
 

Til lovforslag nr. L 65 

 

Folketinget 2008 - 09 
 

       
 

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 21. januar 2009 

Betænkning 

over 

  Forslag til lov om ændring af lov om brug m.v. af radioaktive stoffer og 

lov om udlevering af lovovertrædere 
(Gennemførelse af ændringskonvention af 8. juli 2005 til Det Internationale Atomenergiagenturs 

konvention om fysisk beskyttelse af nukleare materialer) 

[af ministeren for sundhed og forebyggelse (Jakob Axel Nielsen)] 

 

1. Udvalgsarbejdet 

Lovforslaget blev fremsat den 14. november 2008 og var til 1. behandling den 28. november 

2008. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Sundhedsudvalget. 

Møder 

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder. 

Høring 

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og ministeren for sundhed 

og forebyggelse sendte den 22. oktober 2008 dette udkast til udvalget, jf. SUU alm. del – bilag 31. 

Den 20. november 2008 sendte ministeren for sundhed og forebyggelse de indkomne høringssvar 

og et notat herom til udvalget. 

Spørgsmål 

Udvalget har stillet 1 spørgsmål til ministeren for sundhed og forebyggelse til skriftlig besvarelse, 

som denne har besvaret. 

2. Præcisering vedrørende § 1, nr. 1 

Ministeren for sundhed og forebyggelse har oplyst, at straf for forsøg på overtrædelse af § 5 i lov 

om brug m.v. af radioaktive stoffer kræver, at gerningsmanden har haft forsæt til at overtræde be-

stemmelserne i loven eller forskrifter, som er udfærdiget i medfør af loven. Dette fremgår ved en 

korrekturfejl ikke af bemærkningerne til § 1, nr. 1, i lovforslaget. 

3. Indstillinger  

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret. 

Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på 

tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde 

dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. 

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. 
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  Louise Schack Elholm (V)   Preben Rudiengaard (V) fmd.  Birgitte Josefsen (V)   

Sophie Løhde (V)   Anne-Mette Winther Christiansen (V)   Liselott Blixt (DF)   

Karin Nødgaard (DF)   Vivi Kier (KF)   Pia Christmas-Møller (UFG) nfmd.  

Jens Peter Vernersen (S)   Flemming Møller Mortensen (S)   Karen J. Klint (S)   Lene Hansen (S)   

Karl H. Bornhøft (SF)   Jonas Dahl (SF)   Lone Dybkjær (RV)   Per Clausen (EL)  

Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke 

medlemmer i udvalget. 

Folketingets sammensætning 

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47  Liberal Alliance (LA) 2 

Socialdemokratiet (S) 45  Inuit Ataqatigiit (IA) 1 

Dansk Folkeparti (DF) 25  Siumut (SIU) 1 

Socialistisk Folkeparti (SF) 23  Tjóðveldisflokkurin (TF) 1 

Det Konservative Folkeparti (KF) 17  Sambandsflokkurin (SP) 1 

Det Radikale Venstre (RV) 

Enhedslisten (EL) 

  9 

  4 

 Uden for folketingsgrupperne 

(UFG) 

3 
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Bilag 1 

Oversigt over bilag vedrørende L 65 

Bilagsnr. Titel  

1 Høringsnotat, fra ministeren for sundhed og forebyggelse 

2 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 

3 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 

4 1. udkast til betænkning 

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 65 

Spm.nr. Titel  

1 Spm. om, hvad der er begrundelsen for at fjerne muligheden for at 

påberåbe sig, at der er tale om en politisk forbrydelse, ved krav om 

udvisning for overtrædelse af den lovgivning, dette lovforslag omfat-

ter, når maksimumsstraffen er bødestraf, til ministeren for sundhed og 

forebyggelse, og ministerens svar herpå 

 
 

 


