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KONCEPTET ”FRIT VALG” indgår som et centralt retligt element i den 

retlige regulering af velfærdssamfundet. Formålet med denne anto-

logi er at analysere det frie valg som et retligt begreb. Forfatterne 

anlægger forskellige analysedimensioner på begrebet. 

VED ”FRIT VALG” TÆNKES der ofte på, at den enkelte borger har 

mulighed for at vælge mellem flere alternativer, og at borgeren 

dermed ud fra sine egne forudsætninger kan træffe det valg, som i 

den konkrete situation er det bedste for borgeren. Som det imid-

lertid kan ses af artiklerne i denne antologi, så rummer ”frit valg” 

meget mere end denne situation. 

DET ER KARAKTERISTISK for samtlige antologiens artikler, at den 

EU-retlige fri bevægelighed udgør en væsentlig dimension i alle 

analyserne. Den fri bevægelighed af personer, varer, tjenester og 

kapital indebærer et fælles europæisk marked, hvor den enkeltes 

eget valg udgør et nødvendigt og positivt element.

ANTOLOGIEN ER UDARBEJDET inden for rammerne af forsknings-

centeret WELMA, som er oprettet ved det juridiske fakultet, 

Københavns Universitet. WELMA’s forskningsmæssige mål er 

at oparbejde et retsvidenskabeligt grundlag for beskrivelsen af 

velfærdssamfundet i den løbende europæiske integrationsproces. 

Den tværgående EU-retlige markedsdimension indtager en central 

rolle i denne proces. 
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Forord 

 
Forord 
Forord 
Denne antologi er udarbejdet inden for rammerne af forskningscenteret 
WELMA, som er oprettet ved det juridiske fakultet, Københavns Universitet. 
WELMA’s forskningsmæssige mål er at oparbejde et retsvidenskabeligt 
grundlag for beskrivelsen af velfærdssamfundet i den løbende europæiske in-
tegrationsproces. Den tværgående EU-retlige markedsdimension indtager en 
central rolle i denne proces.  
 Konceptet »frit valg« indgår som et centralt retligt element i den retlige 
regulering af velfærdssamfundet. Formålet med denne antologi er at analyse-
re det frie valg som et retligt begreb. Forfatterne anlægger forskellige analy-
sedimensioner på begrebet.  
 Ved »frit valg« tænkes der ofte på, at den enkelte borger har mulighed for 
at vælge mellem flere alternativer, og at borgeren dermed ud fra sine egne 
forudsætninger kan træffe det valg, som i den konkrete situation er det bedste 
for borgeren. Som det imidlertid kan ses af artiklerne i denne antologi, så 
rummer »frit valg« meget mere end denne situation.  
 For at der overhovedet kan være et valg, må der foreligge tilgængelige op-
lysning om mulige alternativer, og borgeren må være i stand til at anvende 
disse oplysninger og forstå konsekvenserne af sine valg. Dele af dette emne 
belyses i del I. 
 Det er ikke kun borgerne, men også arbejdsgiverne og offentlige myndig-
heder, som kan være i en valgsituation, og hvor deres valg kan have konse-
kvenser både for dem selv og for borgerne. Dele af dette emne belyses i del II. 
 Hospitalsbehandling og social sikring er for den enkelte borger vitale ret-
tigheder. Den danske tilgangsvinkel til finansiering og ydelse inden for disse 
områder udfordres i betydeligt omfang af EU-rettens regler om fri bevæge-
lighed, som også kan have indflydelse på muligheder for at tage børnepas-
ningsorlov. Dele af dette emne belyses i del III. 
 Frit valg er ikke en reel mulighed for alle borgere, der f.eks. kan være for 
fattige til at kunne vælge, eller hvor der f.eks. ikke er nogen alternative botil-
bud at vælge imellem. Samfundsmæssigt kan det også være uhensigtsmæssigt 
at give borgere helt frit valg, idet de derved kan påføre sig livsstilssygdomme. 
Dele af dette emne belyses i del IV.  
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Forord 

 Det er en sædvanlig erkendelse, at et valg vil indebære visse konsekven-
ser, men det kan på trods af rettidigt indhentet information herom være van-
skeligt at overskue alle mulige konsekvenser af sit valg. Dele af dette emne 
belyses i del V. 
 Det er karakteristisk for samtlige antologiens artikler, at den EU-retlige fri 
bevægelighed udgør en væsentlig dimension i alle analyserne. Den fri bevæ-
gelighed af personer, varer, tjenester og kapital indebærer et fælles europæisk 
marked, hvor den enkeltes eget valg udgør et nødvendigt og positivt element.  
 Det Finneske Legat har ydet økonomisk støtte til trykningen og dermed 
muliggjort udgivelsen af denne antologi. 

København, august 2011 

Stine Jørgensen   Sune Troels Poulsen  
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