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Statsmagtens
tredeling

K AP I T E L
I kapitlet om statsmagtens tredeling vil
vi undersøge, hvordan vi konkret har indrettet vores demokrati.

Forbilledet er den franske filosof Montes
quieu, der levede i 1700-tallet. Han havde
den opfattelse, at magt korrumperer (dvs.
at magthaverne efter et stykke tid begynder at misbruge magten til deres egen fordel). Derfor skal magten deles i 3 uafhængige organer.

Foto: Scanpix

I mindre demokratiske stater ligger magten hos et enkelt parti eller hos en diktator,
hvor magthaverne kontrollerer domstole,
medier og det politiske liv. I vores demokrati prøver man at placere magten hos organer, der er uafhængige af hinanden.

Montesquieu 1689-1755

Et, der lovgiver, et, der administrerer lovene, og et, der dømmer og vurderer, om lovene er i overensstemmelse med grundreglerne i demokratiet.
Det er et princip, som man herefter har fulgt i alle demokratiske stater
og også i Danmark.

Statsmagtens tredeling
Den lovgivende magt
(Folketinget)

Den udøvende magt
(Regeringen)

Den dømmende magt
(Domstolene)

Fig. 9.1 Statsmagtens tredeling.

I USA har man i forfatningen lagt vægt på, at de 3 organer skal holde
hinanden i skak, og her er domstolene meget stærkere end i Danmark, og
det samme gælder Tyskland.
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der ikke kommer så mange partier i parlamentet. Fordelen ved en høj
spærregrænse er, at der ikke er så mange partier i parlamentet, men
ulempen er, at man tilskynder til, at man ikke stemmer på de små partier.

Resultaterne fra de seneste folketingsvalg
Herunder kan du i fig. 9.2 se resultaterne fra folketingsvalgene i perioden
1994-2011.
Folketingsvalg - fordeling af mandater 1994-2011
Partier

1994

1998

2001

2005

2007

2011

Socialdemokraterne (A)

62

63

52

47

45

44

Det Radikale Venstre (B)

8

7

9

17

9

17

Det Konservative Folkeparti
(C )

27

16

16

18

18

8

Socialistisk Folkeparti (F)

13

13

12

11

23

16

Dansk Folkeparti (O)

–

13

22

24

25

22

Kristendemokraterne (K)

–

4

4

–

–

–

42

42

56

52

46

47

–

–

–

–

5

9

11

4

–

–

–

–

6

5

4

6

5

12

175

175

175

175

175

175

Venstre, Danmarks Liberale
Parti (V)
Liberal Alliance (Ny Alliance)
(Y)
Fremskridtspartiet (Z)
Enhedslisten (Ø)
I alt mandater
Fig. 9.2 Folketingsvalg 1994-2011.

3. Folketingets medlemmer
Folketinget har som tidligere nævnt 179 medlemmer, men der en meget
stor overvægt af offentligt ansatte og akademikere blandt medlemmerne.
Desuden er kvinder underrepræsenteret i Folketinget.
Grundloven siger, at et medlem af Folketinget kun skal følge sin egen
overbevisning, men det holder ikke i praksis. Politikerne er jo opstillet på
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En politikers arbejdsopgaver
Folketingsarbejdet
– udvalg – rejser
– møder i Folketinget
Kontakt med
vælgerne

Bestyrelsesposter
En politikers
arbejdsområder

Kontakt
med pressen

Tillidsposter
i partiet

Arbejde i
valgkredsen

Fig. 9.3 Et folketingsmedlems arbejdsopgaver.

Foruden læsestoffet, hvor man sætter sig ind i nye lovforslag, vil der være
en lang række møder i partiet og samtaler med medlemmer fra de andre
partier. Politikeren skal jo også helst genvælges, så pressen og medierne
skal også dyrkes, så offentligheden får øje på en, og så skal valgkredsen
også passes.
Folketingsmedlemmer har en særlig beskyttelse imod at blive retsforfulgt. Det kalder man immunitet. I praksis betyder det, at man ikke lige
uden videre kan arrestere et folketingsmedlem og stille vedkommende
for retten. Hvis medlemmet ikke bliver taget på fersk gerning i en forbrydelse, skal Folketinget først ophæve vedkommendes immunitet. Denne
regel skal forhindre, at en regering kan undertrykke sine politiske modstandere ved at smide dem i fængsel.
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4. Lovgivningsarbejdet i Folketinget
Lovgivningsarbejdet er en meget vigtig del af vores demokrati. Folketingets opgave er først og fremmest at udarbejde og vedtage nye love. En
meget stor del af lovene bliver vedtaget, fordi Danmark skal tilpasse sig
lovgivningen i det øvrige EU, men desuden opstår der hele tiden behov
for ændringer af lovene. Desuden kan politikerne blive presset til nye
love af medierne og befolkningen, og endelig ønsker regeringen måske at
markere sin politik med ny lovgivning.
Herunder kan du i fig. 9.4 se, hvordan en lov kommer gennem Folketinget.
En lovs vej i Folketinget
Udvalgsbehandling

• 1. behandling
i folketingssalen

• 2. behandling
i folketingssalen

• 3. behandling
i folketingssalen
• Afstemning

Udvalgsbehandling

Fig. 9.4 En lovs vej i Folketinget.

Nogle gange bliver der også nedsat en kommission, før en lovgivning starter, eller interesseorganisationerne på det pågældende område holder
møde med det folketingsudvalg, der behandler lovforslaget.
Rent konkret udarbejdes et forslag, og dette skal så igennem en række
høringer og behandlinger, inden det kan blive til en endelig lov.
De fleste lovforslag kommer dog fra den siddende regering, idet den jo har
hele statsadministrationen bag sig.
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Der har også været kritik af, at lovene hastes igennem Folketinget, uden
at eksperter først har fået tid til at komme med indvendinger og ændringsforslag.
Eksempel
Fagfolk har for kort tid til at tjekke lovgivningen
Mere end en femtedel af regeringens lovforslag i 2010 var højst i høring
i 1 uge, viser ny undersøgelse. Og næsten halvdelen var højst i høring i 2
uger. Eksperter mener, at hastværket betyder dårligere love.
Det er med at få læsebrillen på
i en fart og lade fingrene danse
stærkt hen over tasterne, når
organisationer får lovforslag i
høring fra regeringen. Mere end
hvert femte lovforslag, der blev
sendt i høring i 2010, havde høringsparterne højst 1 uge til at
gennemlæse, drøfte og skrive et
høringssvar til. Og næsten hvert
andet lovforslag var højst i høring i 2 uger. Det viser en gennemgang af høringsfristerne for
alle lovforslag og bekendtgørelser
sendt i høring i 2010.

Høringsfrister for lovforslag i 2010

22 %

Til og med
7 dage
8-14 dage

54 %
24 %

Over 14
dage

Fig. 9.5 Høringsfrister for lovforslag i 2010.
Kilde: Momentum på baggrund af
Høringsportalen.

Der er bred enighed blandt eksperter og organisationer om, at 2 uger er
for lidt, medmindre det er en helt særlig hastesag.
Kilde: Baseret på www.kl.dk, 2012.

Finansloven
Finansloven er den vigtigste lov i hele lovgivningsarbejdet. Den giver
staten ret til at opkræve skatter og afgifter fra befolkningen, så den derefter kan udføre opgaver og give sine ansatte løn. Hvis der ikke er en finanslov, vil hele samfundet gå i stå. Hvis en regering ikke kan få vedtaget
sin finanslov, er den nødt til at gå af eller udskrive valg.
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Mindretalsgarantier
Mindretalsgarantier

Folkeafstemning
ved ny lov

Udskydelse
af ny lov

Afgivelse af
suverænitet

Ekspropriation

Fig. 9.6 Mindretalsgarantierne i Grundloven.

• Hvis 60 medlemmer kræver det, skal en ny lov sendes til folkeafstemning. Hvis 30 % af de stemmeberettigede stemmer nej, og
der også er et nej-flertal, er loven forkastet. Det kaldes også nejreglen.
• Hvis Folketinget afgiver suverænitet (fx til EU eller NATO),
skal der være et 5/6 flertal for dette, eller det skal vedtages ved en
folkeafstemning efter nej-reglen.
• Hvis Folketinget ved lov eksproprierer (overtager) folks ejendom
og giver den til staten fx til motorvejsbyggeri, kan 60 medlemmer
af Folketinget kræve loven udskudt til efter næste folketingsvalg.
• Desuden kan et mindretal på mindst 72 medlemmer kræve, at en
lov udskydes i mindst 12 hverdage.

Kontrol med regeringen
Folketingets vigtigste opgave er at lovgive, men Folketinget skal desuden
føre kontrol med regeringen. Dette er en del af statsmagtens tredeling,
hvor Folketinget holder øje med, at regeringen ikke får for meget magt, og
hvis et flertal i Folketinget er utilfreds med regeringen, kan denne afsættes, hvis der er et flertal imod den. Regeringen har dog den udvej, at den
kan udskrive valg til Folketinget.

Samfundsfag C-1-12.indd 111

05/05/12 20.16

Statsmagtens tredeling Kap. 9

115

at kunne vinde et valg. Her har regeringen således en fordel i forhold til
oppositionen.

Regeringstyper
Man kan opdele regeringerne i flere typer. I fig. 9.7 herunder ser du de
forskellige regeringstyper.
Regeringstyper
Regering
dannes
ud fra

Antal
folketingsmedlemmer

Antal
partier

Et-parti
regering

Koalitionsregering

Samlingsregering

Mindretalsregering

Flertalsregering

Fig. 9.7 Regeringstyper

Figuren viser, at regeringerne kan opdeles i 2 slags typer. I den venstre
del er regeringerne opdelt efter antallet af partier og til højre efter, om
regeringen har flertal alene i Folketinget.
Et-parti-regeringen består af kun et parti, og det er ret sjældent i Danmark. Den seneste var i 1981-82. Et af problemerne med denne type er,
at det kan være svært at finde egnede ministeremner i kun et parti, når
folketingsgruppen også skal ledes.
Koalitionsregeringen består af 2 eller flere partier. Den nuværende
SRSF har regeret siden efteråret 2011.
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Samlingsregeringen findes oftest i nationale krisetider eller under
krige. Den seneste var under 2. verdenskrig fra 1940-1943.
Man kan desuden opdele regeringen efter, hvor mange mandater den har
i Folketinget. Det kan du se herunder i fig. 9.8
Regeringer siden 1990
Regeringsperiode

Partier

Antal
man
dater

1990-1993

Konservative og Venstre

59

Poul Schlüter

1993-1994

Socialdemokraterne,
Radikale Venstre,
Centrum-Demokraterne
og Kristeligt Folkeparti

89

Poul Nyrup Rasmussen

1994-1996

Socialdemokraterne,
Radikale Venstre og
Centrum-Demokraterne

75

Poul Nyrup Rasmussen

1996-1998

Socialdemokraterne
og Radikale Venstre

70

Poul Nyrup Rasmussen

1998-2001

Socialdemokraterne
og Radikale Venstre

70

Poul Nyrup Rasmussen

2001-2005

Venstre og Konservative

72

Anders Fogh Rasmussen

2005-2007

Venstre og Konservative

70

Anders Fogh Rasmussen

2007-2009

Venstre og Konservative

65

Anders Fogh Rasmussen

2009-2011

Venstre og Konservative

65

Lars Løkke Rasmussen

2011-

Socialdemokraterne,
Radikale Venstre og SF

77

Helle Thorning-Schmidt

Statsministre

Fig. 9.8 Regeringer siden 1990.

Mindretalsregeringen har ikke umiddelbart et flertal i Folketinget. Den
må så enten finde skiftende samarbejdspartnere eller have faste støttepartier. Siden 2011 har Enhedslisten været fast støtteparti for SRSF-regeringen. Da de fleste regeringer i Danmark er mindretalsregeringer, må disse
næsten altid samarbejde med andre for at få deres politik igennem.
Flertalsregeringen er mere sjælden i Danmark. Det er jo ellers en fordel at have et flertal på forhånd, men der er også den fare, at partierne i
regeringen får eneansvaret for udviklingen i landet.
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De 5 regioner i Danmark

0,6 mio.

1,2 mio.
1,6 mio.

1,2 mio.
0,8 mio.

Fig. 9.9 De 5 regioner i Danmark.

I dag tager staten sig af de overordnede opgaver. Regionernes hovedområde er sygehusene, og kommunerne tager sig af resten, og det vil faktisk sige det meste. Daginstitutioner, folkeskoler, ældrepleje og de fleste
sociale opgaver. I fig. 9.10 kan du se eksempler på opgavefordelingen i
Danmark i dag.
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Opgavefordeling
Stat
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forsvaret
Højere uddannelser
Motorveje
Centraladministration
Kgl. Teater, Museer
Erhvervsskoler
Gymnasier
Togtrafik, grænser
Skat

Region
•
•
•
•
•

Sygehuse
Specialinstitutioner
Psykiatri og sygesikring
Regional udvikling
Regionale trafikselskaber

Kommune
•
•
•
•
•
•
•

Folkeskolen
Plejehjem
Natur og miljø
Resten af vejene
Hjemmesygepleje
Museer og musikskoler
Folkeskolen
(specialundervisning)
• Lokal erhvervsservice
• Deltager i regionstrafik

Fig. 9.10 Opgavefordeling mellem stat, regioner og kommuner.

6.1 Kommunerne
For kommunerne betød strukturreformen, at antallet gik fra ca. 270 til
98. Kommunerne blev meget større, men de skulle også varetage flere opgaver. Der er dog stadig små kommuner som øerne Fanø, Læsø og Samsø.
De mange sammenlægninger har også betydet mange sammenstød, når
by- og landkultur støder sammen, og besparelseskrav lukker især folkeskoler og plejeinstitutioner, og når “dyre” borgere med store plejekrav
trækkes hjem til de enkelte kommuner for at spare penge.
Eksempel
Kommunerne er klar til at
lukke skoler
Et flertal af kommunerne
har besluttet eller overvejer
at lukke folkeskoler. Kommunernes økonomi gør skolelukninger nødvendige, selv
om det næsten altid giver
protester i lokalsamfundet.
Fagligt er der gode argumenter for større skoler.
Debatten ruller i Middelfart,
Vesthimmerland, Guldborg-
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Nedlæggelse eller
sammenlægning af folkeskoler

18 %

Ja, er besluttet
Vi planlægger/
overvejer det

45 %
37 %

Nej

Fig. 9.11 Nedlæggelse eller sammenlægning
af folkeskoler.
Kilde: Baseret på www.kl.dk, 2012.
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Fig. 9.11 Nedlæggelse eller sammenlægning
af folkeskoler.
Kilde: Baseret på www.kl.dk, 2012.
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Foto: Jørgen Sauer

Desuden er det sådan, at de
fattige kommuner ofte har
borgere med de største sociale og psykiske problemer.
I Nordsjælland bor derimod
de mest velfungerende, velhavende og sundeste borgere. For at udjævne disse
store forskelle har man et
meget kompliceret udligningssystem, hvor de rige
Et typisk dansk parcelhus.
kommuner betaler til de
fattige. Desuden findes der
bloktilskud, hvor staten overfører penge til kommunerne efter deres
behov.
Der kan dog også være fordele ved at bo i yderområderne i Danmark. Her
koster fx fast ejendom, huse og lejligheder langt mindre end i hovedstadsområdet. Herunder kan du i fig. 9.12 se, hvad et dansk gennemsnitshus
på 135 m2 koster på de 5 dyreste og 5 billigste postnumre i Danmark.
Danmarks dyreste og billigste postnumre
Dyreste

Pris

Billigste

Pris

1.

2920 Charlottenlund

5.054.000

6372 Bylderup Bov

661.000

2.

2000 Frederiksberg

4.747.000

9670 Løgstør Opland

656.000

3.

2820 Gentofte

4.693.000

7660 Bækmarkbro

647.000

4.

2870 Dyssegaard

4.457.000

7650 Bøvlingbjerg

647.000

5.

2800 Lyngby

4.068.000

9681 Ranum

539.000

Fig. 9.12 Danmarks dyreste og billigste postnumre, prisen på et hus på 135 m2.
Kilde: Baseret på www.edc.dk, 2012.
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