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Baggrund

10. ja n u a r 2014

Præsidiet har besluttet at afholde en horing om parlamentariske
undersogelser som alternativ til undersogelseskommissioner i forbindelse
med undersogelser afforhold af almenvigtig betydning.
Undersogelseskommissionsformen er efterhánden godt indarbejdet, og den
fungerer meget tilfredsstillende, nár det drejer sig om grundighed i
undersogelsen og om retssikkerhed for de involverede. Der er imidlertid
samtidig problemer, navnlig tre:
Det er et voldsomt tungt instrument og derfor meget tidskrævende.
Folketinget bliver som folge heraf afskáret fra at beskæftige sig med den
págældende sag i en meget lang periode (fordi ministerierne i reglen
afviser at besvare sporgsmál m.v., sá længe kommissionen arbejder).
Kommissionsinstrumentet skyder i nogle sager "over málet” i forhold til
formálet: At skabe et rimeligt grundlag for nogle politiske (i modsætning til
juridiske, herunder juridisk-ansvarsmæssige) konklusioner.
Sporgsmálet er derfor, om der kan etableres en hurtigere fungerende
parlamentarisk undersogelsesordning uden at sætte de retssikkerhedsgarantier, som kommissionsformen indebærer, over styr. Horingen har bl.a. til
formál at skitsere fremadrettede og konstruktive bud pá dette.
Temaer for höringen
Formálet med horingen er at fá belyst, om parlamentariske undersogelser i
Folketinget kan være et supplement eller alternativ til undersogelseskommissioner i sager, hvor Folketinget beslutter, at der er grundlag for at
undersoge og tage stilling til, om en ministers handlinger kan give anledning
til Folketingets kritik, herunder evt. i form af parlamentarisk ministeransvar.
Under horingen skal bl.a. disse sporgsmál belyses:
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Vil parlamentariske undersogelser med tv-transmitterede horinger
kunne styrke og synliggore Folketingets kontrol med regeringen som
en væsentlig del af folkestyret og forfatningen?
Kan formálet med en undersogelse iværksat og/eller gennemfort af
Folketinget i h0jere grad være at skabe offentlighed om
hændelsesforl0bet end at referere juridiske ansvarsregler?
Kan parlamentariske undersogelser i visse sager være et suppiement
til undersogelseskommissioner, sá sidstnævnte fár et mere
begrænset kommissorium, f.eks. at klarlægge hændelsesforlob?
Kan Folketinget hente inspiration hos det norske Stortings Kontroll- og
Konstitusjonskomité?
Hvem skal kunne træffe beslutning om en parlamentarisk
unders^gelse, hvordan skal de forl0be, og hvem skal kunne indkaldes
til h0ring?
Hvilke betænkeligheder vil parlamentariske undersogelser kunne give
anledning til af bl.a. retssikkerheds- og procesmæssig karakter, og
hvordan vil betænkelighederne kunne imodegás?
Form
H^ringen bliver afholdt af Folketingets Præsidium. Præsidiet inviterer
Udvalget for Forretningsordenen og Retsudvalget til at deltage i
Iw ingen.
Horingen bliver afholdt i Landstingssalen i Folketinget onsdag den
15. januar 2014 kl. 9.00-13.00 som en offentlig tv-transmitteret
horing.
Præsidiet inviterer de eksperter, som fremgár af programmet
nedenfor, til at give oplæg under horingen, hvorefter der er mulighed
for Præsidiet og andre folketingsmedlemmer til at stille sporgsmál og
komme med bemærkninger til oplægsholderne.
Præsidiet inviterer relevante ministerier, myndigheder, organisationer
og foreninger m.m. til at deltage i horingen. De inviterede vil ligeledes
fá mulighed for at stille sporgsmál og komme med bemærkninger.
Herudover vil der blive adgang for andre interesserede til at overvære
horingen.
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Folketingets Ombudsmand, Jorgen Steen Sorensen, er ordstyrer
under horingen.
Præsidiet evaluerer pá et efterfolgende mode horingen og drofter,
hvilken opf0lgning horingen giver anledning til.
Program
9.00-9.10

Folketingets formand byder velkommen.
Horingens ordstyrer, Folketingets Ombudsmand Jorgen
Steen Sorensen, introducerer horingen.

9.10-9.30

Baggrund og overblik: Nuværende undersogelsesformer og
-organer, herunder undersogelseskommissioner,
bagvedliggende diskussioner.
Jens Peter Christensen, h ojesteretsdommer, dr. jur.

9.30-9.50

Hvordan kan ministrenes ansvar over for Folketinget
skærpes, og vil parlamentariske undersogelser kunne
medvirke til at synliggore og styrke Folketingets kontrol
med regeringen?
Jorgen Gronnegárd Christensen, professor emeritus,
Aarhus Universitet

9.50-10.20

Inspiration fra Norge: Indretningen af og erfaringeme med
Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskomités
kontrolvirksomhed. Overblik over Kontroll- og
Konstitusjonskomitéens opgaver og funktionsmáde.
Martin Kolberg, formand for Kontroll- og
Konstitusjonskomitéen

10.20-10.40

Skitse til en mulig nyordning i Danmark. Hvordan kan
parlamentariske undersogelser nærmere tilrettelægges?
Michael H. Jensen, professor, dr. jur., Aarhus Universitet

10.40-11.10

Kaffepause

11.10-11.30

Centraladministrationens embedsmænd og Folketinget.
Formand for DJ0F, Offentlige Chefer, Henning Thiesen

11.30-12.00

Opsummering og refleksion
Fhv. minister og fhv. MF Niels Helveg Petersen og fhv. MF

Aage Frandsen

12.00-12.30

Sporgsmál til oplægsholderne og kommentarer fra
medlemmer af Præsidiet, Udvalget for Forretningsordenen
og Retsudvalget.

12.30-12.50

Sporgsmál og kommentarer fra ovrige deltagere i horingen.

12.50-13.00

Ordstyreren sammenfatter horingen.
Folketingets formand afrunder horingen.

