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UDKAST

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forskellige love om æn-
dring af lov om Folketingets Ombudsmand 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

I medfør af § 34, stk. 2i i lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand, 
som ændret ved lov nr. 556 af  24. juni 2005 om ændring af lov om Folketingets Ombuds-
mand (Ændringer som følge af kommunalreformen, lovens anvendelse på Færøerne og i 
Grønland m.v.), § 3, stk. 1ii, i lov nr. 502 af 12. juni 2009 om ændring af lov om Folketingets 
Ombudsmand (Folketingets ombudsmands pension, Ombudsmandens kompetence i for-
hold til halvoffentlige organer og private institutioner m.v.) og § 3, stk. 1iii, i lov nr. 568 af 
18. juni 2012 om ændring af lov om Folketingets Ombudsmand (Fastsættelse af embeds-
periode for Folketingets ombudsmand, mulighed for fravigelse af reglerne om fratræden, 
pension og eftervederlag ved aftale med Folketingets ombudsmand og oprettelse af et bør-
nekontor hos Folketingets Ombudsmand) bestemmes:

§ 1

I lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand, som ændret 
ved lov nr. 556 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:
»Stk. 2. Ombudsmandens samlede embedsperiode kan ikke overstige 10 

år.
   Stk. 3. Efter nyvalg til Folketinget eller udløb af ombudsmandens em-

bedsperiode fortsætter ombudsmanden i sin stilling, indtil Folketinget har 
valgt en ny ombudsmand og en nyvalgt ombudsmand er tiltrådt stillingen. 
Folketinget skal dog vælge en ombudsmand senest 6 måneder efter nyvalg 
til Folketinget eller udløb af ombudsmandens embedsperiode.«
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   Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

2. I § 5 ændres »ventepenge« til: »eftervederlag« og »§§ 3-7« til: »§§ 3-5«.

3. I § 5 indsættes som stk. 2:
»Stk. 2. I stedet for at modtage eftervederlag og pension beregnet efter § 

5 i lov om vederlag og pension m.v. for ministre kan ombudsmanden be-
gære, at pensionen beregnes efter regler svarende til dem, der gælder for 
Folketingets tjenestemænd, jf. § 1, stk. 2, i lov om tjenestemandspension, 
og således at det tidsrum, hvor ombudsmanden har fungeret som ombuds-
mand, kan medregnes i den samlede pensionsalder.«

4. I § 6, stk. 2, ændres »ventepenge« til: »eftervederlag«.

5. I § 6 indsættes som stk. 4:
»Stk. 4. § 4, stk. 1, § 5, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, og § 6, stk. 1-3, kan 

fraviges ved en aftale mellem ombudsmanden og Folketingets formand.«

6. I § 7, stk. 1, indsættes efter »den offentlige forvaltning«: », der varetages 
af rigsmyndighederne«. 

7. I § 7, stk. 1, indsættes som 2. og 3. pkt.:
»Ombudsmandens virksomhed omfatter også frihedsberøvedes forhold 

på private institutioner m.v., hvor frihedsberøvelsen er sket enten i medfør 
af en afgørelse truffet af en rigsmyndighed, på opfordring af en rigsmyndig-
hed eller med samtykke eller indvilligelse fra en rigsmyndighed. Endvidere 
omfatter ombudsmandens virksomhed børns forhold på private institutioner 
m.v., som varetager opgaver umiddelbart i forhold til børn på områder, som 
henhører under rigsmyndighederne.«

8. § 7, stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. Såfremt selskaber, institutioner, foreninger m.v. ved en lov ved-

taget af Folketinget eller en administrativ beslutning truffet af en rigsmyn-
dighed helt eller delvis inddrages under de regler og principper, der gælder 
for den offentlige forvaltning, kan Ombudsmanden bestemme, at de pågæl-
dende organer i samme omfang skal være omfattet af Ombudsmandens virk-
somhed.«

9. §§ 8 og 9 ophæves.
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10. I § 11, stk. 2, ændres », en minister, en kommunalbestyrelse eller et re-
gionsråd« til: »eller en minister«.

11. § 12, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

12. I § 12 indsættes som stk. 2:
   »Stk. 2. Ombudsmanden skal i forbindelse med sin virksomhed over-

våge, om gældende love eller administrative bestemmelser på rigsmyndig-
hedernes områder er forenelige særligt med Danmarks internationale for-
pligtelser til at sikre børns rettigheder, herunder FN’s konvention om bar-
nets rettigheder. Bliver ombudsmanden opmærksom på mangler, skal om-
budsmanden give Folketinget og vedkommende minister meddelelse 
herom.« 

13. I § 13, stk. 1, 1. pkt., ændres »§§ 7-9« til: »§ 7«.

14. I § 13 indsættes som stk. 4:
»Stk. 4. Ombudsmanden kan i særlige tilfælde forlænge fristen i stk. 3.«

15. I § 18 indsættes som 2. pkt.:
»I forbindelse med en sådan undersøgelse kan Ombudsmanden, ud over 

hvad der følger af § 21, bedømme forhold vedrørende en institutions eller 
myndigheds indretning og drift samt forhold vedrørende behandlingen af og 
aktiviteterne for institutionens eller myndighedens brugere ud fra almen-
menneskelige og humanitære synspunkter.«

16. I § 19, stk. 1, indsættes efter »Myndigheder«: »m.v.«, og i stk. 2 indsæt-
tes efter »myndigheder«: »m.v.«

17. I § 19, stk. 3, 2. pkt., ændres »retsplejelovens kapitel 68« til: »§§ 346-
349 i retsplejelov for Grønland«.

18. I § 19 indsættes som stk. 5:
»Stk. 5. Ombudsmanden har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid 

mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at inspicere private 
institutioner m.v., hvor personer er eller kan blive berøvet deres frihed, jf. § 
7, stk. 1, 2. pkt., og private institutioner m.v., som varetager opgaver umid-
delbart i forhold til børn, jf. § 7, stk. 1, 3. pkt. Politiet yder om nødvendigt 
bistand til gennemførelsen.«

19. § 20, stk. 2, affattes således:
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»Stk. 2. Ombudsmanden kan bestemme, at en udtalelse, en redegørelse 
eller en rapport og foreløbige udgaver heraf samt høringsskrivelser og myn-
dighedernes høringssvar først er undergivet aktindsigt, dagen efter at den 
endelige udtalelse, redegørelse eller rapport er sendt til vedkommende myn-
dighed.«

20. I § 21 indsættes som 2. pkt.:
»I forbindelse med Ombudsmandens inspektionsvirksomhed gælder des-

uden bestemmelsen i § 18.«

21. I § 24, 1. pkt., indsættes efter »Folketingets Retsudvalg«: »og til ved-
kommende minister«.

22. § 24, 2. pkt., ophæves.

23. I § 25 ændres »borgerlige« til: »civile«.

24. I § 30 indsættes efter »Folketinget«: »eller Inatsisartut«.

§ 2

   Stk. 1. Anordningen træder i kraft den […]. 

Givet […], den […]

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Nick Hækkerup 

i Bestemmelsen har følgende ordlyd: »For Grønland kan der ved kongelig anordning fore-
tages de ændringer i loven, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.«
ii Bestemmelsen har følgende ordlyd: »Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men 
kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som 
de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.«
iii Bestemmelsen har følgende ordlyd: »Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men 
kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, 
som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.«
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