
Vedtagne love i Folketingssamlingen 2012-13

Ingen vedtagelser før

15. møde - Tirsdag den 6. november 2012 kl. 15.20

1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 46: 

Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere. - Af beskæftigelsesministeren (Mette 
Frederiksen). - (Fremsættelse 30.10.2012. 1. behandling 02.11.2012. Betænkning 05.11.2012. 2. 
behandling 06.11.2012).

Kl. 15:21 - For stemte 72 (S, DF, RV, SF og EL), imod stemte 10 (LA og KF), hverken for eller 
imod stemte 26 (V).

22. møde - Tirsdag den 20. november 2012 kl. 13.00

1) 3. behandling af lovforslag nr. L 7: 

Forslag til lov om CO2-kvoter. - Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard).

(Fremsættelse 03.10.2012. 1. behandling 09.10.2012. Betænkning 08.11.2012. 2. behandling - 
15.11.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

Kl. 13:00 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 109 stemmer  - [For stemte 109 (V, S, DF, RV, 
SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0].

24. møde - Torsdag den 22. november 2012 kl. 10.00
1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 2 [afstemning]: 

Forespørgsel til ministeren for by, bolig og landdistrikter om boliger til unge, elever og studerende.

Af Rosa Lund (EL) og Lars Dohn (EL).

(Anmeldelse 04.10.2012. Fremme 09.10.2012. Forhandling 20.11.2012. Forslag til vedtagelse nr. V 7 af Jan Johansen (S), Linda 
Kristiansen (RV), Eigil Andersen (SF) og Rosa Lund (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 8 af Louise Schack Elholm (V), Mikkel 
Dencker (DF) og Benedikte Kiær (KF)).

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 3: 

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger. (Nedsættelse 
af den kommunale grundkapital og kapitalindskud i friplejeboliger). - Af ministeren for by, bolig og 
landdistrikter (Carsten Hansen). - (Fremsættelse 03.10.2012. 1. behandling 23.10.2012. Betænkning 
13.11.2012. 2. behandling 20.11.2012).

Kl. 10:02 - For stemte 101 (V, S, DF, RV, SF, EL og KF), imod stemte 5 (LA), hverken for eller 
imod stemte 0.

26. møde - Tirsdag den 27. november 2012 kl. 12.00

1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 4 [afstemning]:  - Forespørgsel til skatteministeren om grænsehandel. - Af Dennis Flydtkjær 
(DF) m.fl. - (Anmeldelse 11.10.2012. Fremme 23.10.2012. Forhandling 22.11.2012. Forslag til vedtagelse nr. V 9 af Thomas Jensen 
(S), Nadeem Farooq (RV), Jesper Petersen (SF) og Frank Aaen (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 10 af Dennis Flydtkjær (DF), 
Torsten Schack Pedersen (V) og Mike Legarth (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 11 af Ole Birk Olesen (LA)).

2) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 66: 

Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Kina. - Af 
skatteministeren (Holger K. Nielsen). - (Fremsættelse 14.11.2012. 1. behandling 16.11.2012. 
Betænkning 20.11.2012. 2. behandling 22.11.2012).

Kl. 12:02 - Forslaget er enstemmigt vedtaget med 109 stemmer  - [For stemte 109 (V, S, DF, RV, 
SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0].



28. møde - Torsdag den 29. november 2012 kl. 10.00

1) 3. behandling af lovforslag nr. L 16: 

Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital 
kommunikation m.v. (Obligatorisk digital kommunikation og tilpasninger som følge af 
ressortoverførsel m.v.). - Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn). - (Fremsættelse 03.10.2012. 
1. behandling 09.10.2012. Betænkning 15.11.2012. 2. behandling 22.11.2012. Lovforslaget optrykt 
efter 2. behandling).

Kl. 10:01 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 109 stemmer 

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 11: 

Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forsøgsordning vedrørende kommuners håndhævelse 
af bestemmelser om cykelparkering). - Af justitsministeren (Morten Bødskov). - (Fremsættelse 
03.10.2012. 1. behandling 09.10.2012. Betænkning 15.11.2012. 2. behandling 22.11.2012).

Kl. 10:02 - For stemte: 105 (V, S, DF, RV, SF, EL og KF), imod stemte: 5 (LA), hverken for eller 
imod stemte: 0

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 12: 

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, straffeloven og lov om elektroniske kommunikations-
net og -tjenester. (Revision af reglerne om forkyndelse m.v.). - Af justitsministeren (Morten 
Bødskov). - (Fremsættelse 03.10.2012. 1. behandling 09.10.2012. Betænkning 15.11.2012. 2. 
behandling 22.11.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

Kl. 10:02 - For stemte: 102 (V, S, DF, SF, LA og KF), imod stemte: 8 (EL), hverken for eller imod 
stemte: 0

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 45: 

Forslag til lov om ændring af lov om Statens Istjeneste. (Nyordning af Statens Istjeneste og 
indførelse af beredskab for isbrydning i danske farvande). - Af forsvarsministeren (Nick 
Hækkerup). - (Fremsættelse 26.10.2012. (Omtrykt). 1. behandling 02.11.2012. Betænkning 
22.11.2012. 2. behandling 27.11.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

Kl. 10:03 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 111 stemmer 

30. møde - Tirsdag den 4. december 2012 kl. 13.00
1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 11:  - Forespørgsel til justitsministeren om brug af knive i nattelivet. - Af Peter 
Skaarup (DF) m.fl. - (Anmeldelse 29.11.2012).

2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 8 [afstemning]:  - Forespørgsel til transportministeren om dansk arbejdskraft på Femern Bælt-
forbindelsen. - Af Bent Bøgsted (DF) og Kim Christiansen (DF).

(Anmeldelse 01.11.2012. Fremme 06.11.2012. Forhandling 29.11.2012. Forslag til vedtagelse nr. V 12 af Bent Bøgsted (DF), 
Kristian Pihl Lorentzen (V), Ane Halsboe-Larsen (S), Andreas Steenberg (RV), Jonas Dahl (SF), Henning Hyllested (EL) og Mike 
Legarth (KF)).

3) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 7 [afstemning]:  - Forespørgsel til justitsministeren om afpresning af erhvervsdrivende i 
Danmark. - Af Martin Henriksen (DF) og Peter Skaarup (DF).

(Anmeldelse 01.11.2012. Fremme 06.11.2012. Forhandling 29.11.2012. Forslag til vedtagelse nr. V 13 af Martin Henriksen (DF), 
Karsten Lauritzen (V), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Tom Behnke (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 14 af Ole Hækkerup (S), 
Jeppe Mikkelsen (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Pernille Skipper (EL)).



4) 3. behandling af lovforslag nr. L 22: 

Forslag til lov om ændring af fiskeriloven. (Fiskerilicens til visse uddannelsesinstitutioner).

Af fødevareministeren (Mette Gjerskov). - (Fremsættelse 04.10.2012. 1. behandling 11.10.2012. 
Betænkning 21.11.2012. 2. behandling 29.11.2012).

Kl. 13:02 - Forslaget er enstemmigt vedtaget med 107 stemmer  - [For stemte 107 (V, S, DF, RV, 
SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0].

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 23: 

Forslag til lov om ændring af lov om fødevarer og lov om hold af dyr. (Nedlæggelse af 
Fødevarekontroludvalget og revisionsenheden, bistand til eksporterhverv og udlægning af 
administration af frivillig mærkningsordning til en privat forening m.v.). - Af fødevareministeren 
(Mette Gjerskov). - (Fremsættelse 04.10.2012. 1. behandling 25.10.2012. Betænkning 21.11.2012. 
2. behandling 29.11.2012).

Kl. 13:03 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 108 stemmer . - [For stemte 108 (V, S, DF, 
RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte].

32. møde - Torsdag den 6. december 2012 kl. 10.00

1) 3. behandling af lovforslag nr. L 26: 

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven. (Forenkling af revisionspligten og 
styrket offentligt tilsyn med revisorer m.v.). - Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn).

(Fremsættelse 10.10.2012. 1. behandling 25.10.2012. Betænkning 29.11.2012. 2. behandling 
04.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

Kl. 10:00 - For stemte 110 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 1 (LA) (ved en fejl), 
hverken for eller imod stemte 0.

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 27: 

Forslag til lov om ændring af lov om VækstFonden. (VækstFondens bestyrelsessammensætning og 
kapitalforvalterrolle m.v.). - Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn). (Fremsættelse10.10.2012. 
1. behandling 25.10.2012. Betænkning 29.11.2012. 2. behandling 04.12.2012).

Kl. 10:01 - For stemte 101 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 8 (EL), hverken for eller 
imod stemte 0.

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 28: 

Forslag til lov om ændring af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede 
kontrakter og lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og 
kommuners og regioners deltagelse i selskaber. (Lempelse af annonceringspligten samt styrket 
mulighed for kommuners og regioners deltagelse i selskaber). - Af erhvervs- og vækstministeren 
(Ole Sohn). - (Fremsættelse 10.10.2012. 1. behandling 25.10.2012. Betænkning 29.11.2012. 2. 
behandling 04.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

Kl. 10:02 - For stemte 63 (S, RV, SF, EL og LA), imod stemte 48 (V, DF og KF), hverken for eller 
imod stemte 0.



4) 3. behandling af lovforslag nr. L 31: 

Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. 
(Private sygehuse, klinikker og speciallægepraksissers medfinansiering af patientskadeerstatnings-
ordningen, vederlag og befordringsgodtgørelse til Forbrugerrådets og Danske Patienters repræsen-
tanter i tandlægenævnene m.v.). - Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).(Frem-
sættelse 10.10.2012. 1. behandling 01.11.2012. Betænkning 27.11.2012. 2. behandling 04.12.2012).

Kl. 10:03 - For stemte 99 (V, S, DF, RV, SF og EL), imod stemte 5 (LA), hverken for eller imod 
stemte 5 (KF).

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 32: 

Forslag til lov om ændring af lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og lov 
om regionernes finansiering. (Forhindring af forfalskede lægemidler i den lovlige forsyningskæde 
m.v.). - Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag). - (Fremsættelse 11.10.2012. 1. 
behandling 01.11.2012. Betænkning 27.11.2012. 2. behandling 04.12.2012. Lovforslaget optrykt 
efter 2. behandling).

Kl. 10:04 - Lovforslaget er vedtaget enstemmigt med 109 stemmer. - [For stemte 109 (V, S, DF, RV, 
SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0].

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 39 A: 

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven. (Regelforenkling i den kommunale 
tandpleje og ændring af kompetenceregler om apotekeres udnævnelse m.v.). - Af ministeren for 
sundhed og forebyggelse (Astrid Krag). - (2. behandling 04.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. 
behandling).

Kl. 10:04 - For stemte 58 (S, RV, SF og EL), imod stemte 51 (V, DF, LA og KF), hverken for eller 
imod stemte 0.

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 39 B: 

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven.(Ophævelse af pensionisters tilskud til håndkøbs-
lægemidler). - Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag). - (2. behandling 
04.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

Kl. 10:05 - For stemte 63 (S, RV, SF, EL og LA), imod stemte 46 (V, DF og KF), hverken for eller 
imod stemte 0.

8) 3. behandling af lovforslag nr. L 18: 

Forslag til lov om administration af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og 
træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ. - Af miljømini-
steren (Ida Auken). - (Fremsættelse 04.10.2012. 1. behandling 11.10.2012. Betænkning 21.11.2012. 
2. behandling 29.11.2012).

Kl. 10:06 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 109 stemmer. - [For stemte 109 (V, S, DF, RV, 
SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0].



9) 3. behandling af lovforslag nr. L 19: 

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Virksomheders adgang til 
genbrugspladser på tværs af kommunegrænser). - Af miljøministeren (Ida Auken). - 
(Fremsættelse 04.10.2012. 1. behandling 11.10.2012. Betænkning 21.11.2012. 2. behandling 
29.11.2012).

Kl. 10:07 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 109 stemmer . - [For stemte 109 (V, S, DF, 
RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0].

10) 3. behandling af lovforslag nr. L 20: 

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Ændring af godtgørelsesordningen i 
forbindelse med boringer). - Af miljøministeren (Ida Auken). - (Fremsættelse 04.10.2012. 1. 
behandling 26.10.2012. Betænkning 21.11.2012. 2. behandling 29.11.2012. Lovforslaget optrykt 
efter 2. behandling).

Kl. 10:07 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 109 stemmer. - [For stemte 109 (V, S, DF, RV, 
SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0].

11) 3. behandling af lovforslag nr. L 21: 

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om betalingsregler for 
spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen 
fra vandløb og søer. (Bemyndigelse til fastsættelse af regler om oversvømmelseskort, digital 
fremsendelse af oversvømmelseskort og risikostyringsplaner m.v.). - Af miljøministeren (Ida 
Auken). - (Fremsættelse 04.10.2012. 1. behandling 26.10.2012. Betænkning 21.11.2012. 2. 
behandling 29.11.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

Kl. 10:08 - For stemte 96 (V, S, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 13 (DF), hverken for eller 
imod stemte 0.

33. møde - Tirsdag den 11. december 2012 kl. 13.00
1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 12:  - Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren for sundhed og 
forebyggelse om danske familieværdier. - Af René Christensen (DF) m.fl. - (Anmeldelse 06.12.2012).

2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 13:  - Forespørgsel til statsministeren om det kommende EU-topmøde. 
(Hasteforespørgsel). - Af Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Christian Langballe (DF) og 
Mikkel Dencker (DF). - (Anmeldelse 11.12.2012).

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 34: 

Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og jordfordelingsloven. (Nedlæggelse af 
jordbrugskommissionerne og oprettelse af nye jordfordelingskommissioner m.v.). - Af fødevare-
ministeren (Mette Gjerskov). - (Fremsættelse 11.10.2012. 1. behandling 02.11.2012. Betænkning 
28.11.2012. 2. behandling 06.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

Kl. 13:30 - For stemte 59 (S, RV, SF og EL), imod stemte 50 (V, DF, LA og KF), hverken for eller 
imod stemte 0.

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 35: 

Forslag til lov om ændring af lov om journal over brug af plantebeskyttelsesmidler og eftersyn af 
udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget. (Behandling af sprøjteoplysninger 
m.v.). - Af fødevareministeren (Mette Gjerskov). - (Fremsættelse 11.10.2012. 1. behandling 
02.11.2012. Betænkning 28.11.2012. 2. behandling 06.12.2012).

Kl. 13:32 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 110 stemmer  - [For stemte 110 (V, S, DF, RV, 



SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0].

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 13: 

Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler. (Gennemførelse af ændringsdirektiv om 
supplerende antagelser til brug ved beregningen af de årlige omkostninger i procent m.v.).

Af justitsministeren (Morten Bødskov). - (Fremsættelse 03.10.2012. 1. behandling 23.10.2012. 
Betænkning 29.11.2012. 2. behandling 04.12.2012).

Kl. 13:32 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 110 stemmer. - [For stemte 110 (V, S, DF, RV, 
SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0].

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 14: 

Forslag til lov om ændring af lov om renter ved forsinket betaling m.v., lov om erstatningsansvar og 
lov om forsikringsaftaler. (Gennemførelse af direktiv om bekæmpelse af forsinket betaling i 
handelstransaktioner og ændring af rentesatsen i visse formueretlige love). - Af justitsministeren 
(Morten Bødskov). - (Fremsættelse 03.10.2012. 1. behandling 23.10.2012. Betænkning 29.11.2012. 
2. behandling 04.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

Kl. 13:33 - For stemte 102 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 8 (EL), hverken for eller 
imod stemte 0.

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 15: 

Forslag til lov om ændring af lov om behandling af personoplysninger, lov om udgivelsen af en 
Lovtidende og en Ministerialtidende, lov om hittegods og lov om skyldneres ret til at frigøre sig ved 
deponering. (Overførsel af personoplysninger til tredjelande, afskaffelse af Ministerialtidende, 
bagatelgrænse for politiets behandling af hittegods m.v.). - Af justitsministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 03.10.2012. 1. behandling 23.10.2012. Betænkning 29.11.2012. 2. behandling 
04.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

Kl. 13:34 - For stemte 92 (V, S, RV, SF, EL og KF), imod stemte 18 (DF og LA), hverken for eller 
imod stemte 0.

8) 3. behandling af lovforslag nr. L 29: 

Forslag til lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. og lov om 
folkekirkens økonomi. (Ændret procedure ved besættelse af provstestillinger, høringsret til 
provstiudvalget ved besættelse af stillinger som provst, udvidelse af provstiudvalgets 
sammensætning og ændring af provstiudvalgets valg- og funktionsperiode). - Af ministeren for 
ligestilling og kirke (Manu Sareen). - (Fremsættelse 10.10.2012. 1. behandling 23.10.2012. 
Betænkning 28.11.2012. 2. behandling 04.12.2012).

Kl. 13:34 - For stemte 102 (V, S, DF, RV, SF, LA, KF), imod stemte 0, hverken for eller imod 
stemte 8 (EL).

9) 3. behandling af lovforslag nr. L 4: 

Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven. (Delegation af 
opgaver vedrørende registrering af indrejse og udstedelse af sundhedskort m.v. i forbindelse med 
arbejdet i et International Citizen Service, ændring og præcisering af reglerne for bopælsregistrering 



af børn, ændring af reglerne for videregivelse af oplysninger fra CPR til visse pensions- og 
forsikringsselskaber m.v.). - Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager).

(Fremsættelse 03.10.2012. 1. behandling 26.10.2012. Betænkning 29.11.2012. 2. behandling 
06.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

Kl. 13:35 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 110 stemmer - [For stemte 110 (V, S, DF, RV, 
SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.]

10) 3. behandling af lovforslag nr. L 5: 

Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven. (Afskaffelse af 
kommunale kvalitetskontrakter samt kommunale og regionale udbudsstrategier). - Af økonomi- og 
indenrigsministeren (Margrethe Vestager). - (Fremsættelse 03.10.2012. 1. behandling 26.10.2012. 
Betænkning 29.11.2012. 2. behandling 06.12.2012).

Kl. 13:36 - For stemte 64 (S, RV, SF, EL og LA), imod stemte 46 (V, DF og KF), hverken for eller 
imod stemte 0.

11) 3. behandling af lovforslag nr. L 6: 

Forslag til lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af 
serviceydelser i kommuner. - Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager). - (Frem-
sættelse 03.10.2012. 1. behandling 26.10.2012. Betænkning 29.11.2012. 2. behandling 06.12.2012).

Kl. 13:37 - For stemte 64 (S, RV, SF, EL og LA), imod stemte 46 (V, DF og KF), hverken for eller 
imod stemte 0.

12) 3. behandling af lovforslag nr. L 25: 

Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse, regionsloven, lov om valg til 
Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og 
regionale valg. (Særligt vederlag til næstformand i udvalg, diæter ved valg og folkeafstemninger 
samt frihed til senere frist for ansøgning om afstemning i hjemmet m.v.). - Af økonomi- og 
indenrigsministeren (Margrethe Vestager). - (Fremsættelse 10.10.2012. 1. behandling 02.11.2012. 
Betænkning 29.11.2012. 2. behandling 06.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

Kl. 13:37 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 110 stemmer  - [For stemte 110 (V, S, DF, RV, 
SF, EL, LA og KF), imod stemte 0 hverken for eller imod stemte 0].

35. møde - Torsdag den 13. december 2012 kl. 10.00
1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 14: 

Forespørgsel til statsministeren om den grønlandske økonomi. - Af Ellen Trane Nørby (V), Kristian Thulesen Dahl (DF), Villum 
Christensen (LA) og Lars Barfoed (KF). - (Anmeldelse 11.12.2012).

2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 13 [afstemning]:  - Forespørgsel til statsministeren om det kommende EU-topmøde. 
(Hasteforespørgsel). - Af Kristian Thulesen Dahl (DF) m.fl.

(Anmeldelse 11.12.2012. Fremme 11.12.2012. Forhandling 12.12.2012. Forslag til vedtagelse nr. V 15 af Kristian Thulesen Dahl 
(DF). Forslag til vedtagelse nr. V 16 af Lykke Friis (V), Jens Joel (S), Rasmus Helveg Petersen (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF) og 
Lars Barfoed (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 17 af Nikolaj Villumsen (EL)).

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 64: 

Forslag til lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale.



Af skatteministeren (Holger K. Nielsen). - (Fremsættelse 14.11.2012. 1. behandling 20.11.2012. 
Betænkning 05.12.2012. 2. behandling 11.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

Kl. 10:02 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 110 stemmer og vil nu blive sendt til 
statsministeren. - [For stemte 110 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for 
eller imod stemte 0]

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 9: 

Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. 
(Mulighed for digital bekendtgørelse, bemyndigelse til, at bygningsarbejder kan ske efter skriftlig 
underretning m.v.). - Af kulturministeren (Marianne Jelved). - (Fremsættelse 03.10.2012. 1. 
behandling 25.10.2012. Betænkning 28.11.2012. 2. behandling 11.12.2012).

Kl. 10:03 - For stemte 103 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 8 (EL), hverken for eller 
imod stemte 0.

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 33: 

Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbachelor-
uddannelser, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser og lov om Danmarks 
Evalueringsinstitut og om ophævelse af lov om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. (Ændringer som følge af ny læreruddannelse). - Af ministeren for forskning, 
innovation og videregående uddannelser (Martin Lidegaard, fg.). - (Fremsættelse 11.10.2012. 1. 
behandling 01.11.2012. Betænkning 04.12.2012. 2. behandling 06.12.2012).

Kl. 10:03 - For stemte 102 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 8 (EL), hverken for eller 
imod stemte 0.

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 36: 

Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om sammenlægning og spaltning af 
uddannelsesinstitutioner m.v. og om ophævelse af lov om Det Informationsvidenskabelige 
Akademi. (Mulighed for sammenlægning og spaltning af universiteter, uddannelses- og 
forskningsinstitutioner m.v.). - Af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser 
(Morten Østergaard). - (Fremsættelse 24.10.2012. 1. behandling 01.11.2012. Betænkning 
04.12.2012. 2. behandling 06.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

Kl. 10:04 - For stemte 102 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 8 (EL), hverken for eller 
imod stemte 0.

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 37: 

Forslag til lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter 
og samarbejde med fonde. (Mulighed for universiteterne for at formidle visse boliger og studielån i 
forbindelse med internationale uddannelsessamarbejder). - Af ministeren for forskning, innovation 
og videregående uddannelser (Morten Østergaard). - (Fremsættelse 24.10.2012. 1. behandling 
01.11.2012. Betænkning 04.12.2012. 2. behandling 06.12.2012).

Kl. 10:05 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 111 stemmer. - [For stemte 111 (V, S, DF, RV, 
SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0].



8) 3. behandling af lovforslag nr. L 43: 

Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven. (Ophævelse af kommunal pligt til at udarbejde en 
plan for sprogvurdering m.v.). - Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini). - 
(Frem-sættelse 25.10.2012. 1. behandling 06.11.2012. Betænkning 27.11.2012. 2. behandling 
04.12.2012).

Kl. 10:06 - For stemte 80 (S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 30 (V), hverken for eller 
imod stemte 0.

9) 3. behandling af lovforslag nr. L 42: 

Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.

Af justitsministeren (Morten Bødskov). - (Fremsættelse 25.10.2012. 1. behandling 08.11.2012. 
Betænkning 05.12.2012. 2. behandling 11.12.2012).

Kl. 10:06 - For stemte 96 (V, S, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 13 (DF), hverken for eller 
imod stemte 0.

10) 3. behandling af lovforslag nr. L 48: 

Forslag til lov om ændring af færdselsloven og lov om fragtaftaler ved international vejtransport. 
(Indførelse af gebyr i forbindelse med chaufføruddannelsen inden for vejtransport af farligt gods 
og indførelse af mulighed for anvendelse af elektroniske fragtbreve m.v.). - Af justitsministeren 
(Morten Bødskov). - (Fremsættelse 01.11.2012. 1. behandling 15.11.2012. Betænkning 06.12.2012. 
2. behandling 11.12.2012).

Kl. 10:23 - For stemte 57 (S, RV, SF og EL), imod stemte 51 (V, DF, LA og KF), hverken for eller 
imod stemte 0.

36. møde - Fredag den 14. december 2012 kl. 10.00

1) 3. behandling af lovforslag nr. L 60: 

Forslag til lov om ændring af lov om frikommuner og lov om naturbeskyttelse. (Etablering af 
yderligere forsøgsmuligheder for frikommunerne). - Af økonomi- og indenrigsministeren 
(Margrethe Vestager). - (Fremsættelse 14.11.2012. 1. behandling 23.11.2012. Betænkning 
06.12.2012. 2. behandling 11.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 
12.12.2012).

Kl. 10:01 – derefter 3 ændringsforslag forkastet, derfor er kl. 10:03 mere præcist

Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 104 stemmer. - [For stemte 104 (V, S, DF, SF, EL, LA og 
KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.]

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 10: 

Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven. (Omgåelse af udbyttebe-
skatning, gennemstrømningsselskaber og ledelsens sæde). - Af skatteministeren (Thor Möger 
Pedersen). - (Fremsættelse 03.10.2012. 1. behandling 20.11.2012. Betænkning 05.12.2012. 2. 
behandling 11.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

Kl. 10:03 - For stemte 101 (V, S, DF, RV, SF, EL og KF), imod stemte 5 (LA), hverken for eller 
imod stemte 0.



3) 3. behandling af lovforslag nr. L 49: 

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og 
forskellige andre love. (Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier og 
forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor). - Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).

(Fremsættelse 01.11.2012. 1. behandling 13.11.2012. Betænkning 05.12.2012. 2. behandling 
11.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

Kl. 10:05 - For stemte 100 (V, S, DF, RV, SF, EL og KF), imod stemte 5 (LA), hverken for eller 
imod stemte 0.

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 50: 

Forslag til lov om afgift af husstandsomdelte reklamer (reklameafgiftsloven). - Af skatteministeren 
(Holger K. Nielsen). - (Fremsættelse 01.11.2012. 1. behandling 13.11.2012. Betænkning 
05.12.2012. 2. behandling 11.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

Kl. 10:41 - For stemte 57 (S, RV, SF og EL), imod stemte 49 (V, DF, LA og KF), hverken for eller 
imod stemte 0.

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 51: 

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af svovl. (Bundfradrag i svovlafgiften). - Af skattemini-
steren (Holger K. Nielsen). - (Fremsættelse 01.11.2012. 1. behandling 13.11.2012. Betænkning 
05.12.2012. 2. behandling 11.12.2012).

Kl. 10:42 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 106 stemmer . - [For stemte 106 (V, S, DF, 
RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0]. 

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 52: 

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love og om 
ophævelse af lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer. (Godtgørelse af elafgift for el 
forbrugt til opladning af batterier til registrerede elbiler, lempelse vedrørende komfortkøling, 
dagsbeviser for varebiler samt teknisk justering af energiafgifter m.v. og ophævelse af reglerne om 
fritagelse for afgift af visse typer af affald fra egen cementproduktion). - Af skatteministeren 
(Holger K. Nielsen). - (Fremsættelse 01.11.2012. 1. behandling 22.11.2012. Betænkning 
05.12.2012. 2. behandling 11.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

Kl. 10:42 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 105 stemmer og vil nu blive sendt til 
statsministeren. - [For stemte 105 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for 
eller imod stemte 0].

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 65: 

Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Tjekkiet.

Af skatteministeren (Holger K. Nielsen). - (Fremsættelse 14.11.2012. 1. behandling 20.11.2012. 
Betænkning 05.12.2012. 2. behandling 11.12.2012).

Kl. 10:43 - For stemte 106 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod 
stemte 0.



8) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 17: 

Forslag til lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og forskellige andre love. 
(Indførelse af regler om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning i det øverste 
ledelsesorgan og for afrapportering herom). - Af erhvervs- og vækstministeren (Annette 
Vilhelmsen). - (Fremsættelse 03.10.2012. 1. behandling 23.10.2012. Betænkning 28.11.2012. 2. 
behandling 13.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 af 
13.12.2012 til 3. behandling af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen)).

Kl. 10:45 - For stemte 57 (S, RV, SF og EL), imod stemte 49 (V, DF, LA og KF), hverken for eller 
imod stemte 0.

9) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 2: 

Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd. (Måltal og politik for den 
kønsmæssige sammensætning i bestyrelser m.v. for statslige institutioner og virksomheder m.v.).

Af ministeren for ligestilling og kirke (Manu Sareen). - (Fremsættelse 03.10.2012. 1. behandling 
23.10.2012. Betænkning 28.11.2012. 2. behandling 13.12.2012).

Kl. 10:46 - For stemte: 56 (S, RV, SF og EL), imod stemte: 49 (V, DF, LA og KF), hverken for eller 
imod stemte: 0

10) 3. behandling af lovforslag nr. L 58: 

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. (Udstedelse af 
forsyningspligtbevillinger). - Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard).

(Fremsættelse 14.11.2012. 1. behandling 20.11.2012. Betænkning 06.12.2012. 2. behandling 
11.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

Kl. 10:47 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 106 stemmer  - [For stemte: 106 (V, S, DF, 
RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0]

37. møde - Mandag den 17. december 2012 kl. 13.00

1) 3. behandling af lovforslag nr. L 69: 

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod slagtning og aflivning af drægtige 
produktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden. (Ophævelse af krav om 
særskilt aflivning af fostre i forbindelse med slagtning). - Af fødevareministeren (Mette Gjerskov). - 
(Fremsættelse 15.11.2012. 1. behandling 20.11.2012. Betænkning 05.12.2013. 2. behandling 
13.12.2012).

Kl. 13:01 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 106 stemmer og vil nu blive sendt til 
statsministeren. - [For stemte 106 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for 
eller imod stemte 0].

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 44: 

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik. 
(Midlertidig ændring af kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge og 
kontanthjælp). - Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen). - (Fremsættelse 26.10.2012. 1. 
behandling 08.11.2012. Betænkning 05.12.2012. 2. behandling 13.12.2012).

Kl. 13:02 - For stemte 59 (S, RV, SF og EL), imod stemte 50 (V, DF, LA og KF), hverken for eller 



imod stemte 0.

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 72: 

Forslag til lov om ændring af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddan-
nelser m.v. og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). (Adgang til delegation m.v.).

Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini). - (Fremsættelse 15.11.2012. 1. 
behandling 22.11.2012. Betænkning 11.12.2012. 2. behandling 13.12.2012).

Kl. 13:03 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 110 stemmer. - [For stemte 110 (V, S, DF, RV, 
SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0].

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 73: 

Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om 
folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (Tilskud til 
inklusion af elever med særlige behov på frie skoler m.v.). - Af børne- og undervisningsmini-
steren (Christine Antorini). - (Fremsættelse 15.11.2012. 1. behandling 22.11.2012. Betænkning 
11.12.2012. 2. behandling 13.12.2012).

Kl. 13:04 - For stemte 101, imod stemte 8, hverken for eller imod stemte 0. - [For stemte 101 (V, S, 
DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 8 (EL), hverken for eller imod stemte 0].

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 79: 

Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og forskellige andre love. 
(Finansieringsomlægning af skolepraktikydelse, omlægning af arbejdsgiverbidrag, ophævelse af 
præmie, løntilskud og bonus samt nye, midlertidige tilskudsordninger). - Af børne- og undervis-
ningsministeren (Christine Antorini). - (Fremsættelse 16.11.2012. 1. behandling 23.11.2012. 
Betænkning 11.12.2012. 2. behandling 13.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

Kl. 13:05 - For stemte 104 (V, S, DF, RV, SF, EL og KF), imod stemte 5 (LA), hverken for eller 
imod stemte 0.

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 80: 

Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser. (Praktikcentre og hurtigere optagelse 
til skolepraktik m.v.). - Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini). - (Fremsættelse 
16.11.2012. 1. behandling 23.11.2012. Betænkning 11.12.2012. 2. behandling 13.12.2012. 
Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

Kl. 13:06 - For stemte 104 (V, S, DF, RV, SF, EL og KF), imod stemte 5 (LA), hverken for eller 
imod stemte 0.

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 67: 

Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love. 
(Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v.). - Af skatteministeren 
(Holger K. Nielsen). - (Fremsættelse 14.11.2012. 1. behandling 27.11.2012. Betænkning 
12.12.2012. 2. behandling 14.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

Kl. 13:07 - For stemte 72 (S, DF, RV, SF og EL), imod stemte 38 (V, LA og KF), hverken for eller 
imod stemte 0.



8) 3. behandling af lovforslag nr. L 68: 

Forslag til lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejds-
ulykkeserstatninger m.v. - Af skatteministeren (Holger K. Nielsen). - (Fremsættelse 16.11.2012. 1. 
behandling 27.11.2012. Betænkning 12.12.2012. 2. behandling 14.12.2012. Lovforslaget optrykt 
efter 2. behandling).

Kl. 13:08 - For stemte 59 (S, RV, SF og EL), imod stemte 51 (V, DF, LA og KF), hverken for eller 
imod stemte 0.

9) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 18: 

Forslag til folketingsbeslutning om udsættelse af den toårige dagpengeperiode. - Af Bent Bøgsted 
(DF) m.fl. - (Fremsættelse 01.11.2012. 1. behandling 04.12.2012. Betænkning 12.12.2012).

Kl. 14:04 - For stemte 21 (DF og EL) imod stemte 85 (V, S, RV, SF, LA og KF), hverken for eller 
imod stemte 0. - Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet.

38. møde - Tirsdag den 18. december 2012 kl. 9.00
1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: 

Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren for sundhed og forebyggelse om behandling af personer med PTSD. - 
Af Liselott Blixt (DF) m.fl. - (Anmeldelse 14.12.2012).

2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 16: 

Forespørgsel til økonomi- og indenrigsministeren og social- og integrationsministeren om kommunernes efterlevelse af love, regler 
og ankepraksis. - Af Karina Adsbøl (DF) m.fl. - (Anmel-delse 14.12.2012).

3) 1. del af 3. behandling af lovforslag nr. L 1: 

Forslag til finanslov for finansåret 2013.

Af finansministeren (Bjarne Corydon).

(Fremsættelse 02.10.2012. 1. behandling 04.10.2012. Betænkning 25.10.2012. 2. behandling 
15.11.2012. Tillægsbetænkning 06.12.2012. I tillægsbetænkningen er der stillet 505 
ændringsforslag. Ændringsforslag nr. 506-585 af 14.12.2012 uden for tillægsbetænkning af 
finansministeren (Bjarne Corydon)).

….....Hermed er afstemningen om ændringsforslagene slut.

Jeg foreslår, at behandlingen af finanslovforslaget standses, og at lovforslaget henvises til fornyet 
behandling i Finansudvalget. Hvis ingen gør indsigelse mod dette forslag, betragter jeg det som 
vedtaget.

Det er vedtaget.

Herefter stilles sagens behandling i bero.

Kl. 19:02

Formanden : Der er ikke mere at foretage i dette møde.

Folketingets næste møde afholdes i morgen, onsdag den 19. december 2012, kl. 9.00.

Mødet er hævet. (Kl. 19:03).



39. møde - Onsdag den 19. december 2012 kl. 9.00
1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Uffe Elbæk (RV). 

2) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:  - Godkendelse af stedfortræder som midlertidigt medlem af Folketinget for Uffe Elbæk 
(RV).

3) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 17: 

Forespørgsel til statsministeren om Danmark i det forstærkede eurosamarbejde. - Af Nikolaj Villumsen (EL) m.fl. - (Anmeldelse 

17.12.2012).

4) 2. del af 3. behandling af lovforslag nr. L 1: 

Forslag til finanslov for finansåret 2013.

Af finansministeren (Bjarne Corydon). - (Fremsættelse 02.10.2012. 1. behandling 04.10.2012. 
Betænkning 25.10.2012. 2. behandling 15.11.2012. Tillægsbetænkning 06.12.2012. 1. del af 3. 
behandling 18.12.2012).

Kl. 09:04 - For stemte 110 (V, S, DF, RV, SF, EL og KF), imod stemte 5 (LA), hverken for eller 
imod stemte 0.

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 57: 

Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. (Ændrede 
fordelingsprincipper for områdefornyelse med særligt sigte på mindre byer og landdistrikter 
m.v.). - Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen). - (Fremsættelse 08.11.2012. 
1. behandling 20.11.2012. Betænkning 11.12.2012. 2. behandling 14.12.2012. Lovforslaget optrykt 
efter 2. behandling).

Kl. 09:05 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 111 stemmer.  - [For stemte 111 (V, S, DF, RV, 
SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0].

6) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 86: 

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om 
afgift af elektricitet og ligningsloven. (Støtte til solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi-
anlæg m.v.). - Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard). - (Fremsættelse 
20.11.2012. 1. behandling 29.11.2012. Betænkning 11.12.2012. 2. behandling 14.12.2012. 
Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

Kl. 10:06 -For stemte 108 (V, S, DF, RV, SF, EL, KF), imod stemte 5 (LA), hverken for eller imod 
stemte 0.

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 38: 

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi. (Ændring af 
revisionsklausul). - Af ministeren for ligestilling og kirke (Manu Sareen). - (Fremsættelse 
24.10.2012. 1. behandling 06.11.2012. Betænkning 28.11.2012. 2. behandling 14.12.2012).

Kl. 10:07 - For stemte 96 (V, S, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 13 (DF), hverken for eller 
imod stemte 0.

8) 3. behandling af lovforslag nr. L 24: 

Forslag til lov om ændring af museumsloven. (Udvikling af museumsområdet m.v.). - Af kulturmi-
nisteren (Marianne Jelved). - (Fremsættelse 10.10.2012. 1. behandling 25.10.2012. Betænkning 



14.12.2012. 2. behandling 17.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

Kl. 10:07 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 110 stemmer - [For stemte 110 (V, S, DF, RV, 
SF, EL, LA og DF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0].

9) 3. behandling af lovforslag nr. L 8: 

Forslag til lov om ændring af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-
tog A/S samt fusionsskatteloven. (Fremgangsmåde ved anskaffelse af rullende materiel, generel 
garantistillelse, bestyrelsessammensætning, mulighed for DSB, Naviair og Energinet.dk til at 
fusionere skattefrit med helejede datterselskaber, konsekvensændringer som følge af selskabsloven 
m.v.). - Af transportministeren (Henrik Dam Kristensen). - (Fremsættelse 03.10.2012. (Omtrykt). 1. 
behandling 23.10.2012. Betænkning 22.11.2012. Tilføjelse til betænkning 06.12.2012. 2. 
behandling 11.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 14.12.2012).

Kl. 10:33 - For stemte 76 (S, DF, RV, SF, EL og KF), imod stemte 33 (V og LA), hverken for eller 
imod stemte 0.

10) 3. behandling af lovforslag nr. L 30: 

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for 
sundhedsvæsenet. (Ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet og differentieret ret til udvidet frit 
sygehusvalg m.v.). - Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag). - (Fremsættelse 
10.10.2012. 1. behandling 26.10.2012. Betænkning 13.12.2012. 2. behandling 17.12.2012. 
Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 17.12.2012).

Kl. 11:37 - For stemte 59 (S, RV, SF og EL), imod stemte 50 (V, DF, LA og KF), hverken for eller 
imod stemte 0.

11) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 59: 

Forslag til lov om ændring af lov om social service og sundhedsloven. (Samling af høreapparatom-
rådet i sundhedsloven og ændret tilskud til høreapparater). - Af ministeren for sundhed og 
forebyggelse (Astrid Krag). - (Fremsættelse 14.11.2012. 1. behandling 22.11.2012. Betænkning 
13.12.2012. 2. behandling 17.12.2012. Tillægsbetænkning 18.12.2012).

Kl. 12:17 - For stemte 60 (S, RV, SF, EL og LA), imod stemte 46 (V, DF og KF), hverken for eller 
imod stemte 0.

Jeg skal her udsætte mødet til kl. 13.00, hvor der kommer en række erhvervsforslag.

Mødet er udsat. (Kl. 12:17).

12) 3. behandling af lovforslag nr. L 40: 

Forslag til lov om ændring af søloven, lov om tillæg til strandingsloven af 10. april 1895, lov om 
skibes besætning og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om registreringsafgift for 
fritidsfartøjer. (Gennemførelse af vragfjernelseskonventionen, tilpasninger som følge af 
passagerrettighedsforordningen, gebyr for sønærings- og kvalifikationsbeviser, indførelse af en årlig 
afgift for skibe optaget i skibsregistrene og sanktionering af skibsførerens forpligtelse til at redde de 
ombordværende m.v.). - Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen). - (Fremsættelse 
24.10.2012. 1. behandling 01.11.2012. Betænkning 06.12.2012. 2. behandling 13.12.2012. 
Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 af 17.12.2012 til 3. behandling af 
erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen)).



Kl. 13:00 - For stemte: 71 (S, DF, RV, SF og EL), imod stemte: 37 (V, LA og KF), hverken for eller 
imod stemte: 0

13) 3. behandling af lovforslag nr. L 41: 

Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven og straffeloven. (Indførelse af fængselsstraf i 
kartelsager, forhøjelse af bødeniveauet, straflempelse, ændrede sagsprocesser m.v.). - Af erhvervs- 
og vækstministeren (Annette Vilhelmsen). - (Fremsættelse 26.10.2012. 1. behandling 01.11.2012. 
Betænkning 06.12.2012. 2. behandling 13.12.2012).

Kl. 13:02 - For stemte: 88 (V, S, RV, SF og EL), imod stemte: 21 (DF, LA og KF), hverken for eller 
imod stemte: 0

14) 3. behandling af lovforslag nr. L 63: 

Forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. (Ophævelse af 
hjemmeserviceordningen). - Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen). - (Fremsæt-
telse 14.11.2012. 1. behandling 22.11.2012. Betænkning 11.12.2012. 2. behandling 14.12.2012).

Kl. 13:02 - For stemte: 88 (V, S, RV, SF og EL), imod stemte: 21 (DF, LA og KF), hverken for eller 
imod stemte: 0

15) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 87: 

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om 
betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love. (Videregivelse af oplysninger til 
anklagemyndighed og politi, oprettelse af Det Systemiske Risikoråd, sammenlægning af Det 
Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet, shortselling, ny tilgang til håndhævelse af solvenskrav 
og etablering af tilsyn med referencerenter m.v.). - Af erhvervs- og vækstministeren (Annette 
Vilhelmsen). - (Fremsættelse 21.11.2012. 1. behandling 29.11.2012. Betænkning 11.12.2012. 2. 
behandling 14.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

Kl. 13:06 - For stemte: 106 (V, S, DF, RV, SF, EL og KF), imod stemte: 5 (LA), hverken for eller 
imod stemte: 0

16) 3. behandling af lovforslag nr. L 70: 

Forslag til lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer. - Af miljøministeren 
(Ida Auken). - (Fremsættelse 15.11.2012. 1. behandling 21.11.2012. Betænkning 12.12.2012. 2. 
behandling 14.12.2012).

Kl. 13:07 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 112 stemmer. - [For stemte 112 (V, S, DF, RV, 
SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0].

17) 3. behandling af lovforslag nr. L 71: 

Forslag til lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen og forskellige andre love. (Fri 
anvendelse af visse data, varetagelse af søopmåling og ændring af styrelsens navn). - Af miljømin-
isteren (Ida Auken). - (Fremsættelse 15.11.2012. 1. behandling 21.11.2012. Betænkning 12.12.2012. 
2. behandling 14.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

Kl. 13:08 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 110 stemmer. - [For stemte 110 (V, S, DF, RV, 
SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0].



18) 3. behandling af lovforslag nr. L 53: 

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, 
lov om social pension og forskellige andre love. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder 
indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.). - Af beskæftigelses-
ministeren (Mette Frederiksen). - (Fremsættelse 01.11.2012. 1. behandling 08.11.2012. Betænkning 
12.12.2012. 2. behandling 14.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 
14.12.2012).

Kl. 13:16 - For stemte 89 (V, S, RV, SF, LA og KF), imod stemte 21 (DF og EL), hverken for eller 
imod stemte 0.

19) 3. behandling af lovforslag nr. L 74: 

Forslag til lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. - Af 
beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen). - (Fremsættelse 16.11.2012. 1. behandling 
27.11.2012. Betænkning 12.12.2012. 2. behandling 17.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. 
behandling).

Kl. 14:26 - For stemte 72 (S, DF, RV, SF og EL), imod stemte 38 (V, LA og KF), hverken for eller 
imod stemte 0.

20) 3. behandling af lovforslag nr. L 75: 

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Midlertidig forhøjelse af 
jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere, individuel aftale om mentorstøtte og midlertidig 
sænkelse af driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter). - Af beskæftigelsesministeren 
(Mette Frederiksen). - (Fremsættelse 16.11.2012. 1. behandling 27.11.2012. Betænkning 
12.12.2012. 2. behandling 17.12.2012).

Kl. 14:28 - For stemte 70 (S, DF, RV, SF og EL), imod stemte 40 (V, LA, KF og 1 DF (ved en fejl)), 
hverken for eller imod stemte 0.

21) 3. behandling af lovforslag nr. L 76: 

Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Forhøjelse af virksomhedernes finansierings-
bidrag ved forsikringsordningen for mindre, private arbejsgivere). - Af beskæftigelsesministeren 
(Mette Frederiksen). - (Fremsættelse 16.11.2012. 1. behandling 27.11.2012. Betænkning 
12.12.2012. 2. behandling 17.12.2012).

Kl. 14:29 - For stemte 58 (S, RV, SF og EL), imod stemte 52 (V, DF, LA og KF), hverken for eller 
imod stemte 0.

22) 3. behandling af lovforslag nr. L 77: 

Forslag til lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden. (Ændring og udvidelse af fondens 
formål m.v.). - Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen). - (Fremsættelse 16.11.2012. 1. 
behandling 27.11.2012. Betænkning 12.12.2012. 2. behandling 17.12.2012. Lovforslaget optrykt 
efter 2. behandling).

Kl. 14:29 - For stemte 57 (S, RV, SF og EL), imod stemte 52 (V, DF, LA og KF), hverken for eller 
imod stemte 0.



23) 3. behandling af lovforslag nr. L 78: 

Forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Ret til 
seniorjob til medlemmer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til og med den 31. december 
1957). - Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen). - (Fremsættelse 16.11.2012. 1. 
behandling 27.11.2012. Betænkning 14.12.2012. 2. behandling 17.12.2012. Lovforslaget optrykt 
efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 17.12.2012).

Kl. 14:41 - For stemte 99 (V, S, DF, RV, SF og EL), imod stemte 10 (LA og KF), hverken for eller 
imod stemte 0.

24) 3. behandling af lovforslag nr. L 55: 

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland. (Begrænsning af arbejdsgiverens 
kriminalretlige ansvar, skærpelse af det kriminalretlige ansvar, indførelse af koordinatoruddannelse 
m.v.). - Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen). - (Fremsættelse 07.11.2012. 1. behandling 
13.11.2012. Betænkning 07.12.2012. 2. behandling 13.12.2012).

Kl. 14:42 - For stemte 102 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 8 (EL), hverken for eller 
imod stemte 0.

25) 3. behandling af lovforslag nr. L 56: 

Forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland. (Ændring af retskredsene i Grønland 
m.v.). - Af justitsministeren (Morten Bødskov). - (Fremsættelse 07.11.2012. 1. behandling 
15.11.2012. Betænkning 07.12.2012. 2. behandling 13.12.2012).

Kl. 14:43 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 108 stemmer. - [For stemte 108 (V, S, DF, RV, 
SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0].

26) 3. behandling af lovforslag nr. L 47: 

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om retsafgifter, designloven, varemærkeloven, 
markedsføringsloven og lov om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser. (Midlertidige 
afgørelser om forbud og påbud). - Af justitsministeren (Morten Bødskov). - (Fremsættelse 
01.11.2012. 1. behandling 08.11.2012. Betænkning 11.12.2012. 2. behandling 14.12.2012. 
Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

Kl. 14:44 - For stemte 98 (V, S, DF, RV, SF og KF), imod stemte 11 (EL og LA), hverken for eller 
imod stemte 0.

27) 3. behandling af lovforslag nr. L 62: 

Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Sikkerhed ved reparation af havarerede køretøjer på 
motorvej m.v.). - Af justitsministeren (Morten Bødskov). - (Fremsættelse 14.11.2012. 1. behandling 
22.11.2012. Betænkning 06.12.2012. 2. behandling 14.12.2012).

Kl. 14:44 - For stemte 96 (V, S, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 13 (DF), hverken for eller 
imod stemte 0.

28) 3. behandling af lovforslag nr. L 81: 

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., afskrivningsloven, 
lov om afgift af lystfartøjsforsikringer og forskellige andre love. (Forhøjelse af visse 



lønsumsafgiftssatser, nedsættelse af afskrivningssatsen for store vindmøller, inddragelse af CO2-
kvoter under CFC-beskatningen, forhøjelse af afgiften af kaskoforsikringer for lystfartøjer m.v.).

Af skatteministeren (Holger K. Nielsen). - (Fremsættelse 16.11.2012. 1. behandling 27.11.2012. 
Betænkning 12.12.2012. 2. behandling 17.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

Kl. 14:54 - For stemte 57 (S, RV, SF og EL), imod stemte 52 (V, DF, LA og KF), hverken for eller 
imod stemte 0.

29) 3. behandling af lovforslag nr. L 82: 

Forslag til lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, 
ligningsloven, personskatteloven med flere love. (Ophævelse af fedtafgiftsloven, nedsættelse af 
elvarmeafgiften, lempeligere beskatning af udenlandsk indkomst, forhøjelse af bundskatten og 
nedsættelse af personfradraget m.v. – afgifts- og konkurrencepakken). - Af skatteministeren (Holger 
K. Nielsen). - (Fremsættelse 16.11.2012. 1. behandling 27.11.2012. Betænkning 12.12.2012. 2. 
behandling 17.12.2012).

Kl. 15:33 - For stemte 72 (S, DF, RV, SF og EL), imod stemte 37 (V, LA og KF), hverken for eller 
imod stemte 0.

30) 3. behandling af lovforslag nr. L 83: 

Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. 
(Betaling for registrering af køretøjer og justering af godtgørelsen af registreringsafgift ved eksport 
af køretøjer). - Af skatteministeren (Holger K. Nielsen). - (Fremsættelse 16.11.2012. 1. behandling 
27.11.2012. Betænkning 12.12.2012. 2. behandling 17.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. 
behandling).

Kl. 15:35 - For stemte 60 (S, DF, RV, SF og EL), imod stemte 52 (V, DF, LA og KF), ingen stemte 
hverken for eller imod.

31) 3. behandling af lovforslag nr. L 61: 

Forslag til lov om ændring af lov om tolkning til personer med hørehandicap. (Bemyndigelse til 
at udstede regler om bevillingsbegrænset tolkning og ændrede regler for udpegning af medlemmer 
af Tolkerådet). - Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup). - (Fremsættelse 
14.11.2012. 1. behandling 23.11.2012. Betænkning 13.12.2012. 2. behandling 17.12.2012).

Kl. 15:35 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 110 stemmer. - [For stemte 110 (V, S, DF, RV, 
SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0].

32) 3. behandling af lovforslag nr. L 84: 

Forslag til lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og 
lov om en børne- og ungeydelse. (Særligt børnetilskud til selvvalgte eneforsørgere og tilpasning af 
optjeningsprincippet for ret til børne- og ungeydelse og børnetilskud). - Af social- og integrations-
ministeren (Karen Hækkerup). - (Fremsættelse 16.11.2012. 1. behandling 28.11.2012. Betænkning 
13.12.2012. 2. behandling 17.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

Kl. 15:37 - For stemte 59 (S, RV, SF og EL), imod stemte 52 (V, DF, LA og KF), hverken for eller 
imod stemte 0.



33) 3. behandling af lovforslag nr. L 85: 

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Tilskud til tandpleje og hjælp til 
udsættelsestruede lejere). - Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup). - (Fremsæt-
telse 16.11.2012. 1. behandling 28.11.2012. Betænkning 13.12.2012. 2. behandling17.12.2012).

Kl. 15:38 - For stemte 59 (S, RV, SF og EL), imod stemte 39 (V, LA og KF), hverken for eller imod 
stemte 13 (DF).

34) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 38: 

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsordenen for Folketinget. (Ændring af 
ordning for medspørgere i spørgetiden m.v.). - Af Udvalget for Forretningsordenen. - (Forslag som 
fremsat (i betænkning) 14.12.2012. Anmeldelse 14.12.2012. 1. behandling 17.12.2012).

Kl. 15:39 - Forslaget er enstemmigt vedtaget med 112 stemmer. - [For stemte 112 (V, S, DF, RV, SF, 
EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0].

50. møde - Torsdag den 24. januar 2013 kl. 10.00
1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 23:  - Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse om allergi.  - Af Liselott 
Blixt (DF) m.fl.  - (Anmeldelse 22.01.2013). 

Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 98:

 Forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber 
m.v. og lov om vandløb. (Spildevandsforsyningsselskabers opkrævning af bidrag til 
selskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og 
overfladevand).  - Af miljøministeren (Ida Auken).  - (Fremsættelse 12.12.2012. 1. 
behandling 10.01.2013. Betænkning 17.01.2013. 2. behandling 22.01.2013. 
Tillægsbetænkning 23.01.2013). 

Kl. 10:43 - For stemte 62 (S, RV, SF, EL og KF), imod stemte 44 (V, DF og LA), hverken for eller 
imod stemte 0.

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 110: 

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Økonomisk støtte til tandproteser til personer med 
epilepsi).  -  Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).  - (Fremsættelse 19.12.2012. 
1. behandling 10.01.2013. Betænkning 17.01.2013. 2. behandling 22.01.2013). 

Kl. 10:44 -  Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 105 stemmer -  [For stemte 105 (V, S, DF, 
RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.]

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 111: 

Forslag til lov om ændring af lov om lægemidler og lov om apoteksvirksomhed. (Differentierede og 
øgede afgifter ved forhandling af lægemidler til produktionsdyr til finansiering af initiativer til 
styrkelse af fødevaresikkerhed og dyrevelfærd).  - Af ministeren for sundhed og forebyggelse 
(Astrid Krag).  - (Fremsættelse 19.12.2012. 1. behandling 10.01.2013. Betænkning 17.01.2013. 2. 
behandling 22.01.2013). 

Kl. 10:45 -  Også dette lovforslag er enstemmigt vedtaget med 105 stemmer -  [For stemte 105 (V, 
S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.]



52. møde -  Tirsdag den 29. januar 2013 kl. 13.00

1) 3. behandling af lovforslag nr. L 88: 

Forslag til lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på 
Færøerne. (Ændringer i forbindelse med overgang til elektronisk kundgørelse af retsforskrifter på 
Færøerne).  - Af justitsministeren (Morten Bødskov).  - (Fremsættelse 28.11.2012. 1. behandling 
04.12.2012. Betænkning 16.01.2013. 2. behandling 24.01.2013). 

Kl. 13:00 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 105 stemmer. - [For stemte 105 (V, S, DF, RV, 
SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0].

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 108: 

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov 
om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. 
(Forsyningssikkerhedsafgift på fossile brændsler og afgiftslempelse for procesenergi).  - Af skatte-
ministeren (Holger K. Nielsen).  - (Fremsættelse 18.12.2012. 1. behandling 11.01.2013. Betænkning 
22.01.2013. 2. behandling 24.01.2013). 

Kl. 13:01 -  For stemte 100 (V, S, DF, RV, SF, EL og KF), imod stemte 5 (LA), hverken for eller 
imod stemte 0.

55. møde -  Tirsdag den 5. februar 2013 kl. 13.00
1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 24:  - Forespørgsel til justitsministeren og forsvarsministeren om brug af droner. - Af 
Marie Krarup (DF) m.fl. - (Anmeldelse 30.01.2013).

2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 25:  - Forespørgsel til statsministeren og statsministeren om omfanget af regeringens 
svar på spørgsmål om storskalaloven – (Hastefore-spørgsel). - Af Kristian Thulesen Dahl (DF) m.fl. - ().

3) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 21 [afstemning]:  - Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse om tvang i 
psykiatrien. - Af Jane Heitmann (V) m.fl. - (Anmeldelse 16.01.2013. Fremme 18.01.2013. Forhandling 31.01.2013. Forslag 
til vedtagelse nr. V 25 af Sophie Hæstorp Andersen (S), Mie Bergmann (RV), Özlem Sara Cekic (SF) og Stine Brix (EL). 
Forslag til vedtagelse nr. V 24 af Jane Heitmann (V), Liselott Blixt (DF), Thyra Frank (LA) og Benedikte Kiær (KF)).

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 106: 

Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget. (Mere fleksible regler for befordrings-
godtgørelse til Folketingets medlemmer). - Af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Pia 
Kjærsgaard (DF), Camilla Hersom (RV) og Anne Baastrup (SF). - (Fremsættelse 13.12.2012. 1. 
behandling 18.01.2013. Betænkning 23.01.2013. 2. behandling 29.01.2013).

Kl. 13:03 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 111 stemmer

57. møde - Torsdag den 7. februar 2013 kl. 10.00

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 26:  - Forespørgsel til justitsministeren om ekstre-mismen i det danske samfund.  - Af 
Martin Henriksen (DF) m.fl.  - (Anmeldelse 05.02.2013). 

2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 27:  - Forespørgsel til social- og integrations-ministeren om retssikkerhed ved sager 
om socialt bedrageri.  - Af Finn Sørensen (EL) m.fl.  - (Anmeldelse 05.02.2013). 

3) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 16 [afstemning]:  - Forespørgsel til økonomi- og indenrigs-ministeren og social- og 
integrationsministeren om kommunernes efterlevelse af love, regler og ankepraksis.  - Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.  - (Anmeldelse 
14.12.2012. Fremme 18.12.2012. Forhandling 05.02.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 26 af Karina Adsbøl (DF). Forslag til 
vedtagelse nr. V 27 af Eyvind Vesselbo (V) og Benedikte Kiær (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 28 af Maja Panduro (S), Liv Holm 
Andersen (RV), Anne Baastrup (SF), Finn Sørensen (EL) og Leif Mikkelsen (LA)). 

4) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 25 [afstemning]:  - Forespørgsel til statsministeren om omfanget af regeringens svar på 
spørgsmål om storskalaloven. (Hasteforespørgsel).  - Af Kristian Thulesen Dahl (DF) m.fl.  - (Anmeldelse 05.02.2013. 
Fremme 05.02.2013. Forhandling 06.02.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 29 af Kristian Thulesen Dahl (DF), Gitte 



Lillelund Bech (V), Leif Mikkelsen (LA) og Per Stig Møller (KF)).

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 102: 

Forslag til lov om ændring af lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse. 
(Omdannelse af Fornyelsesfonden til Markedsmodningsfonden m.v.).  - Af erhvervs- og 
vækstministeren (Annette Vilhelmsen).  - (Fremsættelse 12.12.2012. 1. behandling 15.01.2013. 
Betænkning 31.01.2013. 2. behandling 05.02.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 10:04 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 111 stemmer (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og 
KF) 

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 89: 

Forslag til lov om indretning m.v. af visse produkter.  - Af beskæftigelsesministeren (Mette 
Frederiksen).  - (Fremsættelse 28.11.2012. 1. behandling 04.12.2012. Betænkning 23.01.2013. 2. 
behandling 05.02.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 10:04 - For stemte 104 (V, S, DF, RV, SF, EL og KF), imod stemte 6 (LA), ingen stemte hverken 
for eller imod. - Lovforslaget er vedtaget.

7) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 27: 

Forslag til folketingsbeslutning om at genindføre starthjælp og introduktionsydelse.  - Af Martin 
Henriksen (DF) m.fl.  - (Fremsættelse 14.11.2012. 1. behandling 13.12.2012. Betænkning 
24.01.2013). 

Kl. 10:07 - For stemte 49 (V, DF og KF), imod stemte 58 (S, RV, SF og EL), hverken for eller imod 
stemte 4 (LA). - Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet.

8) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 13: 

Forslag til folketingsbeslutning om forberedelse af en dansk sproglov.  - Af Alex Ahrendtsen (DF) 
m.fl.  - (Fremsættelse 23.10.2012. 1. behandling 30.11.2012. Betænkning 23.01.2013). 

Kl. 10:14 - For stemte 13 (DF), imod stemte 97 (V, S, RV, SF, EL, LA og KF), hverken for eller 
imod stemte 0. - Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet.

63. møde - Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 13.00

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 35:  - Forespørgsel til justitsministeren og social- og integrationsministeren om 
religionsfriheden i Danmark.  - Af Martin Henriksen (DF) m.fl.  - (Anmeldelse 21.02.2013). 

2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 11 [afstemning]:  - Forespørgsel til justitsministeren om brug af knive i nattelivet.  - Af Peter 
Skaarup (DF) m.fl.  - (Anmeldelse 29.11.2012. Fremme 04.12.2012. Forhandling 21.02.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 34 af Peter 
Skaarup (DF), Karsten Lauritzen (V) og Tom Behnke (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 35 af Ole Hækkerup (S), Jeppe Mikkelsen 
(RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Pernille Skipper (EL)). 

3) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 14 [afstemning]:  - Forespørgsel til statsministeren om den grønlandske økonomi.  - Af Ellen 
Trane Nørby (V), Kristian Thulesen Dahl (DF), Villum Christensen (LA) og Lars Barfoed (KF).  - (Anmeldelse 11.12.2012. Fremme 
13.12.2012. Forhandling 21.02.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 36 af Flemming Møller Mortensen (S), Ellen Trane Nørby (V), 
Kristian Thulesen Dahl (DF), Jeppe Mikkelsen (RV), Steen Gade (SF), Finn Sørensen (EL), Villum Christensen (LA), Lars Barfoed 
(KF), Sara Olsvig (IA), Doris Jakobsen (SIU), Edmund Joensen (SP) og Sjúrður Skaale (JF)). 

4) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 18 [afstemning]:  - Forespørgsel til ministeren for forskning, innovation og videregående 
uddannelser om sikring af kvaliteten på de videregående uddannelser.  - Af Rosa Lund (EL) og Pernille Skipper (EL). 

(Anmeldelse 10.01.2013. Fremme 15.01.2013. Forhandling 21.02.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 38 af Mette Reissmann (S), 
Esben Lunde Larsen (V), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Uffe Elbæk (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Villum Christensen (LA) 
og Mai Henriksen (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 37 af Rosa Lund (EL)). 



5) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 20 [afstemning]:  - Forespørgsel til udenrigsministeren om retstilstanden i Kommunistkina. 

Af Søren Espersen (DF) m.fl.  -  (Anmeldelse 15.01.2013. Fremme 17.01.2013. Forhandling 22.02.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 
39 af Søren Espersen (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 40 af Søren Pind (V), Jeppe Kofod (S), Rasmus Helveg Petersen (RV), Steen 
Gade (SF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Lene Espersen (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 41 af Nikolaj Villumsen (EL)). 

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 96: 

Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Bemyndigelse til at fastsætte regler om 
minimumsstørrelsen for interne skoler i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder m.v.). 

Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini).  - (Fremsættelse 29.11.2012. 1. 
behandling 13.12.2012. Betænkning 29.01.2013. 2. behandling 21.02.2013). 

Kl. 13:06 - For stemte 104 (V, S, DF, RV, SF, EL og KF), imod stemte 6 (LA), hverken for eller 
imod stemte 0. - Lovforslaget er vedtaget.

65. møde - Torsdag den 28. februar 2013 kl. 10.00

 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Mai Henriksen (KF). 

2) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:  - Godkendelse af stedfortræder som midlertidigt medlem af Folketinget for Mai 
Henriksen (KF).

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 103: 

Forslag til lov om ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig 
førtidspension m.v., lov om social pension og lov om individuel boligstøtte. (Frivillig overgang til 
førtidspension efter lov om social pension).  - Af social- og integrationsministeren (Karen Hække-
rup).  - (Fremsættelse 12.12.2012. 1. behandling 17.01.2013. Betænkning 21.02.2013. 2. behandling 
26.02.2013). 

Kl. 10:03 - For stemte 103 (V, S, DF, RV, SF, EL og KF), imod stemte 5 (LA), hverken for eller 
imod stemte 0. - Lovforslaget er vedtaget.

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 105: 

Forslag til lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til 
beskæftigelse m.v. (Ret til at anmode om fleksible arbejdsordninger efter forældreorlov og 
præcisering af beskyttelsen ved mindre gunstig behandling).  - Af beskæftigelsesministeren (Mette 
Frederiksen).  - (Fremsættelse 12.12.2012. 1. behandling 17.01.2013. Betænkning 20.02.2013. 2. 
behandling 26.02.2013). 

Kl. 10:04 - For stemte 92 (V, S, RV, SF, EL, KF og 1 (DF)(ved en fejl)), imod stemte 17 (DF og 
LA), hverken for eller imod stemte 0. - Lovforslaget er vedtaget.

5) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 15: 

Forslag til folketingsbeslutning om udflytning af statslige arbejdspladser.  - Af Dennis Flydtkjær 
(DF) m.fl.  - (Fremsættelse 23.10.2012. 1. behandling 11.12.2012. Betænkning 05.02.2013). 

Kl. 10:05 - For stemte 46 (V, DF og KF), imod stemte 63 (S, RV, SF, EL og LA), hverken for eller 
imod stemte 0. - Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet.

6) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 17: 

Forslag til folketingsbeslutning om placering af statslige arbejdspladser i hele landet.  - Af Eva 
Kjer Hansen (V) og Mai Henriksen (KF) m.fl.  - (Fremsættelse 26.10.2012. 1. behandling 



11.12.2012. Betænkning 19.02.2013). 

67. møde - Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 13.00

 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 28 [afstemning]:  - Forespørgsel til økonomi- og indenrigsministeren om det stigende antal 
personer uden for arbejdsstyrken.  - Af Anders Samuelsen (LA) m.fl.  - (Anmeldelse 06.02.2013. Fremme 08.02.2013. Forhandling 
28.02.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 42 af Anders Samuelsen (LA), Ulla Tørnæs (V), Bent Bøgsted (DF) og Mike Legarth (KF)). 

2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 30 [afstemning]:  - Forespørgsel til økonomi- og indenrigsministeren om det stigende bureaukrati 
i den offentlige sektor.  - Af Jacob Jensen (V), Morten Marinus (DF), Leif Mikkelsen (LA) og Mike Legarth (KF). 

(Anmeldelse 07.02.2013. Fremme 19.02.2013. Forhandling 28.02.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 43 af Jacob Jensen (V), Morten 
Marinus (DF), Leif Mikkelsen (LA) og Mike Legarth (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 44 af Jan Johansen (S), Marlene Borst 
Hansen (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Finn Sørensen (EL)). 

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 97: 

Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler. 
(Ændringer som følge af biocidforordningen, digital kommunikation, indhentelse af oplysninger om 
andre varer og oprettelse af registre over stoffer, blandinger og andre varer).  - Af miljøministeren 
(Ida Auken).  - (Fremsættelse 29.11.2012. 1. behandling 29.01.2013. Betænkning 21.02.2013. 2. 
behandling 28.02.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 13:04 - For stemte 59 (S, RV, SF og EL), imod stemte 53 (V, DF, LA og KF), hverken for eller 
imod stemte 0. - Lovforslaget er vedtaget .

69. møde - Torsdag den 14. marts 2013 kl. 10.00

1) 3. behandling af lovforslag nr. L 116: 

Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2012.  - Af finansministeren (Bjarne Corydon). 

(Fremsættelse 30.01.2013. 1. behandling 05.02.2013. Betænkning 28.02.2013. 2. behandling 
12.03.2013). 

Kl. 10:00 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 107 stemmer  - [For stemte 107 (V, S, DF, RV, 
SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0].

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 122: 

Forslag til lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2013.  - Af finansministeren (Bjarne 
Corydon).  - (Fremsættelse 30.01.2013. 1. behandling 05.02.2013. Betænkning 19.02.2013. 2. 
behandling 12.03.2013)

Kl. 10:01 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 108 stemmer - [For stemte 108 (V, S, DF, RV, 
SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0].

. 

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 99: 

Forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov 
om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om almene boliger m.v. (Kommunal indbringelse af sager for 
huslejenævnene, udvidelse af frakendelsesordningen, forhåndsgodkendelse af lejen for ejer- og 
andelsboliger og udlejning af almene boliger til virksomheder m.v.).  - Af ministeren for by, bolig 
og landdistrikter (Carsten Hansen).  - (Fremsættelse 12.12.2012. 1. behandling 11.01.2013. 
Betænkning 26.02.2013. 2. behandling 12.03.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 10:02 - For stemte 105 (V, S, DF, RV, SF, EL og KF), imod stemte 5 (LA), hverken for eller 
imod stemte 0. - Lovforslaget er vedtaget.



4) 3. behandling af lovforslag nr. L 114 A: 

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Fremrykket underretning om 
boligsocialt anviste lejere).  - Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen). 

(2. behandling 12.03.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

Kl. 10:03 - For stemte 64 (S, RV, SF, EL og KF), imod stemte 47 (V, DF og LA), hverken for eller 
imod stemte 0. - Lovforslaget er vedtaget.

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 114 B: 

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Landsbyggefondens medfiniansiering 
af Center for Boligsocial Udvikling).  - Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten 
Hansen). 

(2. behandling 12.03.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 10:04 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 109 stemmer  - [For stemte 109 (V, S, DF, RV, 
SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0].

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 114 C: 

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om 
boligbyggeri. (Midlertidig genhusning, forenkling vedrørende skillevægsarbejder og udbetaling af 
ungdomsboligbidrag m.v.).  - Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen). 

(2. behandling 12.03.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 10:04 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 110 stemmer. - [For stemte 110 (V, S, DF, RV, 
SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0].

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 90: 

Forslag til lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger.  - Af ministeren for 
forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard).  - (Fremsættelse 
28.11.2012. 1. behandling 06.12.2012. Betænkning 19.02.2013. 2. behandling 28.02.2013). 

Kl. 10:05 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 110 stemmer. - [For stemte 110 (V, S, DF, RV, 
SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0].

8) 3. behandling af lovforslag nr. L 91:

Forslag til lov om ændring af SU-loven og forskellige andre love. (Konsekvensændringer som 
følge af lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger).  - Af ministeren for 
forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard).  - (Fremsættelse 
28.11.2012. 1. behandling 06.12.2012. Betænkning 19.02.2013. 2. behandling 28.02.2013. - Lovfor-
slaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 10:06 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 109 stemmer. - [For stemte 109 (V, S, DF, RV, 
SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0].



9) 3. behandling af lovforslag nr. L 104: 

Forslag til lov om ændring af lov om menighedsråd, lov om valg til menighedsråd, lov om 
valgmenigheder og lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. (Valgret og valgbarhed i 
pastorater med flere sogne samt udvidet adgang til brug af folkekirkens kirker m.v.).  - Af mini-
steren for ligestilling og kirke (Manu Sareen).  - (Fremsættelse 12.12.2012. 1. behandling 
18.01.2013.  Betænkning 20.02.2013. 2. behandling 12.03.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. 
behandling). 

Kl. 10:07 - For stemte 102 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod 
stemte 8 (EL). - Lovforslaget er vedtaget.

71. møde - Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 13.00

 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 121: 

Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af 
borgernes frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis).  - Af social- og integrations-
ministeren (Karen Hækkerup).  - (Fremsættelse 24.01.2013. 1. behandling 05.02.2013. Betænkning 
28.02.2013. 2. behandling 14.03.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 13:00 - [For stemte 63 (S, RV, SF og EL), imod stemte 44 (V, DF og KF), hverken for eller 
imod stemte 5 (LA)].

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 113: 

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 
år og lov om forbud mod tobaksreklame m.v. (Krav om billedlegitimation og skiltning herom samt 
forbud mod reklame for tobaksvarer på internettet for specialbutikker).  - Af ministeren for sundhed 
og forebyggelse (Astrid Krag).  - (Fremsættelse 10.01.2013. 1. behandling 18.01.2013. Betænkning 
26.02.2013. 2. behandling 14.03.2013). 

Kl. 13:01 - For stemte 105 (V, S, DF, RV, SF, EL og KF), imod stemte 5 (LA), hverken for eller 
imod stemte 0.

3) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 34: 

Forslag til folketingsbeslutning om større ledelsesbeføjelser til skoleledelserne.  - Af Merete 
Riisager (LA) m.fl.  - (Fremsættelse 29.11.2012. 1. behandling 07.02.2013. Betænkning 
12.03.2013). 

Kl. 13:04 - For stemte 49 (V, DF, LA og KF), imod stemte 61 (S, RV, SF og EL), hverken for eller 
imod stemte 0. - Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet.

73. møde - Tirsdag den 2. april 2013 kl. 13.00

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 36:  - Forespørgsel til justitsministeren om den eskalerende bandekonflikt.  - Af Peter 
Skaarup (DF) m.fl.  - (Anmeldelse 20.03.2013). 

2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 37:  - Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse om 4-årsfristen i den 
lægelige videreuddannelse.  - Af Liselott Blixt (DF) m.fl. 

(Anmeldelse 20.03.2013). 

 

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 115: 

Forslag til lov om ændring af regionsloven og lov om kommunernes styrelse. (Bemyndigelse til at 



fastsætte regler om adgang til at budgettere med generelle reserver).  - Af økonomi- og inden-
rigsministeren (Margrethe Vestager).  - (Fremsættelse 10.01.2013. 1. behandling 25.01.2013. 
Betænkning 14.03.2013. 2. behandling 19.03.2013). 

Kl. 13:02 - [For stemte 108 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller 
imod stemte 0].

4) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 37: 

Forslag til folketingsbeslutning om en analyse af reglerne om kommunal deponering. 

Af Jacob Jensen (V), Morten Marinus (DF), Leif Mikkelsen (LA) og Mike Legarth (KF). 

(Fremsættelse 11.12.2012. 1. behandling 29.01.2013. Betænkning 14.03.2013). 

Kl. 13:03 - For stemte 50 (V, DF, LA og KF), imod stemte 58 (S, RV, SF og EL), hverken for eller 
imod stemte 0. - Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet.

75. møde - Torsdag den 4. april 2013 kl. 10.00

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 38:  - Forespørgsel til finansministeren om satspuljens fremtidige 
finansiering.  - Af Karin Nødgaard (DF) m.fl.  - (Anmeldelse 02.04.2013). 

2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 39:  - Forespørgsel til økonomi- og indenrigs-ministeren om skat på 
finansielle transaktioner.  - Af Frank Aaen (EL) og Nikolaj Villumsen (EL). 

(Anmeldelse 02.04.2013). 

3) Spørgsmål om meddelelse af orlov og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Pernille Vigsø Bagge 
(SF). 

4) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:  - Godkendelse af stedfortræder som midlertidigt medlem af Folketinget 
for Pernille Vigsø Bagge (SF). 

5) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 34 [afstemning]:  - Forespørgsel til ministeren for ligestilling og kirke om forholdet 
mellem stat og kirke.  - Af Christian Langballe (DF) m.fl. 

(Anmeldelse 20.02.2013. Fremme 22.02.2013. Forhandling 02.04.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 45 af Christian 
Langballe (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 46 af Flemming Damgaard Larsen (V), Daniel Toft Jakobsen (S), Marlene 
Borst Hansen (RV), Anne Baastrup (SF), Mette Bock (LA) og Per Stig Møller (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 47 af 
Jørgen Arbo-Bæhr (EL)). 

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 92: 

Forslag til lov om ændring af lov om medicinsk udstyr. (Styrkelse af markedsovervågningen m.v. 
af medicinsk udstyr).  - Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).  - (Frem-
sættelse 28.11.2012. 1. behandling 06.12.2012. Betænkning 19.03.2013. 2. behandling 02.04.2013. 
Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 10:04 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 108 stemmer 

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 93: 

Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring af sundhedsydelser. (Saglighedskrav, påbud 
om ophør m.v.). - Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).  - (Fremsættelse 
28.11.2012. 1. behandling 06.12.2012. Betænkning 19.03.2013. 2. behandling 02.04.2013. 
Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 10:05 - For stemte 102 (V, S, DF, RV, SF, EL og KF), imod stemte 5 (LA), hverken for eller 
imod stemte 0.



8) 3. behandling af lovforslag nr. L 94: 

Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig 
virksomhed og sundhedsloven. (Midlertidig autorisationsfratagelse ved manglende medvirken ved 
tilsyn og mulighed for Sundhedsstyrelsen for at stille sundhedsmæssige krav til behandlingssteders 
virksomhed).  - Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).  - (Fremsættelse 
28.11.2012. 1. behandling 06.12.2012. Betænkning 19.03.2013. 2. behandling 02.04.2013. 
Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 10:06 - [For stemte 109 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller 
imod stemte 0.]

9) 3. behandling af lovforslag nr. L 95: 

Forslag til lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger. (Krav om udpegning af 
virksomhedsansvarlige tandlæger, afvisning af virksomhedsansvarlige læger eller tandlæger, 
fratagelse af retten til at virke som virksomhedsansvarlig læge eller tandlæge m.v.).  - Af ministeren 
for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).  - (Fremsættelse 28.11.2012. 1. behandling 06.12.2012. 
Betænkning 19.03.2013. 2. behandling 02.04.2013). 

Kl. 10:09 - For stemte 105 (V, S, DF, RV, SF, EL og KF), imod stemte 5 (LA), hverken for eller 
imod stemte 0.

10) 3. behandling af lovforslag nr. L 147: 

Forslag til lov om ændring af lov om planlægning. (Nye muligheder i landdistrikterne for erhverv 
og helårsboliger, ændring af regler om planlægning i kystområder og til butiksformål, ophævelse af 
tilvejebringelses- og tilslutningspligt til fællesantenneanlæg og opsætning af panelantenner og 
teknikskabe i landzone).  - Af miljøministeren (Ida Auken).  - (Fremsættelse 07.02.2013. 1. 
behandling 21.02.2013. Betænkning 20.03.2013. 2. behandling 02.04.2013. Tillægsbetænkning 
02.04.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 10:47 - For stemte 62 (S, RV, SF, EL og KF), imod stemte 46 (V, DF og LA), hverken for eller 
imod stemte 0.

11) 3. behandling af lovforslag nr. L 112: 

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og om ophævelse af lov om arbejdsmiljø-
certifikat til virksomheder. (Præcisering af anvendelsesområdet, hvad angår psykisk arbejdsmiljø og 
overførelse af reglerne om certifikat til lov om arbejdsmiljø m.v.).  - Af beskæftigelsesministeren 
(Mette Frederiksen).  - (Fremsættelse 10.01.2013. 1. behandling 17.01.2013. Betænkning 
27.02.2013. 2. behandling 02.04.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 10:48 - For stemte 103 (V, S, DF, RV, SF, EL og KF), imod stemte 5 (LA), hverken for eller 
imod stemte 0.

12) 3. behandling af lovforslag nr. L 124: 

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om digital indberetnings-
løsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og 
dagpenge efter barselloven, lov om sygedagpenge og barselloven. (Digital kommunikation om 
tilskudsordninger m.v.).  - Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).  - (Fremsættelse 



30.01.2013. 1. behandling 05.02.2013. Betænkning 20.03.2013. 2. behandling 02.04.2013. 
Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 10:49 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 107 stemmer. - [For stemte 107 (V, S, DF, RV, 
SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0].

13) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 20: 

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af au pair-ordningen.  - Af Jørgen Arbo-Bæhr (EL) 
m.fl.  - (Fremsættelse 02.11.2012. 1. behandling 07.02.2013. Betænkning 20.03.2013). 

Kl. 10:53 - For stemte 8 (EL), imod stemte 100 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), hverken for eller 
imod stemte 0. - Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet.

14) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 51: 

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. 

Af Finn Sørensen (EL) m.fl.  - (Fremsættelse 17.01.2013. 1. behandling 28.02.2013. Betænkning 
20.03.2013). 

Kl. 11:07 - For stemte 8 (EL), imod stemte 98 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), hverken for eller imod 
stemte 0. - Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet.

15) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 31: 

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af nummerplader med dannebrog.  - Af Mikkel 
Dencker (DF) m.fl.  - (Fremsættelse 22.11.2012. 1. behandling 18.01.2013. Betænkning 
20.03.2013). 

Kl. 11:08 - For stemte 17 (DF og LA), imod stemte 90 (V, S, RV, SF, EL og KF), hverken for eller 
imod stemte 0. - Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet.

77. møde - Tirsdag den 9. april 2013 kl. 13.00

1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 33 [afstemning]:  - Forespørgsel til justitsministeren om ytringsfrihed og den 
personlige frihed i Danmark.  - Af Simon Emil Ammitzbøll (LA) m.fl. 

(Anmeldelse 19.02.2013. Fremme 21.02.2013. Forhandling 05.04.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 48 af Jan E. 
Jørgensen (V), Martin Henriksen (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Tom Behnke (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 
49 af Ole Hækkerup (S), Jeppe Mikkelsen (RV), Sanne Rubinke (SF) og Pernille Skipper (EL)). 

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 117: 

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt. (Elektronisk register over 
dopingsanktionerede).  - Af kulturministeren (Marianne Jelved).  - (Fremsættelse 16.01.2013. 1. 
behandling 24.01.2013. Betænkning 13.03.2013. 2. behandling 04.04.2013). 

Kl. 13:02 - For stemte 99 (V, S, DF, RV, SF og KF), imod stemte 12 (EL og LA), hverken for eller 
imod stemte 0.

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 120: 

Forslag til lov om ændring af lov om ophavsret. (Forlængelse af beskyttelsestiden for udøvende 
kunstnere og fremstillere af lydoptagelser, ophør af aftale om overdragelse af en udøvende 
kunstners rettigheder, udøvende kunstneres ret til årligt supplerende vederlag m.v.).  - Af kultur-
ministeren (Marianne Jelved).  - (Fremsættelse 23.01.2013. 1. behandling 31.01.2013. Betænkning 



20.03.2013. 2. behandling 04.04.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 13:04 - For stemte 104 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 8 (EL), hverken for eller 
imod stemte 0.

79. møde - Torsdag den 11. april 2013 kl. 10.00

1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 32 [afstemning]:  - Forespørgsel til økonomi- og indenrigs-ministeren om 
Valgretskommissionens anbefalinger.  - Af Jan Johansen (S), Jacob Jensen (V), Morten Marinus (DF), Marlene Borst 
Hansen (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Lars Dohn (EL), Leif Mikkelsen (LA) og Mike Legarth (KF).  - (Anmeldelse 
08.02.2013. Fremme 19.02.2013. Forhandling 09.04.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 50 af Simon Kollerup (S), Jan E. 
Jørgensen (V), Mikkel Dencker (DF), Marlene Borst Hansen (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Rosa Lund (EL), Leif 
Mikkelsen (LA) og Mike Legarth (KF)). 

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 101: 

Forslag til lov om ændring af markedsføringsloven, retsplejeloven, lov om finansiel virksomhed og 
lov om betalingstjenester og elektroniske penge. (Styrkelse af Forbrugerombudsmandens 
processuelle beføjelser og håndhævelsesbeføjelser i forhold til finansielle virksomheder m.v. samt 
styrkelse af beskyttelsen af børn og unge i forbindelse med marked - Af erhvervs- og vækstmini-
steren (Annette Vilhelmsen).  - (Fremsættelse 12.12.2012. 1. behandling 15.01.2013. Betænkning 
19.03.2013. 2. behandling 04.04.2013). 

Kl. 10:01 - For stemte 100 (V, S, DF, RV, SF, EL og KF), imod stemte 5 (LA), hverken for eller 
imod stemte 0.

3) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 75: 

Forslag til folketingsbeslutning vedrørende Folketingets Ombudsmands beretning for året 2011. 

Af Retsudvalget.  - (Fremsat i betænkning fra Retsudvalget 21.02.2013. 1. behandling 05.04.2013). 

Kl. 10:02 . - [For stemte 105 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller 
imod stemte 0].

Bemærk - ny opsætning
Tirsdag den 16. april 2013 kl. 13.00  (81. møde) 

1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 24 [afstemning]:
Forespørgsel til justitsministeren og forsvarsministeren om brug af droner. - Af Marie Krarup (DF) m.fl. - (Anmeldelse 30.01.2013. 
Fremme 05.02.2013. Forhandling 11.04.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 51 af Marie Krarup (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 52 af 
Troels Lund Poulsen (V), Ole Hækkerup (S), Zenia Stampe (RV), Jonas Dahl (SF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Lene Espersen 
(KF). Forslag til vedtagelse nr. V 53 af Nikolaj Villumsen (EL)).

2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 26 [afstemning]:
Forespørgsel til justitsministeren om ekstremismen i det danske samfund. - Af Martin Henriksen (DF) m.fl. - (Anmeldelse 
05.02.2013. Fremme 07.02.2013. Forhandling 12.04.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 54 af Martin Henriksen (DF). Forslag til 
vedtagelse nr. V 55 af Inger Støjberg (V), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Tom Behnke (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 56 af 
Trine Bramsen (S), Liv Holm Andersen (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Pernille Skipper (EL)).

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 148:
Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække.
(Regulering af kvælstofkvoten og indberetning af plantedække m.v.). - Af fødevareministeren 
(Mette Gjerskov). - (Fremsættelse 07.02.2013. 1. behandling 19.02.2013. Betænkning 04.04.2013. 
2. behandling 09.04.2013).

Kl.13:04 - For stemte 58 (S, RV, SF og EL), imod stemte 52 (V, DF, LA og KF), hverken for eller 
imod stemte 0. 

http://www.ft.dk/samling/20121/forespoergsel/F24/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/L148/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20121/forespoergsel/F26/index.htm


4) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 55:
Forslag til folketingsbeslutning om, at efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag udbetalt på gunstige 
vilkår i perioden fra den 2. april 2012 til den 1. oktober 2012 ikke må have indflydelse på beregning 
af kontanthjælp. - Af Jørgen Arbo-Bæhr (EL) m.fl. - (Fremsættelse 29.01.2013. 1. behandling 
28.02.2013. Betænkning 03.04.2013).

Kl.13:09 - For stemte 8 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 101 (EL), hverken for eller 
imod stemte 0.  - Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. 

Tirsdag den 23. april 2013 kl. 13.00 (84. møde) 

1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 29 [afstemning]:
Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og forsvarsministeren om danske hjemvendte soldater og PTSD.
Af Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Nikolaj Villumsen (EL). - (Anmeldelse 07.02.2013. Fremme 19.02.2013. Forhandling 16.04.2013. 
Forslag til vedtagelse nr. V 57 af Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Jakob Ellemann-Jensen (V), Bjarne Laustsen (S), Marie Krarup (DF), 
Nadeem Farooq (RV), Sanne Rubinke (SF), Villum Christensen (LA) og Lene Espersen (KF)).

2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 15 [afstemning]:
Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren for sundhed og forebyggelse om behandling af personer med PTSD.
Af Liselott Blixt (DF) m.fl. - (Anmeldelse 14.12.2012. Fremme 18.12.2012. Forhandling 19.04.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 58 
af Liselott Blixt (DF), Jane Heitmann (V), Karen J. Klint (S), Camilla Hersom (RV), Özlem Sara Cekic (SF), Stine Brix (EL), 
Joachim B. Olsen (LA) og Benedikte Kiær (KF)).

3) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 23 [afstemning]:
Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse om allergi. - Af Liselott Blixt (DF) m.fl. - (Anmeldelse 22.01.2013. Fremme 
24.01.2013. Forhandling 19.04.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 59 af Liselott Blixt (DF), Jane Heitmann (V), Sophie Hæstorp 
Andersen (S), Camilla Hersom (RV), Özlem Sara Cekic (SF), Stine Brix (EL), Joachim B. Olsen (LA) og Benedikte Kiær (KF)).

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 149:
Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene. (Benyttelse af 
helårsboliger til fritidsformål). - Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 20.02.2013. 1. behandling 26.02.2013. Betænkning 02.04.2013. 2. behandling 
16.04.2013).

Kl.13:03 - For stemte 101 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 8 (EL), hverken for eller 
imod stemte 0. 

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 127:
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. og lov 
om udlevering af lovovertrædere. (Gennemførelse af Europarådets konvention om hvidvask, 
efterforskning, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra strafbare handlinger samt finansiering 
af terrorisme samt gennemførelse af den tredje og fjerde tillægsprotokol til den europæiske 
konvention om udlevering m.v.). - Af justitsministeren (Morten Bødskov). - (Fremsættelse 
30.01.2013. 1. behandling 07.02.2013. Betænkning 04.04.2013. 2. behandling 11.04.2013).

Kl.13:04 - For stemte 108 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod 
stemte 0. 

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 131:
Forslag til lov om ændring af konkursloven, retsplejeloven og retsafgiftsloven. 
(Konkurskarantæne).- Af justitsministeren (Morten Bødskov). - (Fremsættelse 30.01.2013. 1. 
behandling 08.02.2013. Betænkning 04.04.2013. 2. behandling 11.04.2013. Lovforslaget optrykt 
efter 2. behandling).

http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/L131/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/L127/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/L149/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20121/forespoergsel/F23/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20121/forespoergsel/F15/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20121/forespoergsel/F29/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20121/beslutningsforslag/B55/index.htm


Kl.13:05 - For stemte 105 (V, S, DF, RV, SF, EL og KF), imod stemte 5 (LA), hverken for eller 
imod stemte 0. 

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 140:
Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer og straffeloven. (Udførsel af 
skydevåben m.v. til civil brug til lande uden for EU, lempelse af kontrolordningen for visse 
hardball- og paintballvåben m.v.). - Af justitsministeren (Morten Bødskov). - (Fremsættelse 
06.02.2013. 1. behandling 19.02.2013. Betænkning 04.04.2013. 2. behandling 11.04.2013).

Kl.13:06 - For stemte 110 (V, S, DF, RV, SF, EL, KF og LA), imod stemte 0, hverken for eller imod 
stemte 0. 

8) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 11:
Forslag til folketingsbeslutning om fortolkning af regler for cabotagekørsel.
Af Kim Christiansen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 09.10.2012. 1. behandling 15.11.2012. Betænkning 09.04.2013).

Kl.13:08
Der er nu stillet forslag om, at behandlingen standses, og at forslaget henvises til fornyet 
udvalgsbehandling. Ønsker nogen at udtale sig? 

Det er ikke tilfældet, og hvis ikke afstemning begæres, betragter jeg dette som vedtaget, og forslaget 
går til fornyet behandling i udvalget. 

9) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 33:
Forslag til folketingsbeslutning om alkolås i nye biler.
Af Kim Christiansen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 28.11.2012. 1. behandling 15.01.2013. Betænkning 14.03.2013).

Kl.13:15 - For stemte 23 (DF, EL og Karen Jespersen (V)), imod stemte 85 (V, S, RV, SF, LA og 
KF), hverken for eller imod stemte 0.  - Forslaget er forkastet. 

Torsdag den 25. april 2013 kl. 10.00 (86. møde) 

1) 3. behandling af lovforslag nr. L 129 A:
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Bedre beskyttelse af ofre for menneskehandel).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).(2. behandling 23.04.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. 
behandling).

Kl. 10:04 - For stemte 97 (V, S, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod 
stemte 14 (DF).

 

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 129 B:
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ret til fortsat ophold for voldsramte 
ægtefællesammenførte).  -  Af justitsministeren (Morten Bødskov). - (2. behandling 23.04.2013. 
Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

Kl. 10:04 - For stemte 59 (S, RV, SF og EL), imod stemte 46 (V, DF og KF), hverken for eller imod 
stemte 5 (LA).

http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/L129%20B/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/L129%20A/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20121/beslutningsforslag/B33/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20121/beslutningsforslag/B11/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/L140/index.htm


3) 3. behandling af lovforslag nr. L 130:
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven. (Adgang for 
asylansøgere til at arbejde og bo uden for asylcentre m.v. samt overdragelse af en del af politiets 
sagsbehandling i den indledende fase af asylprocessen til Udlændingestyrelsen). - Af justitsminist-
eren (Morten Bødskov). - (Fremsættelse 30.01.2013. 1. behandling 08.02.2013. Betænkning 
16.04.2013. 2. behandling 23.04.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

Kl. 10:05 - For stemte 63 (S, RV, SF, EL og LA), imod stemte 47 (V, DF og KF), hverken for eller 
imod stemte 0.

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 143:
Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og 
bortvisning. (Styrket indsats mod tvang i forbindelse med ægteskaber og religiøse vielser).
Af justitsministeren (Morten Bødskov). - (Fremsættelse 06.02.2013. 1. behandling 22.02.2013. 
Betænkning 16.04.2013. 2. behandling 23.04.2013).

Kl. 10:06 - [For stemte 109 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller 
imod stemte 0.]

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 125:
Forslag til lov om en frivillig, brancheadministreret registreringsordning for tatovører. - Af mini-
steren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag). - (Fremsættelse 30.01.2013. 1. behandling 
08.02.2013. Betænkning 09.04.2013. 2. behandling 16.04.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. 
behandling).

Kl. 10:07 - For stemte 88 (V, S, RV, SF, EL og KF), imod stemte 19 (DF og LA), hverken for eller 
imod stemte 0.

6) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 32:
Forslag til folketingsbeslutning om højere straffe for handel med dopingmidler.
Af Brian Mikkelsen (KF) og Liselott Blixt (DF) m.fl.
(Fremsættelse 23.11.2012. 1. behandling 11.01.2013. Betænkning 16.04.2013).

 Kl. 10:09 - For stemte 48 (V, DF, KF og 1 (S) (ved en fejl)), imod stemte 64 (S, RV, SF, EL og 
LA), hverken for eller imod stemte 0. - Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet.

                    møde nr. 87 og 88 er samme sag samme dag.

Tilbagevenden til tidligere opstilling:

89. møde - Fredag den 26. april 2013 kl. 15.40

 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 215:             Overgrebet på lærerne

Forslag til lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse 
grupper af ansatte på det offentlige område.  - Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen). 

(Fremsættelse 25.04.2013. 1. behandling 25.04.2013. Betænkning 26.04.2013. 2. behandling 
26.04.2013). 

Kl. 16:08 - For stemte 96 (V, S, DF, RV, SF og KF), imod stemte 13 (EL og LA), hverken for eller 
imod stemte 0.

90. møde - Tirsdag den 30. april 2013 kl. 13.00
1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 42: 

http://www.ft.dk/samling/20121/beslutningsforslag/B32/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/L125/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/L143/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/L130/index.htm


Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om fremtidige energipolitiske initiativer.  - Af Steen Gade (SF), Lars Christian 
Lilleholt (V), Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Mikkel Dencker (DF), Rasmus Helveg Petersen (RV), Per Clausen (EL), Villum 
Christensen (LA) og Mike Legarth (KF).  - (Anmeldelse 25.04.2013). 

2) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Ida Auken (SF). 

3) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:  - Godkend. af stedfortræder som midlertidigt medl. af Folketinget for Ida Auken (SF). 

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 139: 

Forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om specialpædagogisk støtte ved videregående 
uddannelser og lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser. (Forenkling 
af udlandsstipendieordningen, udlandsstudielån, ophævelse af bestemmelser om støtte til særlige 
kompetenceudvidende forløb m.v.).  - Af ministeren for forskning, innovation og videregående 
uddannelser (Morten Østergaard).  - (Fremsættelse 06.02.2013. 1. behandling 22.02.2013. 
Betænkning 16.04.2013. 2. behandling 25.04.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. 
Ændringsforslag nr. 1 af 29.04.2013 til 3. behandling af ministeren for forskning, innovation og 
videregående uddannelser (Morten Østergaard)). 

Kl. 13:03 - Hvis ikke afstemning begæres, betragter jeg ændringsforslag nr. 1 af ministeren for 
forskning og innovation og videregående uddannelser som vedtaget. -Det er vedtaget.

5) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 35: 

Forslag til folketingsbeslutning om at øremærke 12 uger af barselsorloven til fædre.  - Af Jørgen 
Arbo-Bæhr (EL) m.fl.  - (Fremsættelse 30.11.2012. 1. behandling 07.02.2013. Betænkning 
17.04.2013). 

Kl. 13:07 - For stemte 8 (EL), imod stemte 104 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), hverken for eller 
imod stemte 0. - Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet.

91. møde - Torsdag den 2. maj 2013 kl. 10.00
1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 38 [afstemning]:  - Forespørgsel til finansministeren om satspuljens fremtidige finansiering.  - Af 
Karin Nødgaard (DF) m.fl.  - (Anmeldelse 02.04.2013. Fremme 04.04.2013. Forhandling 30.04.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 60 
af Karin Nødgaard (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 61 af Finn Sørensen (EL)). 

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 134: 

Forslag til lov om Den Europæiske Unions udvidelse med Kroatien.  - Af europaministeren 
(Nicolai Wammen).  - (Fremsættelse 05.02.2013. 1. behandling 21.02.2013. Betænkning 
19.04.2013. 2. behandling 30.04.2013). 

Kl. 10:03 - For stemte 113 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod 
stemte 0.

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 119: 

Forslag til lov om Statens Kunstfonds virksomhed.  - Af kulturministeren (Marianne Jelved). 

(Fremsættelse 16.01.2013. 1. behandling 24.01.2013. Betænkning 17.04.2013. (Omtrykt). 2. 
behandling 25.04.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 10:04 - For stemte 100 (V, S, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 13 (DF), hverken for eller 
imod stemte 0.



4) 3. behandling af lovforslag nr. L 118: 

Forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning.  - Af kulturministeren (Marianne 
Jelved).  - (Fremsættelse 16.01.2013. 1. behandling 24.01.2013. Betænkning 17.04.2013. 2. 
behandling 25.04.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 10:05 - [For stemte 109 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller 
imod stemte 0.]

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 170: 

Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen 
voksenuddannelse m.v. og lov om folkeskolen. (Etablering af en europaskole).  - Af børne- og 
undervisningsministeren (Christine Antorini).  - (Fremsættelse 28.02.2013. 1. behandling 
12.03.2013. Betænkning 16.04.2013. 2. behandling 23.04.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. 
behandling). 

 Kl. 10:06 - For stemte 92 (V, S, RV, SF, LA og KF), imod stemte 21 (DF og EL), hverken for eller 
imod stemte 0.

 

93. møde - Tirsdag den 7. maj 2013 kl. 13.00

1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 22 [afstemning]:  - Forespørgsel til justitsministeren om de nye regler for kørekort.  - Af 
Kim Christiansen (DF) m.fl.  - (Anmeldelse 18.01.2013. Fremme 22.01.2013. Forhandling 03.05.2013. Forslag til 
vedtagelse nr. V 62 af Kim Christiansen (DF), Karsten Nonbo (V), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Tom Behnke (KF). 
Forslag til vedtagelse nr. V 63 af Jan Johansen (S), Jeppe Mikkelsen (RV), Mette Boye (SF) og Henning Hyllested (EL)).

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 196: 

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om Arbejdsmarkedets 
Tillægspension og forskellige andre love. (Ændring af sammensætningen af bestyrelsen i LD, ATP, 
AES m.v.).  - Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).  - (Fremsættelse 20.03.2013. 1. 
behandling 04.04.2013. Betænkning 24.04.2013. 2. behandling 30.04.2013. Lovforslaget optrykt 
efter 2. behandling). 

Kl. 13:03 - [For stemte 110 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller 
imod stemte 0].

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 169: 

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og lov om åben uddannelse 
(erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. (Regulering af de godkendte udbyderes virksomhed, 
sanktioner, forsøgsvirksomhed m.v.).  - Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini). 

(Fremsættelse 28.02.2013. 1. behandling 12.03.2013. Betænkning 16.04.2013. 2. behandling 
02.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 13:04 - For stemte 97 (V, S, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 13 (DF), hverken for eller 
imod stemte 0.

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 123: 

Forslag til lov om nedlæggelse af overkørsler m.v. på jernbanestrækningen mellem Hobro og 
Aalborg.  - Af transportministeren (Henrik Dam Kristensen).  - (Fremsættelse 30.01.2013. 
(Omtrykt). 1. behandling 07.02.2013. Betænkning 18.04.2013. 1. del af 2. behandling 23.04.2013. 



Tilføjelse til betænkning 25.04.2013. Fortsættelse af 2. behandling 02.05.2013). 

Kl. 13:07 - [For stemte 108 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller 
imod stemte 0].

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 167: 

Forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger. 
(Uddannelseskrav i forbindelse med husdyrhold, gruppevis levering af slagtesvin, obligatorisk 
digital kommunikation om forhåndsanmeldelse af eksport af levende dyr m.v. og tilsyn med 
personer, der yder dyrlæger bistand).  - Af fødevareministeren (Mette Gjerskov).  - (Fremsættelse 
28.02.2013. 1. behandling 14.03.2013. Betænkning 24.04.2013. 2. behandling 02.05.2013). 

Kl. 13:07 - For stemte 57 (S, RV, SF og EL), imod stemte 52 (V, DF, LA og KF), hverken for eller 
imod stemte 0.

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 168: 

Forslag til lov om ændring af lov om udendørs hold af svin. (Ændring af revisionsbestemmelse 
m.v.).  - Af fødevareministeren (Mette Gjerskov).  - (Fremsættelse 28.02.2013. 1. behandling 
14.03.2013. Betænkning 17.04.2013. 2. behandling 02.05.2013). 

Kl. 13:08 - [For stemte 109 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller 
imod stemte 0].

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 107: 

Forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning. 
(Afgiftsfri opslag i og udskrift af akter fra det digitale tinglysningssystem, ændring af den faste del 
af tinglysningsafgiften og visse udvidelser af reglerne om virksomhedspant).  - Af justitsministeren 
(Morten Bødskov).  - (Fremsættelse 14.12.2012. 1. behandling 24.01.2013. Betænkning 25.04.2013. 
2. behandling 02.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 13:09 - For stemte 105 (V, S, DF, RV, SF, EL og KF), imod stemte 5 (LA), hverken for eller 
imod stemte 0.

8) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 36: 

Forslag til folketingsbeslutning om en kritisk gennemgang af internationale konventioner og 
aftaler, som begrænser Danmarks muligheder for at føre en selvstændig udlændingepolitik.  - Af 
Martin Henriksen (DF) m.fl.  - (Fremsættelse 04.12.2012. 1. behandling 19.02.2013. Betænkning 
30.04.2013). 

Kl. 13:12 - For stemte 18 (DF og LA), imod stemte 93 (V, S, RV, SF, EL og KF), hverken for eller 
imod stemte 0. - Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet.

95. møde - Tirsdag den 14. maj 2013 kl. 13.00

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 43:  - Forespørgsel til statsministeren om den indenrigs- og udenrigspolitiske situation. 
- Af Ellen Trane Nørby (V), Magnus Heunicke (S), Kristian Thulesen Dahl (DF), Sofie Carsten Nielsen (RV), Jonas Dahl (SF), Per 
Clausen (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Lars Barfoed (KF), Sara Olsvig (IA), Doris Jakobsen (SIU), Edmund Joensen (SP) og 
Sjúrður Skaale (JF).  - (Anmeldelse 08.05.2013). 



2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 36 [afstemning]:  - Forespørgsel til justitsministeren om den eskalerende bandekonflikt.  - Af 
Peter Skaarup (DF) m.fl.  - (Anmeldelse 20.03.2013. Fremme 02.04.2013. Forhandling 07.05.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 64 af 
Peter Skaarup (DF), Karsten Lauritzen (V), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Tom Behnke (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 65 af 
Ole Hækkerup (S), Jeppe Mikkelsen (RV), Mette Boye (SF) og Pernille Skipper (EL)). 

3) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 35 [afstemning]:  - Forespørgsel til justitsministeren og social- og integrationsministeren om 
religionsfriheden i Danmark.  - Af Martin Henriksen (DF) m.fl. 

(Anmeldelse 21.02.2013. Fremme 26.02.2013. Forhandling 07.05.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 66 af Martin Henriksen (DF), 
Inger Støjberg (V), Thyra Frank (LA) og Tom Behnke (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 67 af Jacob Bjerregaard (S), Liv Holm 
Andersen (RV), Mette Boye (SF) og Christian Juhl (EL)). 

4) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 37 [afstemning]:  - Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse om 4-årsfristen i den 
lægelige videreuddannelse.  - Af Liselott Blixt (DF) m.fl. 

(Anmeldelse 20.03.2013. Fremme 02.04.2013. Forhandling 08.05.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 68 af Liselott Blixt (DF), 
Joachim B. Olsen (LA) og Benedikte Kiær (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 69 af Sophie Løhde (V), Flemming Møller Mortensen 
(S), Camilla Hersom (RV), Özlem Sara Cekic (SF) og Stine Brix (EL)). 

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 158: 

Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om 
ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. (Forenkling 
af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område).  - Af social- og 
integrations-ministeren (Karen Hækkerup).  - (Fremsættelse 27.02.2013. 1. behandling 15.03.2013. 
Betænkning 25.04.2013. 2. behandling 07.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 13:05 - For stemte 63 (S, RV, SF, EL og LA), imod stemte 46 (V, DF og KF), hverken for eller 
imod stemte 0.

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 159: 

Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov om højeste, 
mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og forskellige andre love. 
(Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark).  - Af social- og integrations-
ministeren (Karen Hækkerup).  - (Fremsættelse 27.02.2013. 1. behandling 15.03.2013. Betænkning 
25.04.2013. Ændringsforslag nr. 13 af 06.05.2013 uden for betænkningen af social- og 
integrationsministeren (Karen Hækkerup). 2. behandling 07.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. 
behandling). 

Kl. 13:06 - For stemte 100 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 8 (EL), hverken for eller 
imod stemte 0.

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 160: 

Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på 
det sociale område. (Kriminalpræventive sociale indsatser).  - Af social- og integrations-
ministeren (Karen Hækkerup).  - (Fremsættelse 27.02.2013. 1. behandling 15.03.2013. Betænkning 
25.04.2013. 2. behandling 07.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag 
nr. 1-3 af 07.05.2013 til 3. behandling af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup). 
(Omtrykt)). 

Kl. 13:07 - 107 har afgivet deres stemme. - [For stemte 107 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod 
stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.]

8) 3. behandling af lovforslag nr. L 181: 

Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Beskyttelse af børn og unge mod overgreb 
m.v.).  - Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).  - (Fremsættelse 13.03.2013. 1. 



behandling 20.03.2013. Betænkning 25.04.2013. 2. behandling 07.05.2013). 

Kl. 13:08 - Dette lovforslag er ligeledes enstemmigt vedtaget med 106 stemmer  - [For stemte 106 
(V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0].

9) 3. behandling af lovforslag nr. L 173: 

Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier. (Opbevaring af bekæmpelsesmidler ved salg, 
autorisationsordning for forhandlere, erhvervsmæssige brugere og rådgivere vedrørende 
bekæmpelsesmidler samt bødeskærpelse).  - Af miljøministeren (Ida Auken).  - (Fremsættelse 
28.02.2013. 1. behandling 12.03.2013. Betænkning 25.04.2013. 2. behandling 07.05.2013). 

Kl. 13:09 - For stemte 89 (V, S, RV, SF, EL og KF), imod stemte 18 (DF og LA), hverken for eller 
imod stemte 0.

10) 3. behandling af lovforslag nr. L 174: 

Forslag til lov om ændring af lov om forurenet jord. (Offentlig indsats over for jordforurening, der 
kan have skadelig virkning på vand eller natur, og nedlæggelse af Depotrådet m.v.). Af miljø-
ministeren (Ida Auken).  - (Fremsættelse 28.02.2013. 1. behandling 12.03.2013. Betænkning 
25.04.2013. 2. behandling 07.05.2013). 

Kl. 13:09 - For stemte 102 (V, S, DF, RV, SF, EL og KF), imod stemte 5 (LA), hverken for eller 
imod stemte 0.

11) 3. behandling af lovforslag nr. L 178: 

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Ændret anvendelse af ikke indløst pant, som 
kan indtægtsføres af et selskab m.v., der har eneret til at drive en pant- og returordning, og 
sikkerhedsstillelse for pant og gebyrer).  - Af miljøministeren (Ida Auken).  - Fremsættelse 
12.03.2013. 1. behandling 19.03.2013. Betænkning 02.05.2013. 2. behandling 07.05.2013). 

Kl. 13:10 - For stemte 58 (S, RV, SF og EL), imod stemte 50 (V, DF, LA og KF), hverken for eller 
imod stemte 0.

12) 3. behandling af lovforslag nr. L 192: 

Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vandløb og lov om forpligtende 
kommunale samarbejder og om ophævelse af lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale 
sagsbehandling på natur- og miljøområdet. (Forenklet indberetning af tilsynsresultater angående 
vandforsyningsanlæg, brugerbetaling ved administration af offentlige pumpelag og ophævelse af 
kvalitetsstyringsloven m.v.).  - Af miljøministeren (Ida Auken).  - (Fremsættelse 20.03.2013. 1. 
behandling 02.04.2013. Betænkning 02.05.2013. 2. behandling 07.05.2013. Lovforslaget optrykt 
efter 2. behandling). 

Kl. 13:11 - For stemte 106 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod 
stemte 0.

97. møde - Torsdag den 16. maj 2013 kl. 10.00

 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 27 [afstemning]: 

Forespørgsel til social- og integrationsministeren om retssikkerhed ved sager om socialt bedrageri. 

Af Finn Sørensen (EL) m.fl.  - (Anmeldelse 05.02.2013. Fremme 07.02.2013. Forhandling 14.05.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 70 
af Finn Sørensen (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 71 af Hans Andersen (V), Maja Panduro (S), Karin Nødgaard (DF), Liv Holm 



Andersen (RV), Anne Baastrup (SF), Thyra Frank (LA) og Benedikte Kiær (KF)). 

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 157: 

Forslag til lov om ændring af lov om regional statsforvaltning, lov om børns forsørgelse, lov om 
ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love som følge af ændret organisering af 
statsforvaltningerne. (Ændret organisering af statsforvaltningerne, regelforenklinger og 
omkostningsdækkende egenbetaling på det familieretlige område m.v.).  - Af økonomi- og 
indenrigsministeren (Margrethe Vestager).  - (Fremsættelse 27.02.2013. 1. behandling 15.03.2013. 
Betænkning 25.04.2013. 2. behandling 07.05.2013. Tillægsbetænkning 14.05.2013). 

Kl. 10:03 - For stemte 60 (S, RV, SF, EL og LA), imod stemte 47 (V, DF og KF), hverken for eller 
imod stemte 0.

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 137: 

Forslag til lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner.  - Af ministeren for 
forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard).  - (Fremsættelse 
06.02.2013. 1. behandling 22.02.2013. Betænkning 16.04.2013. 2. behandling 25.04.2013. 
Tillægsbetænkning 30.04.2013). 

Kl. 10:04 - For stemte 105 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod 
stemte 0.

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 138: 

Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og 
professionsbacheloruddannelser, lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående 
uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne og lov om forskningsrådgivning m.v. 
(Konsekvensændringer som følge af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutio-
ner).  - Af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard). 

(Fremsættelse 06.02.2013. 1. behandling 22.02.2013. Betænkning 16.04.2013. 2. behandling 
25.04.2013). 

Kl. 10:05 - For stemte 105 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod 
stemte 0.

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 175: 

Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.  - Af erhvervs- og vækstmini-
steren (Annette Vilhelmsen).  - (Fremsættelse 01.03.2013. 1. behandling 15.03.2013. Betænkning 
02.05.2013. (Omtrykt). 2. behandling 07.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 10:06 - For stemte 105 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod 
stemte 0.

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 152: 

Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, 
årsregnskabsloven og lov om Det Centrale Virksomhedsregister. (Indførelse af 
iværksætterselskaber, nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital, 
afskaffelse af muligheden for at stifte nye selskaber med begrænset ansvar omfattet af lov om visse 
erhvervsdrivende virksomheder m.v.).  - Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen). 



(Fremsættelse 27.02.2013. 1. behandling 14.03.2013. Betænkning 02.05.2013. 2. behandling 
07.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 10:07 - For stemte 105 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod 
stemte 0.

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 176: 

Forslag til lov om investeringsforeninger m.v.  - Af erhvervs- og vækstministeren (Annette 
Vilhelmsen).  - (Fremsættelse 01.03.2013. 1. behandling 15.03.2013. Betænkning 02.05.2013. 2. 
behandling 07.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 af 
13.05.2013 til 3. behandling af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen)). 

Kl. 10:08 - For stemte 104 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod 
stemte 0.

8) 3. behandling af lovforslag nr. L 177: 

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af 
forslag til lov om investeringsforeninger m.v. (Konsekvensrettelser i lyset af lov om 
investeringsforeninger m.v.).  - Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).  - 
(Fremsættelse 01.03.2013. 1. behandling 15.03.2013. Betænkning 02.05.2013. 2. behandling 
07.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 10:09 - For stemte 105 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod 
stemte 0.

9

9. møde -  Tirsdag den 21. maj 2013 kl. 13.00

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 44: 

Forespørgsel til skatteministeren om Camilla Vest-sagen. (Hasteforespørgsel) - Af Claus Hjort Frederiksen (V), Kristian Thulesen 
Dahl (DF), Ole Birk Olesen (LA) og Brian Mikkelsen (KF).  - (Anmeldelse 16.05.2013). 

2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 45: 

Forespørgsel til handels- og investeringsministeren om en forstærket dansk indsats på det internationale handelspolitiske område.  - 
Af Steen Gade (SF), Jakob Ellemann-Jensen (V), Jens Joel (S), Lone Loklindt (RV) og Lene Espersen (KF).  - (Anmeldelse 
16.05.2013). 

3) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 42 [afstemning]: 

Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om fremtidige energipolitiske initiativer. 

Af Steen Gade (SF), Lars Christian Lilleholt (V), Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Mikkel Dencker (DF), Rasmus Helveg Petersen 
(RV), Per Clausen (EL), Villum Christensen (LA) og Mike Legarth (KF).  - (Anmeldelse 25.04.2013. Fremme 30.04.2013. 
Forhandling 16.05.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 72 af Steen Gade (SF), Lars Christian Lilleholt (V), Pernille Rosenkrantz-Theil 
(S), Mikkel Dencker (DF), Rasmus Helveg Petersen (RV), Per Clausen (EL) og Mike Legarth (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 73 af 
Villum Christensen (LA)). 

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 100 A: 

Forslag til lov om ændring af lov om luftfart. (Ændring af Havarikommissionens opgaver). 

Af transportministeren (Henrik Dam Kristensen).  - (2. behandling 14.05.2013. Lovforslaget optrykt 
efter 2. behandling). 

Kl. 13:02 - For stemte 98 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 8 (EL), hverken for eller imod 
stemte 0.



5) 3. behandling af lovforslag nr. L 100 B: 

Forslag til lov om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer. 
(Omlægning af model for betaling for offentlige forretninger og tilsynsvirksomhed, indførelse af 
beredskabsbestemmelser samt navneændring af registreringsmyndighed).  - Af transportministeren 
(Henrik Dam Kristensen).  - (2. behandling 14.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 13:03 - [For stemte 106 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller 
imod stemte 0].

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 155: 

Forslag til lov om ændring af lov om en Cityring og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingssel-
skabet By & Havn I/S. (Afgrening fra Cityringen til Nordhavnen).  - Af transportministeren 
(Henrik Dam Kristensen).  - (Fremsættelse 27.02.2013. (Omtrykt). 1. behandling 12.03.2013. 
Betænkning 02.05.2013. 2. behandling 14.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 13:04 - [For stemte 107 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller 
imod stemte 0].

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 156: 

Forslag til lov om elektrificering af jernbanen.  - Af transportministeren (Henrik Dam 
Kristensen).  - (Fremsættelse 27.02.2013. 1. behandling 12.03.2013. Betænkning 02.05.2013. 2. 
behandling 14.05.2013). 

Kl. 13:05 - [For stemte 106 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller 
imod stemte 0].

8) 3. behandling af lovforslag nr. L 126: 

Forslag til lov om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed. (Revisorers uddannelse 
og certificering af revisorer i finansielle virksomheder m.v.).  - Af erhvervs- og vækstministeren 
(Annette Vilhelmsen).  - (Fremsættelse 30.01.2013. 1. behandling 05.02.2013. Betænkning 
02.05.2013. 2. behandling 16.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 13:05 - For stemte 102 (V, S, DF, RV, SF, EL og KF), imod stemte 5 (LA), hverken for eller 
imod stemte 0.

9) 3. behandling af lovforslag nr. L 153: 

Forslag til lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (Mere effektivt 
klagesystem på udbudsområdet og præcisering af retsvirkningerne af at anvende indkøbscentralers 
rammeaftaler).  - Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).  - (Fremsættelse 
27.02.2013. 1. behandling 14.03.2013. Betænkning 02.05.2013. 2. behandling 16.05.2013. 
Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 13:06 - For stemte 89 (V, S, RV, SF, EL og KF), imod stemte 18 (DF og LA), hverken for eller 
imod stemte 0.

10) 3. behandling af lovforslag nr. L 210: 

Forslag til lov om ændring af lov om en investeringsfond for Færøerne m.v. (Nedbringelse af 
fondens egenkapital til dækning af omkostninger til bortskaffelse af sprængstof ved Vágar 



Lufthavn).  - Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).  - (Fremsættelse 17.04.2013. 
1. behandling 25.04.2013. Betænkning 07.05.2013. 2. behandling 16.05.2013). 

Kl. 13:07 - [For stemte 106 (V, S, DF, RV, SF, EL, KF og LA), imod stemte 0, hverken for eller 
imod stemte 0.

11) 3. behandling af lovforslag nr. L 193: 

Forslag til lov om ændring af miljømålsloven. (Forenkling af planprocessen for Natura 2000-
planer og styrkelse af interessentinddragelse m.v.).  - Af miljøministeren (Ida Auken).  - 
(Fremsættelse 20.03.2013. 1. behandling 11.04.2013. Betænkning 08.05.2013. 2. behandling 
16.05.2013). 

Kl. 13:08 - [For stemte 106 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller 
imod stemte 0].

12) 3. behandling af lovforslag nr. L 136: 

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 
2/DANMARK A/S. (Ændrede must carry-regler, DR's adgang til sponsorering, de regionale TV 2-
virksomheders dækningsområder, afskaffelse af radiolicensen, genindførelse af forbud mod 
produktplacering og ophævelse af finansministerens bemyndigelse til at sælge aktierne i TV 
2/DANMARK A/S m.v. som led i gennemførelse af medieaftale for 2012-2014).  - Af kulturmin-
isteren (Marianne Jelved).  - (Fremsættelse 06.02.2013. 1. behandling 15.03.2013. Betænkning 
08.05.2013. 2. behandling 16.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 13:08 - For stemte 101 (V, S, DF, RV, SF, EL og KF), imod stemte 5 (LA), hverken for eller 
imod stemte 0.

101. møde - Torsdag den 23. maj 2013 kl. 10.00
1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 41:  - Forespørgsel til justitsministeren om sagsbehandlingstiderne på 
indfødsretsområdet.  - Af Jan E. Jørgensen (V), Christian Langballe (DF), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Mette Bock (LA) og Tom 
Behnke (KF).  - (Anmeldelse 16.04.2013). 

2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 39 [afstemning]:  - Forespørgsel til økonomi- og indenrigs-ministeren om skat på finansielle 
transaktioner.  - Af Frank Aaen (EL) og Nikolaj Villumsen (EL). 

(Anmeldelse 02.04.2013. Fremme 04.04.2013. Forhandling 21.05.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 74 af Frank Aaen (EL) og 
Nikolaj Villumsen (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 75 af Torsten Schack Pedersen (V), Dennis Flydtkjær (DF), Ole Birk Olesen 
(LA) og Brian Mikkelsen (KF)). 

3) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 44 [afstemning]:  - Forespørgsel til skatteministeren om Camilla Vest-sagen. 
(Hasteforespørgsel). - Af Claus Hjort Frederiksen (V), Kristian Thulesen Dahl (DF), Ole Birk Olesen (LA) og Brian 
Mikkelsen (KF).  - (Anmeldelse 16.05.2013. Fremme 21.05.2013. Forhandling - hasteforespørgsel 22.05.2013. Forslag til 
vedtagelse nr. V 76 af Claus Hjort Frederiksen (V), Dennis Flydtkjær (DF), Ole Birk Olesen (LA) og Brian Mikkelsen 
(KF). Forslag til vedtagelse nr. V 77 af Thomas Jensen (S), Andreas Steenberg (RV) og Mette Boye (SF)).

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 197:

Forslag til lov om ændring af lov om Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale 
Menneskerettighedsinstitution og lov om Dansk Institut for Internationale Studier. (Udvidelse af 
Institut for Menneskerettigheders bestyrelse med 1 medlem udpeget af Grønlands Råd for 
Menneskerettigheder og ændring af kompetence til at udpege medlemmer til Dansk Institut for 
Internationale Studiers bestyrelse).  - Af udenrigsministeren (Villy Søvndal).  - (Fremsættelse 
20.03.2013. 1. behandling 09.04.2013. Betænkning 07.05.2013. 2. behandling 21.05.2013). 

Kl. 10:04 - [For stemte 107 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller 
imod stemte 0].



5) 3. behandling af lovforslag nr. L 190: 

Forslag til lov om ændring af integrationsloven og lov om ansvaret for og styringen af den aktive 
beskæftigelsesindsats. (Tilbud om en integrationsplan, helbredsmæssig vurdering af nyankomne 
flygtninge m.v.).  - Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).  - (Fremsættelse 
20.03.2013. 1. behandling 02.04.2013. Betænkning 07.05.2013. 2. behandling 21.05.2013). 

Kl. 10:05 - For stemte 62 (S, RV, SF, EL og LA), imod stemte 46 (V, DF og KF), hverken for eller 
imod stemte 0.

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 202: 

Forslag til lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v. (Gennemførelse af omarbejdet 
forordning om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det 
civil- og handelsretlige område m.v.).  - Af justitsministeren (Morten Bødskov).  - (Fremsættelse 
03.04.2013. 1. behandling 11.04.2013. Betænkning 16.05.2013. 2. behandling 21.05.2013). 

Kl. 10:06 - For stemte 95 (V, S, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 13 (DF), hverken for eller 
imod stemte 0.

7) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 58: 

Forslag til folketingsbeslutning om en selvfinansierende etableringsordning for yngre fiskere. 

Af Thomas Danielsen (V), René Christensen (DF), Mette Bock (LA) og Lene Espersen (KF). 

(Fremsættelse 05.02.2013. 1. behandling 14.03.2013. Betænkning 08.05.2013). 

Kl. 10:07 - For stemte 51 (V, DF, LA og KF), imod stemte 56 (S, RV, SF og EL), hverken for eller 
imod stemte 0. - Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet.

8) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 60: 

Forslag til folketingsbeslutning om en undersøgelse af muligheden for oprettelse af et 
partnerselskab mellem Danmark og Grønland om udvikling af den grønlandske undergrund. 

Af Kristian Thulesen Dahl (DF) og Lars Barfoed (KF) m.fl.  - (Fremsættelse 05.02.2013. 1. 
behandling 25.04.2013. Betænkning 14.05.2013. (Omtrykt)). 

Kl. 10:08 - For stemte 47 (V, DF, 1 LA (ved en fejl) og KF), imod stemte 61 (S, DF, SF, EL og LA), 
hverken for eller imod stemte 0. - Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet.

103. møde - Tirsdag den 28. maj 2013 kl. 13.00

 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 41 [afstemning]:  - Forespørgsel til justitsministeren om sagsbehandlingstiderne på 
indfødsretsområdet.  - Af Jan E. Jørgensen (V), Christian Langballe (DF), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Mette Bock (LA) og Tom 
Behnke (KF).  - (Anmeldelse 16.04.2013. Fremme 23.05.2013. Forhandling 24.05.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 78 af Jan E. 
Jørgensen (V), Mette Bock (LA) og Tom Behnke (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 79 af Lennart Damsbo-Andersen (S), Zenia 
Stampe (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 80 af Christian 
Langballe (DF)). 

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 151: 

Forslag til lov om finansielle rådgivere.  - Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen). 



(Fremsættelse 27.02.2013. 1. behandling 14.03.2013. Betænkning 16.05.2013. 2. behandling 
23.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 13:02 - For stemte 108 (V, S, DF, RV, SF, 2 LA (ved en fejl) og KF), imod stemte 3 (LA), 
hverken for eller imod stemte 0.

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 154 A: 

Forslag til lov om ændring af søloven og forskellige andre love. (Skærpede 
sejladssikkerhedsmæssige krav i arktiske farvande, styrkelse af søfarendes retsstilling ved 
sørøveri, justering af skibsregistreringsreglerne, gennemførelse af konventionen om aftaler for 
international transport af gods helt eller delvis til søs, gennemførelse af ændringsprotokol til 
konventionen om ansvar for forureningsskade opstået i forbindelse med søtransport af farlige og 
forurenende stoffer og nedlæggelse af Dykkerrådet).  - Af erhvervs- og vækstministeren (Annette 
Vilhelmsen).  - (2. behandling 23.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 13:03 - [For stemte (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod 
stemte 0].

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 154 B: 

Forslag til lov om ændring af søloven. (Modernisering af skibsregistreringsreglerne).  - Af 
erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).  - (2. behandling 23.05.2013. Lovforslaget 
optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 13:04 - For stemte 103 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 8 (EL), hverken for eller 
imod stemte 0.

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 172: 

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og vævsloven. (Aktindsigt, levende donors samtykke 
til donation, sterilisation samt definitionspræciseringer i vævsloven).  - Af ministeren for sundhed 
og forebyggelse (Astrid Krag).  - (Fremsættelse 28.02.2013. 1. behandling 12.03.2013. Betænkning 
14.05.2013. 2. behandling 21.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 13:04 - For stemte 98 (V, S, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 13 (DF), hverken for eller 
imod stemte 0.

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 195: 

Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Flere oplysninger i 
Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) og ændring af fristen for at anmelde ændringer 
heri, hjemmel til administrative bødeforelæg m.v.).  - Af beskæftigelsesministeren (Mette 
Frederiksen).  - (Fremsættelse 20.03.2013. 1. behandling 04.04.2013. Betænkning 15.05.2013. 2. 
behandling 23.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 13:05 - For stemte 107 (V, S, DF, RV, SF, EL og KF), imod stemte 5 (LA), hverken for eller 
imod stemte 0.

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 203: 

Forslag til lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktions-
processer.  - Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard).  - (Fremsættelse 
03.04.2013. 1. behandling 09.04.2013. Betænkning 16.05.2013. 2. behandling 23.05.2013. 



Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 13:06 - For stemte 106 (V, S, DF, RV, SF, EL og KF), imod stemte 5 (LA), hverken for eller 
imod stemte 0.

8) 3. behandling af lovforslag nr. L 128 A: 

Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forhøjelse af gebyrer for udstedelse af kørekort 
m.v.).  - Af justitsministeren (Morten Bødskov).  - (2. behandling 23.05.2013. Lovforslaget optrykt 
efter 2. behandling). 

Kl. 13:07 - For stemte 58 (S, RV, SF og EL), imod stemte 54 (V, DF, LA og KF), hverken for eller 
imod stemte 0.

9) 3. behandling af lovforslag nr. L 128 B: 

Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Ændring af sanktionssystemet for overtrædelser af 
reglerne om kontrolapparatet m.v.).  - Af justitsministeren (Morten Bødskov).  - (2. behandling 
23.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 13:07 - For stemte 76 (S, DF, RV, SF, EL og LA), imod stemte 35 (V og KF), hverken for eller 
imod stemte 0.

10) 3. behandling af lovforslag nr. L 133: 

Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens 
uddannelsesstøtte. (Udvidet mulighed for prøveløsladelse og fodlænkeafsoning, SU i 
skoleperioder under uddannelsen til fængselsbetjent m.v.).  - Af justitsministeren (Morten 
Bødskov).  - (Fremsættelse 31.01.2013. 1. behandling 07.02.2013. Betænkning 07.05.2013. 2. 
behandling 23.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 13:08 - For stemte 68 (S, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 42 (V og DF), hverken for eller 
imod stemte 0.

11) 3. behandling af lovforslag nr. L 165: 

Forslag til lov om Offerfonden.  - Af justitsministeren (Morten Bødskov).  - (Fremsættelse 
28.02.2013. 1. behandling 19.03.2013. Betænkning 07.05.2013. 2. behandling 23.05.2013). 

Kl. 13:09 - For stemte 58 (S, RV, SF og EL ), imod stemte 53 (V, DF, LA og KF), hverken for eller 
imod stemte 0.

12) 3. behandling af lovforslag nr. L 166: 

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. 
(Udvidelse af ordning om underretning af forurettede og styrkelse af rammerne for behandling af 
ansøgninger om offererstatning).  - Af justitsministeren (Morten Bødskov).  - (Fremsættelse 
28.02.2013. 1. behandling 19.03.2013. Betænkning 07.05.2013. 2. behandling 23.05.2013). 

Kl. 13:09 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 110 stemmer (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og 
KF) 



13) 3. behandling af lovforslag nr. L 183 A:

Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Tempo 100-busser på motorvej).  - Af justits-
ministeren (Morten Bødskov).  - (2. behandling 23.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. 
behandling). 

Kl. 13:10 - For stemte 102 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 8 (EL), hverken for eller 
imod stemte 0.

14) 3. behandling af lovforslag nr. L 183 B: 

Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Civile prøvesagkyndige i politiet).  - Af justits-
ministeren (Morten Bødskov).  - (2. behandling 23.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. 
behandling). 

Kl. 13:11 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 110 stemmer (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og 
KF) 

15) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 9: 

Forslag til folketingsbeslutning om indgåelse af aftaler om foranstaltninger til sikring af effektiv 
udmøntning af afsoning i hjemlandet, efterforskning og kriminalitetsforebyggelse.  - Af Karsten 
Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Tom Behnke (KF).  - (Frem-
sættelse 09.10.2012. 1. behandling 22.11.2012. Betænkning 16.05.2013). 

Kl. 13:12 - For stemte 53 (V, DF, LA og KF), imod stemte 59 (S, RV, SF og EL), hverken for eller 
imod stemte 0. - Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet.

16) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 40: 

Forslag til folketingsbeslutning om en acontoerstatning til ofre for kriminalitet.  - Af Peter Skaarup 
(DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Tom Behnke (KF) m.fl.  - (Fremsættelse 18.12.2012. 1. 
behandling 26.02.2013. Betænkning 07.05.2013). 

Kl. 13:13 - For stemte 53 (V, DF, LA og KF), imod stemte 58 (S, RV, SF og EL), hverken for eller 
imod stemte 0. - Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet.

105. møde - Torsdag den 30. maj 2013 kl. 10.00

 

1) 3. behandling af lovforslag nr. L 184: 

Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven. (Gebyr for anmeldelse af fusioner).  - Af 
erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).  - (Fremsættelse 13.03.2013. 1. behandling 
04.04.2013. Betænkning 16.05.2013. 2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. 
behandling). 

Kl. 10:01 - For stemte 77 (S, DF, RV, SF og EL), imod stemte 40 (V, LA og KF), hverken for eller 
imod stemte 0.

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 187: 

Forslag til lov om Danpilot.  - Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).  - (Frem-
sættelse 20.03.2013. 1. behandling 04.04.2013. Betænkning 16.05.2013. 2. behandling 28.05.2013. 



Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 10:01 - For stemte 75 (S, DF, RV, SF og LA), imod stemte 41 (V, EL og KF), hverken for eller 
imod stemte 0.

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 182: 

Forslag til lov om ændring af lov om menighedsråd. (Bedre samarbejdsmuligheder, lempelse af 
udvalgsstrukturen, nye regler om fælles menighedsråd, forenkling af arbejdsgange m.v.). 

Af ministeren for ligestilling og kirke (Manu Sareen).  - (Fremsættelse 13.03.2013. 1. behandling 
20.03.2013. Betænkning 08.05.2013. 2. behandling 23.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. 
behandling). 

Kl. 10:02 - For stemte 108 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod 
stemte 8 (EL).

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 188: 

Forslag til lov om ændring af lov om frikommuner. (Yderligere forsøgsmuligheder for frikommu-
nerne).  - Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager).  - (Fremsættelse 20.03.2013. 1. 
behandling 05.04.2013. Betænkning 16.05.2013. 2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt 
efter 2. behandling). 

Kl. 10:03 - For stemte 102 (V, S, DF, RV, SF og LA), imod stemte 13 (EL og KF), hverken for eller 
imod stemte 0.

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 171 A: 

Forslag til lov om ændring af gymnasieloven, hf-loven og lov om uddannelserne til højere 
handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx). (Harmonisering af klageadgang). 

Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini).  - (2. behandling 28.05.2013. 
Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 10:04 - For stemte 110 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 8 (EL), hverken for eller 
imod stemte 0.

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 171 B: 

Forslag til lov om ændring af gymnasieloven, hf-loven og lov om uddannelserne til højere 
handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx). (Øget mulighed for at hæve faget 
matematik til B-niveau i stx-uddannelsen m.v.).  - Af børne- og undervisningsministeren 
(Christine Antorini).  - (2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 10:04 - [For stemte 115 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller 
imod stemte 0.]

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 213: 

Forslag til lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. (Muligheder 
for at afbryde uddannelsen, optag af elever, ændret visitation, afklaringsforløb, praktik m.v.). 

Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini).  - (Fremsættelse 25.04.2013. 1. 
behandling 02.05.2013. Betænkning 21.05.2013. 2. behandling 28.05.2013). 



Kl. 10:05 - For stemte 108 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 8 (EL), hverken for eller 
imod stemte 0.

8) 3. behandling af lovforslag nr. L 135: 

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og 
ligningsloven. (Rammer for kystnære havvindmøller og revision af værditabs- og 
køberetsordningerne m.v.).  - Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard). 

(Fremsættelse 06.02.2013. 1. behandling 19.02.2013. Betænkning 16.05.2013. 2. behandling 
28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 af 29.05.2013 til 3. 
behandlingen af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard)). 

Kl. 10:07 - For stemte 110 (V, S, DF, RV, SF, EL og KF), imod stemte 5 (LA), hverken for eller 
imod stemte 0.

9) 3. behandling af lovforslag nr. L 150: 

Forslag til lov om ændring af byggeloven og lov om bygnings- og boligregistrering. (Indførelse af 
mål for sagsbehandlingstiden for byggesager (servicemål), indførelse af en certificeringsordning 
for transportable konstruktioner, øget mulighed for indhentning af oplysninger i forhold til 
forebyggelse af ulykker i bygninger m.v. og udvidet registrering af varmeinstallationer m.v. i 
medfør af lov om bygnings- og boligregistrering m.v.).  - Af klima-, energi- og bygningsministeren 
(Martin Lidegaard).  - (Fremsættelse 20.02.2013. 1. behandling 28.02.2013. Betænkning 
16.05.2013. 2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 10:07 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 115 stemmer Partier mangler

10) 3. behandling af lovforslag nr. L 209: 

Forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.  - Af beskæftigelses-
ministeren (Mette Frederiksen).  - (Fremsættelse 17.04.2013. 1. behandling 23.04.2013. 
Betænkning 22.05.2013. 2. behandling 28.05.2013). 

Kl. 10:23 - For stemte 110 (V, S, DF, RV, SF, EL og KF), imod stemte 5 (LA), hverken for eller 
imod stemte 0.

11) 3. behandling af lovforslag nr. L 161: 

Forslag til lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET).  - Af justitsministeren (Morten Bødskov). 

(Fremsættelse 27.02.2013. 1. behandling 14.03.2013. Betænkning 16.05.2013. 2. behandling 
28.05.2013). 

Kl. 10:24 - For stemte 107 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 9 (EL), hverken for eller 
imod stemte 0.

12) 3. behandling af lovforslag nr. L 162: 

Forslag til lov om ændring af lov om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets 
efterretningstjenester. (Styrkelse af den parlamentariske kontrol og indsigt).  - Af justitsmini-
steren (Morten Bødskov).  - (Fremsættelse 27.02.2013. 1. behandling 14.03.2013. Betænkning 
16.05.2013. 2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 10:25 - For stemte 108 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 8 (EL), hverken for eller 



imod stemte 0.

13) 3. behandling af lovforslag nr. L 163: 

Forslag til lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).  - Af forsvarsministeren (Nick Hækkerup). 

(Fremsættelse 27.02.2013. 1. behandling 19.03.2013. Betænkning 23.05.2013. 2. behandling 
28.05.2013. Lovforslaget optrykt

Kl. 10:25 - For stemte 106 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 7 (EL), hverken for eller 
imod stemte 0.

107. møde - Mandag den 3. juni 2013 kl. 10.00
1) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:  - Godkendelse af stedfortræder som ordinært medlem af Folketinget for Lykke Friis 
(V). 

2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 45 [afstemning]:  - Forespørgsel til handels- og investeringsministeren om en forstærket dansk 
indsats på det internationale handelspolitiske område.  - Af Steen Gade (SF), Jakob Ellemann-Jensen (V), Jens Joel (S), Lone 
Loklindt (RV) og Lene Espersen (KF).  - (Anmeldelse 16.05.2013. Fremme 21.05.2013. Forhandling 31.05.2013. Forslag til 
vedtagelse nr. V 83 af Steen Gade (SF), Jakob Ellemann-Jensen (V), Jens Joel (S), Hans Kristian Skibby (DF), Lone Loklindt (RV) 
og Per Stig Møller (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 85 af Mette Bock (LA). Forslag til vedtagelse nr. V 84 af Nikolaj Villumsen 
(EL)). 

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 208 A: 

Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder. (Forstærket 
indsats mod uroligheder i forbindelse med fodboldkampe).  - Af justitsministeren (Morten 
Bødskov).  - (2. behandling 30.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 10:03 - For stemte 96 (V, S, DF, SF og KF), imod stemte 13 (EL og LA), hverken for eller imod 
stemte 0.

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 208 B: 

Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder. (Sikkerheds-
mæssig afvikling af bestemte idrætsbegivenheder).  - Af justitsministeren (Morten Bødskov). 

(2. behandling 30.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1-3 af 
31.05.2013 til 3. behandlingen af justitsministeren (Morten Bødskov)). 

Kl. 10:04 - For stemte 76 (S, DF, RV, SF, EL og KF), imod stemte 33 (V, LA), hverken for eller 
imod stemte 0.

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 141: 

Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om tilhold, opholdsforbud og 
bortvisning og lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. (Seksualforbrydelser). 

Af justitsministeren (Morten Bødskov).  - (Fremsættelse 06.02.2013. 1. behandling 22.02.2013. 
Betænkning 23.05.2013. 2. behandling 28.05.2013). 

Kl. 10:09 - For stemte 72 (S, DF, RV, SF og EL), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 39 
(V, LA og KF).



6) 3. behandling af lovforslag nr. L 142: 

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- 
og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af 
lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse). 

Af justitsministeren (Morten Bødskov).  - (Fremsættelse 06.02.2013. 1. behandling 22.02.2013. 
Betænkning 23.05.2013. 2. behandling 30.05.2013). 

Kl. 10:10 - For stemte 97 (V, S, DF, RV, SF og KF), imod stemte 13 (EL og LA), hverken for eller 
imod stemte 0.

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 164: 

Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love. (Styrket indsats 
over for økonomisk kriminalitet).  - Af justitsministeren (Morten Bødskov).  - (Fremsættelse 
28.02.2013. 1. behandling 19.03.2013. Betænkning 23.05.2013. 2. behandling 30.05.2013. 
Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 10:11 - For stemte 105 (V, S, DF, RV, SF, EL og KF), imod stemte 5 (LA), hverken for eller 
imod stemte 0.

8) 3. behandling af lovforslag nr. L 211: 

Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.  - Af justitsministeren (Morten Bødskov).  - 
(Fremsæt-telse 19.04.2013. 1. behandling 25.04.2013. Betænkning 23.05.2013. 2. behandling 
30.05.2013. Tillægsbetænkning 31.05.2013). 

Kl. 10:47 - For stemte 95 (V, S, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 13 (DF), hverken for eller 
imod stemte 0.

9) 3. behandling af lovforslag nr. L 200 A: 

Forslag til lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. (Ændringer 
vedrørende forsvarets uddannelser).  - Af forsvarsministeren (Nick Hækkerup).  - (2. behandling 
30.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 31.05.2013). 

Kl. 10:48 - [For stemte 109 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller 
imod stemte 0.]

10) 3. behandling af lovforslag nr. L 200 B: 

Forslag til lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. (Ændringer af 
organiseringen af ledelsen af forsvaret).  - Af forsvarsministeren (Nick Hækkerup).  - (2. 
behandling 30.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 31.05.2013). 

Kl. 11:54 - For stemte 55 (S, RV, SF og El), imod stemte 45 (V, DF og KF), hverken for eller 
imod stemte 5 (LA).

11) 3. behandling af lovforslag nr. L 214: 

Forslag til lov om ændring af lov om kolonihaver. (Udlejning af arealer til kolonihaveformål under 
markedsprisen og efter venteliste og ændring af ikkevarige kolonihaveområder til varige m.v.). 



Af miljøministeren (Ida Auken).  - (Fremsættelse 25.04.2013. 1. behandling 02.05.2013. 
Betænkning 23.05.2013. 2. behandling 30.05.2013). 

Kl. 11:55 - For at stemte 69 (S, DF, RV, SF og EL), imod stemte 37 (V, LA og KF), hverken for eller 
imod stemte 0.

12) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 97: 

Forslag til folketingsbeslutning om en konsekvent linje over for asylansøgere, der begår kriminalitet 
i Danmark.  - Af Martin Henriksen (DF) m.fl.  - (Fremsættelse 03.04.2013. 1. behandling 
02.05.2013. Betænkning 30.05.2013). 

Kl. 11:56 - For stemte 13 (DF), imod stemte 88 (V, S, RV, SF, EL, KF), hverken for eller imod 
stemte 5 (LA). - Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet.

13) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 64: 

Forslag til folketingsbeslutning om at sikre, at den nuværende frist for sletning af fingeraftryk i 
Danmark bibeholdes.  - Af Peter Skaarup (DF) og Tom Behnke (KF) m.fl. (Omtrykt).  - (Fremsæt-
telse 19.02.2013. 1. behandling 23.04.2013. Betænkning 30.05.2013). 

Kl. 11:56 - For stemte 45 (V, DF og KF), imod stemte 62 (S, RV, SF, EL og LA), hverken for eller 
imod stemte 0. - Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet.

14) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 69: 

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af forældelsesfristen i pædofilisager.  - Af Peter 
Skaarup (DF) m.fl.  - (Fremsættelse 26.02.2013. 1. behandling 23.04.2013. Betænkning 
07.05.2013). 

Kl. 11:57 - For stemte 50 (V, DF, KF og LA), imod stemte 56 (S, RV, SF og EL), hverken for eller 
imod stemte 0. - Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet.

15) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 54: 

Forslag til folketingsbeslutning om forhøjelse af straffen i sager om ærekrænkelse.  - Af Peter 
Skaarup (DF), Preben Bang Henriksen (V), Tom Behnke (KF) m.fl.  - (Fremsættelse 25.01.2013. 1. 
behandling 07.05.2013. Betænkning 16.05.2013). 

Kl. 11:58 - For stemte 45 (V, DF og KF), imod stemte 62 (S, RV, SF, EL og LA), hverken for eller 
imod stemte 0. - Forslag til folketingsbeslutning er forkastet.

16) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 73: 

Forslag til folketingsbeslutning om udvidelse af rockerloven.  - Af Peter Skaarup (DF) og Tom 
Behnke (KF) m.fl.  - (Fremsættelse 12.03.2013. 1. behandling 21.05.2013. Betænkning 
23.05.2013). 

Kl. 11:58 - For stemte 18 (DF og KF), imod stemte 89 (V, S, RV, SF, EL og LA), hverken for eller 
imod stemte 0.

17) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 78: 

Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en undersøgelseskommission vedrørende Morten 



Storms aktiviteter for PET og andre vestlige efterretningstjenester.  - Af Pernille Skipper (EL) m.fl. 

(Fremsættelse 14.03.2013. 1. behandling 03.05.2013. Betænkning 30.05.2013). 

Kl. 11:59 - For stemte 8 (EL), imod stemte 93 (V, S, DF, RV, SF og KF), hverken for eller imod 
stemte 5 (LA). - Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet.

18) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 116: 

Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af transkønnede fra sygdomslisten over psykiske 
lidelser.  - Af Stine Brix (EL) og Jørgen Arbo-Bæhr (EL).  - (Fremsættelse 10.04.2013. 1. 
behandling 17.05.2013. Betænkning 30.05.2013). 

Forslagsstillerne har meddelt mig, at de ønsker at tage forslaget tilbage.

(Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af transkønnede fra sygdomslisten over psykiske 
lidelser. (Beslutningsforslag nr. B 116)).

Ønsker nogen at optage forslaget? Ønsker nogen at optage forslaget? Forslagsstillerne har bedt om, 
at forslaget trækkes tilbage, da indholdet er ændret fundamentalt efter forslagsstillernes mening. Er 
der nogen, der ønsker at optage forslaget?

Da det ikke er tilfældet, er forslaget bortfaldet.

108. møde - Tirsdag den 4. juni 2013 kl. 9.00

 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 144: 

Forslag til lov om offentlighed i forvaltningen.  - Af justitsministeren (Morten Bødskov). 

(Fremsættelse 07.02.2013. 1. behandling 26.02.2013. Betænkning 28.05.2013. 2. behandling 
30.05.2013. Tillægsbetænkning 03.06.2013). 

Kl. 13:32 - For stemte 99 (V, S, RV, SF og KF), imod stemte 42 (DF, EL og LA), hverken for eller 
imod stemte 0.

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 145: 

Forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven. (Ændringer i lyset af lov om 
offentlighed i forvaltningen).  - Af justitsministeren (Morten Bødskov).  - (Fremsættelse 
07.02.2013. 1. behandling 26.02.2013. Betænkning 28.05.2013. 2. behandling 30.05.2013). 

Kl. 13:33 - For stemte 99 (V, S, RV, SF og KF), imod stemte 39 (DF, EL og LA), hverken for eller 
imod stemte 0.

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 146: 

Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om aktindsigt m.v. 
(Konsekvensændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen og af ændringer i 
forvaltningsloven og retsplejeloven).  - Af justitsministeren (Morten Bødskov).  - (Fremsættelse 
07.02.2013. 1. behandling 26.02.2013. Betænkning 28.05.2013. 2. behandling 30.05.2013). 

Kl. 13:34 - For stemte 99 (V, S, RV, SF og KF), imod stemte 41 (DF, EL og LA), hverken for eller 
imod stemte 0.



4) 3. behandling af lovforslag nr. L 186: 

Forslag til lov om ændring af lov om Statstidende. (Bemyndigelse til at fastsætte regler om 
obligatorisk digital levering af meddelelser til optagelse i Statstidende).  - Af finansministeren 
(Bjarne Corydon).  - (Fremsættelse 13.03.2013. 1. behandling 04.04.2013. Betænkning 16.05.2013. 
2. behandling 31.05.2013). 

Kl. 13:34 - For stemte 113 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod 
stemte 0.

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 198: 

Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, 
anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder. (Overgang til obligatorisk 
digital selvbetjening for borgere, for så vidt angår ansøgning om økonomisk fripladstilskud, 
meddelelse om valg af læge, ansøgning om navngivning og navneændring, indgivelse af erklæring 
om faderskab, anmeldelse af cykeltyveri m.v.).  - Af finansministeren (Bjarne Corydon).  - (Frem-
sættelse 20.03.2013. 1. behandling 04.04.2013. Betænkning 16.05.2013. 2. behandling 31.05.2013). 

Kl. 13:35 - For stemte 100 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 8 (EL), hverken for eller 
imod stemte 0.

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 179: 

Forslag til lov om ophævelse af lov om anvendelse af Christianiaområdet.  - Af klima-, energi- 
og bygningsministeren (Martin Lidegaard).  - (Fremsættelse 13.03.2013. 1. behandling 09.04.2013. 
Betænkning 23.05.2013. 2. behandling 28.05.2013). 

Kl. 13:40 - For stemte 96 (V, S, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 13 (DF), hverken for eller 
imod stemte 0.

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 180: 

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og 
retsplejeloven. (Gennemførelse af bestemmelser i forordning om integritet og gennemsigtighed på 
engrosenergimarkederne (REMIT-forordningen) om beføjelser, sanktioner og offentliggørelse samt 
udrulning af fjernaflæste elmålere m.v.).  - Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin 
Lidegaard).  - (Fremsættelse 13.03.2013. 1. behandling 19.03.2013. Betænkning 08.05.2013. 2. 
behandling 23.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 og 2 af 
03.06.2013 til 3. behandling af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard)). 

Kl. 13:41 - For stemte 106 (V, S, DF, RV, SF, EL, KF og 1 LA (ved en fejl)), imod stemte 4 (LA), 
hverken for eller imod stemte 0.

8) 3. behandling af lovforslag nr. L 185: 

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Forbud mod fremme af 
terrorisme i programvirksomhed m.v.).  - Af kulturministeren (Marianne Jelved).  - (Fremsættelse 
13.03.2013. 1. behandling 02.04.2013. Betænkning 22.05.2013. 2. behandling 31.05.2013). 

Kl. 13:42 - For stemte 98 (V, S, DF, RV, SF og KF), imod stemte 13 (EL og LA), hverken for eller 
imod stemte 0.



9) 3. behandling af lovforslag nr. L 212: 

Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Ny klagestruktur 
på skatteområdet og ændringer som følge af idriftsættelsen af Ét Fælles Inddrivelsessystem m.v.). 

Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).  - (Fremsættelse 24.04.2013. 1. behandling 14.05.2013. 
Betænkning 29.05.2013. 2. behandling 31.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 13:43 - For stemte 92 (V, S, RV, SF, EL og KF), imod stemte 18 (DF og LA), hverken for eller 
imod stemte 0.

10) 3. behandling af lovforslag nr. L 191: 

Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. (Udvidelse 
af sælgerens oplysningsforpligtelse ved salg af andelsboliger og indførelse af karensperiode for 
anvendelse af valuarvurdering og offentlig vurdering ved værdiansættelse af foreningens ejendom 
m.v.).  - Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).  - (Fremsættelse 20.03.2013. 
1. behandling 05.04.2013. Betænkning 29.05.2013. 2. behandling 31.05.2013. Lovforslaget optrykt 
efter 2. behandling). 

Kl. 13:43 - For stemte 60 (S, RV, SF og EL), imod stemte 50 (V, DF, LA og KF), hverken for eller 
imod stemte 0.

11) 3. behandling af lovforslag nr. L 205: 

Forslag til lov om socialtilsyn.  - Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).  - (Frem-
sættelse 10.04.2013. 1. behandling 16.04.2013. Betænkning 23.05.2013. 2. behandling 31.05.2013. 
Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 13:44 - [For stemte 110 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller 
imod stemte 0].

12) 3. behandling af lovforslag nr. L 206: 

Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det 
sociale område og lov om forpligtende kommunale samarbejder. (Konsekvensændringer som 
følge af lov om socialtilsyn m.v.).  - Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup). 

(Fremsættelse 10.04.2013. 1. behandling 16.04.2013. Betænkning 23.05.2013. 2. behandling 
31.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 13:45 - [For stemte 108 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller 
imod stemte 0].

13) 3. behandling af lovforslag nr. L 207: 

Forslag til lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. 
(Medmoderskab m.v.).  - Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).  - (Fremsættelse 
10.04.2013. 1. behandling 16.04.2013. Betænkning 23.05.2013. 2. behandling 31.05.2013). 

Kl. 13:45 - For stemte 93 (V, S, RV, SF, EL, LA og Benedikte Kiær (KF)), imod stemte 17 (DF og 
KF), hverken for eller imod stemte 0.

14) 3. behandling af lovforslag nr. L 194: 



Forslag til lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende.  - Af beskæftigelses-
ministeren (Mette Frederiksen).  - (Fremsættelse 20.03.2013. 1. behandling 04.04.2013. Betænk-
ning 22.05.2013. 2. behandling 30.05.2013). 

Kl. 13:46 - For stemte 58 (S, RV, SF og EL), imod stemte 50 (V, DF, LA og KF), hverken for eller 
imod stemte 0.

15) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 89: 

Forslag til folketingsbeslutning om, at udlændinge i Danmark skal arbejde på danske løn- og 
ansættelsesvilkår.  - Af Bent Bøgsted (DF) m.fl.  - (Fremsættelse 02.04.2013. 1. behandling 
23.05.2013. Betænkning 29.05.2013). 

Kl. 13:47 - For stemte 13 (DF), imod stemte 96 (V, S, RV, SF, EL , LA og KF), hverken for eller 
imod stemte 0. - Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet.

16) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 106: 

Forslag til folketingsbeslutning om ret til supplerende dagpenge i 52 uger.  - Af Christian Juhl (EL) 
m.fl.  - (Fremsættelse 05.04.2013. 1. behandling 23.05.2013. Betænkning 29.05.2013). 

Kl. 13:48 - For stemte 8 (EL), imod stemte 102 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), hverken for eller 
imod stemte 0. - Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet.

17) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 113: 

Forslag til folketingsbeslutning om ret til en 4-årsdagpengeperiode.  - Af Christian Juhl (EL) m.fl. 

(Fremsættelse 09.04.2013. 1. behandling 23.05.2013. Betænkning 29.05.2013). 

Kl. 13:48 - For stemte 8 (EL), imod stemte 102 (V, S, DF, RV, SF, LA, og KF), hverken for eller 
imod stemte 0. - Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet.

18) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 114: 

Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af genoptjeningskravet for ret til dagpenge. 

Af Christian Juhl (EL) m.fl.  - (Fremsættelse 09.04.2013. 1. behandling 23.05.2013. Betænkning 
29.05.2013). 

Kl. 13:49 - For stemte 8 (EL), imod stemte 102 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), hverken for eller 
imod stemte 0. - Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet.

19) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 122: 

Forslag til folketingsbeslutning om et dyreværnspoliti.  - Af Dennis Flydtkjær (DF) m.fl. (Fremsæt-
telse 16.04.2013. 1. behandling 17.05.2013. Betænkning 30.05.2013). 

Kl. 13:50 - For stemte 13 (DF), imod stemte 96 (V, S, RV, SF, EL, LA og KF), hverken for eller 
imod stemte 0. - Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet.

20) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 1:  - Forslag til folketingsbeslutning om 
akuthuse til stofmisbrugere.  - Af Tom Behnke (KF) m.fl.  - (Fremsættelse 03.10.2012. 1. 



behandling 11.12.2012. Betænkning 28.05.2013). 

Kl. 13:50 - For stemte 23 (DF, LA og KF), imod stemte 86 (V, S, RV, SF og EL), hverken for eller 
imod stemte 0. - Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet.

21) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 72: 

Forslag til folketingsbeslutning om afdækning af de økonomiske konsekvenser forbundet med 
indvandringen.  - Af Martin Henriksen (DF) m.fl.  - (Fremsættelse 28.02.2013. 1. behandling 
16.04.2013. Betænkning 22.05.2013). 

Kl. 13:53 - For stemte 50 (V, DF, LA og KF), imod stemte 59 (S, RV, SF og EL), hverken for eller 
imod stemte 0. - Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet.

22) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 62: 

Forslag til folketingsbeslutning om klare regler for definitionen af enlige forsørgere og enlige 
pensionister.  - Af Finn Sørensen (EL) m.fl.  - (Fremsættelse 08.02.2013. 1. behandling 14.05.2013. 
Betænkning 30.05.2013). 

Kl. 13:59 - For stemte 13 (EL og LA), imod stemte 95 (V, S, DF, RV, SF og KF), hverken for eller 
imod stemte 0. - Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet.

23) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 93: 

Forslag til folketingsbeslutning om, at flygtninge skal have ret til fuld folkepension.  - Af Finn 
Sørensen EL (m.fl.).  - (Fremsættelse 02.04.2013. 1. behandling 24.05.2013. Betænkning 
31.05.2013). 

Kl. 13:59 - For stemte 8 (EL), imod stemte 100 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 0, 
hverken for eller imod stemte 0. - Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet.

24) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 110: 

Forslag til folketingsbeslutning om økonomisk kompensation i forbindelse med klagesager.  - Af 
Karina Adsbøl (DF) m.fl.  - (Fremsættelse 09.04.2013. 1. behandling 14.05.2013. Betænkning 
31.05.2013). 

Kl. 14:00 - For stemte 26 (DF, EL og LA), imod stemte 84 (V, S, RV, SF og KF), hverken for eller 
imod stemte 0. - Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet.

25) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 111: 

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk brug af familierådslagning i anbringelsessager. 

Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.  - (Fremsættelse 09.04.2013. 1. behandling 14.05.2013. Betænkning 
31.05.2013). 

Kl. 14:10 - For stemte 13 (DF), imod stemte 97 (V, S, RV, SF, EL, LA og KF), hverken for eller 
imod stemte 0. - Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet.

26) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 128: 

Forslag til folketingsbeslutning om vielser foretaget af borgmestre og byrådsmedlemmer.  -Af Eva 



Kjer Hansen (V) m.fl. - (Fremsættelse 23.04.2013. 1. behandling 31.05.2013. Betænkning 
31.05.2013). 

Kl. 14:11 - For stemte 50 (V, DF, LA og KF), imod stemte 61 (S, RV, SF og EL), hverken for eller 
imod stemte 0. - Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet.

27) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 76: 

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af stillerlister i forbindelse med kommunale og 
regionale valg.  - Af Morten Marinus (DF) m.fl.  - (Fremsættelse 12.03.2013. 1. behandling 
16.05.2013. Betænkning 30.05.2013). 

Kl. 14:13 - For stemte 50 (V, DF, LA og KF), imod stemte 60 (S, RV, SF og EL), hverken for eller 
imod stemte 0. - Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet.

28) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 129: 

Forslag til folketingsbeslutning om ændrede regler for opkrævning af grundskyld.  - Af Ole Birk 
Olesen (LA) m.fl.  - (Fremsættelse 02.05.2013. 1. behandling 31.05.2013. Betænkning 31.05.2013). 

Kl. 14:14 - For stemte 5 (LA), imod stemte 103 (V, S, DF, RV, SF, EL og KF), hverken for eller 
imod stemte 0. - Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet.

29) Fortsættelse af 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 11: 

Forslag til folketingsbeslutning om fortolkning af regler for cabotagekørsel. -  Af Kim Christiansen 
(DF) m.fl.  - (Fremsættelse 09.10.2012. 1. behandling 15.11.2012. Betænkning 09.04.2013. 1. del af 
2. (sidste) behandling 23.04.2013. Tilføjelse til betænkning 28.05.2013). 

Kl. 14:21 - For stemte: 22 (DF og EL); imod stemte: 88 (V, S, RV, LA og KF); hverken for eller 
imod stemte: 0 - Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet.

30) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 108: 

Forslag til folketingsbeslutning om at tage artikel 10 i EU-forordning 1072/2009 om cabotagekørsel 
i brug, således at der træffes de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for de i Danmark berørte 
transportvirksomheder.  - Af Henning Hyllested (EL) m.fl.  - (Fremsættelse 05.04.2013. 1. 
behandling 21.05.2013. Betænkning 28.05.2013). 

Kl. 14:22 - For stemte 20 (DF og EL), imod stemte 89 (V, S, RV, SF, LA og KF), hverken for eller 
imod stemte 0. - Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet.

31) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 77: 

Forslag til folketingsbeslutning om at sikre en gebyrfri bankkonto til alle.  - Af Frank Aaen (EL) og 
Stine Brix (EL).  - (Fremsættelse 12.03.2013. 1. behandling 21.05.2013. Betænkning 30.05.2013). 

Kl. 14:26 - For stemte 8 (EL), imod stemte 103 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), hverken for eller 
imod stemte 0. - Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet.

32) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 132: 

Forslag til folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § 47 med hensyn til statsregnskabet for 
finansåret 2011.  - (Fremsættelse (i betænkning) 16.05.2013. Anmeldelse 23.05.2013. 1. behandling 



31.05.2013). 

Kl. 14:27 - [For stemte 109 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller 
imod stemte 0].

113. møde - Torsdag den 27. juni 2013 kl. 10.00

1) 3. behandling af lovforslag nr. L 220: 

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Forhøjelse af Landsbyggefondens 
investeringsramme for 2013 til renovering).  - Af ministeren for by, bolig og landdistrikter 
(Carsten Hansen).  - (Fremsættelse 22.05.2013. 1. behandling 30.05.2013. Betænkning 20.06.2013. 
2. behandling 25.06.2013). 

Kl. 10:00 - [For stemte 110 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller 
imod stemte 0].

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 222: 

Forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 
(Betalingsstruktur for vandafledningsbidrag, bemyndigelse til opgørelse af særbidrag for 
behandling af særlig forurenet spildevand m.v.).  - Af miljøministeren (Pia Olsen Dyhr fg.).  - 
(Fremsættelse 28.05.2013. 1. behandling 03.06.2013. Betænkning 20.06.2013. 2. behandling 
25.06.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 10:01 - For stemte 102 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 8 (EL), hverken for eller 
imod stemte 0.

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 189: 

Forslag til lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer. (Forbud 
mod salg af løs snus og lignende tobaksprodukter i Danmark).  - Af ministeren for sundhed og 
forebyggelse (Astrid Krag).  - (Fremsættelse 20.03.2013. 1. behandling 04.04.2013. Betænkning 
18.06.2013. 2. behandling 25.06.2013). 

Kl. 11:57 - For stemte 51 (S, RV, SF og 1 V (ved en fejl)), imod stemte 59 (V, DF, EL, LA og KF), 
hverken for eller imod stemte 0. - Lovforslaget er forkastet.

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 227: 

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for 
sundhedsvæsenet. (Ændring af rammerne for almene medicinske ydelser m.v. i praksissektoren, 
herunder styrkelse af regionernes planlægnings- og styringsmuligheder, ensartet kvalitet, 
systematisk patientinddragelse, erstatningspligt m.v.).  - Af ministeren for sundhed og forebyggelse 
(Astrid Krag).  - (Fremsættelse 28.05.2013. 1. behandling 03.06.2013. Betænkning 21.06.2013. 2. 
behandling 25.06.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 12:37 - For stemte 70 (V, S, RV og SF), imod stemte 31 (DF, EL, LA og KF), hverken for eller 
imod stemte 0.

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 218: 

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., 



kulbrinteskatteloven og forskellige andre love. (Aftaler om Vækstplan DK m.v. – nedsættelse af 
skattesatsen for selskaber, forhøjelse af lønsumsafgiften for finansielle virksomheder og 
fastholdelse af selskabsskattesatsen for kulbrinteindkomst m.v.).  - Af skatteministeren (Holger K. 
Nielsen).  - (Fremsættelse 17.05.2013. 1. behandling 11.06.2013. Betænkning 19.06.2013. 2. 
behandling 25.06.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 12:39 - For stemte 82 (V, S, RV, SF, LA og KF), imod stemte 21 (DF og EL), hverken for eller 
imod stemte 0.

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 219: 

Forslag til lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af visse 
energiprodukter, lov om afgift af elektricitet, momsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af 
afgifter på el til erhverv, bortfald af CO 2 -afgift af el for erhverv, nedsættelse af energiafgifter på 
brændsler til proces, ændret lagerprincip ved deponering af farligt affald, lempelse af momskredit-
tider samt supplerende støtte til eksisterende industrielle kraft-varme-værker).  - Af skatteministeren 
(Holger K. Nielsen).  - (Fremsættelse 17.05.2013. 1. behandling 11.06.2013. Betænkning 
20.06.2013. 2. behandling 25.06.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 12:40 - For stemte 95 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 8 (EL), hverken for eller imod 
stemte 0.

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 217: 

Forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af øl- og 
vinafgiftsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse og senere ophævelse af sodavandsafgiften, 
nedsættelse af ølafgiften, afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift, øget momsfradrag på 
hotelovernatninger og midlertidig forhøjelse af reparationsgrænsen for totalskadede køretøjer m.v.). 

Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).  - (Fremsættelse 17.05.2013. 1. behandling 11.06.2013. 
Betænkning 19.06.2013. 2. behandling 25.06.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 12:41 - For stemte 99 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 8 (EL), hverken for eller imod 
stemte 0.

8) 3. behandling af lovforslag nr. L 216: 

Forslag til lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven. (Genindførelse og udvidelse af 
boligjobordningen og udvidelse af ordningen om skattekreditter for forsknings- og udviklings-
aktiviteter).  - Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).  - (Fremsættelse 17.05.2013. 1. behandling 
11.06.2013. Betænkning 19.06.2013. 2. behandling 25.06.2013). 

Kl. 12:42 - For stemte 98 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 8 (EL), hverken for eller imod 
stemte 0.

114. møde - Fredag den 28. juni 2013 kl. 9.00

 

1) Eventuelt: 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 135: 

Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 125 af 14. juni 2013 om 
statens bloktilskud til kommunerne og regionerne m.v. tilbage fra Finansudvalget.  - Af Frank Aaen 
(EL) og Finn Sørensen (EL).  - (Fremsættelse 25.06.2013. 1. behandling 27.06.2013. Betænkning 
27.06.2013). 



Kl. 09:05 - For stemte 8 (EL), imod stemte 90 (V, S, RV, SF, LA, KF og SP), hverken for eller imod 
stemte 13 (DF). - Forslaget er forkastet.

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 230: 

Forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-
2017.  - Af finansministeren (Bjarne Corydon).  - (Fremsættelse 29.05.2013. 1. behandling 
04.06.2013. Betænkning 20.06.2013. 2. behandling 26.06.2013). 

Kl. 09:06 - For stemte 86 (V, S, DF, RV, SF, KF og SP), imod stemte 8 (EL), hverken for eller imod 
stemte 13 (DF).

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 229 A: 

Forslag til lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. (Kommunal 
udlejning af arealer m.v.).  - Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).  - (2. 
behandling 26.06.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 09:07 - For stemte 107 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF og SP), imod stemte 0, hverken for eller 
imod stemte 0.

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 229 B: 

Forslag til lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. (Etablering 
af nøddrift i tilfælde af konkurs og rekonstruktion).  - Af erhvervs- og vækstministeren (Annette 
Vilhelmsen).  - (2. behandling 26.06.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 09:07 - For stemte 95 (V, S, DF, RV, SF, KF og SP), imod stemte 13 (EL (ved en fejl) og LA), 
hverken for eller imod stemte 0.

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 225: 

Forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om befordringsrabat til studerende ved videregående 
uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. 
(Ændring af reglerne om støttetid, begrænsninger i adgangen til Statens Uddannelsesstøtte til 
ungdomsuddannelser, nye støttesatser for hjemmeboende, ændret satsregulering i perioden 2014-
2021, øget støtte til befordringsgodtgørelse m.v.).  - Af ministeren for forskning, innovation og 
videregående uddannelser (Morten Østergaard).  - (Fremsættelse 28.05.2013. 1. behandling 
03.06.2013. Betænkning 18.06.2013. 2. behandling 26.06.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. 
behandling). 

Kl. 09:08 - For stemte 102 (V, S, DF, RV, SF, LA, KF og SP), imod stemte 8 (EL), hverken for eller 
imod stemte 0.

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 226: 

Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og 
professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov 
om maritime uddannelser og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). (Obligatorisk 
tilmelding til fag og prøver svarende til et fuldt studieår, afskaffelse af muligheden for at melde fra 
prøver, etablering af bedre rammer for merit ved studieophold på en anden institution eller 
studieskift og bedre overgange mellem bachelor- og kandidatuddannelser m.v.).  - Af ministeren for 
forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard).  - (Fremsættelse 



28.05.2013. 1. behandling 03.06.2013. Betænkning 18.06.2013. 2. behandling 26.06.2013. 
Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 09:09 - For stemte 100 (V, S, DF, RV, SF, LA, KF og SP), imod stemte 8 (EL), hverken for eller 
imod stemte 0.

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 223: 

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og 
styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. (Reform af 
kontanthjælpssystemet, uddannelsespålæg, uddannelsesrettet indsats til unge, jobrettet indsats til 
kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats til udsatte m.v.).  - Af beskæftigelsesministeren 
(Mette Frederiksen).  - (Fremsættelse 28.05.2013. 1. behandling 12.06.2013. Betænkning 
19.06.2013. 2. behandling 26.06.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 09:10 - For stemte 101 (V, S, DF, RV, SF, LA, KF og SP), imod stemte 8 (EL), hverken for eller 
imod stemte 0.

8) 3. behandling af lovforslag nr. L 224: 

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og 
forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love. (Reform af kontanthjælpssystemet, 
uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede 
rådighedskrav og sanktioner m.v.).  - Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).  - (Fremsæt-
telse 28.05.2013. 1. behandling 12.06.2013. Betænkning 19.06.2013. 2. behandling 26.06.2013. 
Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 09:40 - For stemte 101 (V, S, DF, RV, SF, LA, KF og SP), imod stemte 8 (EL), hverken for eller 
imod stemte 0.

9) 3. behandling af lovforslag nr. L 228: 

Forslag til lov om ændring af lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres 
dagpengeret, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ferie og lov om kommunal udligning og 
generelle tilskud til kommuner. (Forlængelse af uddannelsesordningen for ledige, målretning af 6 
ugers selvvalgt uddannelse m.v.).  - Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen). (Fremsættelse 
28.05.2013. (Omtrykt). 1. behandling 12.06.2013. Betænkning 19.06.2013. 2. behandling 
26.06.2013. Tillægsbetænkning 26.06.2013). 

Kl. 10:59 - [For stemte 70 (S, DF, RV, SF og EL), imod stemte 37 (V, LA, KF og SP), hverken for 
eller imod stemte 0].

10) 3. behandling af lovforslag nr. L 199: 

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Ændring af støtte til visse 
solcelleanlæg).  - Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard).  - (Fremsættelse 
20.03.2013. 1. behandling 30.04.2013. Betænkning 23.05.2013. 2. behandling 28.05.2013. 
Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 30.05.2013. Ændringsforslag nr. 1 af 
31.05.2013 uden for tillægsbetænkningen af klima,- energi- og bygningsministeren (Martin 
Lidegaard). Ændringsforslag nr. 2-12 af 11.06.2013 uden for tillægsbetænkningen af klima,- energi- 
og bygningsministeren (Martin Lidegaard). Tilføjelse til tillægsbetænkning 20.06.2013. 
Ændringsforslag nr. 13-19 af 27.06.2013 uden for tilføjelse til tillægsbetænkningen af klima-, 
energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard)). 



Kl. 11:08 - For stemte 103 (V, S, DF, RV, SF, EL, KF og SP), imod stemte 5 (LA), hverken for eller 
imod stemte 0.

11) 3. behandling af lovforslag nr. L 221: 

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger 
og lov om elforsyning. (Lejeres mulighed for nettoafregning, herunder afgiftsfritagelse for 
elektricitet fremstillet på vedvarende energi-anlæg).  - Af klima-, energi- og bygningsministeren 
(Martin Lidegaard).  - (Fremsættelse 22.05.2013. 1. behandling 30.05.2013. Betænkning 
20.06.2013. 2. behandling 26.06.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 

Kl. 11:09 - For stemte 101 (V, S, DF, RV, SF, EL, KF og SP), imod stemte 5 (LA), hverken for eller 
imod stemte 0.

12) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 133: 

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsorden for Folketinget. (Spørgetime 
med statsministeren m.v.).  - Af Udvalget for Forretningsordenen.  - (Fremsættelse i betænkning fra 
Udvalget for Forretningsordenen 30.05.2013. Anmeldelse 31.05.2013. 1. behandling 03.06.2013. 
Tillægsbetænkning 12.06.2013). 

Kl. 11:18 - For stemte: 99 (V, S, DF, RV, SF, EL og SP), imod stemte: 10 (KF og LA), hverken for 
eller imod stemte: 0.
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