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Tillægsbetænkning afgivet af Retsudvalget den 27. maj 2009

Tillægsbetænkning

over

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven
(Dommeres fremtræden i retsmøder)

[af justitsministeren (Brian Mikkelsen)]

1. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 19. december 2008 og var til 1. behandling den 23. januar 2009. 

Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget. Udvalget afgav betænk-
ning den 7. maj 2009. Lovforslaget var til 2. behandling den 19. maj 2009, hvorefter det blev hen-
vist til fornyet behandling i Retsudvalget.

Møder

Udvalget har, efter at lovforslaget blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, behandlet dette i 1
møde.

Samråd

Udvalget har stillet 3 spørgsmål til justitsministeren til mundtlig besvarelse. Ministeren har besva-
ret spørgsmålene i et samråd med udvalget den 27. maj 2009. 

2. Indstillinger
Et flertal i udvalget (V, S, DF, KF og Simon Emil Ammitzbøll (UFG)) indstiller lovforslaget til 

vedtagelse uændret.

Et mindretal i udvalget (SF, RV og EL) indstiller lovforslaget til forkastelse.

Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på 
tidspunktet for tillægsbetænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og 
havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i tillægsbetænk-
ningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i tillægsbetænkningen.

  Kim Andersen (V)   Søren Pind (V)   Karsten Nonbo (V)   Peter Skaarup (DF) fmd.  

Marlene Harpsøe (DF)   René Christensen (DF)   Tom Behnke (KF)   Vivi Kier (KF)   

Naser Khader (KF)   Karen Hækkerup (S)   Anne-Marie Meldgaard (S)   Mogens Jensen (S)   

Morten Østergaard (RV)   Anne Baastrup (SF) nfmd.  Karina Lorentzen Dehnhardt (SF)   

Simon Emil Ammitzbøll (UFG)   Line Barfod (EL)
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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) 18 Sambandsflokkurin (SP) 1
Det Radikale Venstre (RV) 9 Uden for folketingsgrupperne 2
Enhedslisten (EL) 4 (UFG)
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Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 98 efter afgivelse af betænkning
Bilagsnr. Titel 
18 Betænkning

19 1. udkast til tillægsbetænkning

20 Pressemeddelelse vedrørende åbent samråd om lovforslaget

Oversigt over samrådsspørgsmål vedrørende L 98 efter afgivelse af betænkning
Samråds-
spm.nr.

Titel 

A Samrådsspm. om en redegørelse for lovforslagets tilbliven, herunder 
den konkrete anledning og diskussion, som førte til lovforslagets 
fremsættelse, til justitsministeren

B Samrådsspm. om, hvorfor regeringen – i modsætning til visse eksper-
ter – ikke mener, at lovforslaget indebærer indirekte diskrimination, 
til justitsministeren

C Samrådsspm. om en uddybelse af svaret på L 98 – spørgsmål 48, 
hvoraf det fremgår, at selv et neutralt formuleret forslag, som var ret-
tet mod det muslimske hovedtørklæde ville rejse alvorlige spørgsmål i 
relation til grundloven og international ret, til justitsministeren


