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Forord 

Når embedsmænd lovgiver 
Forord 
Nutidens lovgivning består i stort omfang af bemyndigelseslove, hvor det 
er overladt til regeringen, ministrene og forvaltningen at fylde den politi-
ske og retlige ramme ud med bekendtgørelser. Det rejser naturligt 
spørgsmål om folkestyrets tilstand. Det var baggrunden for, at Folketin-
gets præsidium i 2018 besluttede at iværksætte en undersøgelse af, hvor-
dan bemyndigelser gives og forvaltes, og om bemyndigelseslovgivningen 
giver anledning til bekymring ud fra et demokratisk-parlamentarisk per-
spektiv. 
 Resultatet er denne bog, idet vi, efter en udbudsrunde, fik overdraget 
opgaven med at analysere omfanget og karakteren af bemyndigelseslov-
givningen. Bogen henvender sig selvsagt først og fremmest til vores op-
dragsgivere i Folketinget. Men problemstillingen rører ved grundvilkåre-
ne for dansk parlamentarisme. Bogen henvender sig derfor til en større 
målgruppe, som ikke bare er ministeriernes embedsmænd og de mange 
funktionærer i interesseorganisationerne, for hvem dette er daglige ker-
neopgaver. Den rækker ud til alle, der har et vågent øje for det repræsen-
tative folkestyre. Lovgivningens legitimitet står og falder nemlig med en 
grundlæggende accept af ikke bare dens indhold, men også dens tilblivel-
sesmåde hos de borgere og virksomheder, som er berørt af den, ganske 
uanset om dens regler tager form af formel lov eller administrative be-
kendtgørelser. 
 Vi fire forfattere har skrevet bogen i fællesskab, og den er et fælles 
produkt. Det er dog sådan, at vi hver for sig har haft ansvaret for ét af de 
fire casestudier, som udgør kernen i vores analyse. Peter Bjerre Morten-
sen har stået for analysen af folkeskoleloven (kapitel 4), Helene Helboe 
Pedersen for analysen af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (kapitel 5), 
Jørgen Grønnegård Christensen for analysen af lov om finansiel virksom-
hed (kapitel 6), og Jørgen Albæk Jensen for analysen af miljøbeskyttelses-
loven (kapitel 7). 
 Vi er taknemmelige for den opbakning, vi har fået fra Folketingets 
præsidium og Folketingets sekretariat. Vi er ligeledes taknemmelige for 
den imødekommenhed, som vi på alle niveauer har mødt i de fire mini-
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sterier, som har givet os adgang til materiale, som normalt ikke er tilgæn-
geligt for offentligheden i fuldt omfang. Ministeriernes embedsmænd har 
også beredvilligt og hjælpsomt stillet op til spørgsmål og interview. 
 Ingen i hverken Folketinget eller de fire ministerier har på noget tids-
punkt i forløbet blandet sig i tilrettelæggelsen af vores arbejde. 
 Vi retter også en stor tak til Jonas Herby fra CEPOS, som imødekom-
mende og uegennyttigt har givet os adgang til den regeldatabase, han har 
opbygget baseret på offentligt tilgængelige informationer fra Retsinfor-
mation. Det har sparet os for en tidskrævende dataindsamling. Ligeledes 
skylder vi tak til Annette Bruun Andersen for sproglig gennemgang af 
manuskriptet, til vores redaktør Jeppe Strandsbjerg for effektiv håndte-
ring af bogens produktion og til Jens-Blom Hansen og to anonyme fagfæl-
ler for omhyggelig og konstruktiv kommentering af første udgave af ma-
nuskriptet. Ligeledes retter vi en varm tak til projektets studentermed-
hjælpere Christoffer Alstrup, Johan Garfiel og Martin Laursen for deres 
bidrag til dataindsamlingen. 

Februar 2020 
Forfatterne  
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KAPITEL 1 
Hvem lovgiver i Danmark? 

Når embedsmænd lovgiver 
Kapitel 1. Hvem lovgiver i Danmark? 
Hvem regerer? Hvem bestemmer? Hvem skriver lovene? Hvem har mag-
ten? Spørgsmålene er mange, og de er stillet mange gange. Der er også 
givet mange svar på dem. Det gælder også, hvis man snævrer ind og bare 
spørger om, hvem der lovgiver i Danmark.  
 Spørgsmålet lyder ganske vist enkelt, og svaret forekommer lige så 
simpelt. For det gør Folketinget da. Problemet er bare, at det gør Folke-
tinget ikke. Ikke engang ifølge grundloven, for den siger, at det er Folke-
tinget og dronningen, altså regeringen, i forening, der giver lovene.  
 Det rækker ikke med denne formelle præcisering alene. Lovgivningen, 
forstået som de love, der er foreslået af regeringen, vedtaget af Folketin-
get og stadfæstet af regeringen, udgør kun en del af den regulering i form 
af bindende og generelle regler, som fastsætter, hvad vi som borgere må, 
skal og ikke må. Den anden del består af administrative forskrifter, nu om 
dage i praksis bekendtgørelser. De er udstedt af forvaltningen. Det kan 
være ministrene, og det kan være ministeriernes styrelser. De er lige så 
bindende som de formelle love, der har været gennem tre behandlinger i 
Folketinget, inden regeringen (dronningen) stadfæster dem. De er således 
»lovgivning« i materiel forstand. Forskellen er, at bekendtgørelserne ikke 
har været igennem den samme parlamentariske behandling og forhand-
ling som lovene, om end de ministre og styrelser, der udsteder dem, skal 
have hjemmel i lov til at gøre det.  
 Når embedsmænd lovgiver tager således udgangspunkt i, at nutidens lov-
givningspraksis består af en blanding af formelle love, som udtømmende 
regulerer bestemte forhold i samfundet, og andre love, som sætter de poli-
tiske og retlige rammer for reguleringen, men som bemyndiger ministre og 
forvaltning til at fylde rammerne ud med bekendtgørelser. Man kan såle-
des umuligt give et fyldestgørende svar på spørgsmålet om, hvem der lov-
giver i Danmark, uden at se på den udbredte brug af bemyndigelseslov-
givning. Det indebærer analyser og vurderinger af, hvilken betydning be-
myndigelser i lovgivningen til at regulere ved bekendtgørelser har, hvor-
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dan denne administrative regulering bliver til, samt hvordan en udstrakt 
brug af administrativ regulering påvirker vores parlamentariske folkestyre.  
 Det er i et demokratisk perspektiv vigtige spørgsmål, fordi nutidens 
samfund er så tæt reguleret. Der er stort set ikke det aspekt af det sociale og 
økonomiske liv, som ikke er genstand for retlig regulering. I et parlamenta-
risk folkestyre bygger denne regulering på en forudsætning om, at regule-
ringen sker ved lov. Den regulering er som nævnt i udgangspunktet vedta-
get af regeringen og parlamentet, altså Folketinget. Den demokratiske for-
fatningsorden giver imidlertid mulighed for, at lovgiver bemyndiger den 
udøvende magt i form af regeringen og forvaltningen til at regulere en gi-
ven aktivitet gennem bekendtgørelser. Den delegerede reguleringskompe-
tence gør nok bekendtgørelserne mere skjulte for den brede offentlighed 
end lovene, men de er ikke desto mindre generelle retsforskrifter og er på 
samme måde som love bindende for borgere og myndigheder.  
 Der er ikke noget nyt i, at Folketinget bemyndiger den udøvende magt 
til at udstede regler. Sådan har det været siden grundlovens indførelse i 
1849. Sådan er det i øvrigt også i andre lande med parlamentariske de-
mokratier. Ikke desto mindre er der træk i udviklingen, der indikerer, at 
balancen over tid har forskudt sig, således at reguleringen i dag i højere 
grad sker ved bekendtgørelser (Jakobsen og Mortensen 2014). I Folketin-
gets ledelse har man været bevidst om udviklingen. Et notat til Folketin-
gets Udvalg for Forretningsordenen (UFO) gjorde opmærksom herpå og 
gjorde samtidig opmærksom på, at udviklingen har et EU-aspekt. Det 
hænger sammen med, at den lovgivning, som regulerer implementerin-
gen af EU-retsakter i en dansk sammenhæng, ofte indeholder bemyndi-
gelser til at gøre dette ved bekendtgørelse (UFO 2017-18). Udvalget note-
rede i den sammenhæng: 

Kernen i den delegerede beslutningskompetence fra Folketinget til den udøvende magt 
er efter traditionel opfattelse en arbejdsdeling, hvor politiske og principielle regler ved-
tages af den lovgivende magt, mens udformningen af tekniske og administrative regler 
i højere grad varetages af den udøvende magt. 

Men udvalget føjede samtidig til: 

Der foreligger imidlertid kun i begrænset omfang viden om brugen af bemyndigelses-
bestemmelser, herunder om mulige udviklingstendenser gennem de seneste år og va-
riationer mellem de forskellige retsområder. 
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På den baggrund offentliggjorde Folketingets Præsidium den 1. februar 
2018 et opslag vedrørende et forskningsprojekt, »der skal undersøge de 
bestemmelser i lovgivningen, der bemyndiger den udøvende magt til at 
foretage regelfastsættelse« (Folketinget 2018, 17-000886-12). 
 Analysen er gennemført med udgangspunkt i opdraget fra Folketin-
gets Præsidium og Udvalget for Forretningsordenen. Det er ikke første 
gang, Folketinget tager problemstillingen op. Det var en af grundene til, 
at Folketinget i 1997 iværksatte en omfattende analyse af demokrati og 
magt i Danmark, den såkaldte magtudredning (Folketinget 1997; Togeby 
m.fl. 2003).  
 Magtudredningens analyser beskæftigede sig med i praksis alle væ-
sentlige aspekter af det politiske demokrati i Danmark. Der var analyser 
af Folketingets og regeringens rolle i det parlamentariske demokrati, som 
kastede lys over de rammer, inden for hvilke lovgivningen og regulerin-
gen bliver til (Damgaard 2003). Der var andre mere specialiserede analy-
ser af, hvordan love bliver til i det danske parlamentariske system, og af 
samspillet mellem EU-regulering og national regulering (Christiansen, 
Nørgaard og Sidenius 2004; Blom-Hansen og Christensen 2004; Rüdiger 
2003). Sidstnævnte konstaterede blandt andet, at antallet af bekendtgørel-
ser er vokset over tid, ikke mindst siden 1970’erne og 1980’erne (Rüdiger 
2003: 23). Der foreligger også nyere undersøgelser. Dem vender vi tilbage 
til i kapitel 3.  
 Ingen af de nævnte analyser havde som deres sigte at analysere sam-
spillet mellem regulering ved formel lov og regulering ved bekendtgørel-
se i henhold til hjemler i lovgivningen. Der eksisterer derfor hverken en 
dækkende oversigt over udviklingen på området eller dyberegående ana-
lyser af, hvordan man i politisk og administrativ praksis bruger bemyn-
digelseslovgivning. For at lukke dette hul er der tre led i vores analyse: 

• Vi gennemfører en oversigtlig analyse af udviklingen siden 1990’erne, 
som ud over udviklingen i love og bekendtgørelser også omfatter ud-
viklingen i bemyndigelsesbestemmelser samt i EU-reguleringen.  

• Vi gennemfører to forskellige og dybtgående caseanalyser af: 
–  den parlamentariske beslutningsproces på fire udvalgte lovgiv-

ningsområder med fokus på at besvare, hvorfor Folketinget delege-
rer magt gennem bemyndigelser. 
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–  den ministerielle beslutningsproces på de samme områder med fo-
kus på at besvare, hvordan den delegerede magt givet ved bemyn-
digelser forvaltes. 

• Vi vurderer endelig med udgangspunkt i disse analyser mulighederne 
for og konsekvenserne af ændrede parlamentariske og administrative 
arbejdsgange, når det gælder anvendelsen af bemyndigelseslovgiv-
ning.  

For at muliggøre detaljerede analyser baseret på krævende dataindsam-
ling og dataanalyse udvælger vi fire lovgivningsområder. De fire lovgiv-
ningsområder er folkeskoleloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 
lov om finansiel virksomhed samt miljøbeskyttelsesloven. Der er særligt 
to grunde til, vi har valgt at analysere de fire love og de beslutningspro-
cesser, som finder sted på de områder, de regulerer. Den første er, at der 
er tale om regulering af samfundsmæssige forhold, som ud fra enhver be-
tragtning er væsentlige. Den anden er, at de fire love regulerer ret forskel-
lige forhold. De spænder fra befolkningens forsyning med velfærdsser-
vice (folkeskolen) over fordelingspolitiske tiltag knyttet til beskæftigel-
sespolitikken (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) til henholdsvis re-
gulering af erhvervslivet (finansielle virksomheder) og beskyttelsen af 
miljøet (miljøbeskyttelsesloven). De fire love dækker altså tilsammen fire 
temmelig forskellige politikområder. Dermed maksimerer vi chancen for 
at identificere eventuelle politiske og forvaltningsmæssige forskelle i bru-
gen af bemyndigelser, hvilket øger den generelle gyldighed af vores kon-
klusioner. I kapitel 3 har vi nærmere redegjort for logikken bag udvælgel-
sen af de fire love til nærmere analyse.  
 Der er et betragteligt hul i vores viden om betydningen af og udviklin-
gen i brugen af bemyndigelseslovgivning og administrative bekendtgø-
relser udstedt med hjemmel heri. Det hænger sammen med, at man både 
i den forfatningsretlige og den politologiske forskning fortrinsvis har 
koncentreret sig om den formelle lovgivning og dermed overset betyd-
ningen af og udviklingen i den regulering, der foregår via udstedelse af 
bekendtgørelser.  
 Næste konstatering er, at den forskningsmæssige interesse har været 
rettet mod Folketingets og partiernes, regeringens og ministrenes rolle i 
lovgivningsprocessen. Det har specielt i en dansk sammenhæng været 
parret med en optagethed af interesseorganisationernes indflydelse på 
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lovgivningsprocessen. Men hvad med forvaltningen og embedsmænde-
ne? Det spørgsmål er ikke mindst vigtigt, når man retter opmærksomhe-
den mod udstedelsen af bekendtgørelser. Det er imidlertid også svært. 
Embedsmændene arbejder i fortrolighed som ministrenes og regeringens 
rådgivere og hjælpere. Deres indsats er dermed svær at dokumentere.  
 Vi har i bogen kunnet overvinde denne barriere, fordi vi i vores fire ca-
sestudier har fået adgang til ministeriernes interne akter i de sager, vi har 
udvalgt til nærmere analyse af, hvordan beslutningsprocessen forløber, 
når ministerierne såvel som deres styrelser fylder lovgivningen ud med 
bekendtgørelser. Vi har således fået akterne på de sager, der dokumente-
rer tilblivelsen af en række bekendtgørelser udstedt med hjemmel i de fire 
love, som er vores cases. Ministerierne og deres styrelser har arkiveret de 
dokumenter, som har indgået i de enkelte sagers sagsbehandling og be-
slutningsprocesser. Det er udkast på udkast, interne notater, skrivelser 
(og i nogle tilfælde komplette e-mailkorrespondancer) mellem embeds-
mændene og eksterne parter, typisk i form af interesseorganisationer. Det 
er yderligere intern korrespondance, igen i form af indbyrdes e-mails 
mellem de sagsbehandlere, der arbejder med den konkrete sag, mellem 
dem og deres overordnede internt i myndigheden, eller hvis de arbejder i 
en styrelse mellem dem og deres kolleger i ministeriets departement. Den 
vide adgang indebærer, at vi også har kunnet følge forelæggelsen af sager 
med indstillinger til de involverede ministre, når de var involveret i pro-
cessen. 
 Den omfattende aktadgang gør, at vi har været i stand til at kortlægge 
adfærden hos embedsmændene og deres samspilspartnere på de forskel-
lige stadier i beslutningsprocessen. Det giver vores analyse en særlig høj 
grad af gyldighed, og der foreligger ikke analyser af ministerielle politisk-
administrative beslutningsforløb, der bygger på et tilsvarende kilde-
grundlag. Vi har samtidig suppleret vores skriftlige kilder med en række 
interview med embedsmænd, interessenter og politikere, som på den ene 
eller anden måde har haft en rolle i de enkelte forløb.  
 Selv om vi har haft meget omfattende adgang til akterne på de rele-
vante sager i de relevante departementer og styrelser, knytter der sig selv-
følgelig nogle begrænsninger til kilderne. Dem er man nødt til at være 
opmærksom på. For det første er der, trods journaliseringspligten, en risi-
ko for, at ikke alt er dokumenteret. Som en kontorchef i en styrelse undse-
ligt bemærkede under et interview, kunne det da forekomme, at der var 
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e-mails, som ikke blev journaliseret. Det blev begrundet med deres be-
tydningsløshed i sammenhængen og med hensynet til at sikre en vis 
overskuelighed på de enkelte sager. For det andet kan man ikke se bort 
fra, at der er andre og væsentlige oplysninger, som ikke er at finde i ak-
terne. Det kan være notater, som dokumenterer telefonsamtaler og mø-
der. Det er således karakteristisk, at mødereferater i praksis ikke fore-
kommer i det udleverede materiale. For det tredje ville det også være for-
kert at se bort fra, at der kan være dokumenter med oplysninger, som 
man ikke har journaliseret og arkiveret, fordi man har holdt dem for sig 
selv. 
 Når det er sagt, er det dog ikke vores indtryk, at der er væsentlige fejl 
og mangler i det udleverede materiale fra ministerierne. Vi har i det store 
og hele været i stand til at følge beslutningsprocesserne kronologisk, og 
de steder, hvor det ved krydshenvisninger kunne se ud til, at der har væ-
ret huller i materialet, har vi mødt stor hjælp og velvilje fra de involvere-
de embedsfolk i forhold til at få udfyldt disse huller.  
 De interne akter er naturligvis også suppleret med offentligt tilgænge-
lige dokumenter i form af folketingsdokumenter med først og fremmest 
forarbejder til lovgivningen. Det er et omfattende materiale. Da vi har haft 
adgang til ministeriernes interne akter, kan vi konstatere, at det offentligt 
tilgængelige materiale generelt giver et udmærket indblik i det beslut-
ningsgrundlag, der har været til rådighed for Folketinget. Vi kan også 
konstatere, at der ikke er uoverensstemmelser mellem disse kilder og de 
kilder, der belyser den administrative forberedelse af bekendtgørelserne. 

Bogens opbygning 

Fremstillingen falder i flere dele. Kapitel 2 tilbyder en teoretisk ramme for 
forståelsen af bemyndigelser og de demokratiske problemstillinger, der 
rejser sig i forbindelse med dem. I kapitlet redegør vi med udgangspunkt 
i den statsforfatningsretlige og politologiske litteratur for problemstillin-
gen omkring bemyndigelseslovgivning og delegation af myndighed fra 
lovgivningsmagt til regering og fra regering og ministre til embedsmæn-
dene. 
 Kapitel 3 giver det empiriske og metodiske grundlag for de centrale 
caseanalyser. Kapitlet beskriver udviklingen i reguleringens omfang og 
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karakter fra 1990 til 2018. Beskrivelsen belyser forskydningen i balancen 
mellem lovgivning og administrativ regulering ved bekendtgørelser og 
EU-lovgivningens påvirkning af reguleringen på dansk niveau. Med ud-
gangspunkt i denne empiriske beskrivelse begrunder kapitlet vores ud-
vælgelse af lovgivningsområder, mens nærmere beskrivelser af metodi-
ske valg og beskrivelse af datakilder er givet i bogen appendiks. 
 Kapitel 4-7 udgør bogens kerne. De præsenterer de fire kvalitative ana-
lyser af folkeskoleloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om fi-
nansiel virksomhed samt miljøbeskyttelsesloven. Det er i disse kapitler, vi 
udnytter vores enestående kildemateriale til en dybtgående analyse af be-
slutningsadfærden hos politikere og embedsmænd samt deres samspils-
partnere. 
 I begrundelsen for at iværksætte denne undersøgelse sporer man hos 
Folketingets Præsidium og Udvalget for Forretningsordenen en vis be-
kymring for det repræsentative og parlamentariske folkestyre. De har 
derfor også bedt om en tilstandsvurdering. En sådan giver vi i det afslut-
tende kapitel 8, hvor vi sammenholder de fire casestudier og opsummerer 
vores nye indsigter i, hvorfor bemyndigelser gives, og hvordan de forval-
tes. På grundlag heraf og med udsyn til praksis i andre parlamentariske 
europæiske demokratier diskuterer vi behovet for og mulige tiltag til at 
styrke Folketingets rolle i forhold til at give og udmønte bemyndigelser.  
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