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Vejledning i at finde klokkeslæt
for en lovs vedtagelse
Ved eksempel A
Hundeloven - at 1. Google giver blandt mange www.retsinformation …..
og den førte direkte til den fulde tekst.
2. find i højre side Seneste ændringer
3. vælg den allerseneste her Lov nr. 717 af 25. juni 2010 §1 – klik
4. find i højre side Yderligere dokumenter – klik
5. Notér lovens nr. – står øverst til venstre L 163 – skal bruges senere
6. find i højre side ”lovforslag som vedtaget” – klik – notér 3. beh. 4. juni 2010
Her er to muligheder:
I 7. find http://tycho.asmu.dk/data/offentligedata.html ¨
8. klik på ”Data for Folketingets love 2009-10”
på side 43 begynder mødet den 4. juni 2010 og på side 47 findes pkt. 26 med L 163
og klokkeslættet 13:05
II 7. find Folketingets side www.ft.dk følg kolonnen ”Dokumenter” til bund
8. klik rette samling frem - her 2009- 2010
9. klik – referater
de seneste vises, men højt i venstre side er en kalenderindstilling.
10. stil dem begge på 4.juni 2010 – lettest ved at bruge de to ikoner? – klik ”vis”
11. 104. møde dukker op – find nu punktet med L 163 det er nr. 26 - notér det
12. med nogen elevatorøvelse findes punktets begyndelse (kl. 11:46)
og dets slutning ved pkt. 27´s begyndelse (B 198) - Kl. 13:05
Nu er de fornødne data fundet til at opstille horoskop for ”hundeloven”
4. juni 2010 kl. 13:05 (sommertid) Christiansborg - pos 55 41 N – 12 35 Ø - zone 2 Ø
Giver MC 13 02 Tvilling Asc. 17 45 Jomfru
Sol og Venus er dominante.

Ved eksempel B
Politi-reformen
1. at google giver altfor mange og ubrugelige links,
2. hvorfor www.retsinformation.dk anbefales.
3. klik - til venstre på ”Danske love”
4. klik - til venstre på ”Populærtitler”
5. klik - til venstre på ”P”
6. Klik – til højre på ”Politiloven nr. 444 9/6 2004 Lov om politiets virksomhed”
7. find til højre ”Seneste ændringer” klik på ”Lov nr. 1107 af 1/12/2009 §2”
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8. find til højre ”Yderligere dokumenter”
9. Læs til venstre L 49 og notér det ned
10. find til højre ”Sagsforløb” klik på ”Lovforslag som vedtaget” og notér 3. beh. 26. nov. 2009.
Igen to veje:
I 11. find http://tycho.asmu.dk/data/offentligedata.html ¨
12. klik på ”Data for Folketingets love 2009-10” - den 26. nov. 2009 findes på side 2 m.
tilføjelse ”Lømmelpakke” og nederst den endelige vedtagelse kl. 11:57
II 11. find Folketingets side www.ft.dk følg kolonnen ”Dokumenter” til bund
12. klik rette samling frem - her 2009 - 2010
13. klik – referater
de seneste vises, men højt i venstre side er en kalenderindstilling.
14. stil dem begge på 26. nov. 2009 – lettest ved at bruge de to ikoner? – klik ”vis”
15. ”22. møde” dukker op. Det begynder kl. 10:00 og trods det, at det er slutningen af 1. pkt. der
skal findes bliver kl. 11:57 (Meget elevatorarbejde)
Den første lovgivning vedrørende politiets virksomhed - Lov nr. 444 af 9. juni 2004 burde kunne
findes således:
1. søg www.retsinformation.dk
2. Nu ved vi at loven har nr. 444 og er fra 2004 derfor indtastes disse i det venstre stærktgrønne
felt. – klik derefter på søg
3. I højre side kommer svaret – klik på det
4. find i højre side - ”Yderligere dokumenter”
5. klik på - ”lovforslag til denne lov”
6. I venstre side læses L159 – notér det ned
7. find i højre side - ”Sagsforløb….”
8. – klik på - ”Lovforslag som vedtaget”
9. notér (øverst ) 3. beh. 27. maj 2004.
10. Ved søgning på www.ft.dk viser det sig at folketingsamlingen 2003-2004 ikke mere er
tilgængelig og på http://tycho.asmu.dk/data/offentligedata.html kan vi ikke komme længere
tilbage end 2006.
11. I dag – 13. juli 2010 - er det ikke muligt at hente data tidligere end 2004-05 1. samling (fx
torsdag den 9. dec. 2004 tidsstemplet hvert 5. minut)
12. For at komme tættere på rette klokkeslæt må man kontakte enten Folketingets oplysning fo@ft.dk
13. eller Det administrative Bibliotek, Slotsholmsgade 12, 1216 Kbhvn. K dab@dab.dk .
14. Erfaringer: A. 10 min. tale fylder 4 spalter. Folketingets oplysning kan fortælle, hvornår det
aktuelle møde begynder (og slutter) og hvilken spalte nr. mødestarten står på samt spalte nr. på
det efterspurgte.
B. 26 vedtagelser kan gennemføres på 5 min, hvis der ingen debat er.
C. det er vanskeligt at beregne klokkeslæt på lange møder. Her bliver kun de første og de
sidste nogenlunde sikre at beregne, da her er klokkeslæt at holde sig til.
15. Klokkeslæt for vedtagelsen af lov nr. 444 af 9. juni 2004 er kl. 10:23 Det var dagen pkt. 11 og i
pkt. 9 fandtes tidsstempling kl. 10:15 og kl. 10:20. Hentet da det stadig lå på Folketingets
hjemmeside.
Med venlig hilsen
Mikael Mårtensson

