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Der tales ofte om at beskytte vores demokrati mod udefrakommende farer, men vi glemmer, at 

demokratiet ikke er kommet af sig selv, men er noget, som generationer før os har tilkæmpet sig. 

Enhedslisten mener, at demokratiet trænger til at blive plejet frem for taget for givet. Derfor kommer 

partiet nu med et stort udspil om øget demokrati i form af et styrket Folketing og øget åbenhed. 

 

De seneste år har Folketingets magt og kontrol med regeringen, forvaltningen og embedsværket været 

under pres. Der har været flere skandalesager, hvor regering, ministre eller embedsværk har direkte løjet, 

givet halve sandheder eller drejet fakta i en for regeringen politisk opportun retning. Vi oplever, hvordan 

magten lukker sig om sig selv gennem mindre åbenhed, og hvordan et politisk flertal er i stand til fuldstændig 

at ignorere en stor del af befolkningen, fx ved salget af DONG. 

 

Samtidig peger bøgerne Mørkelygten (af Jesper Tynell) og Ansvaret der forsvandt (af Pernille Boye Koch og 

Tim Knudsen) på en skadelig embedskultur, som lukker sig om sig selv og er mere optaget af at bedrive 

politik end saglig forvaltning. Mistanker om politisk bestillingsarbejde og fordrejede fakta skader demokratiet, 

fordi de underminerer Folketingets magt og mulighed for at kontrollere, at forvaltningen overholder og 

udfører den lovgivning, som et flertal i Folketinget har bestemt. 

 

Dårlig viden giver dårlig lovgivning  

Folketingets medlemmer er dybt afhængige af offentligheden og embedsværket, når de skal træffe 

beslutninger om lovgivning. Hvis Folketinget får dårlig eller mangelfuld viden, bliver dets beslutningsgrundlag 

tilsvarende dårligere, og det risikerer at betyde, at der bliver truffet forkerte eller dårlige beslutninger, som 

rammer os alle sammen. Derfor er det et kæmpe problem, når svar fra ministrene, bemærkninger til 

lovforslag eller anden information er mangelfuld, usand, eller når svarene er drejet i en bestemt retning til 

fordel for den siddende regering og dens politiske ønsker. Fordi embedsværket besidder langt flere 

ressourcer og mere viden, er det vigtigt, at Folketinget kan stole på, at svarene er saglige, at alle 

informationer er med, og at der er åbenhed også om de argumenter, der ikke understøtter regeringens 

synspunkter. 

 

Lukkethed betyder manglende kontrol 

Folketingets opgave er både at vedtage lovgivning, men også at kontrollere, at regeringen overholder 

lovgivningen. Derfor er der behov for maksimal åbenhed omkring forvaltningen og embedsværket. Hvis ikke 

der er adgang til at kigge magthaverne i kortene, kan man ikke kontrollere, om de overholder spillereglerne. 

Så enkelt er det, og derfor er det et stort problem, at den nye offentlighedslov, der trådte i kraft 1. januar 

2014, muliggør, at flere beslutninger træffes bag lukkede døre, og at flere og flere oplysninger ikke 

videregives til Folketinget i svar fra ministrene. 

 

Demokrati er mere end et kryds 

Demokrati er langt mere end et kryds hvert fjerde år. Det er også muligheden for at udøve indflydelse mellem 

valgene, og det er muligheden for at få så meget indsigt, at man også kan sætte et kvalificeret kryds. Derfor 

er forudsætningen for demokrati både åbenhed, gennemsigtighed og kontrol med magthaverne. Det er 

blevet glemt på mange punkter, og de partier, der besidder ministertaburetter fra tid til anden, har især en 

tendens til at se åbenheden og demokratiet som et generende element frem for en grundlæggende 

forudsætning for demokratiet. Det vil Enhedslisten nu gøre op med. 
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Åbenhed er en forudsætning for, at Folketinget kan gøre sit arbejde, og for at vælgerne kan følge med i, 

hvad der reelt foregår bag murene. Indsigten i den politiske proces er forringet de seneste år. Det skyldes 

ikke mindst den ny offentlighedslov, som afskar muligheden for aktindsigt på vigtige områder og dermed 

svækkede pressens rolle som vagthund.  

 

Derfor foreslår Enhedslisten at: 

 Offentlighedsloven revideres, og muligheden for aktindsigt i ministres kalendere, ministerbetjening 

samt dokumenter udvekslet mellem ministerier og folketingsmedlemmer genindføres.  

 Der indføres obligatorisk lobby-register for folketingsmedlemmer, så vælgerne kan følge med i, 

hvilke interesseorganisationer, virksomheder med videre, folketingsmedlemmerne mødes med. 

 Partistøtteloven ændres, så vælgerne i højere grad kan se, hvem der støtter partierne. Det 

indebærer et opgør med mulighederne for at omgå lovgivningen via fx erhvervsklubber, større 

åbenhed om selv mindre beløbsstørrelser samt indsigt i de eksakte beløb, der overføres. 

 

 

 

Mistanker om politisk bestillingsarbejde, halve sandheder og ufuldstændige svar til Folketinget underminerer 

folkestyret, fordi Folketingets mulighed for at kontrollere regeringen og forvaltningen mindskes.  

 

Derfor foreslår Enhedslisten at: 

 Embedsmænd i højere grad end i dag skal være forpligtet til at sige fra over for ulovlige ordrer fra 

overordnede og anmodninger om at producere misvisende sagsfremstillinger eller videregive urigtige 

oplysninger. Embedsmænd skal desuden have ubetinget ret til at udbede sig en skriftlig ordre, hvis 

de er i tvivl om, hvorvidt de bliver bedt om at handle ulovligt, videregive urigtige oplysninger eller 

producere misvisende sagsfremstillinger. 

 ”Nødløgn” afskaffes som juridisk begreb ved at indføre i bemærkningerne til 

ministeransvarlighedsloven, at sandhedspligten for ministre er undtagelsesfri. 
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Folketinget som institution har ikke selvstændig ekspertise til at udrede komplicerede juridiske, økonomiske 

eller andre problemstillinger. Det betyder, at regeringens ministerier er den eneste mulighed for at få 

vurderinger af eksempelvis de økonomiske konsekvenser af et forslag eller forslagets forhold til Grundloven, 

menneskerettighederne eller international ret. Det er ofte et problem, fordi politisk besluttede 

udregningsmetoder eller bestemte juridiske fortolkninger ligger til grund, eller et bestemt ønske hos en 

regering eller en minister kan spille ind – eller mistænkes for at spille ind. Det skete eksempelvis, da VK-

regeringen blev spurgt om Irak-krigens overensstemmelse med folkeretten.  

 

Derfor foreslår Enhedslisten at: 

 Folketinget tilføres flere ressourcer til ansættelser i udvalgssekretariatet, så folketingsmedlemmer 

dermed får mere faglig hjælp i dagligdagen. 

 Der oprettes to særlige analyseenheder for hhv. juridiske og økonomiske vurderinger, hvormed det 

bliver muligt at få en ”second opinion” om vigtige spørgsmål af juridisk eller økonomisk karakter. 

 

Der er samtidig et behov for at styrke Folketingets mulighed for at kontrollere regeringen og embedsværkets 

forvaltning. Når der er mistanke om uærligt spil, regelbrud eller magtfordrejning, skal Folketinget have 

mulighed for at undersøge en sag til bunds, uanset om den handler om fx ministres usandheder, ulovlige 

registreringer hos en forvaltningsmyndighed eller andet. Men i dag er Folketinget dybt afhængigt af den 

information, der frivilligt gives i svar på fx § 20-spørgsmål, udvalgsspørgsmål eller i samråd. Hvis der er 

behov for at undersøge mere, har man kun mulighed for enten at igangsætte en advokatundersøgelse, hvor 

der ikke kan afhøres vidner, eller nedsætte en undersøgelseskommission, som tager årevis og koster 

millioner. Det er problematisk. 

 

Derfor foreslår Enhedslisten at: 

 Der indføres mulighed for, at Folketinget kan nedsætte hurtigtarbejdende parlamentariske 

undersøgelsesudvalg, som kan nå dybere ned i en sag end et samråd, men arbejder med maksimalt 

6 måneders tidshorisont. Efter tysk forbillede skal et mindretal i Folketinget kunne kræve et 

undersøgelsesudvalg nedsat. Enhedslisten foreslår, at en tredjedel af Folketingets medlemmer bliver 

minimumskrav. 
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Demokrati er meget mere end at kunne sætte et kryds hvert fjerde år. Det handler lige så meget om adgang 

til viden, så det er kvalificerede beslutninger, der træffes bag gardinerne i stemmeboksen, og det handler om 

civilsamfundets reelle adgang til at påvirke de konkrete beslutninger – at hverdagens eksperter også bliver 

hørt bag murene. Enhedslisten vil rette op på nogle af de problemer, som betyder, at et politisk flertal mellem 

valgene kan ignorere en stor del af befolkningen, eksperter eller andre, der peger på problemer i 

lovgivningen eller ønsker noget andet. 

 

Derfor foreslår Enhedslisten at: 

 Der ikke skal kunne dispenseres fra høringsfrister i samme grad som i dag, medmindre der er tale 

om en akut situation, hvor to tredjedele af Folketingets medlemmer accepterer den hurtige proces. 

 Der i højere grad anvendes lovforberedende ekspertudvalg, når vigtig ny lovgivning skal forberedes, 

så grundlæggende og større ændringer af lovgivning er diskuteret grundigt i et bredt sammensat 

udvalg af eksperter og repræsentanter for civilsamfundet. 

 Der indføres ret til at få et forslag behandlet af Folketinget, hvis der er indsamlet 100.000 

underskrifter herfor. 

 Det undersøges, om der – med inspiration fra fx USA og Schweiz – kan åbnes mulighed for flere 

folkeafstemninger, hvor vælgerne får mulighed for direkte at træffe afgørende beslutninger samt 

hvilke begrænsninger, der hensigtsmæssigt må lægges herpå.  

 

 

 

EU har fået mere og mere magt. Store dele af dansk lovgivning kommer fra EU. Det øger behovet for 

åbenhed og folketingskontrol med EU-lovgivningen. Ligeledes er det afgørende, at Folketingets indflydelse 

på regeringens og statsministerens forhandlinger på rådsmøder styrkes.  

 

Derfor foreslår Enhedslisten blandet andet at: 

 Ministrene pålægges at komme tidligst muligt til Folketingets Europaudvalg med 

forhandlingspositioner, samt at de forpligtes til at vende tilbage med det endelige resultat, hvis det 

har udviklet sig i forhandlingerne.  

 Statsministeren fremlægger sit oplæg til EU-topmøder i Folketingssalen til debat. 

 EU-lovgivning fremlægges i Folketingssalen til behandling i tråd med Grundlovens principper om 

lovbehandling.  
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Grundlovens paragraf 51 fastslår, at Folketinget kan nedsætte parlamentariske kommissioner »til at 

undersøge almenvigtige sager«. Denne mulighed er meget sjældent brugt – ikke i ét eneste tilfælde 

under den nuværende grundlov fra 1953. Det seneste kendte eksempel er den parlamentariske 

kommission, der i en årrække fra 1945 og frem undersøgte forskellige forhold i forbindelse med den 

tyske besættelse af Danmark. 

 

Parlamentariske kommissioner i Grundlovens forstand er et stort apparat at sætte i gang. På samme 

måde som vore dages undersøgelseskommissioner under ledelse af en dommer ville det være 

tidskrævende og omkostningstungt at nedsætte en parlamentarisk kommission. 

 

I Folketinget bruger man ofte samråd til at afklare problematiske sager. Antallet af samråd er vokset 

kraftigt gennem de seneste årtier – ikke mindst i kraft af muligheden for åbne samråd, der i dag er 

reglen mere end undtagelsen. Et samråd er ofte ikke nok til at komme til bunds i en sag, hvilket i flere 

sager har ført til indkaldelse af et nyt samråd eller hele kæder af samråd om det samme 

problemkompleks. 

 

I visse sager kunne det være praktisk at finde en form, som når et eller flere spadestik dybere end et 

samråd, men som ikke tager så lang tid og koster så mange penge, som hvis man nedsatte en 

undersøgelseskommission eller en parlamentarisk kommission efter Grundlovens paragraf 51. 

 

I Tyskland er der gode erfaringer med nedsættelse af parlamentariske undersøgelsesudvalg, som de 

senere år blandt andet har undersøgt afsløringerne omkring den amerikanske efterretningstjeneste 

NSA’s aktiviteter, sager om partistøtte eller om omgangen med atomaffald. Karakteristisk for de tyske 

undersøgelsesudvalg er, at der blot kræves støtte fra en fjerdedel af Forbundsdagens medlemmer for 

at få nedsat et sådant. (I den indeværende valgperiode er kravet sat ned til blot 120 medlemmer af 

Forbundsdagen på grund af de kun to oppositionspartiers ringe størrelse.) Den tyske ordning bygger 

altså på en vidtgående mindretalsbeskyttelse, men tærsklen for nedsættelse af et 

undersøgelsesudvalg er alligevel højere end kravet ved indkaldelse af et samråd i et folketingsudvalg, 

som blot kræver et spørgsmål fra ét udvalgsmedlem. 

 

Mindretalsbeskyttelse er afgørende, fordi den forhindrer, at et snævert flertal blokerer for undersøgelse 

af forhold, som et meget stort mindretal ønsker undersøgt. Et eksempel fra den nyere danmarkshistorie 

er spørgsmålet om den danske krigsdeltagelse i Irak og Afghanistan, som VKO-partierne ikke ønskede 

undersøgt. Undersøgelseskommissionen blev først nedsat, efter at flertallet i Folketinget var skiftet i 

2011 med det resultat, at kommissionens resultater først og fremmest vil have historisk interesse, når 

de engang foreligger. 

 

Derfor foreslår Enhedslisten som en alternativ parlamentarisk undersøgelsesform at: 

 

 En tredjedel af Folketingets medlemmer kan kræve nedsættelse af et parlamentarisk 

undersøgelsesudvalg. 

 Udvalget forpligtes til at aflægge beretning inden for en seks måneders frist fra nedsættelsen 

(hvis det ikke skønnes, at der kan foreligge et resultat inden for denne tidsramme, må man 

vælge en anden undersøgelsesform). 

 Det er frivilligt for embedsmænd at møde i undersøgelsesudvalget. Embedsmænd skal kun 

kunne møde sammen med den ansvarlige minister. Det skal være ministerens afgørelse, om 

ministeren eller embedsmanden besvarer et stillet spørgsmål. 
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Efter den gældende praksis skal en ordre være ”klart ulovlig”, før en embedsmand har ret til at nægte 

at udføre den. Enhedslisten ønsker barren sænket, så embedsmænd får ikke blot ret, men pligt til at 

sige fra, hvis det er deres opfattelse, at en ordre er ulovlig. Denne pligt er aktuel, når en embedsmand 

ud fra sit kendskab til sit fagområde og den jura, der gælder på området, vurderer, at ordren er ulovlig. 

 

På samme måde skal en embedsmand, der anmodes om at videregive urigtige oplysninger eller 

producere misvisende sagsfremstillinger have pligt til at sige fra. 

 

Embedsmænd skal have ubetinget ret til at udbede sig en skriftlig ordre, hvis de er i tvivl om, hvorvidt 

de bliver bedt om at foretage ulovlige handlinger, videregive urigtige oplysninger eller producere 

misvisende sagsfremstillinger. 

 

På samme måde skal embedsmænd have ubetinget ret til skriftligt at tilkendegive over for deres 

overordnede, når de finder en ordre på kant med embedsværkets forpligtelse til at levere sande 

oplysninger eller med lovgivningen i øvrigt. 

 

Ministres og overordnede embedsmænds skriftlige ordrer og underordnede embedsmænds 

tilkendegivelser af denne type skal ved afsendelsen automatisk sendes til Rigsarkivet, hvor de 

efterfølgende skal være tilgængelige for eventuelle tjenestemandsundersøgelser, retssager og 

undersøgelseskommissioner. Baggrunden er, at der i en række sager, som har været genstand for 

arbejde i undersøgelseskommissioner, tilsyneladende er forsvundet vigtige dokumenter, ligesom andre 

dokumenter tilsyneladende kun har kunnet indgå, fordi embedsmænd privat har opbevaret ikke-

journaliserede eller slettede dokumenter. 

 

Princippet om, at ingen skal forpligtes til at inkriminere (kaste skyld på) sig selv, skal fastholdes. Det er 

en selvfølge i en retsstat. Men det skal administreres anderledes i undersøgelseskommissioner. I 

stedet for at de afhørte ved afhøringens start får at vide, at de ikke har pligt til at tale sandt, skal de 

have at vide, at de har pligt til at tale sandt, men de har ret til at nægte at udtale sig. Ordningen 

foreslås med forbillede i USA, hvor afhørte kan nægte at udtale sig med henvisning til den femte 

forfatningstilføjelse (”Fifth Amendment”). 

Efter gældende praksis bliver en embedsmand ikke straffet for at overtræde loven, hvis han henviser 

til, at han ikke var opmærksom på det ulovlige i handlingen. Dermed nyder embedsmænd en videre 

beskyttelse end borgere normalt gør i forhold til straffeloven, hvor ukendskab til loven ikke fritager for 

straf. Enhedslisten foreslår, at påstået ukendskab til reglerne ikke må kunne fritage en embedsmand 

for ansvar, hvis han eller hun handler på sit eget fagområde.     

 

 

 


