Så vidt Danmarks jævne borgere har forstået det, så har folketingets formand beføjelse til på
stedet at afvise et lovforslag, hvis det på væsentlige punkter har med landets grundlov at
gøre. Så kan det nemlig ikke længere behandles som ’et almindeligt lovudkast’.
Dette fremgår tydeligt af folketingets forretningsorden (ffo) § 16 stk. 1, hvor det anføres, at
forslag, der indeholder forandringer i eller tillæg til grundloven, i deres titel skal være
betegnet som grundlovsforslag, og er de ikke det, skal de på stedet afvises af folketingets
formand! Det er for ingen nytte, dersom forslagsstilleren ikke – som formanden – er af den
opfattelse, at lovforslaget er af en art, der indebærer forandring af grundloven. I så tilfælde
skal spørgsmålet nemlig straks forelægges folketinget, der (uden forudgående forhandling)
skal tage stilling til, om lovforslaget skal afvises (ffo. § 16, stk. 3).
De sagsøgende borgere tillader sig overfor Højesteret d. 16. marts 2017 (hvis dommerne
viser interesse for disse skjulte begivenheder) at erklære, at de næppe kan forestille sig, at
den travle folketingsformand skal læse alle de mange lovforslag igennem for at finde ud af,
om de berører landets grundlov. ”Det må være op til de pågældende fagministerier
samvittighedsfuldt at udfylde den rubrik, der angiver, om sagen har berøring til
grundloven.
”Netop dette er ikke sket,” skriver den tidligere kirkeminister, Birthe Rønn Hornbech, i en
artikel i Kristeligt Dagblad (10. feb. 2012). Hun tilføjer: ”Det er en eklatant
(himmelråbende) fejl, som justitsministeriets lovtekniske afdeling må tage sig af.”
Da sagen blev taget op igen ved et samrådsmøde på Christiansborg d. 23. feb. 2012
forsvarede den daværende kirkeminister, Manu Sareen, sig med, at ’det kunne være en
forglemmelse’ (se mødet, klik her) – hvilket forekommer usandsynligt, idet den samme
’forglemmelse’ også forekommer i socialministerens lovudkast. Er dette ’en bevidst og på
forhånd aftalt handling’ – er sagen kriminel og bør (som en stats-forbryderisk overtrædelse)
have Højesterets opmærksomhed.
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