Til at træffe afgørelse i de tilfælde, hvor de respektive
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organisationer ikke opnår enighed om de i § 2 nævnte bestem
melser inden 1. maj 1954, skal der umiddelbart efter denne lovs
ikrafttræden af økonomi- og arbejdsministeren oprettes et nævn.
Efter indstilling af hovedorganisationerne udnævner økonomiog arbejdsministeren 3 repræsentanter for hver af hovedorgani
sationerne, henholdsvis Dansk Arbejdsgiverforening og De sam
virkende Fagforbund i Danmark til medlemmer af nævnet samt
en stedfortræder for hvert medlem.
Ved behandling af de i § 2 nævnte forhold ledes nævnet af
et formandsskab, bestående af 3 af kongen udnævnte medlem
mer; samtidig med udnævnelsen af disse medlemmer udnævnes
der af kongen 3 stedfortrædere for medlemmerne. Udnævnelsen
af formandsskabets medlemmer og stedfortrædere, der alle skal
have indsigt i økonomiske og sociale forhold, og af hvilke ingen
må repræsentere arbejdsgiver- eller arbejderinteresse, har gyl
dighed til lovens udløb.
Ved behandling af sager vedrørende løn- og arbejdsvilkår
for arbejdsgivere eller arbejdere, der ikke kan anses for tilstræk
keligt repræsenteret igennem de efter hovedorganisationernes
indstilling valgte medlemmer, udtræder efter ministerens nær
mere bestemmelse i det enkelte tilfælde henholdsvis 4 eller 2
af de nævnte medlemmer repræsenterende henholdsvis arbejds
giver- og/eller arbejderinteresse, og der indtræder i stedet for
de således udtrådte medlemmer efter økonomi- og arbejdsmini
sterens nærmere bestemmelse som medlemmer henholdsvis 4
eller 2 repræsentanter for den eller de pågældende organisatio
ner, der repræsenterer arbejdsgiveres eller arbejderes faglige
interesse i det foreliggende område.
Nævnets beslutninger træffes ved stemmeflerhed indenfor
nævnets medlemmer; forsåvidt der ved afstemningen ikke kan
opnås flertal for sagens afgørelse, træffer formandsskabet afgø
relsen.
Nævnets sekretær udnævnes af økonomi- og arbejdsmini
steren efter nævnets indstilling.
Økonomi- og arbejdsministeren er bemyndiget til at fast
sætte de nærmere regler for nævnets forretningsgang.
§ 4. Hovedorganisationerne for arbejdsgivere og arbejdere
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skal senest 1. maj 1954 meddele økonomi- og arbejdsministeren,
hvilke fag der mangler de i § 2 nævnte bestemmelser. Økonomiog arbejdsministeren indbringer derefter omgående disse sager
for nævnet.
Forsåvidt ministeren finder, at de i § 2 nævnte bestemmel
ser for tiden ikke er påkrævet i et fag, kan han — under forud
sætning af hovedorganisationernes tiltræden — undlade at ind
bringe sagen for nævnet.
Ministeren angiver overfor nævnet rækkefølgen, hvori
sagerne skal optages.
Ved fastsættelse af rækkefølgen skal der tages hensyn til,
hvor behovet for de i § 3 nævnte bestemmelser udfra et sam
fundsmæssigt hensyn må anses for at være størst.
Bestemmelse om undladelse af indbringelse af sager for
nævnet og rækkefølgen, hvori sagerne skal behandles, skal med
deles folketinget.
§ 5. Denne lov har gyldighed indtil 1. maj 1955.
Dog skal sager, der ved tidspunktet for lovens udløb er
indbragt for nævnet, men endnu ikke færdigbehandlet, desuag
tet gøres færdige af nævnet i overensstemmelse med de iøvrigt
i loven gældende regler.
I bemærkningerne til lovforslaget anførtes bl. a. :
„Baggrunden for lovforslaget er at finde i den omstændighed,
at der igennem de sidste 20 år på forskellige områder er opstået
et misforhold mellem faglært og ufaglært arbejdskraft. Samtidig med
at der er mangel på arbejdskraft blandt faglærte arbejdere, findes
der arbejdsløshed blandt de ufaglærte. Ikke mindst har dette
gjort sig gældende indenfor boligbyggeriet.
Indenfor denne vigtige del af produktionen har der igennem
de senere år netop ikke været tilstrækkelig faglig arbejdskraft til
rådighed for opførelse af et tilstrækkeligt antal boliger og til at
tage fat på opgaven med sanering af de samfundsmæssigt set
usunde boliger i mange bydele. Denne mangel på arbejdskraft
har også sin andel af ansvaret for, at boligerne ikke gennemsnitlig
har fået en sådan størrelse, at 2 værelsers systemet kunne undgå
at få en altfor urimelig udbredelse.
Lige så samfundsvigtigt er det også, at man ikke vil kunne
undgå en betydelig arbejdsløshed iblandt ufaglærte, sålænge der
ikke er et rigtigt forhold mellem dem, der udfører fagarbejde, og
dem, der udfører ufaglært arbejde.
Der er derfor en meget stærk begrundelse for, at der søges
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truffet sådanne bestemmelser, at den uligevægt, der igennem de
sidste 20 år er opstået mellem faglært og ufaglært arbejdskraft,
nu fjernes. Både menneskelige og samfundsøkonomiske grunde
taler herfor.
Lovforslagets bestemmelser har da netop det formål at fjerne
denne uligevægt og at skabe den fornødne adgang for ufaglærte
arbejdere til at kunne udføre fagarbejde.“
Lovforslaget fremsattes på forslagsstillernes vegne af Henry
Christensen (N), der ved fremsættelsen gav en redegørelse for dets
indhold og formål.
Ved sagens 1. behandling tog økonomi- og arbejdsministeren
først ordet. Han udtrykte sin forundring over, at de to partier,
der stod bag forslaget, og som hidtil havde erklæret sig for prin
cipielle modstandere af bemyndigelseslove, nu ønskede „at på
tvinge arbejdsministeren en af de mest vidtgående bemyndigelses
love, man i fredstid har set, overfor arbejdsmarkedsområdet“.
Ministeren var iøvrigt enig i, at der på dette område forelå alvor
lige og vigtige samfundsproblemer. „Forholdet mellem faglært og
ufaglært arbejdskraft og bevægeligheden mellem disse to grupper
er imidlertid ikke noget nyt problem; det er for længe siden taget
op til behandling, og på en række punkter har man allerede fundet
frem til en løsning ad frivillig vej. Jeg betvivler derfor, at det fore
liggende lovforslag er den rette kur ved den videre behandling.
»Teg tror, man må fraråde anvendelsen af det element af tvungen
voldgift, der findes i lovforslaget.“ Ministeren begrundede derefter
dette nærmere.
Ordførerne for socialdemokratiet og det kommunistiske parti
tog ligeledes afstand fra lovforslaget, der kun mødte ubetinget
tilslutning fra forslagsstillernes egne partier. Bertel Dahlgaard
(RV) fandt det gavnligt, at det meget vigtige spørgsmål om at
skabe mere bevægelighed på arbejdsmarkedet blev taget op til
overvejelse, men mente, at lovforslaget så bort fra centrale syns
punkter indenfor hele problemstillingen. J. M. Pedersen (DR)
fandt det ligeledes ønskeligt, at sagen blev overvejet i et udvalg.
Efter afslutningen af 1. behandling henvistes lovforslaget på
forslag af ordføreren for forslagsstillerne til et udvalg. Dette afgav
ikke betænkning.

43. Forslag til lov om ændring i lov om radiospred
ning. (Af Harald Nielsen, Henry Christensen, Damsgaard, Erik
Eriksen, Halfdan Hendriksen, Jørgen Jørgensen (Vllerup), Ole
Bjørn Kraft, Aksel Møller, Sønderup og Poul Sørensen). [A. sp.
845].

568

Ikke-vedtagne lovforslag (private)

1953/
/1954

Fremsat mundtligt i folketinget 17/n (F. sp. 933). 1. beh.
3/12 (F. sp. 1400). Partiernes ordførere: Nina Andersen, Harald
Nielsen, Ole Bjørn Kraft, Steen, Fuglsang og Hans Hansen
(Rørby). Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Nina Andersen,
Ditlevsen, Holger Eriksen, Hougaard, Kolbjørn, Holger Larsen,
Frede Nielsen, Lars M. Olsen, Harald Nielsen, Henry Christen
sen, Damsgaard, Erik Eriksen [formand], Sønderup, Ole Bjørn
Kraft, Reedtz-Thott, Poul Sørensen [sekretær] og Steen). Be
retning (B. sp. 1595) afgivet 27/0.

Lovforslaget tilsigtede en ændring af § 4 i lov om radio
spredning, jfr. bekg. nr. 282 af 8. maj 1946, hvorefter para
graffen skulle have følgende affattelse:
„Radiorådet har under ansvar for undervisningsministeren
ledelsen af statsradiofonien.
Radiorådet består af følgende medlemmer:
a) 8 valgt af de licensbetalende lyttere ved direkte valg efter
forholdstalsvalgmetoden i overensstemmelse med de i lov
nr. 000 fastsatte regler.
b) En repræsentation for folketinget, sammensat således, at
hver af de i folketingets finansudvalg repræsenterede partier
vælger 1 medlem.
c) 1 medlem udpeget af den danske presses telegramudvalg.
d) 1 medlem udpeget af de anerkendte faglige journalistorganisationer.
e) 1 medlem udpeget af undervisningsministeren.
Rådet konstituerer sig selv med formand, næstformand
m. v. Formanden skal vælges blandt de lyttervalgte medlemmer.
Samtlige valg og udnævnelser gælder for et tidsrum af 4 år.
Til rådet og til de af dette nedsatte udvalg kan som sag
kyndige ikke stemmeberettigede medlemmer knyttes fornøden
teknisk og anden sagkyndig assistance, herunder konsulenter.
Rådets møder ledes af formanden. Afgørelser i rådet træffes
ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er for
mandens stemme afgørende.
Meddelelse om de i radiorådet og de af dette nedsatte pro
gramudvalg trufne afgørelser og stedfundne afstemninger skal
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efter hvert møde tilstilles offentligheden. Offentliggørelse kan
dog undlades i det omfang, rådets medlemmer under hensyn
til sagens karakter er enige herom.
Rådets medlemmer lønnes med honorarer, hvis størrelse
fastsættes af undervisningsministeren. For deltagelse i råds- og
udvalgsmøder samt for nødvendige rejsedage erholder de de
sædvanlige diæter samt rejseudgifter, dækket efter regning.“
Bestemmelsen i stk. 1 findes i den gældende lovs § 5, stk. 1,
men skulle efter forslaget overflyttes til § 4.
Desuden foresloges det, at § 5, stk. 6, skulle affattes så
ledes:
„Rådet udfærdiger selv sin forretningsorden, der forelægges
undervisningsministeren til godkendelse.“ Efter den gældende
lov er det undervisningsministeren, der udfærdiger forretnings
ordenen.

I bemærkningerne til lovforslaget hedder det bl. a.:
„Forslagsstillerne lægger særlig vægt på, at rådets sammen
sætning fremtidig bliver således, at de lyttervalgte repræsentanter
normalt udgør radiorådets flertal. Forslagsstillerne har ikke fundet
det hensigtsmæssigt at indføje de tekniske regler om lytter valgene
i nærværende lovforslag. Disse regler bør naturligvis fastsættes
i en særlig lov. Forslagsstillerne vil finde det rimeligt, om et lovfor
slag vedrørende enkelthederne i reglerne om valg udarbejdes af et
folketingsudvalg, formentlig det samme, hvortil nærværende lov
forslag tænkes henvist, og med den fornødne tekniske bistand fra
centraladministrationen.
Forslagsstillerne tænker sig dog følgende retningslinier lagt
til grund for en lyttervalglov'.
Valget bør foregå på grundlag af lister, opstillede i en nærmere
fastsat tid forud for valget. Adgang til opstilling af lister bør
tilkomme særlige i dette øjemed oprettede foreninger, når de har
mindst 5 000 medlemmer, ligesom også lyttervalgte medlemmer
af radiorådet må have adgang til at lade sig opstille til genvalg,
hvis de ikke på anden måde opstilles. Der bør være adgang til
listeforbund mellem flere opstillede lister.
Valget bør foregå på grundlag af almindeligt forholdstalsvalg.
Hver licensbetalende lytter bør have 1 stemme. Hvis en lytter
betaler licens for mere end eet radioapparat, bør han ikke af den
grund have mere end een stemme. De lyttere, der af sociale
grunde fritages for at betale licens, bør ikke miste deres stemmeret.“
Som ordfører for forslagsstillerne anbefalede Harald Nielsen
(V) ved fremsættelsen lovforslaget, om hvis enkeltheder man var
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villig til at forhandle; det kunne måske i sin tekniske udformning
have visse mangler, da den administrative sagkundskab ikke
havde medvirket ved udarbejdelsen. „Det, forslagsstillerne ønsker,
er at give lytterne øget indflydelse i radioledelsen, at indføre
direkte lyttervalg, således at alle licensbetalende lyttere bliver i
stand til at deltage i valget, og at indføre en vis offentlighed i
radiorådet og programudvalget, altsammen udfra den overbevis
ning, at en sådan ændring vil være til gavn for radiofoniens arbejde
og vil afhjælpe væsentlige mangler ved den bestående ordning.“

Ved lovforslagets 1. behandling gav undervisningsministeren
udtryk for, at han ikke fandt lovforslaget egnet til gennemførelse.
Dels mente han, at det direkte lyttervalg rummede adskillige
problemer, som forslagsstillerne ikke havde anvist nogen løsning
på, dels kunne der anføres adskilligt til fordel for den gældende
ordning, under hvilken radiofonien var undergået en rig udvik
ling. Selvom den radioordning, vi har, på væsentlige områder
havde vist sig at svare til tidens krav og opgaver, var det dog
„meget vel tænkeligt, at det var muligt at finde en endnu bedre
form. „Der er ingen form, som er evig og almengyldig. Jeg stiller
mig fordomsfrit overfor de forslag til ændringer, der måtte frem
komme, og har kun det ønske, at enhver nyordning, der fastholder
formålet, må være bedre end den gamle, og at dette dokumen
teres med klare argumenter.“
Den socialdemokratiske ordfører udtalte sig i overensstemmelse
hermed, mens lovforslaget støttedes af de to partier (venstre og
det konservative folkeparti), der stod bag det.
Som ordfører for de radikale slog Steen til lyd for en ændring
efter andre retningslinier end de foreslåede. Lytterindflydelsen
var efter hans opfattelse noget værdifuldt, og den blev efter hans
opfattelse på den naturligste måde bevaret, om man gik over til
en ordning, hvorefter
hvis opgave det er at varetage
folkets fælles interesser, indstiller det antal personer til medlem
mer af radiorådet, der måtte kunne opnås enighed om — som
hidtil personer indenfor eller udenfor folketingsmedlemmernes
kreds. Her er lytterbefolkningen repræsenteret, her er alle repræ
senteret, som selv ønsker at være det. Derudover er der sikret
rådet den sagkundskab, der er god brug for til den kritiske be
dømmelse ved udvælgelsen af det stof, der skal udsendes. Vi har
allerede under den gældende ordning til rådighed ved rådets
arbejde en repræsentation for universiteterne, for kirken, for
lærerstanden, for teatret, for forfatterne, for de folkeoplysende
organisationer, for musiklivet, og hertil mener jeg så afgjort
der bør føjes en repræsentation for højskolerne. Også den tekniske
sagkundskab er der brug for, og den hidtil gældende ordning, at
et teknisk sagkyndigt medlem udnævnes efter indstilling af mini
steren for offen tlige arbejder, mener jeg så ubetinget bør bibehol
des.
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Efter disse retningslinier vil vi få et radioråd, vel ikke væsens
forskelligt fra det, vi har, men det vil have den fordel, at det
kan udføre sit arbejde uden stadig at være udsat for den kritik,
at en del af dets medlemmer er valgt efter en ordning, der med
rette kan kritiseres. Udfra disse synspunkter vil vi gerne på den
foranledning, forslaget giver, deltage i en drøftelse af spørgsmålet.“
Fuglsang (DK) kunne tiltræde lovforslagets motiver, men var
ikke sikker på, at den vej, man anviste, førte frem til det ønskede
resultat. Særlig mente han, at det foreslåede direkte lyttervalg
ville blive meget dyrt. Der burde være en grænse for, hvad man
kunne udskrive store og bekostelige valg til.
I modsætning hertil støttede Hans Hansen (Rørby) (DR) stærkt
tanken om direkte lyttervalg, som hans parti tidligere havde slået
til lyd for. „Vi for vort vedkommende vil“ — udtalte han — „tage
stilling til lovforslaget, når det kommer tilbage fra det udvalg,
der nu skal behandle det. Vi erkender, at det indeholder et frem
skridt, idet man vil sikre de lyttervalgte flertal i rådet. Men vi
ønsker direkte lyttervalg af alle rådets medlemmer og dermed an
svaret for radioens drift og udvikling placeret hos lytterne, hvor
det rettelig hører hjemme.“
Det folketingsudvalg, som fik sagen til behandling, afgav ikke
betænkning. I en beretning anfører udvalget, at der i udvalget
havde vist sig usikkerhed overfor bl. a. de økonomiske konse
kvenser og den praktiske gennemførelse af direkte lyttervalg.
Tanken om folketingsvalgte repræsentanter havde derimod
vundet almindelig tilslutning, selvom der var divergerende
meninger om enkeltheder, og blev drøftet i et samråd med
undervisningsministeren, der i tilslutning til udvalgets ønske
meddelte, at han ville undersøge mulighederne for fremsæt
telse af et forslag i den ønskede retning, idet han gjorde op
mærksom på, at også eventuelle nærmere bestemmelser ved
rørende fjernsynets organisation burde indgå i ovej eiserne.
Efter at venstres og det konservative folkepartis medlem
mer af udvalget havde gjort opmærksom på, at forudsætningen
for, at de frafaldt deres forslag, var, at forslag efter de nævnte
retningslinier blev fremsat, sluttede udvalget sit arbejde.

44. Forslag til lov om skat til staten af indkomst
Og formue m. V. (Af Thorkil Kristensen, Erik Eriksen, Jør
gen Jørgensen (Vllerup), Ole Bjørn Kraft, Aksel Møller, Poul
Møller, Sønderup og Øllgaard). [A. sp. 849].
Fremsat mundtligt i folketinget 24/n (F. sp. 1133). 1. beh.
9/12 (F. sp. 1594). Partiernes ordførere: Hans Knudsen, Thorkil
Kristensen, Poul Møller, Bertel Dahlgaard, Alfred Jensen og
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Oluf Pedersen. Henvist til udvalg på 17 medlemmer (Hans
Knudsen, Holger Eriksen, Urban Hansen, Kai Jensen, Kjældgaard, Johs. E. Larsen, Th. Mikkelsen, Peter Nielsen, Thorkil
Kristensen [formand], Alfred Bøgh, Foged, Himmelstrup (fra
9/4 Edvard Sørensen), Øllgaard, Poul Møller [sekretær], Foss,
Jørgen Jørgensen (Ullerup) og Bertel Dahlgaard).

Lovforslaget var enslydende med et af den tidligere finans
minister (Thorkil Kristensen) i samlingen 1952—53 fremsat
lovforslag, der henvistes til et udvalg, som ikke nåede til ende
med sit arbejde inden samlingens slutning, jfr. årbog 1952—53,
side 417, hvor der er gjort rede for lovforslagets indhold og
begrundelse.
Lovforslaget fremsattes på forslagsstillernes vegne af Thor
kil Kristensen (V). Det henvistes efter 1. behandling til et ud
valg, der ikke afgav betænkning.

45. Forslag til lov om oprettelse af et nærings
frihedsråd. (Af Tholstrup). [A. sp. 1443].
Fremsat skriftligt i folketinget 13/i (F. sp. 2146). 1. beh. 14/L
og 19/i (F. sp. 2246 og 2474). Partiernes ordførere: Poul Hansen
(Kalundborg), Thorkil Kristensen, Weikop, Bertel Dahlgaard,
Aksel Larsen og Tholstrup. Henvist til samme udvalg som for
slag til lov om tilsyn med monopol og konkurrencebegrænsning
(se side 530). Beretning (B. sp. 1333) afgivet 25/9.
Lovforslaget havde ifølge sin første paragraf til formål at
sikre den størst mulige næringsfrihed og at søge de hindringer
fjernet, der hemmer den frie konkurrence i at udfolde sig.
Dette søgtes opnået dels ved oprettelse af et næringsfriheds
råd med en række opgaver (lovforslagets kapitel II), dels ved
gennemførelse af forbud mod visse aftaler, vedtagelser og bestem
melser (kapitel III).
Næringsfrihedsrådet skal efter forslaget bestå af 8 sagkyn
dige, uvildige medlemmer, hvis formand udnævnes af kongen,
og hvis øvrige medlemmer udnævnes af handelsministeren.
Det påhviler ifølge lovforslaget næringsfrihedsrådet at
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holde sig underrettet om konkurrenceforholdene indenfor det
danske erhvervsliv.
Hvor næringsfrihedsrådet måtte konstatere, at der på et
erhvervsområde hersker mindre virksom konkurrence, påhviler
det næringsfrihedsrådet at gøre forholdene indenfor det pågæl
dende erhvervsområde til genstand for undersøgelse.
Endvidere påhviler det næringsfrihedsrådet i tilfælde af, at
disse undersøgelser bekræfter, at der indenfor det pågældende
erhvervsområde er mindre fri konkurrence, at efterforske, hvad
årsagerne hertil måtte være, samt hvorledes dette ytrer sig.
Endelig påhviler det næringsfrihedsrådet at overveje, hvilke
foranstaltninger der måtte være hensigtsmæssige for at stimu
lere konkurrencen på det pågældende erhvervsområde.
I det tilfælde, hvor næringsfrihedsrådet kommer til det
resultat, at der på specielle områder — af tekniske eller andre
grunde — vanskeligt kan tænkes fri konkurrence, overvejes det,
hvilke foranstaltninger der kunne være hensigtsmæssige for at
undgå samfundsskadelige virkninger af den svigtende kon
kurrence.
Næringsfrihedsrådets undersøgelser og anbefalinger ned
fældes i indstillinger til handelsministeren, der helt eller delvis
offentliggør disse indstillinger.
Ifølge lovforslagets andet hovedafsnit skal aftaler, vedtagel
ser og bestemmelser eller forsøg herpå mellem firmaer og per
soner i samme eller beslægtet branche, som udøver eller vil
kunne udøve indflydelse på priser, produktions-, omsætnings
eller transportforholdene i hele landet eller indenfor lokale mar
kedsområder, straks ophæves.
Aftaler mellem den enkelte leverandør og aftager om ene
forhandling omfattes ikke af bestemmelsen, ligesom løn- og
arbejdsforhold samt prisforhold og erhvervsudøvelse, der fast
lægges af det offentlige, falder udenfor lovforslagets bestem
melser.
Under lovforslagets 1. behandling, der fandt sted samtidig
med 1. behandling af handelsministerens lovforslag om tilsyn
med monopol og konkurrencebegrænsning, udtalte handelsmini
steren, at retsforbundets lovforslag på en gang var utilstrækkeligt
og for vidtgående. Det var utilstrækkeligt, fordi det ikke giver
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mulighed for indgriben overfor monopolistiske foreteelser, når det
kun drejer sig om en enkelt virksomhed eller et par virksomheder,
og fordi det heller ikke giver mulighed for at gribe ind, hvor der
vel er flere virksomheder, men hvor der ikke foreligger en skriftlig
aftale imellem dem. På den anden side var lovforslaget for vidt
gående, idet det efter handelsministerens opfattelse er forkert at
gennemføre et totalt og tilmed indispensabelt forbud mod aftaler
og samarbejde mellem virksomheder indenfor en branche, aftaler
som ofte kan være samfundsgavnlige. Handelsministeren kunne
derfor ikke tilslutte sig lovforslaget og anbefalede at stemme
imod det.
Retsforbundets lovforslag fik heller ikke tilslutning fra de
øvrige partiers ordførere. Det blev henvist til samme udvalg som
handelsministerens lovforslag om tilsyn med monopol og kon
kurrencebegrænsning, hvilket udvalg ikke fremkom med indstil
ling vedrørende lovforslaget.

46. Forslag til lov om tillæg til statshusmands
loven. (Af Aage Fogh, Bertel Dahlgaard, Jørgen Jørgensen
(Lejre), Skytte og Steen). [A. sp. 1765].
Fremsat mundtligt i folketinget 28/x (F. sp. 2854). 1. beh.
11f2 (F. sp. 3280). Partiernes ordførere: Chr. Rasmussen, Søn
derup, Tesdorpf, Aage Fogh, Fuglsang og Oluf Pedersen. Hen
vist til samme udvalg som forslag til lov om tillæg til statshus
mandsloven. (Vedrørende forkøbsret, rentebetaling m. v.)
(se side 167). Betænkning (B. sp. 1089) afgivet 21/5. (Ordfører:
Chr. Rasmussen). 2. beh. 31/5 (F. sp. 5924).

Forslaget var, bortset fra en enkelt ændring, overensstem
mende med et i forrige samling fremsat lovforslag (årbog
1952—53, side 505). Det tilsigtede ændringer i statshusmands
loven forsåvidt angår ejerskifte for statshusmandsbrug, der er
oprettet på jordrentevilkår.
§ 1 giver mulighed for ved et brugs overdragelse at yde
den nye ejer et suppleringslån, som sammenlagt med ejendom
mens senest ansatte jordrenteværdi og det resterende byggelån
ikke må overstige 120 pct. (i forslaget fra 1952—53: 110 pct.)
af ejendommens seneste vurdering til ejendomsskyld.
§ 2 tillader ved brugets overdragelse til en kvalificeret
køber denne til berigtigelse af en del af overtagelsessummen at
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stifte pant for et beløb, som højst må forøge den samlede pante
gæld på ejendommen — herunder medregnet dennes senest
ansatte jordrenteværdi — til 130 pct. af ejendommens vurdering
til ejendomsskyld med tillæg af 130 pct. af den ved formue
beskatningen ansatte værdi af besætning og inventar.
Forslaget havde, efter hvad Aage Fogh udtalte som ord
fører for forslagsstillerne, til formål at åbne adgang for den
mindre kapitalstærke ungdom til at komme i besiddelse af
statshusmandsbrug og således at råde bod på det forhold, at
en stor del af disse brug, når de skifter ejer, ikke går over til
børnene, fordi disse ikke har de fornødne penge, og loven hindrer
yderligere tinglysning af gæld på ejendommen.
Forslaget behandledes sammen med forslaget til den side
167 omtalte lov om tillæg til statshusmandsloven. Såvel ministe
ren som de fleste af ordførerne erkendte, at forslaget berørte
problemer, som måtte søges løst, men gav samtidig udtryk for
betænkelighed ved at tage stilling til sagen, før realkreditkommis
sionen havde afsluttet sit arbejde. Folketingsudvalgets behandling
resulterede imidlertid i, at bestemmelserne med en enkelt ændring
indarbejdedes i det nævnte forslag, hvorefter nærværende forslag
toges tilbage ved 2. behandling.

47. Forslag til lov om ændring i lov nr. 160 af
18. maj 1937 om folkeskolen med senere ændringer. (Af
Kr. Juul, Erik Eriksen, From, Jørgen Gram, Jensen-Broby, Thor
kil Kristensen, Sønderup, Edvard Sørensen og Øllgaard). [A. sp.
2089].
Fremsat mundtligt i folketinget 19/2 (F. sp. 3720). 1. beh.
24/3 (F. sp. 4495). Partiernes ordførere: Lysholt Hansen, Kr.
Juul, Hvidberg, Jørgen Jørgensen (Lejre) og Søren Olesen. Hen
vist til udvalg på 17 medlemmer (Lysholt Hansen, Kaj Andre
sen, Bladt, Poul Hansen (Grenaa), Hauberg, Horn, Hougaard,
Sofie Pedersen, Kr. Juul [formand], Anders Andersen, From
[næstformand], Karlskov Jensen, Krogh, Hvidberg, Karl Olsen,
Gertie Wandel og Jørgen Jørgensen (Lejre)). Beretning (B. sp.
1613) afgivet 1f1Q.
Lovforslaget gik ud på, at der i folkeskolelovens § 23, stk. 1,
efter 1. punktum skulle indføjes følgende bestemmelser:
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Lærere, der har gennemgået en ved de frie lærerskoler ind
rettet almindelig læreruddannelse, kan dog ansættes i folke
skolens lærerembeder under forudsætning af, at de har haft
mindst 3 års forudgående virksomhed i en friskole eller i samme
tidsrum virket som vikar eller timelærer i folkeskolen, dog så
ledes at den samlede tid, der er medgået til uddannelse og skole
virksomhed, tilsammen udgør mindst 7 år. Såfremt der ikke
foreligger enstemmighed om indstillingen i skolekommissionen,
kan et flertal af medlemmerne forlange, at afgørelsen henskydes
til et i dette øjemed af skolekommissionen indkaldt møde af de
af skolekredsens beboere, der har børn i undervisningspligtig
alder og derunder. Hvis mindst 2/3 af de i en på selve mødet
afholdt skriftlig og hemmelig afstemning deltagende herved til
kendegiver ønske om vedkommende lærers ansættelse i det på
gældende embede, betragtes han som indstillet til dette. Skole
kommissionen vil da have yderligere at indstille 2 ansøgere til
embedet. Sammen med indstillingen indsender skolekommissio
nen til den kaldende myndighed en kort beretning om det af
holdte møde og resultatet af den på dette afholdte afstemning.
De skolekommissionen ved nærværende bestemmelse tillag
te beføjelser tilkommer på tilsvarende måde den i henhold til
lov nr. 200 af 12. april 1949 §§ 7 og 13 udvidede skolekommis
sion.
Som begrundelse herfor anførtes i bemærkningerne til lov
forslaget:
„Forslaget tilsigter at åbne mulighed for, at personer, der har
særlige anlæg for lærergerningen, og som ved gennemgang af den
almindelige læreruddannelse fra de frie lærerskoler har fulgt deres
pædagogiske kald, kan komme til at virke i folkeskolen uden først
at skulle gennemgå den sædvanlige seminarieuddannelse.
Man har fundet, at de elever, der søgte seminarierne, var et
passende udsnit af folkets ungdom, og at de som lærere i det
store og hele var i stand til at opfylde de krav, der fra forskellig
side blev stillet. De tekniske krav til læreruddannelsen, herunder
optagelsesprøven, er imidlertid vokset i årenes løb for at imøde
komme de fordringer, der i stigende omfang stilles fra erhverv og
forældre, og samtidig hermed er trangen til den frie læreruddan
nelse vokset. Det, det derfor nu drejer sig om, og som nærværende
forslag tager sigte på, er ikke at udelukke ham eller hende, som
ikke gik den strenge, tekniske eksamenvej, men som alligevel
følte et kald i den gerning, der er henlagt til en lærer.“
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Lovforslaget fremsattes på forslagsstillernes vegne af Kr, Juul
(V), der sluttede sin fremsættelsestale således:
„Jeg vil gerne anbefale dette beskedne lovforslag. Jeg håber,
det vil blive hilst med tilfredshed i skolekredse, fordi det imøde
kommer et forældreønske, der stadig rejses med større og større
styrke, og fordi det er i fuld overensstemmelse med den folke
styrets ånd, som vi i dette høje ting er sat til at vogte og værne
om.“
Undervisningsministeren indledte ved 1. behandling sin svar
tale med at erkende, at den lærerskole, hvis forhold havde givet
anledning til lovforslagets fremsættelse, Ollerupskolen, udfyldte
en betydningsfuld funktion, og fortsatte: „Det var mig, der som
undervisningsminister i 1950, den 10. august, fik gennemført,
at skolen opnåede anerkendelse og tilskud, og jeg har ikke for
trudt denne handling. Under den rådende lærermangel var det
nødvendigt, at de frie skoler — friskoler, efterskoler og højskoler
— etablerede en læreruddannelse, der kunne sikre skolerne en til
strækkelig omfattende og tilstrækkelig dygtig hjælp. Set i videre
perspektiv er det godt, dersom de frie lærerskoler i fremtiden,
som det er sket i fortiden, kan tilføre dansk skole nye impulser.
Under de forhandlinger, der fandt sted inden anerkendelsen,
modtog jeg forsikring om, at skolen i Ollerup kun ville uddanne
lærere til de frie skoler og ikke på nogen måde optræde med krav
om adgang til folkeskolen. Man ville ganske skrinlægge de tanker,
som i så henseende havde været fremme. Når der nu ikke desto
mindre tilstræbes en ordning, der tager sigte på folkeskolens em
beder, må jeg nok have lov til at sige, at der er gået meget kort
tid, siden tilsagnet blev givet. Der er ikke gået en normal uddan
nelsesperiode.
Vi kender alle de begivenheder, der har fundet sted. Den
første forstander, Jørgen Bøgh, lagde ikke skjul på — efter først
at have arbejdet en tid med opgaverne — at det for den frie
lærerskole i Ollerup var en livsbetingelse, at der blev åbnet ad
gang for elevernes ansættelse i folkeskolen. Med fastholdelse af det
ministeriet givne tilsagn valgte han at tilbyde skolens elever en
uddannelse og en prøve, der stod mål med seminariernes. Dette
klare og reelle standpunkt mødte som bekendt så megen mod
stand, at Jørgen Bøgh forlod skolen sammen med flere medlem
mer af bestyrelsen, og vi står nu ved begivenhedernes anden akt.“
Med hensyn til det problem, som søges løst gennem lovforsla
get, var efter ministerens opfattelse to udveje tænkelige. Hvis
regeringsforslaget om seminarieuddannelsen gennemførtes, var der
måske mulighed for en dispensation. „Jeg ser dog med betænke
lighed på en sådan udvikling. Det er klart, at den af hr. Jørgen
Bøgh tilstræbte ordning med nogen eksamen vil være mere accep
tabel for begge parter, såfremt den almindelige seminarielov, hvad
angår eksamensvæsen, nærmer sig den frie skole. En sådan ord37
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ning lader sig dog ikke gennemføre uden klare indrømmelser fra
Ollerupskolen.
Den anden og nærmere liggende udvej er den, at der ved de
særlige tillægsprøver tages hensyn til Olierupeleverne. Jeg gør
opmærksom på, at der i folkeskoleloven af 18. maj 1937 er hjem
mel for at dispensere fra hovedreglen om, at lærerne for at kunne
varetage undervisning i folkeskolen skal have bestået den afslut
tende lærerprøve, idet undervisningsministeren ifølge lovens § 23,
stk. 1, er bemyndiget til under særlige forhold at tillade afvigelser
fra ovennævnte hovedregel. I medfør af denne dispensationsbe
stemmelse har der udviklet sig en praksis, hvorefter ministeriet
i flere tilfælde har godkendt ansættelse i lærerembeder af lærere
uddannet på Elbæk lærerskole under forudsætning af, at de har
haft nogen tids praktisk erfaring, og på de vilkår, at de bestod
prøverne i fagene sang, musik og gymnastik. Som almindelig
regel er en sådan dispensation dog kun givet, når vedkommende
embede ikke har kunnet besættes med en lærer, der har bestået
den almindelige lærereksamen. Ministeriet har dog i enkelte til
fælde, uanset at der fandtes kvalificerede ansøgere, godkendt
ansættelse af en elbækuddannet lærer, når de lokale skolemyndig
heder havde fremsat ønske herom og læreren iøvrigt gennem sin
hidtidige lærervirksomhed havde vist sig velegnet som lærer.“
Lovforslaget underkastedes i folketinget en ret indgående 1.
behandling, hvorefter det henvistes til et udvalg. Dette afgav ikke
betænkning.

c.

Andre sager.
I. Beslutninger.
1. Forretningsorden for folketinget. [C. sp. 1 og
133].

Betænkning og indstilling fra folketingets udvalg for for
retningsordenen (B. sp. 161) afgivet 10/12. (Ordfører: Gustav
Pedersen). 1. beh. 15/12 (F- sp. 1955). Partiernes ordførere: Gu
stav Pedersen, Arnth Jensen, Halfdan Hendriksen, Jørgen Jør
gensen (Lejre), Alfred Jensen og Oluf Pedersen. 2. (sidste) beh.
17/12 (F. sp. 2133).

Efter at den nye grundlov var stadfæstet, afholdtes i folke
tingets udvalg for forretningsordenen en række møder angående
tingets fremtidige forretningsorden. I disse møder deltog for
uden udvalgets medlemmer 4 andre folketingsmedlemmer, som
af partierne var udpeget dertil.
På grundlag af disse forberedende forhandlinger udarbej
dedes et foreløbigt udkast til den nye forretningsorden, som
omdeltes til tingets medlemmer ved begyndelsen af folketings
året 1953—54. Samtidig omdeltes et forslag til midlertidig for
retningsorden, der svarede til den hidtidige forretningsorden på
alle punkter, hvor forandringer ikke var nødvendiggjort af den
nye grundlov. Dette forslag blev uden diskussion tiltrådt af
tinget den 14. oktober 1953 som gældende indtil det tidspunkt,
da den endelige forretningsorden var trådt i kraft. Den midler
tidige forretningsorden findes i tillæg C. sp. 1.
I det nyvalgte udvalg for forretningsordenen genoptoges
forhandlingerne på grundlag af det foreliggende udkast, og disse
37*
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forhandlinger resulterede i udarbejdelsen af et revideret forslag,
der indstilledes til vedtagelse af udvalget som helhed, for nogle
af udvalgsmedlemmernes vedkommende dog med enkelte for
behold.
Om dette forslag, der vedtoges af tinget uden ændringer,
hedder det i betænkningens indledende bemærkninger:
„Forslaget følger i sin opbygning den midlertidige forret
ningsorden, af hvis afsnit de fleste dog er underkastet en dybt
gående revision med det formål at få tilvejebragt de bedst
mulige betingelser for, at folketingets arbejde under de nye
forhold kan foregå på hensigtsmæssig og betryggende måde.
Samtidig har man bestræbt sig for at tydeliggøre bestemmelser,
hvis affattelse kunne give anledning til tvivl, og at forenkle
unødigt indviklede regler, ligesom adskillige forældede udtryk
og vendinger er blevet erstattet med andre, der stemmer bedre
med nutidens sprogbrug.
Med hensyn til forskellige af de mere principielle ændringer,
som er foreslået eller drøftet i udvalget, skal anføres:
Det har været overvejet, om man skulle gå over til en udvi
det anvendelse af stående udvalg. Tanken herom fandt dog ikke
større tilslutning, idet der fra flere sider udtaltes frygt for, at
arbejdet derved skulle blive mere udspecialiseret, end man fandt
ønskeligt. Derimod var der enighed om, at der burde lægges
vægt på at få udvalgsarbejdet fremmet mest muligt og at få
betænkningerne gjort fyldigere, end det hidtil har været sæd
vanligt. Det er derfor også udvalgets opfattelse, at der i forøget
omfang bør stilles sekretærhjælp til rådighed for udvalgene, hvil
ket der på naturlig måde bliver mulighed for ved en udvidelse
af folketingssekretariatet, samtidig med at landstingssekreta
riatet bortfalder. Med det personale, som kan påregnes, vil
sekretariatet dog kun i begrænset omfang kunne skaffe udval
gene sekretærer, der kan være tilstede under møderne fra først
til sidst, særlig fordi det vanskeligt kan undgås, at mange af de
siddende udvalg holder møde på samme tid. Derimod vil sekre
tariatet formentlig kunne yde udvalgene al den bistand, de
ønsker til udarbejdelsen af ændringsforslag og betænkninger
såvel som til andet sekretærarbejde, der kan udføres udenfor
mødetiden.

1953/
/1954

Beslutninger.

581

Spørgsmålet om, hvorvidt udvalgene bør kunne afholde
møde, medens der er møde i folketingssalen, har været drøftet,
og man er enedes om at foreslå, at noget sådant normalt ikke
bør finde sted.
Mens udvalgsbehandling mellem 2. og 3. behandling hidtil
har været en sjældenhed, skal lovforslag efter forslaget normalt
underkastes en sådan, uanset om de allerede i forvejen har
været henvist til et udvalg. Formålet hermed er dels at mulig
gøre henvendelser fra interesserede, hvis der ved 2. behandling
er vedtaget ændringsforslag eller fremkommet nye oplysninger,
dels at give såvel medlemmer som tjenestemænd lejlighed til
at se på lovforslaget i dets helhed inden den endelige vedtagelse,
hvilket der særlig vil være grund til, hvis teksten er undergået
ændringer ved 2. behandling.
Med hensyn til udvalgsarbejdet bestemmes iøvrigt, at ud
valgenes formænd skal søge det fremmet mest muligt og flere
gange i årets løb afgive skriftlige indberetninger om arbejdets
forløb til folketingets formand. Formålet hermed er at søge at
modvirke, at et stort antal betænkninger først fremkommer henimod det tidspunkt, da arbejdet i tinget står foran sin afslut
ning. Bliver et udvalg ikke færdigt med sit arbejde inden sam
lingens slutning, skal det afgive en beretning, hvilket hidtil har
været en frivillig sag.
Udvalget har indgående drøftet spørgsmålet om en refor
mering af finansudvalgets arbejdsformer og om, hvordan offent
ligheden mest hensigtsmæssigt kan holdes underrettet om de
afgørelser, der træffes, og begrundelserne derfor; herunder har
det også været diskuteret, hvorvidt der i en vis udstrækning
bør være offentlig adgang til møderne. Under udvalgets for
handlinger har der været enighed om, at finansudvalgets ar
bejdsområde snarest bør søges begrænset på to måder, dels ved
at småsager uden principiel betydning afgøres administrativt
indenfor nærmere fastlagte rammer, dels ved at større og mere
betydningsfulde sager i størst muligt omfang føres frem til
afgørelse i folketingssalen, enten under den ene eller den anden
form; flere muligheder har i så henseende været overvejet. Med
hensyn til den nærmere udformning af reglerne herom samt til
andre af de rejste spørgsmål har forskellige anskuelser været
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gjort gældende. En tilbundsgående udredning af hele dette pro
blem kræver imidlertid medvirken fra speciel sagkyndig side,
og arbejdet hermed må nødvendigvis tage nogen tid. Man har
derfor fundet det mest hensigtsmæssigt, at forslaget til en ny
forretningsorden for folketinget vedtages nu, uden at der sker
ændringer vedrørende finansudvalget, bortset fra at dets med
lemstal forøges fra 15 til 17, men under den udtrykkelige for
udsætning, at der nedsættes et folketingsudvalg (dækkende såvel
udvalget for forretningsordenen som finansudvalget) til at træde
i forhandling med finansministeren og derefter — inden udløbet
af folketingsåret 1953—54 — stille forslag vedrørende de i for
bindelse med tillægsbevillingslovforslagets behandling og finans
udvalgets arbejdsform endnu uløste spørgsmål.
I § 19 indeholder forslaget nye bestemmelser om adgang
for ministre til at fremsætte redegørelser qnqtîqt tinget udenfor
dagsordenen. Herved imødekommes et gennem de senere år fra
flere sider fremsat ønske, som ofte har givet anledning til over
vejelser, men uden at der tidligere er kommet noget ud af disse.
Samtidig åbnes der mulighed for statsministeren til — ligeledes
udenfor dagsordenen — at fremsætte en udtalelse af særlig
karakter, f. eks. angående begrundelsen for udskrivning af valg,
ved en ny regerings tiltræden eller i anledning af en begivenhed
af ganske særlig betydning. Sådanne statsministerudtalelser er
fra tid til anden blevet fremsat, mens der ikke fra de senere år
kan nævnes noget eksempel på en udenfor dagsordenen fremsat
redegørelse af en fagminister, noget, som for en del år siden
lejlighedsvis forekom, og som den gældende forretningsorden
heller ikke udelukker. Efter forslaget kan redegørelser af den
nævnte art på begæring af 17 medlemmer efterfølges af en
debat, der skal finde sted efter få dages forløb, og som kun kan
blive kortvarig, da taletiden er mere knapt tilmålt end ved
forespørgselsdebatter og forslag til motiveret dagsorden ikke
kan stilles. Finder et medlem, at emnet kræver en mere ind
gående forhandling, vil der imidlertid nu som før kunne frem
kaldes en forespørgselsdebat, forudsat at folketinget lader fore
spørgslen nyde fremme.
Med hensyn til taletiderne foreslås enkelte ændringer, af
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hvilke nogle betyder en stramning af reglerne. Særlig skal næv
nes, at man har nedskåret ordførernes taletid ved 1. behandling
fra % time i første omgang til 20 minutter for derved at under
strege, at det ikke er hensigten, at denne indledende behandling,
som i flere andre lande helt undlades, skal bruges til en udførlig
gennemgang af enkeltheder. Dens formål er først og fremmest
at henlede offentlighedens opmærksomhed på det pågældende
forslags hovedprincipper, for at disse kan blive omtalt i pressen.
Desuden giver den de ikke udvalgsberettigede partier en mulig
hed for at gøre deres synspunkter gældende, før der i udvalget
føres afgørende forhandlinger om sagen.
Ved 2. behandling foreslås de hidtidige, ret rummelige tale
tider opretholdt, og yderligere foreslås det at indrømme ud
valgets ordfører 20 minutter til forelæggelse af betænkningen
udover den taletid, der eventuelt tilkommer ham som parti
ordfører.“

Angående forskellige af den nye forretningsordens enkelt
heder skal, hovedsagelig på grundlag af betænkningens be
mærkninger herom, anføres:
I § 1 har man — i overensstemmelse med, hvad der forud
var gældende i landstinget — fastslået, at ikke levealderen,
men ancienniteten som medlem af folketinget (rigsdagen) skal
være afgørende for, hvem hvervet som aldersformand påhviler.
Dette er fundet naturligt, da det ellers kunne ske, at et
nyvalgt medlem, der var helt ukendt med tingets sædvaner,
kom til at fungere som aldersformand.
Mens der efter de hidtil gældende regler skulle vælges 4
næstformænd, er i § 2 tallet 4 sat som maksimum. En lignende
ordning havde man i årene 1925—47, da der skulle vælges
højst 3 (fra 1945 højst 4) næstformænd.
For at undgå forveksling bestemmes det, at de af tinget
valgte sekretærer fremtidig skal benævnes tingsekretærer.
I § 2, stk. 2, gives der hjemmel for den sprogbrug, at et
folketingsår består af enten en eller flere folketingssamlinger,
hvilket sidste vil være tilfældet, hvis folketingets arbejde afbry
des ved nyvalg og tinget træder sammen igen inden folketings
årets udløb. Man bevarer herved det hævdvundne udtryk
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„samling“ som betegnelse for en arbejdsperiode, efter hvis
afslutning alle ikke færdigbehandlede forslag til love og andre
beslutninger bortfalder (grl. § 41, stk. 4), men således at der
fremtidig vil kunne blive tale om et folketingsårs 1. og 2. sam
ling, medens man tidligere sondrede mellem „ordentlige“ og
„overordentlige“ samlinger eller mellem to afdelinger indenfor
samme samling.
Mellem to „samlinger“ i den gamle grundlovs forstand
kunne der være et længere mellemrum, i hvilket tinget var
afskåret fra at holde møde. I de senere år var man dog kommet
ind på at lade samlingerne afløse hinanden uden mellemrum,
bortset fra sådanne pauser, som nødvendiggjordes ved nyvalg,
og denne udvikling har man taget konsekvenserne af i den nye
grundlov, der overhovedet ikke anvender udtrykket samling
— et forhold, der dog ikke hindrer anvendelsen af dette udtryk
i forretningsordenen i forannævnte betydning. Der kan i så
henseende henvises til, at det tidligere anvendte begreb „afde
ling“ heller ikke forekom i grundloven. Når udtrykket „sam
ling“ under de nye forhold er blevet foretrukket fremfor „afde
ling“, ligger begrundelsen i, at „samling“ har bedst klang i det
parlamentariske sprog, og at dette udtryk — i modsætning til
„afdeling” — kan benyttes også som betegnelse for et folke
tingsår, der ikke er delt ved valg.
I § 3 bestemmes, at et parti kun skal kunne opnå repræ
sentation i præsidiet, hvis det er i stand til at vælge et medlem
til et udvalg på 17 medlemmer. Dog har man ikke villet afskære
en gruppe, bestående af ikke udvalgsberettigede partier, fra at få
mulighed for at vælge et medlem af præsidiet. Efter de hidtil
gældende regler var alene gruppernes (ikke parti ernes)størrelse
afgørende ved valget af præsidiemedlemmer. Efter de i 1925—
47 gældende regler kom en gruppe kun i betragtning ved valget,
hvis den var i stand til at vælge et medlem til et udvalg på 7
medlemmer.
§ 7 er undergået væsentlige ændringer af såvel redaktionel
som indholdsmæssig art.
Blandt de i stk. 1 nævnte stående udvalg genfinder man ikke
udvalget for andragender, da dette udvalg i de senere år har
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været anvendt i så ringe omfang, at det må siges næsten helt
at have mistet sin betydning. I forvejen var allerede det udvalg,
der blev nedsat efter den tidligere grundlovs § 45, og som i
forening med et tilsvarende landstingsudvalg udgjorde det så
kaldte fællesudvalg, ophørt at eksistere. De valg af medlemmer
til kommissioner og hverv, som tidligere foretoges af fællesud
valget, foregår nu i folketingssalen.
Da indfødsretsforslagene under etkammersystemet må un
derkastes en indgående udvalgsbehandling i folketinget i stedet
for som tidligere i landstinget, er der oprettet et stående ind
fødsretsudvalg.
Udvalget for forretningsordenen, der vil få flere administra
tive beføjelser end tidligere, har man udvidet fra 14 til 21 med
lemmer, heri indbefattet præsidiets medlemmer, der vedblivende
skal have sæde i udvalget. Bortset herfra er det besluttet, særlig
under hensyn til folketingets forøgede medlemstal, at samtlige
stående udvalg skal have 17 medlemmer mod tidligere 15 eller
færre. Det samme gælder de udvalg, der nedsættes til behand
ling af enkelte sager, dog kun forsåvidt ikke andet bestemmes.
Overensstemmende med gældende praksis skal folketingets for
mand være formand for udvalget for forretningsordenen.
Mens tilsynet med biblioteket — denne betegnelse er sat
i stedet for bogsamlingen — tidligere udøvedes af et folketings
medlem og et landstingsmedlem, har man besluttet, at dette
hverv fremtidig skal varetages af 2 folketingsmedlemmer. Be
stemmelsen herom findes i stk. 2, hvorefter folketinget tillige
ved begyndelsen af hver samling skal vælge 9 medlemmer til
at føre tilsyn med behandlingen af personer, som er underkastet
frihedsberøvelse af nærmere angiven art, jfr. den nye grundlovs
§ 71, der kræver et sådant tilsyn etableret.
I stk. 4, der omhandler særlige udvalg, det vil sige udvalg
til behandling af enkelte sager, har man udeladt den hidtidige
bestemmelse om, at et udvalg kan tilkalde et eller flere stemme
berettigede medlemmer, når tinget giver sit samtykke dertil.
Denne bestemmelse er ikke blevet brugt i de senere år og vil
formentlig kunne undværes, særlig i betragtning af at man i
praksis har antaget, at et udvalg kan give et folketingsmedlem,
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der ikke er indvalgt i udvalget, adgang til at deltage i dets
møder uden stemmeret og uden ret til at fremsætte nogen ud
talelse i betænkningen.
Som stk. 5 er indsat en ny bestemmelse, hvorefter folketin
get skal kunne nedsætte et udvalg vedrørende en sag, der endnu
ikke foreligger til behandling. Man har herved villet åbne mu
lighed for, at der mellem et sådant udvalg og vedkommende
minister kan føres forberedende forhandlinger før fremsættelsen
af et lovforslag, som af finansielle eller andre grunde ønskes
gennemført snarest muligt efter dets offentliggørelse.
Noget nyt betegner ligeledes bestemmelserne i stk. 7 og 8,
hvorefter lovforslag i almindelighed skal underkastes udvalgs
behandling mellem 2. og 3. behandling, uanset om de allerede
mellem 1. og 2. behandling har været henvist til et udvalg,
jfr. hvad der herom er anført foran.
§ 8 er ligesom den foregående paragraf stærkt omarbejdet
og udvidet med nye bestemmelser. Der gives således nærmere
regler om førelsen af udvalgsprotokoller samt om adgang til
anvendelse af sekretærer, der ikke er medlemmer af folketinget.
Sådanne sekretærer skal i almindelighed være folketingstjenestemænd og have juridisk eller nationaløkonomisk uddannelse;
men som det fremgår af stk. 5, skal der i undtagelsestilfælde
kunne ses bort fra disse betingelser.
Mens et udvalg tidligere blandt sine medlemmer valgte
en formand, en sekretær og eventuelt tillige en ordfører, erstat
tes sekretæren efter den nye forretningsorden med en næstfor
mand, der dog udfører sekretærarbejdet, hvis udvalget ikke
får sekretærhjælp stillet til rådighed.
Andre af paragraffens bestemmelser er omtalt i de ind
ledende bemærkninger.
I § 13, stk. 1, har man indføjet den i grundlovens § 41
indeholdte nye bestemmelse om adgang for et mindretal til at
kræve 3. behandling af et lovforslag udskudt i et par uger.
I samme paragrafs stk. 2 er adgangen til at stille ændrings
forslag til 3. behandling udvidet således, at reglerne bliver de
samme som ved 2. behandling. Denne udvidelse, der særlig har
betydning for de ikke udvalgsberettigede partier, må ses på
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baggrund af, at lovforslagenes behandling i landstinget er faldet
bort.
Mens det hidtil har været nødvendigt i hvert enkelt fore
liggende tilfælde at vedtage behandlingsmåden for forslag til be
slutninger, med hensyn til hvilke særlige regler ikke er fastsat
1 forretningsordenen, er der i § 17 fastsat faste regler for be
handlingen af sådanne forslag. Man har fundet det mest hen
sigtsmæssigt, at de — i modsætning til, hvad der tidligere var
det sædvanlige — fremsættes af forslagsstilleren på samme måde
som lovforslag og derefter i efterfølgende møder underkastes
2 behandlinger i tinget. Dette er for ikke-regeringsforslagenes
vedkommende 1 behandling mere end efter den hidtil sædvan
ligt anvendte fremgangsmåde.
Til mundtlig fremsættelse af forslag vedrørende overens
komster med fremmede stater kan anvendes indtil % time,
mens taletiden i andre tilfælde er begrænset til % time.
Efter § 19 skal der under den årlige åbningsdebat i henhold
til grundlovens § 38 gælde de samme taletider som ved 1. be
handling af finanslovforslaget.
I paragraffen gives iøvrigt nye regler om ministerudtalelser
udenfor dagsordenen, jfr. herom de indledende bemærkninger.
I § 24, stk. 1, er indføjet en bestemmelse om, at et forslag
til motiveret dagsorden må have naturlig tilknytning til den for
handling, som foregår. Dette betyder forsåvidt ikke nogen
realitetsændring, som der allerede i en enstemmig betænkning
fra udvalget for forretningsordenen af 23. maj 1947 står, at et
forslag om motiveret dagsorden „efter udvalgets opfattelse må
stå i forbindelse med den behandlede sag og i modsat fald vil
kunne afvises af formanden som forhandlingsleder“.
Med hensyn til behandlingen af andragender er i § 25 fore
taget nogle ændringer, som tilsigter at bringe forretningsorde
nens regler herom i overensstemmelse med den praksis, der har
fæstnet sig i de senere år. Der gives således formanden en ud
trykkelig bemyndigelse til at lade et andragende henlægge til
gennemsyn for medlemmerne i folketingets læseværelse, hvis
indbringeren ikke har anmodet om at få det henvist til et
udvalg. Endvidere har man i stk. 2 stillet det udvalg, hvortil
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et andragende er henvist, frit med hensyn til afgivelse af be
tænkning om sagen.
Til de gældende regler om, hvordan medlemmerne skal
benævnes, har man i § 26 føjet tilsvarende regler for ministrenes
vedkommende, hvorefter ministrene i overensstemmelse med
hidtidig sædvane skal benævnes: den højtærede ...minister
eller minister for..................
Samtidig med, at reglerne om anvendelse af citater er nær
mere præciseret, har man i § 27 fastsat, at lovtekster og ud
talelser i folketinget m. v. frit skal kunne citeres.
§ 28, der handler om medlemmers og ministres adgang til
at fä ordet i folketinget, er omredigeret, navnlig med henblik
på at bringe dens bestemmelser i overensstemmelse med gæl
dende praksis. Det bestemmes bl. a., at formanden i det omfang
han skønner det rimeligt, uanset de fastsatte taletider, kan
give medlemmer ordet til fremsættelse af korte bemærkninger
af indtil 2 minutters varighed.
Bestemmelserne om folketingets administration, der findes
i §§ 42—44, er stærkt omarbejdet. Bl. a. bestemmes det, at
hvervet som regnskabsfører og kasserer ikke må forenes, og at
der skal være 2 revisorer mod hidtil kun 1. Om ansættelsen
og afskedigelsen af overordnede tjenestemænd skal der træffes
bestemmelse i udvalget for forretningsordenen, mens ansæt
telsen og afskedigelsen af folketingets øvrige tjenestemænd er
overladt formanden, dog efter forhandling med næstformændene. Endvidere skal nævnes, at der efter forudgående forhand
ling med tjenestemændene skal udfærdiges et lønningsregulativ.
Der var i betænkningen stillet to mindretals-ændringsforslag
til § 26, der lyder således:
„Medlemmerne og ministrene taler fra folketingets talerstol.
Det er ikke tilladt at tiltale nogen direkte under forhandlin
gerne. Medlemmerne benævnes: det ærede medlem hr., fru eller
frøken med tilføjelse af navn uden titel. Ministrene benævnes:
den højtærede.......... minister eller minister for................. “
Ifølge det ene af disse ændringsforslag, der var stillet af
Poul Hansen (Kalundborg) (S), Alfred Jensen (DK) og Edel
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Saunte (S), skulle 3. punktum erstattes med: „Medlemmerne
benævnes: hr., fru eller frøken med tilføjelse af navn uden
titel“. Endvidere skulle sidste punktum udgå.
Det andet ændringsforslag var stillet af Jørgen Jørgensen
(Lejre) (RV) og havde følgende ordlyd:
„3. punktum erstattes med følgende: „Medlemmerne be
nævnes: hr., fru eller frøken med tilføjelse af navn uden titel.
Dog kan — i eller uden forbindelse hermed — også betegnelsen
„det ærede medlem“ anvendes.“ Sidste punktum udgår.“
I tilslutning til udvalgets betænkning anfører Alfred Jensen
(DK) i en mindretalsudtalelse, at han ikke anser „de foreslåede
ændringer for at være tilstrækkelig omfattende under hensyn
tagen til arbejdsforholdene under den nye forfatning.
Mindretallet mener, at grupperne bør drages mere ind i tingets
arbejde. Efter dets opfattelse bør alle grupperne være repræsen
teret i præsidiet og derigennem også i udvalget for forretnings
ordenen, hvor en række forhold vedrørende tingets arbejde af
gøres.
Mindretallet er endvidere af den mening, at medlemstallet i
såvel de stående som de midlertidige udvalg bør være større end
det foreslåede antal på 17 medlemmer. Det finder det urimeligt,
at medlemmer, der fremsætter forslag, ikke får sæde i de udvalg,
som nedsættes til behandling af de af dem stillede forslag.
Efter at der er givet mindretallet tilsagn om deltagelse i de
videre forhandlinger om finansudvalgets arbejdsformer, kan det
tiltræde forslaget om nedsættelse af et særligt udvalg til behand
ling af disse anliggender.
Mindretallet anser ikke begrænsning af taletiden for nødvendig
ved behandling af forslag og forespørgsler.
Mindretallet er ikke tilhænger af at opretholde omtaleformen
„det ærede medlem“. Det er derfor med til at stille ændringsfor
slaget til § 26 under nr. 1.
Mindretallet vil iøvrigt i tinget nærmere redegøre for sin
stilling.“
Udenfor betænkningen stillede Oluf Pedersen (DR) til forsla
gets 1. behandling i tinget tre ændringsforslag, hvorefter der
skulle vælges indtil 5 næstformænd og kravet om en vis størrelse
for de grupper, der skal kunne opnå repræsentation i præsidiet,
bortfalde. Endvidere foresloges det, at hvert af de i præsidiet
repræsenterede partier skulle have ret til at vælge mindst 1 med
lem til alle udvalg på mindst 17 medlemmer.
Ved 1. behandling førtes en indgående debat om forskellige
af de spørgsmål, som forhandlingerne i udvalget havde drejet
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sig om. Den sluttede med, at samtlige paragraffer vedtoges i
uændret skikkelse, efter at ændringsforslagene var forkastet. For
Oluf Pedersens ændringsforslag stemte kun 12 medlemmer (DR
og DK), mens ændringsforslag nr. 1 i betænkningen (af Poul
Hansen (Kalundborg) m. fl.) forkastedes med 68 stemmer mod
59, idet 11 medlemmer afholdt sig fra at stemme. Ændrings
forslag nr. 2 i betænkningen (af Jørgen Jørgensen (Lejre)) forka
stedes med 91 stemmer mod 44.
Til 2. (sidste) behandling stilledes af Nina Andersen, Hanne
Budtz, Kirsten Gloerfelt-Tarp, Bodil Koch, Alvilda Larsen, Viola
Nørløv, Petra Petersen, Ellen Poulsen og Edel Saunte til § 26 føl
gende ændringsforslag:
„3. punktum affattes således: „Medlemmerne benævnes: det
ærede medlem hr. eller fru med tilføjelse af navn uden titel“.“
Yderligere stillede Oluf Pedersen underændringsforslag om, at
ordene „hr. eller fru“ skulle udgå.
Fra flere sider blev det imidlertid gjort gældende, at der ikke
var tilstrækkelig tid til at overveje disse forslag, når forretnings
ordenen skulle kunne vedtages inden jul, men at man senere
kunne tage spørgsmålet op. Dette foranledigede Nina Andersen
(S) til som ordfører for dem, der havde stillet ændringsforslaget,
at udtale:
„Under hensyn til de udtalelser, der er faldet her, da der i
hvert tilfælde fra en enkelt side er givet udtryk for enighed i det
princip, som vort ændringsforslag indeholder, og da vi ved, at
forretningsordenen inden længe igen vil komme til ændring, vil
jeg trække vort ændringsforslag tilbage. Jeg vil dog ledsage denne
tilbagetrækning med en anmodning til udvalget, der igen vil
komme til at beskæftige sig med forretningsordenen, om, at man
med lige stor sympati vil behandle ændringsforslaget og under
ændringsforslaget, idet jeg stadigvæk er af den opfattelse, at det
ville være til gavn for et stort antal kvinder i dette land, om man
ikke mere havde forskelsbetegnelse, forsåvidt angår voksne kvin
der.“
Denne tilbagetagelse bevirkede, at såvel ændringsforslaget som
underændringsforslaget bortfaldt, da ingen ønskede at optage dem.
Efter forhandlingens slutning vedtoges forslaget til forretnings
orden for folketinget enstemmigt med 143 stemmer.

2. Beslutning af folketinget om nedsættelse af et
udvalg vedrørende tillægsbevillingsforslagets behandling
Og finansudvalgets arbejdsform. (Af Gustav Pedersen, Arnth
Jensen, Halfdan Hendriksen, Jørgen Jørgensen (Lejre), Alfred
Jensen og Oluf Pedersen}. [A. sp. 1427. — C. sp. 167].
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Anmeldt i folketinget11/12 '(F. sp. 1808). Behandlingsmåden
n/12 (F. sp. 1861). 1. beh. 16/i2 (F. sp. 2004, jfr. 1955). 2. (sidste)
beh. 17/i2 (F. sp. 2139). Beretning (B. sp. 1609) afgivet 1/lQ.
Beslutningen har følgende ordlyd:
„Folketinget beslutter at nedsætte et udvalg på 17 med
lemmer til at træde i forhandling med finansministeren og der
efter stille forslag vedrørende de i forbindelse med tillægs
bevillingsforslagets behandling og finansudvalgets arbejdsform
endnu uløste spørgsmål.“
Forslaget til beslutning, for hvilket der er givet en begrundelse
i udvalget for forretningsordenens betænkning angående forslag
til forretningsorden for folketinget (jfr. nærmest foregående sag),
vedtoges enstemmigt i folketinget.
I tilslutning hertil skal gengives følgende udtalelse af ordføre
ren for forslagsstillerne (Gustav Pedersen) ved 1. behandling af
forslaget til ny forretningsorden for folketinget:
„Det har i forbindelse med spørgsmålet om nedsættelse af
dette udvalg været drøftet, om måske de ikke-udvalgsberettigede
partier kunne få adgang til det, og der har været enighed om, at
på samme måde, som man havde ladet Danmarks retsforbund,
der ikke havde adgang til at være medlem af udvalget for forret
ningsordenen, sende en repræsentant til møderne, må det også
være naturligt, at de partier, der normalt ikke er udvalgsberetti
gede, får adgang til at sende repræsentanter til at deltage i dette
udvalgs kommende møder. Vi håber, at vi derved får en forhand
lingsbasis, så vi kan nå et stykke frem, fordi der kan vindes ikke
så få forbedringer i forbindelse med selve folketingsarbejdet, om
man kunne være heldig at nå et resultat.“
Det udvalg, som nedsattes i henhold til beslutningen, fik føl
gende sammensætning: Gustav Pedersen [formand], Bundvad,
Einer- Jensen, Holger Eriksen, Leonhard Hansen, Poul Hansen (Ka
lundborg), Poul Hansen (Svendborg), Kolbjørn, N. Chr. Christen
sen, Himmelstrup (fra 9. april Øllgaard), Arnth Jensen [næstfor
mand], Jensen-Broby, Thorkil Kristensen, Ole Bjørn Kraft, Aksel
Møller, Thestrup (fra 13. januar Halfdan Hendriksen) og Jørgen
Jørgensen (Lejre) (fra 2. februar Bertel Dahlgaard).
Udvalget nåede ikke til ende med sit arbejde inden folke
tingsårets slutning.

3. Folketingsbeslutning om nedsættelse af et udvalg
vedrørende de i 1945—53 virkende parlamentariske kom
missioners beretninger. (Af Gustav Pedersen, Alsing Andersen,
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Einer-Jensen, Holger Eriksen, Poul Hansen (Kalundborg), Hau
berg, Horn, Evald Kristensen, Edel Saunte, Arnth Jensen, Marius
Buhl, Erik Eriksen, Thisted Knudsen, Sønderup, Øllgaard, Half
dan Hendriksen, Ole Bjørn Kraft, Aksel Møller, Poul Sørensen,
Jørgen Jørgensen (Lejre) og Steen.) [A. sp. 2645. — C. sp. 501].
Fremsat skriftligt i folketinget 7/4 (F. sp. 4847). 1. beh. 8/4
(F. sp. 4876). Partiernes ordførere: Gustav Pedersen, Marius
Buhl, Tesdorpf, Skytte, Aksel Larsen og Oluf Pedersen. 2. (sid
ste) beh. 9/4 (F. sp. 4887).

Efter at de sidste bind af den under 25. oktober 1950
nedsatte parlamentariske kommissions beretning var ud
sendt (jfr. herom årbog 1952—53, side 580), vedtoges i folke
tinget følgende beslutning:
„Folketinget beslutter at nedsætte et udvalg på 17 med
lemmer til at overveje, hvorvidt beretningerne fra de i årene
1945—53 virkende parlamentariske kommissioner giver grund
lag for at rejse rigsretsanklage mod ministre eller andre særligt
ansvarlige for deres forhold ved Danmarks besættelse den 9.
april 1940 eller i besættelsestiden.
Udvalget afgiver indstilling til folketinget.“
Ved fremsættelsen af forslaget til beslutning udtalte Gustav
Pedersen (S) som ordfører for forslagsstillerne:
„På forslagsstillernes vegne fremsætter jeg herved forslag til
beslutning af folketinget om nedsættelse af et 17 mands udvalg
til at undersøge, hvorvidt den parlamentariske kommissions be
retninger giver anledning til at rejse rigsretsanklage mod nogen
ansvarlig. Grunden til, at der foreslås et særligt udvalg, er den,
at udvalget for forretningsordenen ikke finder det rigtigt at på
tage sig en opgave, der går så langt ud over dette udvalgs normale
funktioner.“
Forslaget til beslutning anbefaledes ved 1. behandling af ord
førerne for de fire største partier. Oluf Pedersen (DR) kunne også
tiltræde det, omend han mente, at folketinget ligeså godt kunne
tage en debat om sagen, uden at den i forvejen havde været i
udvalg. Aksel Larsen (DK) gav derimod ikke forslaget sin tilslut
ning. Han udtalte bl. a.: „Når man tænker på, hvad der er gået
forud for dette forslags fremsættelse, når man tænker på de 9
lange års undersøgelser i den parlamentariske kommission bag
lukkede døre, når man tænker på det bjerg af materiale, der efter
9 års forløb foreligger til bedømmelse, når man ved, hvad menin-
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gen med det hele er, når man ved, at der ikke skal ske noget, så
fristes man til at bruge et bevinget ord, som i sin tid anvendtes
af en kronet monark i en bestemt situation: „Hvortil dog alle disse
formaliteter?“ Hvorfor vil man fra de herrer forslagsstilleres side
have nedsat et sådant udvalg, når man i forvejen præcis ved,
hvilken indstilling dette udvalg vil komme med, og hvad der vil
ske med denne indstilling her i tinget?“
Ved den afsluttende behandling vedtoges forslaget enstemmigt,
idet kommunisterne afholdt sig fra at stemme.
Det folketingsudvalg, som nedsattes i henhold til beslutningen,
fik følgende sammensætning: Poul Hansen (Kalundborg) [for
mand], Ditlevsen, Urban Hansen, Per Hækkerup, Carl P. Jensen,
Kolbjørn, Mørk, Edel Saunte, Henry Christensen, N. Chr. Christen
sen, Gideon, Kr. Juul, Lorentzen [næstformand], Tesdorpf, Poul
Møller, Thestrup og Skytte.
Udvalget nåede ikke til ende med sit arbejde inden folke
tingsårets slutning.

4. Folketingsbeslutning vedrørende en af den inter
nationale arbejdskonferenee i Geneve i året 1953 ved
tagen akt om ændringer i Den internationale Arbejds
organisations Statut. (Socialminiser Strøm). [A. sp. 2057.
— C. sp. 253].
Fremsat skriftligt i folketinget 18/2 (F. sp. 3595). 1. beh. 4/3
(F. sp. 3749). Partiernes ordførere: Carl P. Jensen, Conrad Kofoed, Bøgholm og Kirsten Gloerfelt-Tarp. 2. (sidste) beh. 9/3
(F. sp. 3874).

Beslutningen har følgende ordlyd:
„Folketinget udtaler sin tilslutning til, at den af den inter
nationale arbejdskonferenee i Genève i året 1953 vedtagne
akt om ændringer i Den internationale Arbejdsorganisations
statut ratificeres.“
På den i Genève afholdte 36. internationale arbejdskonference vedtoges det at ændre Den internationale Arbejdsorga
nisations statut.
Ved akten forøges antallet af medlemmerne af arbejdsbureau^
ets styrelsesråd. Dette har hidtil bestået af 32 medlemmer, nemlig
16 regeringsrepræsentanter, 8 arbejdsgiver- og 8 arbejderrepræ
sentanter. Af de: 16 regeringsrepræsentanter har; de8 været ud38

Ö94

Beslutninger.

1953/
/1954

peget af medlemsstater, hvis industrielle udvikling er særlig
betydelig, mens de øvrige 8 har været valgt af de øvrige med
lemsstaters regeringsdelegerede på arbejdskonferencen.
Disse regler om styrelsesrådets størrelse og sammensætning
har uforandret været gældende siden 1922. I den forløbne tid
er arbejdsorganisationens medlemstal imidlertid forøget be
tydeligt, idet organisationen, der ved sin oprettelse i 1919 havde
43 medlemmer, nu har et medlemstal på 66. For at muliggøre
en passende repræsentation i styrelsesrådet af de meget for
skellige interesser, som medlemsstaterne nu repræsenterer, har
konferencen fundet det ønskeligt at gennemføre en mindre ud
videlse af styrelsesrådets medlemstal, hvorved forholdet mellem
de enkelte gruppers størrelse bibeholdes. Efter ændringen vil
styrelsesrådet bestå af 40 medlemmer, nemlig 20 regeringsrepræ
sentanter, 10 arbejdsgiver- og 10 arbejderrepræsentanter, og af
regeringsrepræsentanterne vil 10 repræsentere de vigtigste in
dustrilande blandt medlemsstaterne, mens de øvrige regerings
medlemmer vælges af de øvrige medlemsstaters regeringsdele
gerede på arbejdskonferencen.
Som følge af de således ændrede regler om styrelsesrådets
medlemstal gennemføres samtidig nogle redaktionelle ændringer
i statuttens bestemmelser om det antal medlemmer af styrelses
rådet, der kan forlange rådet indkaldt til ekstraordinære møder,
og om fremtidige forandringer af statutten.
Endvidere medfører akten bortfald af en bestemmelse i
den hidtidige statut om, at mindst 6 af styrelsesrådets regerings
repræsentanter skal repræsentere ikke-europæiske stater. Denne
bestemmelse blev i sin tid indsat i statutten for at forhindre,
at de europæiske medlemmer af organisationen skulle få en for
dominerende stilling, men styrelsesrådet har i lang tid haft en
sådan sammensætning, at bestemmelsen har været uden prak
tisk betydning, og med de ikke-europæiske staters voksende
indflydelse i arbejdsorganisationen synes en sådan bestemmelse
overflødig.
I sin fremsættelsestale oplyste socialministeren, at statutændringen hidtil er blevet ratificeret eller tiltrådt af 20 medlems
stater. Til dens ikrafttræden kræves imidlertid tiltrædelse af
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mindst 2/3 af organisationens 66 medlemsstater. Det var derfor
betydningsfuldt, at Danmark medvirkede til at tilvejebringe det
fornødne flertal til ændringens ikrafttræden inden arbejdskonferencen i juni 1954.
Beslutningen herom var enstemmig.

5. Folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation
af protokol om oprettelse af en europæisk transportmini
sterkonference undertegnet i Bruxelles den 17. oktober
1953. (Minister for offentlige arbejder Carl Petersen). [A. sp.
2241. — C. sp. 499].
Fremsat skriftligt i folketinget 10/3 (F. sp. 3920). 1. beh.
17/3 (F. sp. 4219). Partiernes ordførere: Horn, From, Bøgholm,
Skytte, Alfred Jensen og Viggo Starcke. Henvist til udvalg på
17 medlemmer (Horn, Alsing Andersen [formand], Victor Gram,
Heising, Lund Jensen, Aage Knudsen, M. Larsen, Mørk, From,
Alfred Bøgh, Holmberg, Thisted Knudsen, Sønderup, Bøgholm,
Jørgen Jørgensen (Ullerup), Ole Bjørn Kraft og Skytte [næst
formand]). Betænkning (B. sp. 521) afgivet 7/4. (Ordfører: Horn).
2. (sidste) beh. 9/4 (F. sp. 4883).

Beslutningen har følgende ordlyd:
„Folketinget meddeler sit samtykke til Danmarks under
tegnelse af den i Bruxelles den 17. oktober 1953 afsluttede
overenskomst om en europæisk transportministerkonference.“
Den store udvikling af samfærdslen mellem de europæiske
lande, som har fundet sted i årene efter den anden verdenskrig,
har affødt betydelig virksomhed i de internationale organisatio
ner, som beskæftiger sig med tilrettelæggelsen af de nærmere
vilkår for denne samfærdsel. Allerede før krigen eksisterede de
internationale europæiske organisationer, i hvilke samarbejdet
mellem de enkelte jernbanestyrelser om køreplanernes tilrette
læggelse, vognudveksling, fragtafregning og en lang række andre
tekniske spørgsmål jernbanetrafikken vedrørende gennemførtes
på udmærket måde. I 1947 oprettedes under De forenede Nati
oners økonomiske kommission for Europa (ECE) i Geneve en
38*
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transportaideling, der foruden visse jernbanespørgsmål i de
senere år særligt har taget de problemer op, som knytter sig til
landevejstransporterne og flodtrafikken. Også den lidt senere
oprettede økonomiske organisation for europæisk økonomisk
samarbejde (OEEC) har gennem en særlig komité interesseret
sig for landtransportproblemerne, der ligeledes har været gen
stand for drøftelser i Europarådet i Strasbourg.
. Medens møderne i de gamle internationale jernbaneorga
nisationer resulterede i praktiske aftaler på de respektive tek
niske områder, gælder dette ikke drøftelserne i ECE, der har
fundet sted mellem eksperter, som på grundlag af drøftelserne
har afgivet indstilling til regeringerne. Det har vist sig, at
denne arbejdsmetode i forhold til det meget betydelige arbejde,
der er blevet udført, kun har medført ret begrænsede resultater,
fordi de enkelte landes regeringer har følt sig frit stillet over for
indstillingerne eller i alt fald ikke har gennemført forslagene i
så stort omfang, som det havde været ønskeligt. Både under
drøftelserne i OEEC’s råd og i Europarådets forsamling har
man været opmærksom herpå og har påpeget ønskeligheden af,
at der søgtes tilvejebragt et intereuropæisk samarbejde på land
transportområdet, som muliggjorde en hurtigere og mere ens
artet gennemførelse af praktiske resultater.
OEEC’s råd tog i foråret 1953, støttet af en resolution fra
Europarådets forsamling, initiativ til at indkalde til nogle møder
i Paris til drøftelse af, hvad der i så henseende kunne og burde
gøres. I disse møder deltog repræsentanter for de til OEEC
knyttede stater samt for Jugoslavien og Spanien.
På grundlag af det arbejde, der under disse Parisermøder
blev udført, indkaldte efter aftale med OEEC den belgiske
regering til et europæisk transportministermøde i Bruxelles i ok
tober 1953. I dette møde deltog trafikministrene fra Den tyske
Forbundsrepublik, Østrig, Belgien, Danmark, Spanien, Frank
rig, Storbritannien, Grækenland, Italien, Luxembourg, Norge,
Nederlandene, Portugal, Sverige, Schweiz og Tyrkiet. Endvidere
deltog en repræsentant fra den engelsk-amerikanske zone i
Triest samt som observatører repræsentanter for Canada og
USA. Ved mødet vedtoges det at etablere en europæisk trans-
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portministerkonjerence, for hvilken de nærmere regler er inde
holdt i en protokol med tilhørende procedureregler.
Den europæiske transportministerkonferences formål er
gennem periodisk sammentræden af de deltagende landes tra
fikministre at søge gennemført foranstaltninger indenfor land
transportområdet, d. v. s. jernbane-, landevejs- og flodtrafikken,
på generel eller regional basis med henblik på at opnå den størst
mulige udnyttelse og den mest rationelle udvikling af det intereuropæiske transportsystem samt at koordinere og fremme de
bestræbelser, der udfoldes af de internationale organisationer,
der beskæftiger sig med den europæiske landtrafik.
Konferencen skal bestå af et råd, hvis medlemmer er trans
portministrene fra de lande, der har tiltrådt den, samt af en
stedfortræderkomité, der skal forberede rådets møder og be
handle spørgsmål, som henvises til det af rådet. Begge skal
bistås af et administrativt sekretariat, der skal være en inte
grerende del af OEEC’s sekretariat, men som under udøvelsen
af sine funktioner alene skal være undergivet konferencens kon
trol.
Konferencens beslutninger skal kun være bindende for de
lande, der har tiltrådt den, og hvert af rådets medlemmer skal
derefter inden for sit land træffe de fornødne foranstaltninger
til den vedtagne beslutnings gennemførelse. Intet medlemsland
kan herefter blive forpligtet af beslutninger, som det ikke har
tiltrådt.
Konferencens medlemmer skal omfatte de lande, der har
underskrevet protokollen, men den står åben for andre europæ
iske landes tiltrædelse efter enstemmig beslutning af rådet.
Ethvert medlem kan med 6 måneders varsel opsige sit
medlemsskab af konferencen.

Forslaget til beslutning mødte i folketinget tilslutning fra alle
sider med undtagelse af det kommunistiske parti, hvis ordfører,
Alfred Jensen, fandt det uheldigt, at konferencen kun omfattede
en del af de europæiske lande. „Når man går den vej, som her er
foreslået, forekommer det mig, ikke alene at man ikke når den
rigtige løsning, men det forekommer mig også, at man - kan
komme til at stå overfor, at der skabes nye vanskeligheder, som
folkene i Europa ikke er interesserede i. Ja, jeg vil gerne sige, at
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til løsning af de europæiske transportproblemer synes dette forslag
os at være lidet egnet. Jeg vil endog mene, at det kan komme til
at tårne visse vanskeligheder op for løsningen af mellemnationale
transportproblemer.
Endelig vil jeg gerne sige at i en tid som denne, hvor man
stræber efter afspænding, forekommer det os ganske utidigt, at
man foretager noget sådant som dette. Det tjener ikke til at af
spænde forholdene i Europa, det tjener ikke til at nærme landene
tü hinanden, og det tjener ikke til at øge mulighederne for sam
kvem mellem øst og vest i overensstemmelse med folkenes ønsker
og interesser.“
Flere af ordførerne ønskede forslaget henvist til et udvalg, for
at nogle under 1. behandling rejste problemer kunne blive overvejet,
derunder — på foranledning af Bøgholm (KF) — nogle oversættel
ses- og formuleringsspørgsmål.
I det udvalg, som fik sagen til behandling, enedes man om,
at nogle i den danske oversættelse af protokollen anvendte ud
tryk skulle ændres og ændringerne indføjes i tillæg A inden ren
trykningen af dette.
Forslaget til beslutning vedtoges med alle øvrige stemmer mod
kommunisternes.

6. Folketingsbeslutning om Danmarks medvirken
ved oprettelse og drift af et skandinavisk hospital i Korea.
(Udenrigsminister H. C. Hansen). [A. sp. 3543. —C. sp. 961].
Fremsat skriftligt i folketinget 2% (F. sp. 5458). 1. beh.
26/5 (F. sp. 5817). Partiernes ordførere: Alsing Andersen, Conrad
Kofoed, Kristen Amby, Jørgen Jørgensen (Lejre), Alfred Jensen
og Tholstrup. 2. (sidste) beh. 1/6 (F. sp. 5970).
Folketingsbeslutningen har følgende ordlyd:
„Folketinget giver sin tilslutning til, at Danmark yder sin
medvirken ved oprettelse og drift af et skandinavisk hospital
i Korea i overensstemmelse med de i vedføjede bilag angivne
retningslinier, og til, at regeringen træffer de nødvendige aftaler
med den norske og den svenske regering samt med den kore
anske regering og de medvirkende internationale organer.
Folketinget giver sin tilslutning til, at der til bestridelse af
udgifter ved hospitalets oprettelse og udstyr samt forberedelsen
af hospitalets drift på tillægsbevillingsloven for finansåret 1954
—55 (under finanslovkonto § 12 III. 14. „Tilskud til internatio-
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nalt, humanitært hjælpearbejde“) optages et beløb på 4 609 167
kr.
De fornødne bevillinger til dækning af Danmarks andel i
hospitalets driftsudgifter i en 5 års periode vil være at optage
på de årlige finanslove.“

Om det planlagte skandinaviske hospital oplyses i bilaget
til forslaget bl. a. følgende:
Ä. Hospitalsplanens forhistorie.
Efter opfordring af UNKRA (De Forenede Nationers Gen
opbygningsorganisation for Korea) gav de skandinaviske lande
i 1951 tilsagn om at yde bidrag til Koreas genopbygning. Norge
og Sverige stillede henholdsvis $ 829 000 og $ 966 517 i udsigt.
For Danmarks vedkommende var der tale om $ 860 000,
et beløb svarende til de ca. 6 mill, kr., som påregnedes at ville
medgå til en fortsat udstationering af „Jutlandia“ i et halvt
år efter fjendtlighedernes ophør. Allerede på det nævnte tids
punkt var man dog klar over, at en sådan udstationering næppe
ville være den mest effektive hjælpeydelse.
Tanken om at lade de skandinaviske lande yde deres bidrag
til genopbygningshjælpen gennem en indsats på hospitalsvæse
nets område var opstået på et tidligt tidspunkt under Korea
krigen og begrundedes dels ved den særlige sagkundskab, som
findes i de skandinaviske lande, dels ved den tilknytning til
Korea, der var tilvejebragt gennem de norske og svenske
feltlazaretter og gennem „Jutlandia“-ekspeditionen. De kore
anske myndigheder har gentagne gange udtalt stor interesse
for det skandinaviske arbejde på dette felt.
I henhold til beslutning på et nordisk udenrigsministermøde
i oktober 1951 nedsattes et udvalg af sagkyndige fra de tre
lande til drøftelse af en fællesskandinavisk aktion i form af et
træningshospital. Sagens behandling trak imidlertid ud, væsent
lig på grund af den usikre situation i Korea.
For at bringe klarhed i sagen besluttede de nordiske uden
rigsministre den 1. september 1953 i overensstemmelse med
det nævnte udvalgs indstilling at udsende en sagkyndig forhand
lingsdelegation til Korea. Fra dansk side deltog hospitalsdirek-
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tør K. Warming og professor N. Blixenkrone-Møller. Delega
tionen fik til opgave at undersøge alle foreliggende muligheder
for en skandinavisk indsats på sundhedsvæsenets område og i
sin beretning til de skandinaviske regeringer at fremsætte kon
krete forslag.
B. Planens hovedpunkter.
Delegationen afgav i november 1953 en beretning, som
anbefaler en plan, der havde fået tilslutning af de koreanske
myndigheder og af UNKRA. Hovedpunkterne var følgende:
a. De skandinaviske lande skulle acceptere den koreanske re
gerings tilbud om to i Seoul beliggende hospitaler med hen
blik på oprettelse af et „Medical Center“, der tænkes an
vendt dels til sygebehandling og dels til undervisning af
koreanske læger, studerende og sygehuspersonale iøvrigt.
b. Ved et sådant centers virksomhed i en 5—10 års periode
skulle der kunne ydes et stort og varigt bidrag til Koreas
genopbygning på det sundhedsmæssige område.
c. Administrationen skulle i den nævnte periode ligge i skan
dinaviske hænder, ligesom de ledende stillinger indenfor
læge- og sygeplejerskepersonalet skulle besættes med skan
dinaver. Det samlede skandinaviske personale er anslået til
ca. 150 personer, deraf 30—45 læger, ca. 60 sygeplejersker
og iøvrigt en række tekniske specialister samt administra
tions- og kontorpersonale. Et antal koreanske læger og syge
plejersker skulle deltage i hospitalsarbejdet og samtidig mod
tage undervisning.
d. Der måtte foretages omfattende reparations- samt om- og
tilbygningsarbejder ved hospitalsbygningerne, ligesom der
måtte opføres boliger for det skandinaviske personale; den
koreanske regering var villig til at stille en grund til rådighed
for det sidstnævnte formål. Disse arbejder beregnedes at
kunne fuldføres på 1 %—2 år.
C. Planens finansiering.
UNKRA har givet tilsagn om at overtage alle udgifter ved
de ovennævnte byggearbejder, hvortil regnes at ville medgå
$ 2,4 mill. Den koreanske regering skal fremskaffe arbejdskraft
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m. v. De skandinaviske lande skal i „byggeperioden“ (1954—
55) udrede ialt $ 2 mill., heraf halvdelen til hospitalsudstyr
m. v. og $ 1 mill, til forskellige løbende udgifter, herunder
iværksættelse af hospitalsdrift i begrænset omfang.
De årlige driftsudgifter efter udløbet af „byggeperioden“
(herunder lønninger og rejser for personalet, fornyelse af medi
cinsk udstyr, lægemidler, administration etc.) beregnes til ca.
$ 1,5 mill, foruden visse ydelser fra den koreanske regering.
De skandinaviske landes udgifter tænkes afholdt af hvert
land med 1/3, og Danmarks andel skulle således blive henholds
vis 666 666 67 dollars (4 609 167 kr.) i 1954—55 og derefter
500 000 dollars om året. En garanti for driften i mindst 5 år
betragtes som en nødvendig forudsætning for, at planen over
hovedet iværksættes.
For Danmarks vedkommende vil de samlede udgifter i for
bindelse med hospitalets oprettelse samt dets drift i 5 år, efter
at hospitalet som helhed har kunnet tages i brug, beløbe sig
til ca. 22 mill. kr.

D. De skandinaviske landes, Koreas og VNKRAs
stilling til planen.
Hospitalsplanen har efter afgivelsen af forhandlingsdelega
tionens beretning været genstand for fortsat behandling i de
skandinaviske lande.
Alle tre regeringer var allerede i januar måned 1954 prin
cipielt indstillet på at medvirke til gennemførelse af planen.
UNKRA har den 24. marts bekræftet, at organisationen
vil yde det ovennævnte bidrag på $ 2,4 mill, til dækning af
byggeudgifterne.

E. Danmarks tilslutning.
I februar 1954 drøftedes Danmarks medvirken ved hospi
talsplanens gennemførelse i det udenrigspolitiske nævn, som
gav sin tilslutning dertil. Efter at der i den følgende tid ved
interskandinaviske drøftelser og ved forhandling med UNKRA
er tilvejebragt yderligere oplysninger med hensyn til hospitals
planens enkeltheder og dens praktiske konsekvenser, foreslår
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regeringen nu, at folketinget giver sin tilslutning til planen,
sikrer Danmarks andel i dens finansiering og bemyndiger rege
ringen til at slutte de fornødne overenskomster med de andre
interesserede parter.

Ved fremsættelsen af forslaget til folketingsbeslutning gav
udenrigsministeren tinget en udførlig redegørelse for sagen. Denne
redegørelse slutter således:
„Ikke alene fra et internationalt, men også fra et nordisk
synspunkt tillægger jeg dette nye initiativ stor betydning.
Vi har længe, både i sin tid indenfor Folkeforbundet og nu i
de sidste år i De Forenede Nationer, praktiseret et nært samarbejde
under drøftelserne af de store politiske problemer.
I den tuberkulosekampagne, som lige efter anden verdenskrig
iværksattes i nær tilknytning til FNs børnehjælpsfond (UNICEF),
blev en meget stor del af arbejdet udført af skandinaviske læger
og sygeplejersker i loyalt samarbejde med hinanden og med kolle
ger fra andre lande.
Nu gælder det at opbygge en helt ny og mere varig fællesskan
dinavisk administration, som dels skal tilrettelægge Koreaarbejdet
herhjemmefra, dels sikre dets udførelse under vanskelige forhold
i det fremmede. Nordmænd, svenskere og danske skal påny i
praksis vise, at de under gensidig respekt og helt på lige fod er
i stand til at arbejde sammen og supplere hinanden.
Det lover godt for det fremtidige arbejde, at de skandinaviske
sagkyndige har kunnet nå til fuld enighed om den plan, som Dan
mark nu skal give sin officielle tilslutning. Den danske regering
har fuld tillid til, at det skandinaviske samarbejde også på dette
nye område vil kunne gennemføres i praksis, og at denne fælles
indsats ude i verden vil kunne tjene til eksempel.“
Forslaget vedtoges enstemmigt i folketinget, idet kommuni
sterne afholdt sig fra at stemme, hvilket Alfred Jensen begrundede
med, at hospitalet efter aftale med den sydkoreanske regering
skulle placeres i Seoul og — sålænge Korea var splittet i to dele —
ikke ville komme Nordkorea tilgode.

7. Folketingsbeslutning angående statsregnskabet
lor finansåret 1951—52. [C. sp. 487].
Anmeldt i folketinget 6/10 (F. sp. 19). Henvist til et udvalg
på 9 medlemmer (Poul Hansen (Svendborg) [formand], Urban
Hansen, Hans Knudsen, Mørk, Arnth Jensen, Paabøl, Poul
Claussen, Marie Antoinette von Lowzow og Jørgen Jørgensen
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(Lejre) [sekretær]). Efter vedtagelsen af folketingets nye forret
ningsorden af 17. december 1953 erstattedes dette udvalg med
et nyt udvalg på 17 medlemmer (Poul Hansen (Svendborg)
[formand], Brodthagen, Urban Hansen, Hauberg, Hans Knud
sen, Holger Larsen, Wiggo Larsen, Mørk, Conrad Kofoed, Lade
foged, Martin, Paabøl, Johan Poulsen, Poul Claussen, Fanger,
Marie Antoinette von Lowzow og Aage Fogh [næstformand]),
der afgav betænkning 23/3 (B. sp. 347). (Ordfører: Poul Hansen
(Svendborg)). 1. beh. 31/3 (F. sp. 4733). 2. (sidste) beh. 2/4 (F.
sp. 4804).
Efter indstilling fra det udvalg, der behandlede sagen, ved
tog folketinget at godkende statsregnskabet for finansåret 1951
—52.

Godkendelsen skete enstemmigt, idet kommunisterne afholdt
sig fra at stemme.

8. Folketingsbeslutning angående Kongeriget Dan
marks Hypotekbanks regnskab for regnskabsåret 1952—
53. [C. sp. 463].
Anmeldt i folketinget 18/2 (F. sp. 3580). Henvist til et ud
valg på 17 medlemmer (Einer-Jensen, Brodthagen, Ove Hansen,
Hauberg [formand], Kai Jensen, Mørk, Frede Nielsen, Lars M.
Olsen, Givskov Christensen, Henry Christensen, Peter Larsen,
Paabøl, Ellen Poulsen, Clausen (Olufskjær), Poul Claussen, Foss
og Axel Sørensen [næstformand]), der afgav betænkning 11/3 (B.
sp. 289). (Ordfører: Einer-Jensen). 1. beh. 31/3 (F. sp. 4736).
2. (sidste) beh. 2/4 (F. sp. 4804).

Ved beslutningen godkendes Kongeriget Danmarks Hypo
tekbanks regnskab for regnskabsåret fra 1. april 1952 til 31.
marts 1953.
Godkendelsen skete enstemmigt.

9. Forslag til beslutning om importen af personmo
torkøretøjer. (Af Tholstrup). [A. sp. 245].
Anmeldt i folketinget 21/io (F. sp. 275). Behandlingsmåden
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22/10 (F. sp. 288). Eneste beh. 13/n (F. sp. 883). Partiernes ord
førere: Lars P. Jensen, Anker Lau, Weikop, Kirkegaard, Fugl
sang og Tholstrup.
Forslaget til beslutning, der var enslydende med et i sam
lingen 1952—53 behandlet forslag (årbog 1952—53, side 542),
havde følgende indhold:
„Folketinget beslutter at pålægge handelsministeren sna
rest at frigive importen af personmotorkøretøjer fra lande, der
er tilsluttet den europæiske betalingsunion.“
Forslaget mødte ikke tilslutning hos handelsministeren, der
henviste til, at det spørgsmål, som forslaget drejede sig om, var
til drøftelse i folketingets vareforsyningsudvalg.
Også fra anden side henviste man til de overvejelser, der fandt
sted i vareforsyningsudvalget, og forhandlingerne sluttede med
vedtagelsen af følgende af Weikop (KF) fremsatte forslag om over
gang til næste sag på dagsordenen:
„Idet folketinget henviser spørgsmålet om importen af person
motorkøretøjer til behandling i vareforsyningsudvalget,
går tinget over til næste sag på dagsordenen.“
Dette dagsordensforslag vedtoges med 127 stemmer mod 6
(DR), idet 2 medlemmer (Steen og Aksel Sørensen) afholdt sig
fra at stemme.

10. Forslag til folketingsbeslutning om frigivelse af
importen af sagomel. (Af Oluf Pedersen). [A. sp. 3265].
Fremsat skriftligt i folketinget 12/5 (F. sp. 5216). 1. beh. 2/6
(F. sp. 6071). Behandlingen standset og sagen henvist til et
udvalg på 17 medlemmer (Einer-Jensen [formand], Brodthagen,
Poul Hansen (Kalundborg), Lars P. Jensen [næstformand], Sofie
Pedersen, Peter Nielsen, Oluf Pedersen, Jørgen Gram, Jens Chr.
Christensen, Foged, Anker Lau, Ellen Poulsen, Weikop, Foss,
Halfdan Hendriksen, Jørgen Jørgensen (Lejre) og Rager). Be
retning (B. sp. 1621) afgivet VioDen 12. maj 1954 stillede Oluf Pedersen (DR) i folketingets
spørgetid handelsministeren et spørgsmål om, hvornår sagome
let ville blive givet fri. Ministeren svarede hertil, at hun i aller
højeste grad kunne ønske, at man kunne lukke op for sagomelet,
men at der af valutamæssige grunde kunne være betænkelighed
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ved at gøre det i den foreliggende situation. Iøvrigt pegede
hun på, at kartoffelmelsfabrikkerne gennem årene havde gjort
et arbejde for at lære husmødrene bedst muligt at benytte
kartoffelmelet i husholdningen; men hun erkendte, at „der er
vanskeligheder, og at sagomelet er lettere at have med at gøre.
Der har imidlertid været fuldt stop for sagomelet nu i 21 år.“
Da spørgeren ikke fandt svaret tilfredsstillende, anmeldte
han samme dag følgende forslag til beslutning, som fremsattes
skriftligt:
„Folketinget opfordrer ministeren for handel, industri og
søfart til at frigive importen af sagomel.“

Handelsministeren erklærede sig rede til i et udvalg at drøfte
sagen, der stod i forbindelse med den i 1933 gennemførte kartoffel
melsordning. „Da ordningen“ — udtalte ministeren herom — „i sin
tid blev vedtaget, blev den vedtaget af partierne med undtagelse
af det parti, det ærede medlem repræsenterer, og såfremt folke
tingets partier i dag skulle være kommet til den overbevisning, at
en afvikling er på sin plads, er jeg naturligvis helt parat til at
drøfte en sådan afvikling. Jeg vil gerne understrege, at hele pro
blemet ikke er så farlig stort. Der har indenfor ordningen i det
sidste år været leveret 1% million sække kartofler, og disse kar
tofler er avlet i de egne i landet, der betegnes som de særlig magre;
derfor har sagen en social side.“
Forslagsstilleren gjorde i en udførlig svartale gældende, at im
portforbudets ophævelse af nærmere angivne grunde ikke ville
koste landet noget nævneværdigt i valuta, antagelig ikke een øre.
Han fandt det ikke nødvendigt, at sagen blev overvejet i udvalg,
men foreslog at man skulle overlade den videre overvejelse af
sagen til ministeren gennem vedtagelsen af følgende forslag om
overgang til næste sag på dagsordenen:
„Idet folketinget opfordrer handelsministeren til udfra de nu
foreliggende oplysninger at tage spørgsmålet om frigivelse af im
porten af sagomel op til fornyet overvejelse og hurtig beslutning,
går tinget over til næste punkt på dagsordenen.“
Forslaget kom ikke til forhandling eller afstemning, idet tinget
på forslag af Lars P. Jensen (S) vedtog at standse behandlingen
af forslaget til beslutning og at henvise det til et udvalg på 17
medlemmer. Denne vedtagelse var enstemmig, idet også forslags
stilleren deltog i den.
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II. Forespørgsler.
1. Den 4. november 1953 anmeldtes i folketinget (F. sp.
609) følgende forespørgsel til økonomi- og arbejdsministeren af
Viggo Starcke'.
„Vil økonomi- og arbejdsministeren redegøre for forhand
lingerne i OEEC i Paris og for den stilling til forslaget om
fremme af liberaliseringen til 100 pct., som ministeren har ind
taget?“
Fremme af forespørgslen vedtoges 5/u (F. sp. 692).
Forespørgslen foretoges 12/ii (F. sp. 826).
Forespørgeren (DR) indledte sin begrundelse af forespørgslen
således:
„Det var Mr. Marshalls tanke at gøre Marshallhjælpen afhæn
gig af en samtidig frigørelse af handelen i Vesteuropa, og det var
Paul Hoffmans politik at prøve at føre denne tanke ud i en virkelig
frigørelse. Det kan ikke nægtes, at i de forløbne år er handelen
blevet friere, end den har været, og liberaliseringen er skredet
frem. Men der mangler endnu et meget betydeligt stykke: således
mangler Danmark endnu at frigøre en fjerdedel af sin handels
import fra de vesteuropæiske lande indenfor den europæiske sam
arbejdsorganisation, og Danmark mangler ca. to femtedele i sin
samlede udenrigshandel, hvilket svarer til en import på 2% mil
liard kr.
Når der nu ifølge dagspressen i Paris er fremsat et forslag om
at føre liberaliseringen helt til tops, op til 100 pct., for Vest
europas vedkommende, er dette forslag af den største interesse
for dette høje ting og for den almindelige befolkning i Danmark,
og dette er foranledningen til, at vi har anmodet den højtærede
økonomi- og arbejdsminister om at redegøre for de forhandlinger,,
der har været nede i OEEC om dette forslag.“
Ministeren havde, efter hvad forespørgeren videre udtalte,,
fremsat en udtalelse om, at Danmark ikke kunne tiltræde forsla
get om 100 pct. liberalisering i dets nuværende form, idet landenes
samlede reelle beskyttelse måtte tages i betragtning. Forespørge
ren ville under henvisning hertil gerne have at vide, „om ministe
ren mener, at det er af betydning for et land at have restriktioner,,
at have toldrestriktioner, og jeg vil gerne spørge ham, om denne
beskyttelse efter hans opfattelse er en beskyttelse for landet, eller
det kun er en beskyttelse for enkelte kredse af befolkningen.“
I sin udførlige svartale gav økonomi- og arbejdsministeren bl. a.
en redegørelse for de overvejelser, der var gået forud for den
danske delegations afrejse til konferencen i Paris.
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„Fra regeringens side besluttede vi os“, udtalte ministeren,
„til efter samråd med hovederhvervsorganisationerne og varefor
syningsudvalget at tage det standpunkt, at vi som et lille land
med en stærkt specialiseret produktion og en stor udenrigshandel
måtte være positivt interesseret i større frihandel, og at vi derfor
skulle støtte tankerne i den retning. Samtidig var det imidlertid
klart, at vi skulle benytte lejligheden til at påpege de ensidigheder
og skævheder i den hidtidige form, for handelens frigørelse, som
havde virket til ugunst for vort land...........
Vi skulle pege på den statshandel, der ikke er berørt af libera
liseringen, den handel, som udgør 10—15 pct. af den samlede
vesteuropæiske samhandel, og som fortrinsvis omfatter landbrugs
produkter.
Vi skulle endvidere pege på, som jeg allerede har berørt, at
en del af den gennemførte liberalisering i virkeligheden kun er en
slags vinduespynt, idet man gør den illusorisk ved høje toldsatser
eller andre former for importforhindringer. Som eksempel skulle
vi specielt pege på Tyskland. Tyskland har formelt overfor Dan
mark en liberaliseringsprocent på 91, hvilket tilsyneladende er
ganske tilfredsstillende, men virkeligheden ser bare helt ander
ledes ud. Det faktiske forhold er nemlig, at den vigtigste del af
Danmarks fødevareeksport til Tyskland, herunder så betydnings
fulde varer som kød og smør, ikke kan afsættes frit på det tyske
marked på grund af statshandel og høje toldsatser. Ligeledes
kunne det påpeges, at England fornylig ved en konference i den
internationale organisation for toldnedsættelser, GATT, har
ønsket og også opnået en undtagelse fra visse af denne organisa
tions almindelige regler, hvorved det bliver muligt for England
at forhøje sin beskyttelsestold på visse områder, hvad der også
kan komme til at berøre varer, som Danmark eksporterer til
Storbritannien.
Vort mål var med andre ord på mødet at støtte bestræbelserne
for friere handel, men at fremhæve kravet om en virkelig gensidig
hed i frigørelsen og søge at opnå forbedringer især med hensyn til
landbrugsprodukternes frigørelse, så der også for disse varers
vedkommende kunne opnås et i højere grad fælles europæisk mar
ked, samt at kæmpe imod de toldskranker, der er så generende
ikke alene for dansk landbrugseksport, men også for industrieks
porten, og som stiller dansk industri overfor ulige konkurrence
vilkår.
Herudover har vi måttet berøre flere spørgsmål, som har været
berørt så ofte før, men desværre stadig er aktuelle, f. eks. dobbeltpriserne, hvorved visse lande eller visse sammenslutninger af
lande i deres prispolitik diskriminerer andre lande, f. eks. på den
måde, at Danmark for visse råvarer må betale en højere pris, end
disse landes egen eksportindustri må betale. Ligeledes måtte vi
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i forbindelse med spørgsmålet om betalingsunionen gå imod even
tuelle tendenser til at stramme dennes kreditbetingelser, således at
de lande, der står i underskud overfor den europæiske betalings
union, kunne blive forpligtet til at betale højere dollarkvoter.
Endelig ønskede vi at fremhæve, at fri handel trives bedst i
et klima af voksende produktion. Hvis alle lande udvider deres
produktion omtrent i samme takt, bliver mulighederne for lige
vægt på handels- og betalingsbalancen større, hvorimod vi i til
fælde af økonomiske tilbageslag så ofte har erfaret, at vanskelig
hederne ved at fastholde den frie handel eller ved at udvide den
bliver større.“
Efter nærmere at have omtalt forhandlingerne i Paris, gav
ministeren en oversigt over, hvad disse forhandlinger i hoved
sagen var resulteret i.
Det var blevet fastslået, at „følgende fire forudsætninger
skulle være opfyldt, før man kunne gøre yderligere liberaliserings
fremskridt:
Den første forudsætning var, at der måtte være tilvejebragt
et europæisk eller et andet multilateralt betalingssystem ud over
den 1. juli 1954, hvor den nuværende EPU-overenskomst udløber.
Heri ligger formentlig, at man kan regne med, at enten forlænges
den europæiske betalingsunion, eller noget tilsvarende, f. eks. i
forbindelse med de konvertibilitetsplaner, som både England og
Tyskland nærer, bliver gennemført. Der ligger deri ikke, at vi
kan regne med, at den europæiske betalingsunion bliver forlænget
uændret.
For det andet er forudsætningen den, at ulighederne i libera
liseringen mellem landene må formindskes.
For det tredie den, at specielt Frankrig må opfylde sine libera
liseringsforpligtelser fuldtud, d. v. s. gennemføre 75 pct.s libera
lisering.
For det fjerde må der ske visse ændringer i reglerne, sådan at
betingelserne for, at man kan gå baglæns med liberaliseringen,
bliver skærpet.
Det blev derefter aftalt, at man skulle afholde et nyt minister
rådsmøde inden den 1. april 1954, formentlig i slutningen af marts.
Inden det møde, og såvidt mulig allerede inden 1. december, skal
alle medlemslandene til organisationen indlevere lister over de
varer, der endnu ikke er liberaliseret.“
I den efterfølgende ret omfattende debat deltog — foruden
forespørgeren og ministeren — Poul Hansen (Kalundborg), Anker
Lau, Weikop, Jørgen Jørgensen (Lejre) og Fuglsang.
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2. Den 18. november 1953 anmeldtes i folketinget (F. sp.
1066) følgende forespørgsel til undervisningsministeren af Ing
mar Wagner, Ragnhild Andersen, Alfred Jensen og Aksel Larsen:
„Agter ministeren at foreslå foranstaltninger til forbedrin
ger af de studerendes kår og til sikring af mindrebemidledes
mulighed for at søge videregående uddannelse “
Fremme af forespørgslen vedtoges 19/n (F. sp. 1067).
Forespørgslen foretoges 4/i2 (F. sp. 1503).

Som ordfører for forespørgerne gjorde Ingmar Wagner (DK)
gældende, at der „ikke alene i den kommunistiske gruppe, men
i meget store dele af befolkningen og naturligvis først og frem
mest hos de unge, der ønsker at studere, og dem, der nu under
store vanskeligheder kæmper med at gennemføre studierne, findes
et voksende krav om at få besked om, hvornår regeringen agter
at fremsætte lovforslag, der sikrer lige adgang til en videregående
uddannelse for alle unge uanset deres økonomiske kår.
Kommunisterne vil på det varmeste hilse et sådant forslag,
idet det er vor principielle opfattelse, at der burde være en sådan
adgang for alle til at studere. Efter vor mening må det kun være
evnerne, der er afgørende for, om man kan gennemføre et studium,
og ikke, som det altfor ofte er i dag, forældrenes økonomiske for
hold.“
I sin besvarelse af forespørgslen udtalte undervisningsministe
ren bl. a.: „Den stillede forespørgsel kan jeg besvare bekræftende.
Som det straks efter regeringsdannelsen er meddelt offentligheden,
arbejder fiskeriminister Chr. Christiansen og jeg med hele det
problemkompleks, som ungdomskommissionens betænkning om
fatter, for at give de forslag, der her er samlet, en praktisk parla
mentarisk mulighed for at blive ført ud i livet og eventuelt føje
nye forslag til............
I de undersøgelser, regeringen foretager med udgangspunkt i
ungdomskommissionens betænkninger, og som tager sigte på en
forbedring af ungdommens vilkår i vort samfund, indgår........
spørgsmålet om en demokratisering af adgangen til den videre
gående uddannelse som et meget betydningsfuldt led, og det er
regeringens hensigt at stile imod en ordning, der udelukker, at
en evnerig ung mand af økonomiske grunde må opgive at søge
videre uddannelse.
. Hvad angår formuleringen af den stillede forespørgsel, vil jeg
henlede opmærksomheden på, at spørgsmålet om foranstaltninger
til sikring af mindrebemidledes mulighed for at søge videregående
uddannelse, som i forespørgslen er nævnt sidst, er af langt større
principiel rækkevidde og langt vanskeligere at løse end spørgs39
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målet om en forbedring af kårene for de unge, der når så langt
som til studierne. Man kommer næppe uden om at tage stilling
til spørgsmålet om en udvidet og effektiv stipendieordning for
gymnasiet, der er det første led i den højere uddannelse og — som
forholdene er nu — den første hindring for ubemidlede unges
adgang til en akademisk uddannelse.
Jeg vil imidlertid gerne begynde med spørgsmålet om forbed
ring af de studerendes kår, og jeg finder det naturligt at give en
kort redegørelse for, hvorledes den uddannelsesfond, der oprettedes
ved lov af 7. juni 1952, har virket.
Fonden, hvortil folketinget tog et værdifuldt initiativ, må
betragtes som en værdifuld nyskabelse, idet den principielt yder
støtte til alle uddannelsesområder. Den betegner det første skridt
i bestræbelserne for at opnå en lige adgang til alle videregående
uddannelsesretninger samt en ligestilling i denne henseende af de
forskellige uddannelsesområder. Forudsætningerne for de forskel
lige uddannelser er imidlertid så vidt forskellige, at det ingen
lunde er nogen nem opgave, denne fond står overfor og har stået
overfor. Den bemyndigelse, loven giver fondens bestyrelse til at
fastsætte sådanne på almene hensyn hvilende begrænsninger, som
skønnes nødvendige, for at midlerne kan blive en tilstrækkelig
virkningsfuld hjælp til de i særlig grad trængende unge indenfor
hvert område, må betragtes som en ganske nødvendig forudsæt
ning for fondens virksomhed, idet det ville være umuligt på for
hånd at fastsætte faste regler for, med hvilke beløb hvert enkelt
uddannelsesområde skal tilgodeses af fonden. Ganske særlig gæl
der dette, når den årlige sum, der skal uddeles, er så relativt beske
den som den nuværende: 1,5 mill. kr. I denne forbindelse vil jeg
gøre opmærksom på den — i alt fald i denne henseende — sørge
lige kendsgerning, at tipstjenestens overskud har været støt dalende
i de sidste år, og at det derfor kan forudses, at fonden, der tilgode
ses af den sidste rest af dette overskud, med opretholdelse af den
nuværende uddeling på 1,5 mill. kr. årlig i løbet af 6—7 år vil
være opbrugt.
Spørgsmålet om fremtidig støtte til de studerende rejser sig
allerede af den grund, og det vil være naturligt at undersøge, om
ikke en sådan uddannelsesfond som den, der her er oprettet, vil
være et godt instrument for en administration af den yderligere
udvidede støtte, den studerende ungdom har et naturligt krav på.“
Efter at ordføreren for forespørgerne påny havde haft ordet,
sluttede forespørgslen.

3. Den 8. december 1953 anmeldtes i folketinget (F. sp.
1518) følgende forespørgsel til undervisningsministeren af Erik
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Eriksen, Jørgen Gram, Thorkil Kristensen, Harald Nielsen, Ole
Bjørn Kraft, Aksel Møller, Reedtz-Thott og Poul Sørensen:
„Hvilke oplysninger kan undervisningsministeren give tin
get vedrørende fjernsynets udvikling i den nærmeste fremtid?“

Fremme af forespørgslen vedtoges 9/12 (F. sp. 1573).
Forespørgslen foretoges 11 /12 (F. sp. 1809).

Som begrundelse for forespørgslen udtalte Ole Bjørn Kraft
(KF) bl. a.:
„Når de to partier, venstre og det konservative folkeparti, har
ønsket en forhandling her i tinget og ikke har villet tiltræde, at
spørgsmålet om en udvidelse af fjernsynstjenesten afgøres alene
ved en beslutning i finansudvalget om størrelsen af licensen for
radio og fjernsyn, er sagen ganske enkel og ligetil. Det er nemlig
vor opfattelse, at spørgsmål af principiel og afgørende betydning —
selvom de er af bevillingsmæssig karakter og bygger på eksiste
rende lovgivning — må gøres til genstand for en åben debat her
i tinget, så at problemerne kan blive stillet op og offentligheden
få lejlighed til at høre de forskellige synspunkter fremført, inden
afgørelsen træffes. Det er vort håb, at der i finansudvalget må
udvikle sig en sådan praksis ved behandlingen af den slags spørgs
mål, at mere faste regler kan blive resultatet. Jeg er personlig
ikke fremmed for nogle af de synspunkter i denne forbindelse,
som det ærede medlem hr. Rager forleden dag fremsatte under
finanslovdebatten.
For bevillingen i den højtærede undervisningsministers ind
stilling til finansudvalget, aktstykke nr. 246, er der naturligvis
fuld lovmæssig dækning, men der kan ikke være tvivl om, at i
det øjeblik den af ministeren ønskede bevilling er givet, er der
taget en beslutning, der i realiteten indfører fjernsynet i Danmark
og åbner for en udvikling, om hvilken der intet nærmere står —
og måske ildte kan stå — i aktstykket, men som på en række
områder vil kunne få vidtrækkende konsekvenser.
Hvad der er tale om, fremgår iøvrigt med al mulig tydelighed
af selve aktstykket. Thi det siges direkte, at med denne bevilling
afsluttes fjernsynets forsøgsperiode og indføres fjernsynstjenesten
i Danmark. Om dette skal ske, kan der være, og har der i offent
ligheden været, delte meninger, og en beslutning af denne karak
ter bør derfor ikke træffes i finansudvalget, hvor synspunkterne
i det mindste endnu ikke kommer offentlig frem på anden måde
end gennem partiernes stemmeafgivning om selve bevillingerne.“
Udover sagens principielle side var der en række spørgsmål,
som rejste sig. I hvilket tempo og i hvilken rækkefølge var det
f. eks. tanken at udbygge fjernsynet? Hvordan var den danske
39‘
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industris produktionsmuligheder på dette område, og hvordan
stillede sagen sig valutamæssigt? Hvordan var udsigterne for farve
fjernsynet? Kunne man vente, at fjernsynet med tiden vil være
i stand til at klare sig uden økonomisk støtte? Er der taget stilling
til spørgsmålet om avertering i fjernsynet?
Ordføreren sluttede sin redegørelse således:
„Jeg har ikke fremført disse spørgsmål for at rejse nogen mod
stand mod fjernsynstjenestens indførelse. Mit parti er tilhænger af
at afslutte forsøgsperioden nu. Vi er det af mange grunde, også af
nationalpolitiske grunde, som forleden dag blev nævnt under
debatten, men vi bør ikke træffe en sådan afgørelse, uden at
offentligheden og vi har dannet os et så klart billede af beslut
ningens følger og rækkevidde som muligt. Jeg takker den højt
ærede undervisningsminister for redebonhed til at besvare vor
forespørgsel, og jeg håber på, at den vil give anledning til en op
lysende debat.“
I sin svartale mindede undervisningsministeren om, at fjern
synet var blevet indført i Danmark for godt 2 år siden, men kun
i forsøgsform. Man kunne diskutere, i hvilket tempo fjernsynet
skulle udbygges, men det kunne ikke standses. På grund af de
beskedne midler, som hidtil havde været til rådighed, opererede
man endnu kun med omkring 900 licensbetalere, der hver betalte
50 kr. om året. Den billigste fjernsynsmodtager, som var på marke
det, kostede 1 700 kr. og kunne kun anvendes i senderens nærmeste
omegn. Dette var for stort et beløb, hvis man vedblivende skulle
nøjes med 3 sendetimer pr. uge. Fjernsynet måtte bringes ud af
dødvandet; der måtte gøres en indsats for at udvide modtager
kredsen på rimelig måde, og programmerne måtte udvides betyde
ligt i timetal og ikke mindst forbedres i kvalitet. Radiorådet
havde beskæftiget sig indgående med problemet, og efter konfe
rence med post- og telegrafvæsenet var man kommet til det resul
tat, at der i denne omgang skulle ske følgende forbedringer med
hensyn til fjernsynssenderne.
Der oprettes en ny og kraftigere sender i København med en
energi på 3 kw. Man vil herved kunne sikre god modtagning i
hovedstadsområdet, ligesom fjernseere i Roskilde, Køge, Hillerød
og antagelig tillige Helsingør i de allerfleste tilfælde vil få tilfreds
stillende modtagerforhold. Frit beliggende landdistrikter i indtil
50 kms afstand fra senderen vil ligeledes blive effektivt dækket
af denne, der tænkes placeret udenfor den indre del af København.
For også at drage andre landsdele ind under fjernsynet foreslår
man oprettet en 1 kw sender ved Aarhus. En sådan sender vil
få en rækkevidde på 30—50 km, hvilket betyder, at foruden selve
Aarhus vil Randers, Viborg, Silkeborg og Horsens, altså en meget
tæt bebygget del af Østjylland, være dækket. Endvidere er det
hensigten at flytte den nuværende københavnske sender til
Odense og installere den i selve byen. Denne sender vil kunne
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sikre god modtagelse overalt i Odense. For at senderne kan komme
i forbindelse med hinanden, må der etableres en relækæde med
stationer ved Roskilde, ved Skamlebæk og på Samsø. En sådan
relækæde skal imidlertid ikke anvendes til fjernsyn alene, men
også til radiotelefoni og radiotelegrafi, så at kun en del af udgif
ten falder på fjernsynet.
„Forslaget om de tre fjernsynsstationer er jo imidlertid kun
et skridt på vejen mod det endelige mål: dækning af hele landet
med fjernsyn. Dette mål må vi fastholde og realisere så hurtigt,
som de økonomiske kræfter tillader det. Det må være tilladt at
sige, at man ved etablering af de tre fjernsynsstationer når et
godt stykke vej frem, idet de jo er placeret i meget tæt befolkede
områder.
Generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet har givet os
visse oplysninger om, at de tre sendere tilsammen vil give effektiv
fjernsynsdækning for halvdelen af Danmarks befolkning.........“
Ministeren omtalte dernæst de planer, man havde om udvidelse
af sendetiden og om anskaffelser, der kunne bidrage til en forbed
ring af udsendelsernes kvalitet, ligesom han gjorde rede for den
økonomiske side af sagen. Hvis de beregninger, man havde fore
taget, viste sig at holde stik, skulle fjernsynet efter 8 års forløb
være nået så vidt, at alle de lån, som det i de første år måtte
optage hos radiospredningsfonden, kunne være tilbagebetalt med
tillæg af renter.
Om indførelse af farvefjernsyn i Danmark ville der efter mini
sterens opfattelse ikke kunne blive tale i en lang årrække, først
og fremmest af økonomiske, men også af tekniske grunde.
Ministeren sluttede sin udførlige redegørelse således:
„Den ærede ordfører for forslagsstillerne spurgte mig om endnu
en ting, nemlig om den danske industris mulighed for at dække
området. Jeg ville tro, at denne mulighed er god. Jeg har ikke
ønsket at gøre spørgsmålet om den danske industris stilling til
noget centralt, da jeg mener, at andre hensyn må være stærkere
fremtrædende, men naturligvis må man også tage hensynet til
dansk industri og dens beskæftigelsesmuligheder i betragtning.
Er det ikke således, at vi her i landet i særlig grad kan gøre os
gældende ved den slags varer, hvor kvalitetsspørgsmålet er af
betydning? Det vil jeg tro. Allerede nu er der en stor eksport af
fjernsynsmateriel, og det er givet, at et udvidet dansk marked vil
give yderligere basis for en eksport af fjernsynsmateriel og -artik
ler, og jeg tror, det ville være en fremsynet og klog handling, der
som Danmark inden længe lagde sig i spidsen for de nordiske
lande.“
Efter at ordføreren for forespørgerne påny havde haft ordet,
deltog også Nina Andersen (S), Harald Nielsen (V), Steen (RV),
Fuglsang (DK) og Hans Hansen (Rørby) (DR) samt — udenfor
partiordførernes kreds — Peter Kristensen (S) i debatten, under
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hvilken ordføreren for forespørgerne fremsatte følgende forslag om
overgang til næste sag pa dagsordenen:
„Idet folketinget tager undervisningsministerens redegørelse til
efterretning, beslutter tinget at nedsætte et udvalg med den op
gave nærmere med ministeren at overveje planerne og fremgangs
måden ved fjernsynets udbygning til en egentlig fjernsynstjeneste
og går derefter over til næste sag på dagsordenen.“
Dette forslag blev dog taget tilbage af forslagsstilleren (men
optaget af Hans Hansen (Rørby) (DR), efter at Steen (RV) havde
fremsat følgende dagsordensforslag:
„Idet folketinget tager undervisningsministerens redegørelse til
efterretning, henviser tinget sagen til fortsat overvejelse i finans
udvalget
og går derefter over til næste sag på dagsordenen.“
Efter forhandlingens slutning vedtoges dette forslag med 120
stemmer mod 14 (DK og DR); 1 medlem stemte hverken for eller
imod. Det andet forslag var dermed bortfaldet.

4. Den 17. december 1953 anmeldtes i folketinget (F. sp.
2132) følgende forespørgsel til økonomi- og arbejdsministeren
af Viggo Starcke:
„Vil ministeren, foranlediget af regeringens svar til Den
europæiske økonomiske Samarbejdsorganisation i Paris, give
tinget en redegørelse for sin afvisning af at udvide liberaliseringen?“
Fremme af forespørgslen vedtoges 17/12 (F. sp. 2143).
Forespørgslen foretoges 27/x (F. sp. 2819).
Efter at forespørgeren udførligt havde begrundet forespørgslen,
gav økonomi- og arbejdsministeren et lige så udførligt svar, der
indledtes således:
„Den debat, det ærede medlem hr. Viggo Starcke her søger at
fremkalde, er vel i det store hele en gentagelse af den debat, vi
havde i dette høje ting om ganske det samme problemkompleks
kort før jul, og egentlig synes der ikke i mellemtiden at være
truffet beslutninger eller indtruffet begivenheder, der kan begrunde
en sådan ny debat. Heller ikke i det ærede medlems motiverings-
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tale syntes der at komme noget frem, vi ikke har hørt før. Såvidt
jeg kunne høre, var det ærede medlems tale i det store og hele
en gentagelse af de betragtninger, som det ærede medlem fremsatte
før jul.
Udgangspunktet for det ærede medlems forespørgsel bygger
på en misforståelse. Det ærede medlem synes at have opfattet
udviklingen på den måde, at der på OEECs møde i Paris i oktober
er blevet truffet en beslutning, hvorefter Danmark blev opfordret
til at foretage yderligere liberalisering, og at regeringen derefter
har afvist at foretage en sådan. Det er ganske urigtigt. Der er
ikke blevet truffet beslutning af den karakter i Paris, og fra rege
ringens side har vi ikke afvist yderligere liberalisering. Tværtimod
har vi afleveret et memorandum, hvor regeringen meget positivt
går ind for hele den europæiske handels fortsatte frigørelse.“
Ministeren gjorde i sin tale nærmere rede for det nævnte
memorandum, som forespørgeren efter anmodning havde mod
taget et eksemplar af, og sluttede med at fremhæve, at Danmark
ikke havde afvist at deltage i liberaliseringen. Det havde „tvært
imod som den ene af kun to nationer svaret i henhold til vedta
gelsen, svaret positivt og givet udtryk for vilje til at gå videre
under forudsætning af gensidighed og med henblik på, at det ikke
blot er den danske import, der skal liberaliseres, men at Danmark
også kan få samme frie adgang til de europæiske varemarkeder,
som vi er villig til at give de europæiske landes eksportvarer til
det danske marked.“
I sit gensvar udtalte forespørgeren bl. a.:
„Når den højtærede minister i sit svar, for hvilket jeg takker
ham, sagde, at min forespørgsel forsåvidt beroede på en misfor
ståelse, vil jeg gerne berigtige dette, thi selvom der ikke var
egentligt forslag til en beslutning dernede, og selvom en beslut
ning ikke blev vedtaget, lå der et forslag, og dette forslag gav
den danske regering kun en meget betinget tilslutning til, idet
den danske regering sagde ja i princippet, men i realiteten tog en
meget lang række reservationer. Det er disse reservationer, som
den højtærede minister mener er berettigede, men som jeg mener
er uholdbare.“
Forespørgeren sluttede med at stille følgende forslag om over
gang til næste sag på dagsordenen:
„Folketinget opfordrer regeringen til at tilkendegive overfor
Den europæiske økonomiske Samarbejdsorganisation i Paris, at
Danmark er rede til at deltage i en udvidelse af liberaliseringen
til 100 pct., og går dermed over til sagens videre behandling.“
Forslaget kom ikke til afstemning, da det bortfaldt ved, at
folketinget med 105 stemmer mod 11 vedtog følgende af Poul
Hansen (Kalundborg), Anker Lau, Aksel Møller og Bertel Dahl
gaard stillede forslag om overgang til næste sag på dagsordenen:
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„Idet folketinget tager økonomiministerens redegørelse til
efterretning,
går tinget over til næste sag på dagsordenen.“
Imod stemte — foruden retsforbundet — kommunisterne.
Disse kunne godt tage ministerens redegørelse til efterretning,
men ønskede, at der skulle stemmes om Viggo Starckes dags
ordensforslag, som de ville gå imod.

5. Den 13. januar 1954 anmeldtes i folketinget (F. sp. 2145)
følgende forespørgsel til justitsministeren af Einer-Jensen, Erik
Eriksen, Ole Bjørn Kraft, Jørgen Jørgensen (Lejre) og Viggo
Starcke:
„Vil justitsministeren gøre rede for de retningslinier, der
lægges til grund ved benådning af domfældte, som afsoner lang
varig eller livsvarig frihedsstraf for under besættelsen begåede
forbrydelser, der er pådømt i medfør af straffelovstillægget an
gående forræderi og anden landsskadelig virksomhed?“
Fremme af forespørgslen vedtoges 13/x (F. sp. 2217).
Forespørgslen foretoges 15/x (F. sp. 2339).
Forespørgslen begrundedes af Poul Hansen (Kalundborg) (S)
på forespørgernes vegne således:
„Det blev den 23. december forrige år meddelt i dagspressen,
at der nylig var benådet og løsladt 4 fanger, som afsonede livstids
straffe i henhold til straffelovstillægget angående forræderi og
anden landsskadelig virksomhed. Denne meddelelse udløste sti
gende kritik og debat og en protestbevægelse omkring hele spørgs
målet om benådningerne af dem, der er dømt efter straffelovs
tillægget. I denne situation har de fem demokratiske partier fundet
det rigtigt, at denne sag, der optager mange mennesker så stærkt,
bliver belyst gennem en redegørelse og en debat her i det høje
ting.“
Justitsministeren gjorde udførligt rede for de stedfundne be
nådninger og udtalte om de retningslinier, som havde været fulgt:
„Man har bestræbt sig for at råde bod på den uensartethed i
strafudmålingen, der er en følge af, at dommene er afsagt af for
skellige retter til forskellig tid. Man har herved med støtte i
ændringsloven af 1946 bygget på ankenævnets indsigt og mulighed
for at sammenligne de forskellige domme, særlig forsåvidt angår
de større grupper af ganske ensartede forhold. Men også i mere
særprægede forhold som angiverier, voldshandlinger o. lign, har
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man tillagt ankenævnets udtalelser betydning. Man har aldrig
uden videre fulgt ankenævnets indstilling, men har foretaget en
selvstændig bedømmelse; man har dog i det alt overvejende antal
tilfælde kunnet følge ankenævnets indstilling. Efterhånden som
man er nået op til de alvorlige straffe og mere sammensatte for
hold, har man i stedse stigende grad lagt vægt også på andre
momenter end ankenævnets indstillinger, navnlig de oplysninger,
der iøvrigt har foreligget til belysning af, om det har været for
svarligt at søge udvirket benådning for den pågældende.“
Med henblik på fremtiden udtalte ministeren:
„Den uro, som den fulgte benådningspraksis har fremkaldt, og
som jeg omtalte i begyndelsen af min tale, har foranlediget rege
ringen til at tage hele problemet op til fornyet overvejelse. Regerin
gen mener, at fremtidige benådninger som hidtil kun kan finde
sted efter indgående overvejelse og undersøgelse i hvert enkelt
tilfælde, således at der lægges vægt på den idømte strafs størrelse,
grovheden af de forbrydelser, der er begået, og de om den pågæl
dendes personlige forhold og udvikling foreliggende oplysninger,
derunder særlig, om sikkerhedshensyn gør hans løsladelse util
rådelig. Da de tilbageværende fanger er de sværere og sværest
belastede, må spørgsmålet om forbrydelsernes objektive grovhed
ved benådningssagernes behandling komme endnu stærkere i for
grunden. I den forbindelse bemærkes, at ankenævnets funktions
periode udløber i juli 1954.
Det er ikke regeringens agt at søge hjemmel til dets fortsatte
funktion, idet de spørgsmål om genoptagelse og eventuelt også
spørgsmål om anketilladelse, der er henlagt til dets afgørelse, nu
må kunne henlægges til den særlige klageret, der i andre sager
træffer afgørelse om spørgsmål om genoptagelse. Når der måtte
opstå spørgsmål om benådning af nogen af de tilbageværende
strafafsonere, dømt i medfør af straffelovstillægget, vil man ind
hente erklæring fra anklagemyndigheden og den ret, som i sidste
instans har afsagt dom i straffesagen, og i princippet følge de almin
delige retningslinier, der gælder for benådning. “
I den efterfølgende diskussion deltog foruden ordførere for
samtlige partier adskillige andre medlemmer, deriblandt den fore
gående regerings justitsminister, Helga Pedersen (V), som bl. a.
udtalte:
„Vi er nu næsten igennem retsopgøret. Ca. 14 000 sager er
blevet gennemgået, de fleste personer er løsladt; der sidder 60
tilbage, hvoraf 30 oprindelig var idømt livsstraf. Det er erkendt,
at retsopgøret havde slagside fra begyndelsen, og de senere be
stræbelser fra lovgivningsmagtens, fra regeringernes og fra admini
strationens side er gået ud på at rette det op så godt som muligt
og se at komme tilbage til normale tider. Disse bestræbelser er
kun skrøbeligt menneskeværk og kan selvfølgelig kritiseres. Det
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kan mine handlinger også, og jeg tør vel sige, at de også er blevet
det, omend det er sket noget sent. Men den saglige kritik, der
har været fremsat, har ikke overbevist mig om, at det var forkert
af mig at løslade de personer, der faktisk er blevet løsladt.“
Af adskillige talere blev der givet udtryk for tilfredshed med
den erklæring, som justitsministeren havde afgivet angående den
fremtidige benådningspraksis. Om denne erklæring udtalte Aksel
Larsen (DK), der skarpt havde kritiseret de hidtil fulgte retnings
linier:
„Det ville efter mit skøn være det rigtigste, om folketinget
sluttede denne debat med at vedtage en formel udtalelse, en dags
orden, hvori man fastslog, at der ikke fremtidig skal være nogen
forskel i behandlingen af landsforrædere og af andre kriminelle for
brydere under strafafsoningen eller i forbindelse dermed og heller
ikke nogen forskel, hvad angår løsladelser o. lign. På den anden
side er dette synspunkt blevet fremhævet så kategorisk fra alle
sider i denne sal, og der er afgivet en så utvetydig erklæring på rege
ringens vegne af den højtærede justitsminister herom, at jeg er
kender, at det kan klares uden en sådan dagsorden. Jeg finder
derfor, at man kan tage denne debat til efterretning, og jeg finder,
at det danske folk, som tydeligt har givet sin mening tilkende,
har fået så megen sikkerhed i denne sag, som det kan forvente
og forlange af folketinget og regeringen.“
Debatten sluttede med, at Frode Jakobsen (S) gjorde dens ud
fald således op:
„Jeg forstår, at den højtærede justitsminister er enig i, at for
fremtiden bør de samme retningslinier følges ved afgørelsen af
spørgsmål om benådning og prøveløsladelser overfor strafafso
nere, som er dømt efter straffelovstillægget, som overfor straf
afsonere, der er dømt efter borgerlig straffelov, og at det skal
gælde, både hvad form og indhold angår, altså med de sædvanlige
instanser og med afsoning af de sædvanlige 2/3 af straffetiden
før prøveløsladelsen.
Jeg talte før om det svælg, der var mellem befolkningens rets
følelse og den praksis, der hidtil er blevet fulgt Jeg udtrykte
det håb, at resultatet måtte blive, at det svælg måtte forsvinde.
Jeg tror, at det er det, der er sket. Det er ikke grusomhed, befolk
ningen har forlangt, det er: Ingen forskel mellem landssvigere og
andre forbrydere.
Med det resultat mener jeg at denne debat har gjort sin fulde
nytte. Jeg for mit vedkommende er helt tilfreds med dette resul
tat og mener, at alle parter har grund til at være det.“
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6. Den 22. januar 1954 anmeldtes i folketinget (F. sp. 2670)
følgende forespørgsel til udenrigsministeren af Aksel Larsen,
Ragnhild Andersen og Alfred Jensen:
„Hvilke meddelelser har udenrigsministeren at give folke
tinget om den internationale situation og Danmarks udenrigs
politik?“
Fremme af forespørgslen vedtoges 26/x (F. sp. 2702).
Forespørgslen foretoges n/2 (F. sp. 3343).
Som ordfører for forespørgerne begrundede Aksel Larsen (DK)
forespørgslen således: „Den 13. januar gav den højtærede uden
rigsminister her fra tingets talerstol løfte om, at han snarest ville
søge anledning til her i folketinget at give en redegørelse for den
internationale situation og Danmarks udenrigspolitik, en redegø
relse, der kunne danne indledning til en folketingsdiskussion om
Danmarks udenrigspolitik. Dagene gik imidlertid, uden at dette
løfte blev holdt, og derfor stillede mit parti den 22. januar en fore
spørgsel til den højtærede udenrigsminister. Forespørgslen blev
fremmet af tinget den 23. januar. Siden da er der gået omtrent
3 uger. Det må formentlig være tilstrækkelig tid til, at udenrigs
ministeren har kunnet forberede den redegørelse, han vil give
tinget. Vi forventer derfor, at udenrigsministeren her vil besvare
den forespørgsel, vi har stillet.“
Udenrigsministeren svarede herpå ganske kort følgende:
„Jeg gav ganske rigtigt den 13. januar udtryk for den selvfølge
lige tankegang, at der bør være anledning til en udenrigspolitisk
debat her i tinget. Jeg har siden, efter at det ærede medlem havde
stillet sin forespørgsel, gjort det ærede medlem opmærksom på,
at de øvrige 5 partier her i salen var enedes om at fastsætte den
udenrigspolitiske debat til onsdag den 17. februar, og jeg hen
stillede til det ærede medlem at overveje, om det ikke ville være
rimeligt, at han udsatte den af ham selv anmeldte forespørgsel til
denne dato. Det har det ærede medlem og hans parti ikke ønsket,
og det overlader jeg til ham selv at forklare. Den udenrigspoli
tiske debat, derunder behandlingen af den forespørgsel, som det
ærede medlem har stillet, finder sted på onsdag i dette høje ting,
og dér skal jeg komme ind på de spørgsmål, som det vil være rime
ligt og rigtigt at beskæftige sig med i udenrigspolitisk henseende.“
Aksel Larsen protesterede under henvisning til tingets forret
ningsorden imod, at udenrigsministeren ikke fremkom med den
ønskede redegørelse, og fremsatte derefter sit syn på de spørgs
mål, som forespørgslen drejede sig om. Han sluttede med at stille
følgende forslag om overgang til næste sag på dagsordenen:
„Idet folketinget erindrer om det danske memorandum til
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stormagternes udenrigsministermøde i London 1947, pålægger det
regeringen at gøre de fire udenrigsministres konference i Berlin
opmærksom på Danmarks synspunkter, som de er nedlagt i dette
memorandum.
Tinget går dermed over til næste sag på dagsordenen.“
Dette forslag afvistes af udenrigsministeren, der herom bl. a.
udtalte:
„Den dagsorden, som er forelagt, henstiller jeg til det høje ting
at man forkaster udfra det principielle synspunkt, at vi kan ikke
ved enhver given lejlighed have kommunisterne til at stille en eller
anden tilfældig dagsorden, som vi skal stable så og så mange
moddagsordener op overfor. Vi behandler sagerne sagligt på ons
dag. Lad denne dagsorden blive forkastet ganske simpelt.“
Efter at Aksel Larsen påny havde haft ordet, blev forslaget
forkastet med 106 stemmer mod 7 (DK). Det var dermed bort
faldet.

7. Den 9. februar 1954 anmeldtes i folketinget (F. sp. 3146)
følgende forespørgsel til udenrigsministeren af Alsing Andersen,
Erik Eriksen, Ole Bjørn Kraft, Jørgen Jørgensen (Lejre) og
Viggo Starcke:
„Hvilke oplysninger kan udenrigsministeren give folketin
get om den udvikling, der i den sidste tid har fundet sted på
det udenrigspolitiske område, herunder om de førte internatio
nale forhandlinger?“
Fremme af forespørgslen vedtoges 10/2 (F. sp. 3187).
Forespørgslen foretoges 17/2 og 18/2 (F. sp. 3506).
Efter at Alsing Andersen som ordfører for forespørgerne
kort havde begrundet forespørgslen, gav udenrigsministeren en
udførlig redegørelse for den udenrigspolitiske situation. For
handlingen blev derpå afbrudt for at fortsættes dagen efter,
da foruden partiernes ordførere — Alsing Andersen (S), Thorkil
Kristensen (V), Ole Bjørn Kraft (KF), Jørgen Jørgensen (Lejre)
(RV), Aksel Larsen (DK) og Viggo Starcke (DR) — Else Zeuthen
(RV) og Bøgholm (KF) havde ordet, inden udenrigsministeren
påny udtalte sig. Der udviklede sig herefter en fortsat debat,
som afsluttedes med fremsættelsen af en række korte bemærk
ninger.
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8. Den 29. april 1954 anmeldtes i folketinget (F. sp. 4987)
følgende forespørgsel til udenrigsministeren af Aksel Larsen,
Ragnhild Andersen, Fuglsang, Alfred Jensen, Alvilda Larsen,
Lynnerup Nielsen, Petra Petersen og Ingmar Wagner:
„Hvilke meddelelser kan udenrigsministeren give folketin
get om regeringens stilling til spørgsmålet om brintbomben og
spørgsmålet om Indokina?“
Efter anmodning af Einer-Jensen (S) blev spørgsmålet om
fremme af forespørgslen 4/5 (F. sp. 5023) sat under afstemning.
Med 112 stemmer mod 5 vedtoges det at nægte forespørgslen
fremme', 1 medlem (grønlandsk) stemte hverken for eller imod.
Forespørgslen var dermed bortfaldet.

III. Redegørelser fra ministre.
1. På folketingets første mødedag i folketingsåret 1953—
54 afgav statsministeren i overensstemmelse med grundlovens
§ 38 en redegørelse for rigets almindelige stilling og de af regeringen
påtænkte foranstaltninger.
Denne redegørelse, som i sin helhed findes gengivet side
16, efterfulgtes af den i samme grundlovsparagraf hjemlede
almindelige forhandling, åbningsdebatten, som fandt sted i dagene 16/10 (F. sp. 48), 16/10 (F- sp. 102), 21/10 (F. sp. 221) og 22/10
(F. sp. 289). Taletiden var fastsat i overensstemmelse med,
hvad der gælder ved finanslovforslagets 1. behandling (F. sp.
46), jfr. den senere herom vedtagne bestemmelse i folketingets
nye forretningsorden § 19, stk. 1.
Som ordførere talte: Poul Hansen (Kalundborg), Erik Erik
sen, Aksel Møller, Bertel Dahlgaard, Aksel Larsen, Viggo Star
cke, Frederik Lynge og Hans Schmidt. Endvidere havde føl
gende medlemmer ordet: Ingeborg Refslund Thomsen, Heick,
Frede Nielsen, Ingmar Wagner og Brodthagen. Af ministrene
udtalte statsministeren, finansministeren og forsvarsministeren
sig-
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Under forhandlingerne stillede Aksel Larsen (DK) følgende
forslag om motiveret dagsorden:
„Folketinget udtaler, at den af forsvarsministeren givne
redegørelse begrunder den opfattelse, at det vil være urimeligt
og uforsvarligt at iværksætte 18 måneders tjenestetid i det
planlagte omfang, og opfordrer regeringen til at underkaste
spørgsmålet fornyet overvejelse.
Tinget går dermed over til næste sag på dagsordenen.“
Efter forhandlingens afslutning forkastedes dette forslag
med 120 stemmer mod 7 (DK); 13 medlemmer undlod at stem
me.

2. Den 19. februar 1954 anmeldtes det i folketinget, at
økonomi- og arbejdsministeren i henhold til den nye forretnings
ordens § 19, stk. 3 (jfr. omtalen af denne bestemmelse side 582),
ønskede at give tinget en redegørelse for den økonomiske års
oversigt for 1954 (F. sp. 3714).
Redegørelsen fandt sted 4/3 (F. sp. 3738). Samme dag om
deltes årsoversigten til tingets medlemmer. Efter anmodning
af 17 medlemmer (F. sp. 3858) efterfulgtes redegørelsen 10/3 af
en forhandling (F. sp. 3945).
3. Den 30. marts 1954 anmeldtes i folketinget en redegø
relse af landbrugsministeren for reguleringen af flæskeeksporten
her fra landet (F. sp. 4652).
Redegørelsen, som var foranlediget af et i folketingets
spørgetid 24/3 (F. sp. 4471) af Aksel Møller til landbrugsmini
steren stillet spørgsmål om, hvorvidt ministeren ville give tin
get en sådan redegørelse, fandt sted 31/3 (F. sp. 4714). Efter
anmodning af 17 medlemmer (F. sp. 4792) efterfulgtes rede
gørelsen ®/4 af en forhandling (F. sp. 4814).

4. Den 25. maj 1954 anmeldtes i folketinget en redegørelse
af udenrigsministeren for den seneste udvikling på de udenrigs
politiske områder (F. sp. 5684). .
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Redegørelsen fandt sted 26/5 (F. sp. 5807). Efter anmodning
af 17 medlemmer (F. sp. 5875) efterfulgtes den 2/6 af en for
handling, der formede sig som en almindelig udenrigspolitisk
debat (F. sp. 6008). Partiernes ordførere var: Alsing Andersen,
Jørgen Gram, Ole Bjørn Kraft, Jørgen Jørgensen (Lejre), Fugl
sang, Søren Olesen og Hans Schmidt. Af ministrene havde for
uden udenrigsministeren også forsvarsministeren ordet.

IV. Spørgsmål til ministrene.
Spørgsmålene til de forskellige ministre er opført efter spørger
nes bogstavfølge.
Til udenrigsministeren:

1. Af Aksel Larsen. [Hvorfor har udenrigsministeren
stemt for den hyldest til de franske fremmedlegio
nærer i Indokina, som blev vedtaget på Atlant
pagtrådets møde i Paris den 23. april?]................

19/5

5355

27/x

2754

28/io

483

4/n

610

Til finansministeren:

2. Af Foged [om reglerne angående kørselsgodtgørelse
i offentlig tjeneste og i almindelighed m. v.]........
3. Af J. M. Pedersen. [Med hvilken begrundelse op
kræver finansministeren omsætningsafgift af cam
pingvogne?]..............................................................
4. Af Oluf Pedersen [om erstatning for afgiften af
cigaretter, stjålet under transport med statsba
nerne] .......................................................................
5. Af Rager [om tvivlsomme fordringers optagelse på
status og deres afskrivning]...................................
6. Af Tholstrup. [Med hvilken begrundelse klassifice
res de nye, lukkede scootermotorcykler med to for
hjul som automobiler?]...........................................
7. Af Ostergaard [om ret for medlemmer af frimenig
heder til at fradrage menighedsbidrag ved skatteopgørelsen]...............................................................

3/2

3024

5/5

5035

20/i

2534

2/12

1384

Til landbrugsministeren:

8. Af Fuglsang. [Hvordan stiller landbrugsministeren
sig til den senere tids nedlæggelser af landbrugs
ejendomme i GI. Rye sogn?]..................................
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9. Af Aksel Møller, [Vil landbrugsministeren i hen
hold til forretningsordenens § 19 give tinget en
redegørelse for den stedfundne regulering af flæskeeksporten?]..............................................................
10. Af Tesdorpf [om det påtænkes og er sagligt for
svarligt at ansætte jurister som landøkonomiske
medhjælpere ved ambassaderne]............................

24/3

4471

17/2

3490

25/n

1184

24/3

4465

20/i

2524

28/10
17/3

486
4200

25/n

1181

5/s

5028

10/3

3942

16/12

2063

16/12

2061

13/j

2148

Til fiskeriministeren:

11. MJ.M. Pedersen [om ophævelse af forbudet mod
konservering og frysning af dyb vandsrejer]..........
12. Af Petra Petersen. [Hvad agter ministeren at gøre
for at sikre fiskebestanden i indvandene?]............
Til indenrigs- og boligministeren:

13. Af Harald Nielsen [om muligheden for at indgå
dobbelte listeforbund ved kommunevalg].............
14. Af Petra Petersen [om påbegyndelse af arbejdet på
laboratorier til bekæmpelse af børnelammelse] ...
15. Af Adolph Sørensen [vedrørende licitationer]........
Til socialministeren:

16. Af Ragnhild Andersen [om tab af retten til dag
penge efter ulykkesforsiltringsloven, når den på
gældende forsøgsvis har genoptaget sit arbejde,
men ikke er rask nok til at fortsætte med det] ...
17. Af samme [om indtægtsgrænserne for udbetaling
af underholdsbidrag til enlige mødre]....................
18. Af Erhard Jakobsen. [Er det ministerens opfattelse,
at invalideforsikringsretten ved sin afgørelse af
ansøgninger om invaliderente tager tilbørligt hen
syn til neurotiske lidelsers betydning for ansøger
nes erhvervsevne?]..................................................
19. Af Viola Nørløv [om hjælp gennem et ambulant so
cialt og lægeligt arbejde til aldersrentemodta
gere, så de får større chance for at blive i deres hjem]
20. Af Ingeborg Refslund Thomsen [om udbetalingen
af pensionsbeløb til sønderjyder, der har været
forsikret i den tyske privatfunktionærforsikring] .
Til økonomi- og arbejdsministeren:

21. Af Erhard Jakobsen. [Kan der indenfor den nuvæ
rende beskæftigelseslovgivnings rammer anvises
passende arbejde for sådanne yngre videnskabsmænd, der ikke på normal vis har kunnet opnå
beskæftigelse?].........................................................
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Til ministeren for offentlige arbejder:

22. Af Hjortnæs [om kølevogne til fisketransport og om
forlængelse af lyntoget „Nordjyden“s rute fra Aal
borg tü Frederikshavn]..........................................
23. Af Peter Larsen. [Vil ministeren medvirke til en
effektiv og hurtig sikring af den nordfynske kyst?]
24. Af Oluf Pedersen. [Finder ministeren det uforene
ligt med statsbanelovens § 41, sidste punktum, at
yde erstatning for erlagt banderoleafgift af varer
stjålet under forsendelse med statsbanerne?]........
25. Af Skytte. [Agter ministeren at foreslå en forhøj
else af tilskuddene til dækning af sogne-, by- og
amtskommunernes vej udgifter?]............................
26. Af Viggo Starcke [om betalingen for postanvisnings
blanketter, adressekort o. lign.].............................
27. Af Tesdorpf. [Vil ministeren gøre sin indflydelse
gældende for en hurtig udvidelse af den ikke ud
videde strækning af hovedvej 2 fra København til
Køge?].....................................................................
28. Af Tholstrup [om adgang for private rederier til at
benytte de projekterede nye færgehavne og færge
lejer ved Store-Bælt]..............................................
29. Af samme [om fremskyndelse af farlige vejtræers
fjernelse]..................................................................
30. Af Else Zeuthen. [Med hvilken begrundelse erklæ
rer generaldirektoratet for post- og telegrafvæse
net, at postforsendelser påklistret landsforeningen
„Aldrig mere Krig“s mærkater er ulovlige?]........

*71

2529

271

2531

“/il

800

18/
/li

1035

16/
/12

2070

21/10

218

27i

4980

28/4

4981

27i

4977

“/12

2065

711
12/a

631
5167

12/s

5171

1?/2

3485

Til ministeren for handel, industri og søfart:

31. Af Johs. Christiansen [om anvendelse af betegnel
sen „pension“ i forbindelse med rene opsparings
ordninger .................................................................
32. Af Alvilda Larsen. [Hvad er forklaringen på, at
faldet i producentprisen på flæsk ikke har bevirket
fald i forbrugerprisen?]...........................................
33. Af Oluf Pedersen. [Hvornår frigives sagomelet?]. .
34. Af Tholstrup [om bevillingsmæssig ligestilling af
lukkede scootermotorcykler med to forhjul med
almindelige motorcykler]........................................
Til justitsministeren:

35. Af Bøgholm [om årlige meddelelser til et folketings
udvalg om benådningen af forbrydere, der er dømt
for landsskadelig virksomhed]...............................
40
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36. Af Holger Eriksen [om, skærpelse af straffen for
ulovligt spil]............................................................
712
1376
37. Af Gideon [om søkyndig medvirken ved behand
lingen af appellerede straffesager af den i retspleje
lovens §18, stk. 2, omhandlede art]......................
24/3 4468
38. Af Kirsten Gloerfelt-Tarp [om kritikken af motor
712
1380
sagkyndige i forbindelse med køreprøver]............
39. Af samme [om ophævelse af pengefideikommisserne].......................................................................
x7i2 2068
40. Af Gottschalck-Hansen. [Hvad agter justitsministe
ren at foretage sig for at bekæmpe eller modvirke
det stigende antal af bølleoverfald?].....................
21/io
212
41. Af samme [om praksis med hensyn til løsladelse af
psykisk defekte forbrydere].................................... 17/3 4208
42. Af Hans Hansen (Rørby) [om proformaægteska
ber, som forberedes for at undgå tjenestemands
lovens virkninger overfor ugifte tjenestemænd] . .
5/s 5032
43. Af Per Hækkerup [om oprettelse af en retskreds
omfattende Lyngby og eventuelt Søllerød kom
muner] .....................................................................
17/2 3488
44. Af Stæhr Johansen. [Hvad agter justitsministeren
at foretage sig i anledning af Triangelteatrets luk
ning og Nygadeteatrets fortsatte lukning?]. An
meldt 5. maj 1954................................................... taget tilbage
45. Af Thisted Knudsen [om de bebudede lempelser i
reglerne for brugen af cykler med hjælpemotor
(knallerter)]............................................................. 27ii 1175
46. Af Peter Kristensen [om sammensætningen af
teaterkommissionen af 1954]..................................
’/4 4848
47. Af Aksel Larsen. [Har justitsministeren til hensigt
at søge straffelovens bestemmelser om prøveløs
27/ï
2764
ladelser ændret?].....................................................
48. Af Ninn-Hansen. [Agter justitsministeren at frem
sætte forslag til revision af konkursloven?]..........
3/2 3027
49. Af Tholstrup [om skærpede forholdsregler overfor
berusede motorførere].............................................
4/n
621
50. Af samme [om retningsviser- og baglygteproblemet
samt om refleksmaling på cyklebagskærme]........
25/n 1179
Til Undervisningsministeren:

51. Af Per Hækkerup [om ungdommens repræsenta
tion i ,,Ungdommens uddannelsesfond”]..............
52. Af Arnth Jensen [om Kodas inddrivelse af afgifter]
53. Af Svend Jørgensen. [Vil undervisningsministeren
medvirke til, at der stilles flere penge til rådighed
for provinsmuseerne?].............................................
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54. Af Poul Møller [om statsradiofoniens fortolkning
af begrebet familielicens]........................................
55. Af Ninn-Hansen [om planerne vedrørende flytning
af afstøbningssamlingen]........................................
56. Af A. C. Normann. [Vil ministeren foranledige, at
der til statsskolernes elever vederlagsfrit udlånes
skolebøger i lighed med, hvad der er tilfældet i
kommuneskolerne?]................................................
57. Af Søren Olesen [om fællespas for deltagere i skole
rejser til udlandet]..................................................

17/3

4204

24/3

4461

10/3

3940

28/4

49 82

25/n

1172

1712

3493

25/n

1174

Til forsvarsministeren:

58. Af Johs Christiansen. [Vil ministeren udtale sig om
årsagen til det stigende antal desertioner fra de
militære afdelinger?]................................................
59. Af samme [om protesterne mod at anvende dele af
Rosenfelts arealer til militær øvelsesplads ved Vor
dingborg] .................................................................
60. Af Alfred Jensen. [Agter ministeren at give folke
tinget en redegørelse for jet-ulykkernes omfang og
årsager?].....................................
61. Af Axel Sørensen [om ekspropriationerne til den
militære øvelsesplads i Vejlby kommune]............

24/3

4459

V. Valgs prøvelse.
I henhold til den midlertidige forretningsordens § 1, stk. 2,
nedsattes den 6. oktober 1953 et udvalg på 21 medlemmer til
prøvelse af de stedfundne valg. Til medlemmer af dette udvalg
valgtes: Edel Saunte, Holger Eriksen, Victor Gram, Poul Han
sen (Kalundborg), Poul Hansen (Svendborg), Lund Jensen,
Holger Larsen, M. Larsen, Th. Mikkelsen, Lars M. Olsen,
Gideon, Juul, Thisted Knudsen, Krogh, Harald Nielsen, Clau
sen (Olufskjær), Aksel Møller, Poul Møller, Erna Sørensen,
Steen og Aksel Larsen. (F. sp. 20).

Udvalget fik tilstillet følgende materiale, der fremsendtes
fra indenrigsministeriet og statsministeriet:
1) de fra opstillingskredsenes valgbestyrelser modtagne
udskrifter af valgbøgerne, 2) de i overensstemmelse med lovens
40*
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§§ 42—44 foretagne beregninger af kreds- og tillægsmandater
nes fordeling, 3) den i overensstemmelse med lovens §§ 45—48
foretagne opgørelse af, hvilke kandidater der har opnået valg,
4) de i lovens § 50 omhandlede lister over stedfortrædere,
5) udskrift af valgbogen vedrørende folketingsvalget på Fær
øerne, 6) valgbogen for folketingsvalget i Grønland, 7) en rede
gørelse fra indenrigsministeriet over de bemærkninger, som
den stedfundne gennemgang af valgbøgerne har foranlediget
ministeriet til at fremsætte, 8) 1 klage over valget i Grønland
og 4 klager over valget i forskellige andre kredse samt endelig
9) de udstedte valgbreve.
Eneste behandling af indstillingen fra udvalget foretoges
7. oktober. (F. sp. 24).
Ordføreren Edel Saunte udtalte bl. a., at det ved gennem
gang af valgbøgerne havde vist sig, at stemmesedlen for Ran
ders amts 5. kreds, Grenaa, ikke var udarbejdet i overens
stemmelse med valglovens regler, idet en af de kommunistiske
kandidater, Kurt Jensen, var udeladt. Den pågældende var op
stillet i Randers amts 4. kreds, Hornslet. Det var oplyst, at amt
manden over Randers amt havde tilstillet hver af Randers
amts opstillingskredse koncept til stemmeseddel, og at den
pågældende kandidats navn ikke fandtes på denne koncept.
Det måtte beklages, at en sådan fejl kunne forekomme,
men da man efter de afgivne stemmer med tilstrækkelig sikker
hed kunne gå ud fra, at fejlen ikke havde haft indflydelse på
valgresultatet, indstillede udvalget, at sagen toges til efter
retning.
Med hensyn til valgbøgernes førelse måtte udvalget atter
beklage, at man i adskillige kredse undlod helt eller delvis at
udfylde den rubrik, der indeholder oplysninger om grunden
til, at valgbestyrelsen har kasseret de ugyldige stemmesedler,
ligesom udvalget beklagede, at afstemningerne vedrørende
stemmesedlerne nogle steder ikke foretoges med tilstrækkelig
omhu.
Med hensyn til klagerne bemærkede udvalget:
Klagen fra Grønland drejede sig om et tilfælde, hvor valg
bestyrelsen selv havde taget initiativet til at undersøge et
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verserende rygte omr at en grønlandsk kvinde på valgstedet
skulle have været udsat for valgtryk. Vedkommende kvinde
var derefter afhørt; hun havde forklaret, at der ikke var øvet
noget valgtryk mod hende, og at hun mente, rygtet var opstået
derved, at hun, der ikke selv var i stand til at udfylde stemme
sedlen, havde bedt valglederen om bistand hertil.
Herefter syntes sagen at måtte bortfalde, og udvalget hen
stillede, at sagen toges til efterretning.
Af en klage fra Askø fremgik det, ligesom det var ind
rømmet af valgbestyrelsen, at man ved en fejltagelse den
største del af valgdagen anvendte valglisten for året 1952—53
i stedet for valglisten for året 1953—54.
Fejlen blev opdaget ved, at to kvindelige vælgere meldte
sig på valgstedet for at stemme. De var ikke optaget på den
foreliggende valgliste, men man vidste, at de havde stemt både
ved aprilvalget og ved folkeafstemningen. Formanden bad
de to vælgere om at vente, indtil den rigtige liste var blevet
hentet. Den ene ventede og afgav sin stemme, da listen kom
tilstede, men den anden forlod valgstedet uden at stemme. Da
hun boede to minutters gang fra valgstedet, sendte man bud
efter hende og bad hende om at komme tilbage, men så øn
skede hun ikke at stemme. Det var endvidere oplyst, at der ikke
var afvist andre vælgere. Under disse omstændigheder, og da 1
stemme ikke kunne have haft nogen indflydelse på valgets
resultat i den pågældende kreds, henstillede udvalget, at klagen
toges til efterretning.
En vognmand, Linnemann Jensen i Vindeby, klagede over,
at man ikke havde tilladt ham at afgive stemme med den be
grundelse, at han allerede een gang havde stemt, hvad han be
nægtede. Han var afkrydset på valglisten og opført på stemme
listen, da han henvendte sig for at afgive stemme, og den sam
lede valgbestyrelse erklærede sig overbevist om, at der ikke
forelå nogen fejl fra valgliste- og stemmelisteføreren, og at vogn
manden faktisk havde stemt. Af hensyn til bevisets stilling
mente udvalget ikke, at der kunne foretages yderligere.
4 værnepligtige på Karup flyveplads klagede over, at for
lægningens leder ikke, som bestemt af forsvarsministeriet,
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havde givet dem underretning om reglerne om afgivelse af
brevstemmer. Da forsvarsministeriets dagbefaling herom kun
måtte opfattes som en service ydet de værnepligtige, og da de
pågældende var hjemmehørende i kredse, hvor afgivelse af
deres stemme ikke kunne have fået nogen indflydelse på valget,
indstillede udvalget, at klagen toges til efterretning.
Fhv. folketingsmand, snedkermester O. Kryger havde i en
skrivelse til indenrigsministeren på opfordring fra flere sider
anmodet om en ny fintælling af stemmesedlerne i Københavns
amt, heri indbefattet en gennemgang af de kasserede stemme
sedler i amtets valgkredse.
Begrundelsen herfor var, at hr. Kryger var faldet på een
stemmes minoritet, og at han havde bragt i erfaring, at man i
valgkredsene kasserede stemmesedler efter uensartede regler.
Afgørelsen kunne derfor efter hans opfattelse ikke anses for
betryggende.
Indenrigsministeriet havde i sit svar meddelt, at det
foreliggende ikke gav holdepunkt for nogen formodning om,
at valgbestyrelsernes afgørelser var ukorrekte med hensyn til
kassation af stemmesedler, og fandt ikke tilstrækkelig anled
ning til en fornyet gennemgang af stemmesedlerne, men ville
forelægge sagen for folketinget til afgørelse.
I anledning af denne klage havde udvalget med stor om
hu gennemgået samtlige valgbøger fra amtet og rekvireret og
gennemgået samtlige stemmer afgivet på venstre og dette
partis kandidater i amtet, ligesom man havde rekvireret og
gennemgået samtlige kasserede stemmesedler i amtet. Forsåvidt angik de kasserede stemmesedler, havde udvalget intet
haft at bemærke. Ved gennemgangen af de godkendte stemme
sedler havde man fundet nogle få stemmesedler, om hvis god
kendelse der måske kunne rejses tvivl. Da flertallet af disse
sedler imidlertid stammede fra klagerens egen kreds og de
øvrige med undtagelse af 1 stammede fra kredse, hvor stem
merne ikke havde haft indflydelse på spørgsmålet om, hvorvidt
klageren eller hr. Givskov Christensen skulle vælges, fandt ud
valget ikke tilstrækkelig grund til at omgøre den af valgbe
styrelserne trufne beslutning om godkendelse af disse stemme
sedler.
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Ved gennemgangen af de godkendte stemmesedler havde
man imidlertid fundet, at der ikke var udvist tilstrækkelig
omhu ved sorteringen af listestemmer og personlige stemmer,
og efter udvalgets opfattelse burde venstres tal for amtet rette
lig være følgende:
Givskov Christensen.............................................. 4 087
O. Kryger................................................................ 4 073
Lise Elmquist.......................................................... 3 571
Hans Christoffersen................................................ 3 558
Carl Mortensen....................................................... 3 409
Niels Vesterby........................................................ 3 271
P. Härtling.............................................................. 2 993
Melchior Kjeldsen.................................................. 1 806
Forskellen mellem Givskov Christensens og O. Krygers
stemmetal blev herefter ikke 1 stemme, men 14 stemmer i
Givskov Christensens favør. Udvalget henstillede derfor, at
klagen ikke toges til følge.
Ved gennemgangen af valgbreve havde det til stadighed
vist sig, at det nuværende system, hvorefter den enkelte folke
tingsmand skal aflevere sit valgbrev til udvalget inden god
kendelsen, voldte store praktiske vanskeligheder. Udvalget var
af den opfattelse, at systemet var et levn fra den tid, da der var
valg i enkeltmandskredse, og mente, at systemet burde af
skaffes. Det ville efter udvalgets mening være mere rimeligt,
at det enkelte folketingsmedlem beholdt sit valgbrev, og at
indenrigsministeriet sammen med det øvrige materiale til
sendte udvalget en liste over de valgbreve, ministeriet havde
udstedt. For Færøernes vedkommende kunne man som nu
få en udskrift af valgledelsens protokol, der attesterede, at
ledelsen havde udskrevet valgbrevene, og fra statsministeriet
en tilsvarende erklæring for Grønland.

Udvalgets indstilling om godkendelse af de 179 mandater
vedtoges enstemmigt med 167 stemmer. (F. sp. 24).

Efter at folketingsmand Himmelstrup (Præstø amtskreds)
den 31. marts var afgået ved døden, indtrådte stedfortræderen,
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proprietær Frode Carstensen, som medlem af tinget for nævnte
amtskreds.
Indstilling om godkendelse af Frode Carstensen vedtoges
8/4 (F. sp. 4872).

Efter at folketingsmand Ingvard Dahl (hovedstadsområ
dets østre storkreds) fra den 28. april 1954 havde nedlagt sit
mandat som medlem af folketinget, indtrådte hans sted
fortræder, sekretær Robert Sørensen, som medlem af tinget for
nævnte kreds.
Indstilling om godkendelse af Robert Sørensen vedtoges
29/4 (F. sp. 4993).
Efter at folketingsmand Edvard Sørensen (Aalborg amts
kreds) den 15. maj 1954 var afgået ved døden, indtrådte hans
stedfortræder, gårdejer Peder Christensen, som medlem af tinget
for nævnte amtskreds.
Indstilling om godkendelse af Peder Christensen vedtoges
25/5 (F. sp. 5685).
Efter at folketingsmand Frede Nielsen (Haderslev m. fl.
amters amtskreds) den 16. juni 1954 var afgået ved døden, ind
trådte hans stedfortræder, barbermester Andreas Hansen, som
medlem af tinget for nævnte amtskreds.
Indstilling om godkendelse af Andreas Hansen vedtoges
10/9 (F. sp. 6234).

Efter at der den 9. september 1954 var meddelt orlov til
folketingsmand Peder Jensen (Skanderborg amtskreds), ind
trådte stedfortræderen, lærer Axel Conradsen som midlertidigt
medlem af tinget for nævnte amtskreds.
Indstilling om godkendelse af Axel Conradsen som mid
lertidigt medlem vedtoges 10/9 (F. sp. 6234).

Efter at der den 9. september 1954 var meddelt orlov til
folketingsmand Th, Hauberg (Viborg amtskreds), indtrådte
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stedfortræderen, centralbestyrer Thorvald Carlsen, som mid
lertidigt medlem af tinget for nævnte amtskreds.

Godkendelse af Thorvald Carlsen som midlertidigt med
lem vedtoges 10/9 (F. sp. 6234).
Efter at der den 11. september 1954 var meddelt orlov til
folketingsmand Kristen Amby (Københavns vestre storkreds),
fra den 15. september at regne, indtrådte stedfortræderen,
købmand Knud Nielsen, som midlertidigt medlem for nævnte
storkreds.

Godkendelse af Knud Nielsen som midlertidigt medlem
vedtoges 16/9 (F. sp. 6382).

VI. Afgørelser i henhold til lov om vederlag og
pension m. v. for ministre.
Under henvisning til § 7 i lov nr. 198 af 16. juli 1927 om
vederlag og pension m. v. for ministre, som ændret ved lov
nr. 281 af 24. oktober 1953, meddelte statsministeren ved skri
velse af 18. januar 1954 folketingets formand, at de under
30. september 1953 udnævnte ministre havde afgivet deres
hidtidige hverv i offentlige og private virksomheders, fore
tagenders eller institutioners tjeneste med undtagelse af nogle
i skrivelsen anførte hverv, som de pågældende havde bevaret
med samtykke af folketingets udvalg for forretningsordenen
(jfr. forretningsordenens § 7, stk. 1, nr. 1). Skrivelsen er optaget
i folketingstidende, sp. 2454.
Efter at statsministeren havde forelagt spørgsmålet om
varigheden af udbetalingen af ventepenge til medlemmer af
det afgåede ministerium Erik Eriksen for folketingets udvalg
for forretningsordenen, meddelte udvalget ved skrivelse af
12. februar 1954 statsministeren, at da ingen af de pågældende
ønskede at oppebære ventepenge udover eet år, havde udvalget
i overensstemmelse hermed fastsat, at fhv. statsminister Erik
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Eriksen, fhv. udenrigsminister Ole Bjørn Kraft, fhv. finans
minister Thorkil Kristensen, fhv. indenrigs- og boligminister
Aksel Møller, fhv. arbejds- og socialminister Poul Sørensen,
fhv. minister for handel, industri og søfart Aage L. Rytter,
fhv. fiskeriminister Knud Rée og fhv. minister for offentlige
arbejder Jørgen Jørgensen (Ullerup) ville kunne oppebære
ventepenge i eet år. (F. sp. 3736).
Fhv. landbrugsminister Sønderup havde givet afkald på
ventepenge, idet han i stedet ønskede at oppebære den ham
som afgået minister tilkommende pension.

VII. Valg til kommissioner og hverv.
1) Valg af 15 medlemmer til folketingets varefor
syningsudvalg (nedsat i henhold til § 15 i vareforsynings
loven, jfr. lov nr. 60 af 31. marts 1953).
Valgt blev (21/10): Einer-Jensen, Poul Hansen, (Kalundborg),
Lars P. Jensen, Peter Kristensen, Sofie Pedersen, Hans Ras
mussen, Erik Eriksen, Jørgen Gram, Anker Lau, Edvard Sø
rensen, Weikop, Foss, Halfdan Hendriksen, Jørgen Jørgensen
(Lejre) og Rager. (F. sp. 211).

2) Valg af 16 delegerede med stedfortrædere til
Nordisk Råd (nedsat i henhold til lov nr. 206 af 7. juni 1952).
Valgt blev (22/io): Einer Jensen med stedfortræder Lars M.
Olsen, Nina Andersen med stedfortræder Frede Nielsen, Bund
vad med stedfortræder Kaj Andresen, Holger Eriksen med
stedfortræder Per Hækkerup, Poul Hansen (Kalundborg) med
stedfortræder Victor Gram, Gustav Pedersen med stedfortræder
Horn, Lindberg med stedfortræder Kai Jensen, Erik Eriksen
med stedfortræder Damsgaard, Marius Buhl med stedfortræder
Øllgaard, Thorkil Kristensen med stedfortræder Jørgen Gram,
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Harald Nielsen med stedfortræder N. Chr. Christensen, Ole
Bjørn Kraft med stedfortræder Karl Olsen, Foss med sted
fortræder Marie Antoinette von Lowzow, Thestrup med sted
fortræder Rasting, Jørgen Jørgensen (Lejre) med stedfortræder
Steen og Bertel Dahlgaard med stedfortræder A. C. Normann.
(F. sp. 288).

3) Valg af 1 medlem med stedfortræder til Nordisk
Råd (i stedet for Poul Hansen (Kalundborg)).
Valgt blev
Victor Gram med stedfortræder Poul
Hansen (Kalundborg). (F. sp. 2130).

4) Valg af 16 medlemmer med stedfortrædere til
det udenrigspolitiske nævn (nedsat i henhold til § 1 i lov
nr. 137 af 13. april 1923).
Valgt blev (22/10): Alsing Andersen med stedfortræder Per
Hækkerup, Einer-Jensen med stedfortræder Poul Hansen
(Grenaa), Holger Eriksen med stedfortræder Lars M. Olsen,
Poul Hansen (Kalundborg) med stedfortræder M. Larsen, Frode
Jakobsen med stedfortræder Nina Andersen, Lindberg med
stedfortræder Horn, Frede Nielsen med stedfortræder Teichert,
Gustav Pedersen med stedfortræder Victor Gram, Erik Eriksen
med stedfortræder From, Jørgen Gram med stedfortræder
Helga Pedersen, Thorkil Kristensen med stedfortræder Heick,
Edvard Sørensen med stedfortræder Søren Andersen, Ole Bjørn
Kraft med stedfortræder Aksel Møller, Kristen Amby med
stedfortræder Rasting, Foss med stedfortræder Marie Antoi
nette von Lowzow og Jørgen Jørgensen (Lejre) med sted
fortræder Bertel Dahlgaard. (F. sp. 287).

5) Valg af 15 medlemmer til det i § 3 i lov nr. 210
af 23. april 1949 om regulering af bymæssige bebyggelser
omhandlede udvalg.
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Valgt blev (22/10): Kai Jensen, Ingvard Dahl, Ove Hansen,
Urban Hansen, Holger Larsen, Th. Mikkelsen, Peter Nielsen,
Jensen-Broby, Givskov Christensen, Jens Chr. Christensen,
Paabøl, Thestrup, Fanger, Gottschalck-Hansen og Kirsten
Gloerfelt-Tarp. (F. sp. 288).

6. Valg af 3 medlemmer og 4 stedfortrædere til
lønningsrådet for tiden indtil udgangen af juni måned
1954 (i stedet for fhv. medlemmer af landstinget Alfred Kri
stensen, Stegger Nielsen og O. H. Malchau).
Valgt blev (23/10): Aage Knudsen med stedfortræder Kaj
Andresen, Arnth Jensen med stedfortræder Marius Buhl, Karl
Olsen med stedfortræder Erna Sørensen samt Kirsten GloerfeltTarp som stedfortræder for Svend Jørgensen. (F. sp. 385).

7) Valg af 1 medlem til landsskatteretten (i ste
det for minister for offentlige arbejder Carl Petersen).
Valgt blev (23/10): Hans Knudsen. (F. sp. 386)

8) Valg af 4 medlemmer til det i henhold til § 121
i lov nr. 301 af 6. juni 1946 om statens tjenestemænd ned
satte udetillægsnævn.
Valgt blev (23/10): Alsing Andersen, Kolbjørn, Himmel
strup og Ole Bjørn Kraft. (F. sp. 386).

9) Valg af 1 medlem til det i henhold til § 121 i lov
nr. 301 af 6. juni 1946 om statens tjenestemænd nedsatte
udetillægsnævn (i stedet for Himmelstrup).
Valgt blev (18/5): Jensen-Broby. (F. sp. 5262).
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10) Valg af 1 statsrevisor og 1 stedfortræder for
samme for regnskabsåret 1952—53 (i stedet for fhv. mi
nister A. M. Hansen).

Valgt blev (3O/io); Jørgen Jørgensen (Lejre) med sted
fortræder Aage Fogh. (F. sp. 590).

11) Valg af 5 medlemmer til repræsentantskabet
for Danmarks Nationalbank for tiden indtil 31. marts
1956 (i stedet for statsminister Hans Hedtoft, indenrigs- og
boligminister Johs. Kjærbøl, fhv. statsminister V. Buhl, fhv.
landstingsmand H. Hauch og fhv. landstingsmand M. C.
Korsgaard).

Valgt blev (30/10): Gustav Pedersen, Poul Hansen (Kalund
borg), Frede Nielsen, Sønderup og Weikop. (F. sp. 590).

12) Valg af 1 medlem til statens jordlovsudvalg
(i stedet for landbrugsminister Smørum).

Valgt blev (3O/io): amtsrådsmedlem Richard Beck, Hunseby. (F. sp. 590).

13) Valg af 2 medlemmer til tilsynsrådet for statens
sindssygehospitaler (i stedet for fhv. medlem af landstinget,
fru Lisbet Hindsgaul og landbrugsminister Smørum).

Valgt blev (3O/io) : Peter Jørgensen og Bøgholm. (F. sp. 590).

14) Valg af 8 medlemmer og 8 stedfortrædere til
folketingets Grønlandsudvalg (nedsat i henhold til § 24 i
lov nr. 271 af 27. maj 1950, jfr. lov nr. 281 af 24. oktober 1953).

Valgt blev (4/n) : Victor Gram med stedfortræder Heising,
Hauberg med stedfortræder Peter Nielsen, Carl P. Jensen med
stedfortræder Lindberg, Erik Eriksen med stedfortræder Helga
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Pedersen, From med stedfortræder N. Chr. Christensen, Halfdan
Hendriksen med stedfortræder Tesdorpf, fhv. medlem af lands
tinget, statsrevisor fru Lisbet Hindsgaul med stedfortræder
Carsten Haft og Steen med stedfortræder Skytte. (F. sp. 634).

15) Valg af 2 medlemmer til toldrådet (i stedet
for udenrigsminister H. C. Hansen og gårdejer P. N. Petersen
(Røjle)).
Valgt blev (24/n): Einer-Jensen og Kirkegaard. (F. sp.
1139).

16) Valg af 4 medlemmer til overbevillingsnævnet
for tiden fra 1. januar 1954 til 31. december 1954.

Valgt blev (26/n): fhv. landstingsmand Hans Hansen (Usserød), fhv. folketingsmand Qvist Hansen, Damsgaard og Karl
Olsen. (F. sp. 1233).

17) Valg af 1 medlem og 1 stedfortræder til hus
mandsbrugskommissionernes ankenævn (i stedet for land
brugsminister Smørum og minister for offentlige arbejder Carl
Petersen).
Valgt blev (28/n): Chr. Rasmussen med stedfortræder
Teichert. (F. sp. 1233).

18) Valg af 1 medlem til „Rask-Ørsted Fondef’s
bestyrelse for tiden indtil 31. oktober 1955 (i stedet for
undervisningsminister Bornholt).

Valgt blev (1/n): Frede Nielsen. (F. sp. 1318).

19) Valg af 15 medlemmer til folketingets sukker
udvalg (nedsat i henhold til lov nr. 135 af 29. marts 1950).
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Valgt blev
Brodthagen, Lysholt Hansen, Lund Jen
sen, M. Larsen, Gustav Pedersen, Sofie Pedersen, Chr. Ras
mussen, From, Niels Eriksen, Gideon, Heick, Erna Sørensen,
Tesdorpf, Jørgen Jørgensen (Ullerup) og Svend Jørgensen. (F.
sp. 1700).

20) Valg af 6 medlemmer og 6 stedfortrædere til
det i § 2, stk. 6, i lov nr. 257 af 27. maj 1950 om omnibusog fragtmandskørsel med motorkøretøjer omhandlede
landsnævn for tiden indtil 1. april 1958.
Valgt blev (19/i2): folketingsmand Horn med stedfortræder
fhv. landstingsmand Alfred Kristensen, folketingsmand Hau
berg med stedfortræder folketingsmand M. Larsen, folketings
mand Edvard Sørensen med stedfortræder folketingsmand
From, fhv. landstingsmand, politimester Bjerre med stedfor
træder folketingsmand Jensen-Broby, folketingsmand Fibiger
med stedfortræder folketingsmand Einar Foss og fhv. folke
tingsmand P. Clausager med stedfortræder politiassistent J. C.
Hansen, Jullerup. (F. sp. 3722).

21) Valg af 1 medlem til landsnævnet for omnibusOg fragtmandskørsel (i stedet for Edvard Sørensen).
Valgt blev (3/6): Foged. (F. sp. 6079).

22) Valg af 17 medlemmer med stedfortrædere til
det udenrigspolitiske nævn (nedsat i henhold til § 1 i lov
nr. 54 af 5. marts 1954).

Valgt blev (17/3): Alsing Andersen med stedfortræder Per
Hækkerup, Einer-Jensen med stedfortræder Poul Hansen
(Grenaa), Holger Eriksen med stedfortræder Lars M. Olsen,
Poul Hansen (Kalundborg) med stedfortræder M. Larsen, Frode
Jakobsen med stedfortræder Nina Andersen, Lindberg med
stedfortræder Horn, Frede Nielsen med stedfortræder Teichert,
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Gustav Pedersen med stedfortræder Victor Gram, Erik Eriksen
med stedfortræder From, Sønderup med stedfortræder Helga
Pedersen, Jørgen Gram med stedfortræder Heick, Thorkil
Kristensen med stedfortræder Søren Andersen, Edvard Sørensen
med stedfortræder Viggo Starcke, Ole Bjørn Kraft med sted
fortræder Aksel Møller, Kristen Amby med stedfortræder Ra
sting, Foss med stedfortræder Marie Antoinette von Lowzow
og Jørgen Jørgensen (Lejre) med stedfortræder Bertel Dahl
gaard. (F. sp. 4214).

23) Valg af 1 medlem og 1 stedfortræder til det
udenrigspolitiske nævn (i stedet for Edvard Sørensen).
Valgt blev (3/6): Heick (i stedet for Edvard Sørensen) og
Krogh (som ny stedfortræder for Jørgen Gram). (F. sp. 6079).

24) Valg af et medlem til overfredningsnævnet
for tiden indtil 30. juni 1957 (i stedet for fhv. folketingsmand
Kr. Nygaard).

Valgt blev (18/3): fhv. landstingsmand, amtsrådsmedlem,
gårdejer Hans Jeppesen. (F. sp. 4301).

25) Valg af 2 medlemmer til landsnævnet for børne
forsorg.
Valgt blev (30/3): folketingsmand Hauberg og fhv. med
lem af folketinget Inger Gautier Schmit. (F. sp. 4652).

26) Valg af 17 medlemmer til folketingets varefor
syningsudvalg (nedsat i henhold til § 15 i vareforsynings
loven, jfr. lov nr. 71 af 31. marts 1954).

Valgt blev (7/4): Einer-Jensen, Brodthagen, Poul Hansen
(Kalundborg), Lars P. Jensen, Sofie Pedersen, Peter Nielsen,
Hans Rasmussen, Erik Eriksen, Jørgen Gram, Anker Lau,
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Edvard Sørensen, Sønderup, Weikop, Foss, Halfdan Hendriksen, Jorgen Jørgensen (Lejre) og Rager. (F. sp. 4852).

27) Valg af 1 medlem til folketingets vareforsy
ningsudvalg (i stedet for Edvard Sørensen).
Valgt blev (3/6): Øllgaard. (F. sp. 6079).

28) Valg af 1 medlem til „Rask-Ørsted Fondet ”s
bestyrelse (i stedet for Himmelstrup).
Valgt blev

Helga Pedersen. (F. sp. 4975).

29) Valg af 1 medlem til repræsentantskabet for
Danmarks Nationalbank (i stedet for Himmelstrup).
Valgt blev (27/4): Erik Eriksen. (F. sp. 4975).

30) Valg af 1 medlem til ligningsrådet (i stedet for
fhv. landstingsmand V. Knudsen).
Valgt blev (29/4): Jørgen Jørgensen (Ullerup). (F. sp. 4988).

31) Valg af 1 medlem til toldrådet (i stedet for Him
mel str up).

Valgt blev (29/4): Harald Nielsen. (F. sp. 4988).

32) Valg af 1 medlem til det i § 2, stk. 2, i lov nr.
235 af 27. maj 1950 om anvendelse af modværdien af de
i henhold til Det europæiske Genopbygningsprogram mod41
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tagne gaveydelser omhandlede udvalg (i stedet for Him
melstrup).
Valgt blev (29/4): Foged. (F. sp. 4988).

33) Valg af 2 medlemmer til jernbanerådet (i stedet
for Ditlevsen og Hougaard).
Valgt blev (29/4): Horn og fhv. landstingsmand Dose. (F.
sp. 4988).

34) Valg af 4 medlemmer til Kongeriget Danmarks
Hypotekbanks bestyrelse.
Valgt blev (7/5): Einer-Jensen, Mørk, Damsgaard og Erna
Sørensen. (F. sp. 5062).

35) Valg af 17 medlemmer til det i § 3 i lov nr. 210
af 23. april 1949 om regulering af bymæssige bebyggel
ser omhandlede udvalg, jfr. lovbekendtgørelse nr. 129
af 13. april 1954.
Valgt blev (7/5): Kai Jensen, Brodthagen, Ove Hansen,
Urban Hansen, Heising, Holger Larsen, Th. Mikkelsen, Peter
Nielsen, Jensen-Broby, Givskov Christensen, Jens Chr. Chri
stensen, Paabøl, Peter Larsen, Thestrup, Fanger, GottschalckHansen og Kirsten Gloerfelt-Tarp. (F. sp. 5062).

36) Valg af 15 medlemmer til rigsretten og 2 sted
fortrædere for hver af disse, jfr. lov nr. 100 af 31. marts
1954 § 2.

Valgt blev (lft/5): 1) Fhv. minister, overretssagfører N.
Busch-Jensen med stedfortrædere: fhv. landstingsmand, rør
mester Henry Hansen og fhv. landstingsmand, borgerrepræ
sentant, assistent E. Dose. 2) Fhv. minister, direktør Axel
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Kristensen med stedfortrædere: fhv. folketingsmand, snedker
mester 0. Kryger, Helsingør, og gårdejer J. P. Jensen, Læsø
pr. Vestenskov, Lolland. 3) Fhv. landstingsmand, direktør Fr.
Dalgaard med stedfortrædere: fhv. landstingsmand, redaktør
Ernst Christiansen og fhv. landstingsmand, forretningsfører A.
Bjørklund. 4) Fhv. landstingsmand, stationsleder 0. H. Mal
chau, Aarhus, med stedfortrædere: fhv. medlem af landstinget,
rådmand, fru Clara Munck og fhv. landstingsmand, direktør V.
Knudsen, Maribo. 5) Fhv. formand for landstinget, landsrets
sagfører Ingeborg Hansen med stedfortrædere: fhv. folketings
mand, borgmester Poul Hansen (Slagelse) og fhv. folketings
mand, borgmester Ingvard Dahl. 6) Landsretssagfører Erik R.
Høgsbro, Odense, med stedfortrædere: amtsrådsmedlem H.
Kryger Madsen, Aggernæs Møllegaard, Otterup, og fhv. folke
tingsmand, landsretssagfører Finn Poulsen, Svendborg. 7) For
mand for De samvirkende Fagforbund Eiler Jensen med sted
fortrædere: næstformand i De samvirkende Fagforbund Einer
Nielsen og forbundsformand Peter Madsen. 8) Direktør Knud
Strøyberg, Aalborg, med stedfortrædere: købmand Aage Pe
tersen, Pjedsted, og fhv. folketingsmand, gårdejer Peder Ja
kobsen, Husby pr. Ejby. 9) Fhv. landstingsmand Alfred Kri
stensen med stedfortrædere: formand for Københavns borger
repræsentation Sigvald Hellberg og fhv. landstingsmand N. Chr.
Nielsen, Randers. 10) Provst K. B. K. Hillgaard, Skivholme,
med stedfortrædere: gårdejer Chr. Drivsholm, Stenvad, Vraa,
og konsulent J. Jakobsen, Hammel. 11) Fhv. højesteretsdommer
Jesper Simonsen med stedfortrædere: fhv. landstingsmand,
smedemester Axel Christensen og fhv. landstingsmand, amts
rådsmedlem Hans Jeppesen. 12) Fhv. landstingsmand Marinus
Larsen med stedfortrædere: borgmester C. E. Bjerring, Nyborg,
og borgmester Marius Nielsen, Nakskov. 13) Gårdejer Tage Ro
senstand, Danelund pr. Ribe, med stedfortrædere: gårdejer
Erik Boesen, Stubbum pr. Fjelstrup, og gårdejer Andreas Elkjær, Holmsland. 14) Fhv. minister, borgmester Unmack Lar
sen, Aarhus, med stedfortrædere: fhv. folketingsmand, borg
mester Anders Andersen, Sønderborg, og hospitalsinspektør V.
Aggerholm, Viborg. 15) Direktør H. H. Stevenius-Nielsen,
41*

644

Valg til kommissioner og hverv.

1953/
/1954

København, med stedfortrædere: lensgreve Christian Moltke,
Bregentved, og overlærer, frk. Dagmar Carlsen-Skiødt, Odense.
(F. sp. 5260).

37) Valg af 4 medlemmer med stedfortrædere til
det i henhold til § 6 i lov nr. 74 af 15. marts 1934 om
spiritus og gær nedsatte udvalg for tiden indtil 31. marts
1959.

Valgt blev (18/5): Lars P. Jensen med stedfortræder Poul
Hansen (Grenaa), Johs. Christiansen med stedfortræder Poul
Hansen (Kalundborg), From med stedfortræder Søren Andersen
og fhv. landstingsmand O. Bouet med stedfortræder Erna
Sørensen. (F. sp. 5262).

38 ) Valg af 9 medlemmer til en lønningskommission,
jfr. finansministeriets skrivelse af 13. maj 1954. (F. sp. 5256).
Valgt blev (21/5): Holger Eriksen, Aage Knudsen, Gustav
Pedersen, Svend Jørgensen, Aage Fogh, Arnth Jensen, Henry
Christensen, Karl Olsen og Erna Sørensen. (F. sp. 5602).

39) Valg af 1 medlem til landsskatteretten (i stedet
for Edvard Sørensen).

Valgt blev (3/6): Alfred Bøgh. (F. sp. 6079).

40) Valg af 1 medlem til arbejdsnævnets afdeling
vedrørende arbejdsløshedsforsikringen, jfr. § 35, stk. 3 b, i
lov om arbejdsanvisning og arbejdsløshedsforsikring m. v. (i
stedet for fhv. landstingsmand Bouet).

Valgt blev (3/6): Jørgen Jørgensen (Ullerup). (F. sp. 6079).
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41) Valg af 5 medlemmer og stedfortrædere til løn
ningsrådet for tiden indtil 30. juni 1958.
Valgt blev (3/6): Holger Eriksen med stedfortræder Gustav
Pedersen, Aage Knudsen med stedfortræder Kaj Andresen,
Arnth Jensen med stedfortræder Marius Buhl, Karl Olsen med
stedfortræder Erna Sørensen og Svend Jørgensen med sted
fortræder Kirsten Gloerfelt-Tarp. (F. sp. 6199).

42) Valg af 1 medlem til det udenrigspolitiske nævn
(i stedet for Frede Nielsen).

Valgt blev
Teichert med Andreas Hansen som sted
fortræder. (F. sp. 6235).

43) Valg af 1 medlem til Nordisk Råd (i stedet for
Frede Nielsen).

Valgt blev (10/9): Poul Hansen (Grenaa). (F. sp. 6235).

44) Valg af 1 medlem til repræsentantskabet for
Danmarks Nationalbank (i stedet for Frede Nielsen).
Valgt blev (10/9): Einer-Jensen. (F. sp. 6235).

45) Valg af 2 medlemmer til „Rask-Ørsted Fondet ”s
bestyrelse (i stedet for Frede Nielsen og fhv. formand for
landstinget Ingeborg Hansen).
Valgt blev (1/io): Frode Jakobsen og Bundvad. (F.sp.6564).
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Arbejderboliger på landet, tillæg tillov om..........................
—
— udlån til,lov................................
Arbejdsanstalter, se Domstolsprøvelse.
Arbejdskonflikt, se Slagterikonflikt.
Arbejdsløshed, se Ungdomsarbejdsløshed.
Arbejdsløshedsforsikring og arbejdsanvisning, se Refusion.

377

556

524
254
258
223
225

224
285
172
173
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Arbejdsorganisations statut, se Internationale.
Arbejdstageres opfindelser, regeringsforslag.......................... 529
Arveforordningen (arveklasserne), lovændring..................... 363
Arv og gave, ændringer i afgift af, regeringsforslag.......... 463
Bankloven, tillæg til, lovforlængelse....................................... 330
Bekæmpelsesmidler, se Giftloven.
Benzin, afgift af, lovændring.................................................... 138
— , forhøjelse af tillægsafgiften af, regeringsforslag.. 479
Benådning af personer dømt efter straffelovstillægget, fore
spørgsel ..................................................................................... 616
Beskæftigelse af ufaglærte arbejdere, privat forslag.......... 563
Beskæftigelsesloven m. v., ændring af, regeringsforslag... 526
Besættelsesstyrke i udlandet, en dansk, lovforlængelse.. . 430
Besættelsestidens domfældte, se Benådning.
Betalingsaftaler med udlandet, statsgaranti ved, lov........ 91
Bier, bekæmpelse af smitsomme sygdomme hos, lovændring 179
— , beskyttelse mod giftige plantebeskyttelsesmidler, lov 182
Bly, se Nordisk Mineselskab.
Bogføring, regeringsforslag........................................................ 540
—
, se Konkursloven.
Boligforholdene, regeringsforslag............................................. 501
—
, se Alders- og invaliderentemodtagere,
Arbejderboliger, Boligforholdene, Byggestøttelovgivningen, Lejeloven og Udlig
ningsafgift.
Brevskoler, se Ungdomsundervisning.
Brintbomber og spørgsmålet om Indokina, forespørgsel.. 621
Brændselsmaterialer, indenlandske, regeringsforslag........ 487
Brændselstillæg, se Alders- og invaliderentemodtagere.
Budget- og regnskabsoversigter............................................... 58
Byggestøttelovgivningen, love........................................ 246, 248
—
, se Boligforholdene og Udlignings
afgift.
Bygningers beskatning, nyopførte, se Skattefritagelse.
Bymæssige bebyggelser, regulering af, lovændring............ 253
Børneforsog, se Domstolsprøvelse.
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Børnetilskud, lov........................................................................ 109
—
m. v., regeringsforslag...................................... 514
—
, privat forslag...................................................... 559

Cykler med hjælpemotor, se Motorkøretøjer.
Dagsordener, forslag til motiverede, vedtagne. . 131, 160, 604,
614, 615
—
, ikke vedtagne.......... 53, 131, 142, 160, 605, 614,
615, 619, 622
Dommerembeder, se Retsplejeloven.
Domstolsprøvelse, om anbringelse på arbejdsanstalt m. v.,
lovændring.................................
260
—
, om inddragelse under børneforsorg m. v.,
lovændring.................................................... 262
—
, se Retsafgifter, Retsplejeloven, Sinds
syge personers hospitalsophold og Ånds
svage.
Dyr, se Levende dyr.

Efterlønskassen, se Friskoler.
Efterskoler, se Friskoler og Ungdomsundervisning.
Ejendomsskyld til staten, regeringsforslag............................
Eksportkreditgarantier, se Erhvervsinteresser.
Ekspropriationer, foretagelse af visse, lov.............................
—
, militære, lov................................................
Erhvervsinteresser, fremme af danske, lovændringer 325,
Erhvervsøkonomiske foranstaltninger, se Vareforsynings
lov.
Europæisk Genopbygningsprogram, se Genopbygningspro
gram.
—
transportministerkonference, se Transportmi
nisterkonference.

476
295
431
326

Fabrikloven, lovændring........................................................... 275
Familiefideikommisser, overgang til fri ejendom, lov........ 366
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Farum—Slangerup, nedlæggelse af statsbanestrækningen,
lov..............................................................................................
Fideikommisser, se Familiefideikommisser.
Finansloven for 1954—55..........................................................
Finansudvalgets arbejdsform, se Tillægsbevillingsforsla
gets behandling.
Fisk, ind- og udførsel af, lov....................................................
— , kvalitetskontrol med, lov................................................
Fiskerfartøjer, nybygning af, lov............................................
Fiskerierhvervet, udlån til afsætningsvirksomheder m. v.
indenfor, lov...........................................................................
Fiskerirådet, ophævelse af, lov...............................................
Fjernsynets udvikling, forespørgsel.........................................
Flæskeeksportens regulering, redegørelse af landbrugs
ministeren.................................................................................
Folkeforsikring, se Alders- og invaliderentemodtagere og
Refusion.
Folkeskoleloven, ændring i, privat forslag.............................
—
, se Lærerlønningsloven.
Folkeskolen, uddannelse af lærere til, lov..............................
Folketinget, se Kommissioner og nævn, Ombudsmand og
Valg.
Folketingets forretningsorden, beslutning.............................
Folketingsmedlemmerne, vederlaget til, se Valg til folke
tinget m. v.
Folketingssalens udsmykning med malerier.......................
Folketingsvalget i september 1953..........................................
Forbrugerpriserne på mælk, lov .............................................
Forbrugsafgifter, forskellige, love................................. 120,
Forbrugsafgiftslove, lovforlængelser............................. 115,
Forkøbsret, se Statshusmandsloven.
Forlystelser, ændring i afgift af, regeringsforslag..............
—
, se Helligdagsloven.
Forretningsorden, se Folketingets forretningsorden.
Forræderi, se Benådning og Retsplejeloven.
Forsikring, se Krigsforsikring, Krigsforsikringsforbund og
Motorkøretøjer.

296

49

191
188
192

195
197
610

622

575
412

579

35
30
164
121
118

480

1953/
/1954

Sagregister.

651
Side

Forsikringspræmier, fradrag for, se Ligningslov.
Forsorgsloven, se Domstolsprøvelse, Kommunehjælpens
retsvirkninger, Refusion, Skolebespisning, Talelidende og
Værnepligtige.
Fortsættelsesklasser, se Ungdomsundervisning.
Frihedsberøvelse, se Domstolsprøvelse, Kønssygdomme,
Retsafgifter, Retsplejeloven Sindssyge, Smitsomme syg
domme, Tuberkulosens bekæmpelse og Åndssvage.
Friskoler, lovændring.................................................................
Fritidsforanstaltninger, se Ungdomsundervisning.
Frugtplantager, beskatning af, lov........................................
Frugtvin, nedsættelse af beskatningen af, lov......................
Fælleskommunale udligningsfond, lovændring (vedrørende
tilskud til skoleudgifter m. v.).............................................
—
—
, lovændring (vedrørende
udskrivning af fælles
kommunal indkomst
skat) ................................
Færgefart over Store-Bælt, etablering af en ny, lov..........
Færøerne, pantsætning affangst, lov.....................................

407

446
133
204

205
304
395

Genopbygningsprogram,Deteuropæiske, lov......................... 93
Giftloven, lovændring................................................................ 241
Glyptotek, se Ny Carlsberg Glyptotek.
Grønland, gennemførelsen af dansk privatret i, regerings
forslag........................................................................ 459
—
, kriminallov for......................................................... 69
—
, tilføjelser til lov om rettenspleje i. (Ægteskabs
sager), lov.................................................................. 84
—
, ægteskabs indgåelse og opløsning, lov................. 77
—
, se Nordisk Mineselskab.

Helligdagsloven, ændring i, regeringsforslag......................... 547
Hjemmeundervisning, se Friskoler.
Hovedstadskommunernes udligning, se Udligning.
Huslejeforhøjelse, godtgørelse for, se Alders- og in valide
rentemodtagere.
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Husmoderafløsning, se Refusion.
Husmænd, se Statshusmandsbrug og Statshusmandsloven.
Hypotekbank, Kongeriget Danmarks, lov........................... 143
Hypotekbankens regnskab for regnskabsåret 1952—53,
beslutning................................................................................ 603
Hørsholmvej en, se Motorveje.

Indenlandske brændselsmaterialer, se Brændselsmaterialer.
Indfødsret, love................................................................. 215,
Indførsel af levende dyr, se Levende dyr.
Indkomstskat til Københavns kommune, lovændring........
Indkomst- og formueskat, se Ejendomsskyld, Frugtplan
tager, Kommunal indkomstskat, Kommunale ejendoms
skatter, Ligningslov, Opsparing, Personlig skat, Skatte
fritagelse, Statsskattelov, Tillægsindkomstskat, Udlig
ningsfond, Udskrivningslov, Vedligeholdelse og Værne
skat.
Indkøbsforeninger for mindre jordbrugere, lovændring..
Ind- og udførsel, se Fisk og Levende dyr.
Indokina, se Brintbomben.
Internationale Arbejdsorganisations statut, ændringer i
Den, beslutning.......................................................................
Internationalprivatretlige bestemmelser, tillæg til lov ved
rørende, lov..............................................................................
Interparlamentarisk gruppe.....................................................
Invaliderente, se Alders- og invaliderentemodtagere.

216

201

175

593

383
15

Jagten, tillæg til lov om, lov.................................................... 177
Jernbaner, se Farum—Slangerup, Lolland—Falster, Stats
baneloven og Transportministerkonference.

Kapitalvindingsskat, se Statsskattelov.
Karantæneforanstaltninger, se Smitsomme sygdomme.
Klageadgang for menige militære, se Talsmænd.
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Klasselotteriet, afgiften af gevinster i, regeringsforslag.. . 482
Knallerter, se Motorkøretøjer.
Kommissioner og hverv, se Valg.
Kommissioner og nævn, folketingets valg af medlemmer til,
lov.............................................................................................. 65
Kommunale arbejder, se Beskæftigelsesloven.
—
ejendomsskatter, ændring af lov om, rege
ringsforslag............................................................ 494
—
udgifter m. m., statens overtagelse af visse,
regeringsforslag..................................... 495
—
— , se Lærerlønningsloven.
—
valg, se Valg.
Kommunal indkomstskat, regeringsforslag........................... 490
—
—
, se Indkomstskat til Køben
havns kommune og Personlig
skat.
Kommunehjælpens retsvirkninger, regeringsforslag.......... 517
Kongehuset, se Årpenge.
Kongeriget Danmarks Hypotekbank, se Hypotekbank.
Konkurrence, se Monopol og Næringsfrihedsråd.
Konkursloven, ændringer i, regeringsforslag....................... 543
Kontrol med omsætningen af spiritus, se Omsætningen.
Korea, et skandinavisk hospital i, beslutning................... 598
Krigsforbrydere, se Benådning.
Krigsforsikring af skibe, lovforlængelse................................. 336
—
af varer og fragt, lovforlængelse.....................337
Krigsforsikringsforbund, anvendelsen af overskuddet i visse,
regeringsforslag.............................................................. 488, 544
Kriminallov, se Grønland.
Kvalitetskontrol, se Fisk.
Køb, se Afbetaling.
Kønssygdomme, bekæmpelse af, lovændring........................ 237
Landbrug, se Arbejderbeskyttelse, Bier, Bogføring, Flæskeeksporten,
indkøbsforeninger, Plantesygdomme,
Statshusmandsbrug og Statshusmandsloven.
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Landbrugsfaglige skoler, se Ungdomsundervisning.
Landsskadelig virksomhed, se Benådning og Retsplejeloven.
Lejeforhøjelse, godtgørelse for, se Alders- og invalide
rentemodtagere.
Lejeloven, lovændring................................................................
—
, se Boligforholdene.
Levende dyr, udførsel og indførsel af, lov...........................
Levnedsmiddelloven, lovændring...........................................
Liberaliseringen, udvidelse af, forespørgsler................ 606,
Ligningslov for 1954—55..........................................................
Listeforbund, se Valg.
Lodsejerbidrag, ændring af loven om afløbsforholdene ved
Ringkøbing fjord, lov............................................................
Lodsvæsenet, lovændring..........................................................
Lolland-Falster, jernbanedrift på, lov...................................
Lotteri, se Klasselotteriet.
Lygteføring, se Motorkøretøjer.
Lægeloven, lovændring..............................................................
Lærere, se Folkeskoleloven og Folkeskolen.
Lærerlønningsloven m. v., ændring af, regeringsforslag..
Lærlingeforholdet, ændring af lov om, privat forslag....
Løntillæg, midlertidigt, se Tjenestemænd.
Løsladelser, se Benådning.

Marshallhjælp, se Genopbygningsprogram.
Medicinske specialiteter, se Apotekervæsenet.
Militær retsplejelov, lovændring..............................................
Militær straffelov, lovændring..................................................
Militærvæsen, se Besættelsesstyrke, Ekspropriation og
Talsmænd.
Mineselskab, se Nordisk Mineselskab.
Ministeriet..................................................................... 2, 29,
Ministerpension, se Vederlag.
Moderskabsydelse, se Børnetilskud m. v. (regeringsforslag).
Monopol og konkurrencebegrænsning, regeringsforslag....
— , se Næringsfrihedsråd.

251
161
240
614
97

316
444
299

222
552
561

438
434
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Motorkøretøjer, bortfald af omsætningsafgiften af, privat
forslag.............................................................. 558
—
, lovændring (ansvarsforsikring af knallerter) 456
—
, lovændring (lygteføring m. v.)..................... 379
—
, lovforlængelse (traktorloven).......................... 381
—
, tillægsafgift af visse, lov............................... 137
—
, tillægafgift af visse, regeringsforslag.......... 479
—
, se Personmotorkøretøjer.
Motorveje, lovændring............................................................... 311
Museer, se Ny Carlsberg Glyptotek, Willumsen-museum.
Mæglingsforslag, se Slagterikonflikt.
Mælk, se Forbrugerpriserne.
Mælkehjælp, se Forsorgsloven.
Navneopråb........................................................................ 273,
Nordisk Mineselskab A/S, tillæg til lov om, lov..................
Nordisk Råd.................................................................................
Normeringslov for 1954—55......................................................
Ny Carlsberg Glyptotek, tilskud til, lov..................................
Næringsfrihedsråd, oprettelse af et, privat forslag...............
Nævn, se Kommissioner og nævn og Udenrigspolitisk nævn.

Ollerupskolen, se Folkeskoleloven.
Ombudsmand, folketingets, lov...............................................
Omsætningen af spiritus og vin, kontrol med, lov..............
Omsætningen af stærke drikke, forhøjelse af afgiften på, lov
—
af stærke drikke, ændring i lov om afgift på,
regeringsforslag..................................................
Omsætningsafgift af forskellige varer, lov.............................
—
—
— , lovforlængelse........
—
, se Motorkøretøjer.
Opfindelser, se Arbejdstageres opfindelser.
Opsparing, præmiering af, lov..................................................

Pantsætning, se Færøerne.
Parisforhandlinger, se Liberaliseringen.

556
85
33
147
423
572

338
125
128
478
122
124

110
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Parlamentariske kommissioners beretninger, et udvalg ved
rørende de, beslutning., s....................................................... 591
Partiernes bestyrelser................................................................
14
Partigrupperingen....................................................................... 13
Patenter, lovændring................................................................. 332
Pension m. v. for ministre, se Vederlag.
Personlig skat til kommunen, lovændring............................. 199
Personmotorkøretøjer, bortsalgaf brugte, lovændring.... 334
—
, importen af, forslag til beslutning 603
Plantesygdomme, ukrudt og visse skadedyr, bekæmpelse
af, lov........................................................................................ 185
Politiet, se Retsplejeloven.
Postloven, ændringer i, regeringsforslag................................ 527
Prisaftaler, lovforlængelser.............................................. 323, 324
—
, se Monopol og Næringsfrihedsråd.
Privatret, se Grønland og Internationalprivatretlige be
stemmelser.
Proformaægteskaber, se Tjenestemænd, midlertidigt løn
tillæg til.
Præmiering af opsparing, se Opsparing.
Præsidium og tingsekretærer.................................................. 26
Prøvelse af valg, se Valgs prøvelse.
Pædagogisk institut, oprettelse af et, lov............................. 416
Radio og fjernsyn, se Fjernsynets udvikling.
Radiospredning, ændring i lov om, privat forslag...............
Rask-Ørsted Fondet, lovændring............................................
Redegørelser af ministre...........................................................
Rederivirksomheder, udlån til, lov..........................................
Refusion af kommunale udgifter, regeringsforslag...............
Regulering af bymæssige bebyggelser, se Bymæssige bebyg
gelser.
Retsafgifter i domssager m. m., lovændring.........................
Retspleje, se Grønland og Militær retsplejelov.
Retsplejeloven, bortfald af ankenævnet, lovændring..........
—
, lovændring (i anledning af grundlovsæn
dringen) ............................................................

567
421
621
328
522

394
362

386
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., (politiets ledelse m. v.), lovændring..........
, (telefonaflytning), lovændring.....................
, (vedrørende retskredse og dommerembe
der), lovændring.............................................
Retsvirkninger, se Kommunehjælpens retsvirkninger.
Rigsretten, lov.............................................................................
Ringkøbing fjord, se Lodsejerbidrag.
Rødby Havn—Storstrømsbroen, se Motorveje.
Rødovre, se Statsskole.

352
357

Sagomel, frigivelse af importen af, forslag til beslutning..
Seminarier, se Folkeskolen.
Sessionsalder, se Værnepligt.
Sindssyge personers hospitalsophold, lovændring.................
Skandinavisk hospital, se Korea.
Skattefradrag ved vedligeholdelse af faste ejendomme, se
Vedligeholdelse.
Skattefritagelse for nyopførte bygninger, lovforlængelse .
Skatte- og udgiftsfordelingsplan, regeringens.....................
Skibe, se Fiskerfartøjer, Krigsforsikring og Rederivirksom
heder.
Skolebespisning, lovændring....................................................
—
, privat forslag.................................................
Skoleudgifter, tilskud til, se Fælleskommunale udlignings
fond.
Slagterikonflikt, afgørelse af, lov...........................................
Slangerupbanen, se Farum—Slangerup.
Smitsomme sygdomme, foranstaltninger mod, lovændring.
—
—
, karantæneforanstaltninger mod,
lovændring........................................
—
—
, se Bier.
Spørgsmål til ministrene............................................................
Statsbaneloven, lovændringer.......................................... 293,
Statshusmandsbrug, udlån til, lov.........................................
Statshusmandsloven, tillæg til. (Vedrørende forkøbsret,
rentebetaling m. v.), lov........................................................
Statshusmandsloven, tillæg til, privat forslag.....................

604

—
—
—

42

350

344

392

114
471

271
561

289

234
239
623
454
171

167
574
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Statsregnskabet for 1951—52, beslutning..............................
Statsskattelov, privat forslag...................................................
—
, regeringsforslag...............................................
—
, se Indkomst- og formueskat.
Statsskole i Rødovre, oprettelse af en, lov............................
Store-Bælt, se Færgefart.
Storstrømsbroen, se Motorveje.
Studerendes kår, forbedringer af de, forespørgsel...............
Sundhedsvæsenet, statstilskuddet til udgifter vedrørende,
regeringsforslag.......................................................................
Sundhedsvæsenets centralstyrelse, lovændring.....................
Sygehusvæsenet, regeringsforslag............................................

602
571
464

400

609
497
233
498

Talelidende, forsorgslovens § 257 vedrørende, lovændring. 273
Talsmænd og klageadgang for menige militære, lov...........439
Tandlægevirksomhed, udøvelse af, lov................................... 217
Telefonaflytning, se Retsplejeloven.
Tillægsafgift af motorkøretøjer, se Motorkøretøjer.
Tillægsbevillingsforslagets behandling, et udvalg vedrø
rende, beslutning.................................................................... 590
Tillægsbevillingsloven for 1953—54........................................ 55
Tillægsindkomstskat for 1954—55, lov.................................. 109
—
for 1954—55 og 1955—56, regerings
forslag
475
Tipning, ændring i lov om, regeringsforslag............................. 483
Tjenestemandsloven, ændringer i, lov.................................... 151
Tjenestemænd, midlertidigt løntillæg m. v. til statens, lov 153
—
, se Normeringslov.
Tobaksafgifter, lovændring....................................................... 134
Toldafgifterne m. m., lovændring............................................ 135
—
, se Forbrugsafgiftslove.
Totalisatorspil, ændring i lov om, regeringsforslag.............. 481
Traktorer, se Motorkøretøjer.
Transportministerkonference, oprettelse af en europæisk,
beslutning.....................................................
595
Tuberkulosens bekæmpelse, lovændring................................. 236
Tysklandskommando, se Besættelsesstyrke.
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Uddannelsesfond, se Ungdommens uddannelsesfond.
Udenrigspolitik, Danmarks, forespørgsler...................... 619, 620
—
, redegørelse af udenrigsministeren................ 622
Udenrigspolitisk nævn, lov....................................................... 88
Udførsel og indførsel, se Fisk og Levende dyr.
Udligning mellem Københavns, Frederiksberg og Gentofte
kommuner, lovændring......................................................... 202
Udligningsafgift til staten af faste ejendomme, regerings
forslag....................................................................................... 484
Udligningsfond, se Fælleskommunale udligningsfond.
Udskrivningslov for 1954—55.................................................. 104
Udvalg, stående.................................................................... 26, 584
Ufaglærte arbejderes beskæftigelse, se Beskæftigelse.
Underholdsbidrag, fastsatte i Danmark, Finland, Island,
Norge eller Sverige, tillæg til lov angående inddrivelse af,
lov............................................................................................. 384
Undervisning, vederlagsfri, i højere almenskoler................. 395
Ungdommens uddannelsesfonds virksomhed, regerings
forslag....................................................................................... 549
Ungdomsarbejdsløshed, imødegåelse af, lovændring........... 286
Ungdomsundervisning (ungdomsskoler m. v.), lov............. 403
Valg, kommunale, lovændringer...................................... 207,
— til folketinget m. m. (folketingsmedlemmernes veder
lag m. v.), lovændring............................................................
Valg til folketinget, ændring i lov om, privat forslag........
Valgret og valgbarhed, fortabelse af, se Kommunehjælpens
retsvirkninger.
Valgs prøvelse.............................................................................
Valg til kommissioner og hverv...............................................
— , se Kommissioner og nævn.
Valutaplan, regeringens.............................................................
Vareforsyningslov, lovforlængelse...........................................
Vederlag og pensioner m. v. for ministre, afgørelser om.. .
Vederlagsfri undervisning, se Undervisning.
Vedligeholdelse af ejendomme, begrænsning af adgangen
til skattefradrag, lov..............................................................
42*

452
448
555

627
634

128
320
633

106
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Veje, se Motorveje.
Willumsen-museum i Frederikssund, lov...............................
Vin og spiritus, se. Omsætningen, Frugtvin.
Værgemål, se Internationalprivatretlige bestemmelser.
Værnepligt, lov...........................................................................
Værnepligtige, hjælp til, forsorgsloven, lovændring............
Værnepligtslovgivning, den midlertidige, lovforlængelse. . .
Værneskat for skatteåret 1954—55, lov.................................

426

243
267
242
107

Ægteskab, se Grønland, Internationalprivatretlige bestem
melser og Tjenestemænd, midlertidigt løntillæg til.

Økonomisk udligning, se Udligning.
—
årsoversigt, redegørelse af økonomi- og ar
bejdsministeren....................................................................... 622
01, ændring i beskatningen af, lov.......................................... 133

Åbningsdebat.............................................................................. 621
Åbningsmøde, folketingets....................................................... 16
Åndssvage, foranstaltninger vedrørende, lovændring....... 264
Årpenge til medlemmer af det kongelige hus,lov............... 66

