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1. Adgang 

 
Der er fri adgang til Folketinget: 

  http://www.ft.dk/  

 via hjemmesiden http://www.sdu.dk/Bibliotek under Søgning - Databaser,  

via  Samfundsfag – Jura  

 via hjemmesiden http://www.sdu.dk/Bibliotek under Søgning – Databaser,  

alfabetisk under F. 

 via hjemmesiden http://www.sdu.dk/Bibliotek - Genveje - Databaser, under 

emne eller alfabetisk 

 via hjemmesiden http://www.sdu.dk/Bibliotek under Fag – Jura – Databaser 

 

 
2. Indhold 

 
Folketingstidende.dk 
Fra folketingsåret 2009-10 erstattes den trykte udgave af Folketingstidende af 
Folketingstidende.dk.  Den elektroniske version af lovforslag, beslutningsforslag, 

betænkninger m.v. er nu »originalversionen« eller den autentiske version, og fremover er 

det derfor som hovedregel offentliggørelsen på Folketingstidende.dk af disse dokumenter, 

der er den officielle publicering. 

 
Folketingets hjemmeside er opdelt i Aktuelt, Folketinget, Dokumenter og 
Demokrati. 
Under Dokumenter finder man de parlamentariske dokumenter, som lovforslag, 
forespørgsler, udvalgsbilag, §20-spørgsmål, referater, forhandlingerne i 
Folketingssalen m.v. 
 
Der er komplet fuldtekst fra 1997-98 og henvisninger til det lovforberedende 
arbejde fra 1985-86-.  
 

3. Søgning 

 
Søgeformular til Folketingstidende.dk  http://www.folketingstidende.dk  
2009/10- 
 
Søgning i Folketingets dokumenter http://www.ft.dk/Dokumenter.aspx  
 
Her er der flere søgemuligheder: 
 

 Kvikopslag (dokumenttype, dokumentnr, samling) 

 søgning efter dokumenttyper, medlem, udvalg, emne, tidligere udvalgs 

dokumenter 

 dokumenter før 2004 (webarkiv)  

 den ”fulde pakke” – i søgeboksen yderst til højre nederst. Her er den eneste 

mulighed for at søge helt tilbage til 1985. Der kan søges i fritekstsøgning, 

desuden kan der afgrænses til samling, udvalg og dokumenttyper. 
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4. Visning af dokumenter 

 
Ved visning af dokumenter f.eks. et lovforslag, vises historikken i menuen til venstre. 
Af de væsentligste forarbejder kan nævnes: 
a. Lovforslag som fremsat – efter lovsforslaget ses Bemærkninger til Lovforslaget 

b. Fremsættelsestalen 

c. Betænkninger 

Vil du vide mere om Folketingets hjemmeside 

http://www.ft.dk/Dokumenter/Guide_til_dokumenter.aspx  

http://www.ft.dk/Dokumenter/Guide_til_dokumenter/Indgange_til_dokumenter.aspx  
 
Fra ide til lov http://www.ft.dk/Undervisning/Fra_ide_til_lov.aspx  
 
Har du brug for hjælp, så kontakt os: 
Tlf. 6550 2622 
E-mail: infosal@bib.sdu.dk 
eller 
Bente Krogh Hansen, tlf 6550 2646, bkh@bib.sdu.dk 
Astrid Jacobsen, tlf. 6550 2633, astridj@bib.sdu.dk  
Hanne Danielsen, tlf 6550 2686, hdaniels@bib.sdu.dk  
 
Åbningstider: 

Læs om åbningstider her http://sdu.dk/Bibliotek/Praktisk+information/Aabningstider 
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