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 Hvordan finder man klokkeslæt for en lovs vedtagelse? 
  - påbegyndt 15. oktober 2008. 
 
1. Ved at google lovens navn fås www.retsinformation.dk som direkte giver lovens tekst. 

(Nederst er en dato for ministerens signatur og måske Dronning Margrethes) 
 
2.  I højre side af skærmen findes flere muligheder for nøjere info.  
 

a) Klik på seneste tilføjelse – den fulde tekst dukker op.  
 
b) Derefter i højre side på ”lovforslag til denne ændring” – her vil (1) lovforslagets 

nr. stå og her noteres i (2) hvilken folketingssamling vedtagelsen er sket og 
lovens dato (3) noteres ligeledes. 
 

3.   Derefter søges i www.folketinget.dk – klik på ”Arkiv” - klik på ”Møder i 
Folketingssalen” 
 

4.   Begynd søgning af det aktuelle lovforslag 4 - 6 datoer tidligere end lovens dato (3). 
 
5A.  Ved Folketingssamlingen 2000-01 og før er næste skridt ”Folketingets Oplysning”. 

Her er bibliotekarerne meget behjælpelige. De kan oplyse om tidspunkt for mødets 
begyndelse og hvor mange spalter, der er hen til beslutningen. 4 spalter synes at 
dække over 10 minutters mødetid. 
 

5B.  Ved Folketingssamlingerne 2001-02  til 2006-07 skal der nu søges således: 
Noter hvilket nr. i dagsordenen lovforslaget har og søg efter et tidssignal. De findes 
med 5 minutters mellemrum og det er muligt nu at interpolere sig til en 
vedtagelsesklokkeslæt. 
 

5C.  Til folketingssamlingen 2006 - 07 findes en liste direkte med disse  
        klokkeslæt på http://www.asmu.dk/Download/Data/Astro-data_love_2006-07.pdf  
        eller på  http://samlinger.asmu.dk/forskning/arkiv/dansk/museum/data/index.html 
        Til 2. folketingssamling 2007 – 08 findes en liste direkte med disse klokkeslæt på 
        http://www.asmu.dk/Download/Data/Vedtagne_love_2007-08.pdf  
 
  
 
se eksempler på de næste sider. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.retsinformation.dk/
http://www.folketinget.dk/
http://www.asmu.dk/Download/Data/Astro-data_love_2006-07.pdf
http://www.asmu.dk/Download/Data/Vedtagne_love_2007-08.pdf
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Et eksempel: 
 

1. At google - Udlændingeloven. 
Giver:  
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=29079 – klik på den. 

 
2. I højre side findes ”Seneste ændringer til forskriften”. Klik på den seneste Lov. 
 

 
a) Den seneste er Lov nr. 486 af 17. juni 2008 – klik på den. Den fulde ændring 

vises. 
Bemærk lige at den øverste boks fortæller, at loven er historisk (= ikke fuldt 
gældende) Se i højre side 

 
b) Find i boksen ”Yderligere dokumenter”  

                    ”Lovforslag til denne ændringslov” – klik på den.  
                    Denne vises - og øverst tv. står L 132.  

 
c) I boksen ”Sagsforløb…..” klikkes på ”Lovforslag som vedtaget” og øverst står 

Nu ”Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 12. juni 2008”   
                  Hent http://www.asmu.dk/Download/Data/Vedtagne_love_2007-08.pdf   
                  På side 42 findes L 132 og data bliver så den 12. juni 2008 kl. 11.12. 
 
Her er horoskopet – som vel kun har gyldighed indtil næste ændring af 

Udlændingeloven?!  Radix1: Udlændingeloven - rekrudttering 12 Jun 2008 AD Tor 11 12 00

http://www.asmu.dk/Download/Data/Vedtagne_love_2007-08.pdf
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2. eksempel: 
Kommunalreformen googlet – egl. navn er Strukturreform 
Ved at google - Strukturreform + lov + 2005 fandt jeg  
 
2004-05, 2. samling - L 38 (oversigt): Forslag til lov om social ... 
Lov nr. 573 af 24. juni 2005. Beh. sammen: L 38 og L 39 ... en udmøntning af aftalen fra 
juni 2004 om en strukturreform mellem regeringen og Dansk Folkeparti . ... 
www.folketinget.dk/Samling/20042/lovforslag/L38/index.htm - 32k 
 
Her fås direkte adgang 
Bemærk øverst på siden, at det er torsdag den 16. juni 2005. 
Klik på ”3. beh. 16/6 05 FF4782” 
og tidspunkt for vedtagelsen er kl. 16:55 
 
Horoskopet – som vel kun har gyldighed indtil næste ændring af Socialloven. 

 Radix1: Social lov 16 Jun 2005 AD Tor 16 57 00
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3. eksempel. 

 
     Loven om Regionerne? 

Googlet: Regioner + lov + Danmark + 2005 gav direkte L 65 dato 9.juni 2005. 
 
2004-05, 2. samling - L 65 (som vedtaget): Forslag til lov om ... 
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. juni 2005. Forslag. til. Lov om 
regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og ... 
www.folketinget.dk/Samling/20042/lovforslag/L65/som_vedtaget.htm - 119k  
 
Ved at klikke i venstre side på  ”3. behandling” og med elevator finde  

      sidste taler - pkt. 37 = formanden m. afstemningsresultat, men her er intet tidssignal. 
Hele debatten før vedtagelsen har tidssignal for hvert 5. minut.  
Ved at gå tilbage findes  seneste tidssignal: kl.11:00 – ca. 22 linier tidligere.  
Ved at gå yderligere tilbage findes kl. 10:55 - 42 linier tidligere. 
Hvorfor jeg skønner, at L 65 er vedtaget kl. 11:03. 
 
Horoskopet: 

 Radix1: Kom. reform - Regioner  9 Jun 2005 AD Tor 11 03 00
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4. eksempel. 
Populær titel ”Politiloven” giver: 
Politiloven 
www.retsinfo.dk/_GETDOCI_/ACCN/A20040044430-REGL
 
Klik på dette giver direkte loven 

 
1. øverste boks th. giver navnet: Lov nr. 444 af 9. juni 2004  
2. I nederste boks ”Yderligere dokumenter” klikkes på ”lovforslag til denne lov”.  
      Her vises L 159 i venstre side. 
3. Klik her på  ”Lovforslag som vedtaget” . 
4. Øverst vises: ”Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj 2004. 
5. Gå til www.folketinget.dk – arkiv – folketingsåret 2003-04 – møder i folketingssalen 

– find mødet den 27. maj 2004 = nr. 97 – find L 159 = pkt. 11.  
      Her er ingen forhandling og intet tidssignal.  
6. Under pkt. 9 findes kl.10:20 = 15 linier tidligere og 27 linier tidligere findes 

kl.  10:15 hvorfor vedtagelsen skønnes at være sket kl. 10:23. 
 
Horoskopet: 
 

 Radix1: Politi - Lov nr 444 af 9 juni 2004 27 Maj 2004 AD Tor 10 23 00

       

http://www.retsinfo.dk/_GETDOCI_/ACCN/A20040044430-REGL
http://www.folketinget.dk/
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Ekstra: 
      Seneste ændring af L 444 af 9. juni 2004 om Politiets virksomhed. 

Lov nr. 538 af 8. juni 2006 er blot om nye stillingsbetegnelser. = L 168 af 2. juni 
2006 = 98. møde pkt.  16. se 25. indlæg - vedtagelsen sket 8 linier efter tidssignalet 
kl.10:40 –  
Fra kl. 10:35 – 10:40 er 32 linier - Vedtaget kl. 10:42.  
 
Her er den - også meget disharmonisk: 
 

  Radix1: Politireform - L168  2 Jun 2006 AD Fre 10 42 00
 
 
 
 
Udarbejdet 15. – 31. oktober 2008 af Mikael Mårtensson.  
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