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32. møde
Tirsdag den 9. december 2014 kl. 13.00

Dagsorden

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 13:
Forespørgsel til uddannelses- og forskningsministeren om dimensi-
oneringsmodellens betydning for de enkelte uddannelsesinstitutio-
ner. (Hasteforespørgsel).
Af Esben Lunde Larsen (V), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), An-
nette Vilhelmsen (SF), Per Stig Møller (KF) og Uffe Elbæk (UFG).
(Anmeldelse 05.12.2014).

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 5:
Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbe-
skatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland.
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 31.10.2014. Betænkning
26.11.2014. 2. behandling 04.12.2014).

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 7:
Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbe-
skatningsoverenskomsten mellem Danmark og Indien.
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 31.10.2014. Betænkning
26.11.2014. 2. behandling 04.12.2014).

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 9:
Forslag til lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og lig-
ningsloven. (Udvidelse af indberetningspligterne vedrørende finan-
sielle produkter, ændring af indberetningspligten vedrørende modta-
gere af renter og afgivelse af regnskabsoplysninger om moms i for-
bindelse med selvangivelsen m.v.).
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 31.10.2014. Betænkning
26.11.2014. 2. behandling 04.12.2014. Lovforslaget optrykt efter 2.
behandling).

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 36:
Forslag til lov om Hav- og Fiskerifonden.
Af fødevareministeren (Dan Jørgensen).
(Fremsættelse 09.10.2014. 1. behandling 30.10.2014. Betænkning
26.11.2014. 2. behandling 04.12.2014).

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 38:
Forslag til lov om Landdistriktsfonden.
Af fødevareministeren (Dan Jørgensen).
(Fremsættelse 09.10.2014. 1. behandling 30.10.2014. Betænkning
26.11.2014. 2. behandling 04.12.2014).

7) 2. behandling af lovforslag nr. L 37:
Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme. (Udvidet
adgang for selskaber m.v. til at erhverve landbrugsejendomme, op-
hævelse af reglerne om fortrinsstilling til suppleringsjord m.v.).
Af fødevareministeren (Dan Jørgensen).
(Fremsættelse 09.10.2014. 1. behandling 30.10.2014. Betænkning
03.12.2014).

8) 2. behandling af lovforslag nr. L 65:
Forslag til lov om ændring af lov om åben uddannelse (erhvervsret-
tet voksenuddannelse) m.v. og lov om erhvervsrettet grunduddannel-
se og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for
voksne. (Understøttelse af de videregående uddannelsesinstitutioners
muligheder for mere og bedre videregående voksen- og efteruddan-
nelse m.v.).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen).
(Fremsættelse 12.11.2014. 1. behandling 25.11.2014. Betænkning
02.12.2014).

9) 2. behandling af lovforslag nr. L 66:
Forslag til lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre
love. (Gennemsigtighed i valg af uddannelse, forsikring af gæstefor-
skere og krav til oversættelse af eksamensbeviser m.v.).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen).
(Fremsættelse 12.11.2014. 1. behandling 25.11.2014. Betænkning
02.12.2014).

10) 2. behandling af lovforslag nr. L 22:
Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.
(Genbeskikkelse af DR’s bestyrelse og genvalg af de regionale TV
2-virksomheders bestyrelser, adgang til støtte fra public service-pul-
jen, afskaffelse af erhvervslicensen og forhandlerindberetningsplig-
ten, ny ordning for ikkekommercielle lokalradioer m.v.).
Af kulturministeren (Marianne Jelved).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 06.11.2014. Betænkning
03.12.2014).

11) 2. behandling af lovforslag nr. L 24:
Forslag til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutio-
ner under Kulturministeriet.
Af kulturministeren (Marianne Jelved).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 06.11.2014. Betænkning
03.12.2014).

12) 2. behandling af lovforslag nr. L 39:
Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af by-
er. (Øgede muligheder for at sikre gode boligsociale rammer både på
land og i by m.v.).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 23.10.2014. 1. behandling 13.11.2014. Betænkning
04.12.2014).
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13) 2. behandling af lovforslag nr. L 47:
Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre
boligfællesskaber. (Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforenin-
ger m.v.).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 30.10.2014. 1. behandling 13.11.2014. Betænkning
04.12.2014).

14) 2. behandling af lovforslag nr. L 12:
Forslag til lov om ændring af lov om frikommuner m.v. (Forlængel-
se af perioden for frikommuneforsøg).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 31.10.2014. Betænkning
04.12.2014).

15) 2. behandling af lovforslag nr. L 25:
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Rehabilite-
ringsforløb og hjemmehjælp m.v.).
Af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold
(Manu Sareen).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 30.10.2014. Betænkning
04.12.2014).

16) 2. behandling af lovforslag nr. L 26:
Forslag til lov om ændring af adoptionsloven. (Adgang for samle-
vende til at adoptere sammen).
Af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold
(Manu Sareen).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 30.10.2014. Betænkning
04.12.2014).

17) 2. behandling af lovforslag nr. L 27:
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Forenkling af
udmålingssystemet og præcisering af anvendelsesområdet for mer-
udgiftsydelsen til børn med nedsat funktionsevne eller indgribende
lidelse m.v.).
Af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold
(Manu Sareen).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 30.10.2014. Betænkning
04.12.2014).

18) 2. behandling af lovforslag nr. L 29:
Forslag til lov om ændring af lov om erstatningsansvar. (Ændring af
beregningsprincipperne for erhvervsevnetabserstatning til unge un-
der uddannelse).
Af justitsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 07.11.2014. Betænkning
04.12.2014).

19) 2. behandling af lovforslag nr. L 30:
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Letbaner m.v.).
Af justitsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 07.11.2014. Betænkning
04.12.2014).

20) 2. behandling af lovforslag nr. L 28:
Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og
lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love.
(Indførelse af virksomhedspant på Færøerne).
Af justitsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 07.11.2014. Betænkning
02.12.2014).

21) 1. behandling af lovforslag nr. L 83:
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø. (Undtagelse af
frivilligt arbejde fra krav om arbejdspladsvurdering og arbejdsmil-
jøorganisation, forebyggelse af arbejdsrelateret vold, trusler og an-
den krænkende adfærd uden for arbejdstid, Arbejdstilsynets adgang
til at indhente oplysninger fra eksterne registre m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 26.11.2014).

22) 1. behandling af lovforslag nr. L 84:
Forslag til lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgi-
vere og funktionærer. (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørel-
se).
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 26.11.2014).

Kl. 13:00

Meddelelser fra formanden

Formanden:
Mødet er åbnet.

I dag er der følgende anmeldelse:

Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) m.fl.:

Beslutningsforslag nr. B 42 (Forslag til folketingsbeslutning om
sanktioner for unge, som har begået kriminalitet).

Titlen på den anmeldte sag vil fremgå af www.folketingstidende.dk
(jf. ovenfor).

Fra statsministeren har jeg modtaget brev om, at det efter statsmini-
sterens indstilling ved kongelig resolution af 2. december 2014 blev
bestemt, at ansvaret for behandlingen af en klage til Kulturministeri-
et fra Zentropa over Det Danske Filminstituts afgørelse om Zentro-
pas administration af produktionsstøtte overføres fra kulturministe-
ren til justitsministeren.

Meddelelsen vil fremgå af www.folketingstidende.dk (jf. nedenfor).

[»Folketingets formand

Efter min indstilling er det ved kongelig resolution af 2. december
2014 bestemt,

at ansvaret for behandlingen af en klage af 11. august 2014 til Kul-
turministeriet fra Zentropa over Det Danske Filminstituts afgørelse
af 26. maj 2014 om Zentropas administration af produktionsstøtte
overføres fra kulturministeren til justitsministeren, idet der vil kunne
rejses spørgsmål om kulturministerens habilitet i forbindelse med
behandlingen af den pågældende sag.

Jeg beder formanden underrette Folketinget herom.

Sign. Helle Thorning-Schmidt
/Jens Teilberg Søndergaard«].
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Det første punkt på dagsordenen er:
1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 13:
Forespørgsel til uddannelses- og forskningsministeren om di-
mensioneringsmodellens betydning for de enkelte uddannelses-
institutioner. (Hasteforespørgsel).
Af Esben Lunde Larsen (V), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), An-
nette Vilhelmsen (SF), Per Stig Møller (KF) og Uffe Elbæk (UFG).
(Anmeldelse 05.12.2014).

Kl. 13:01

Formanden:
Hvis ingen gør indsigelse mod fremme af denne forespørgsel, be-
tragter jeg Tingets samtykke som givet.

Det er givet.

Det næste punkt på dagsordenen er:
2) 3. behandling af lovforslag nr. L 5:
Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbelt-
beskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland.
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 31.10.2014. Betænkning
26.11.2014. 2. behandling 04.12.2014).

Kl. 13:01

Forhandling

Formanden:
Der er ikke stillet ændringsforslag.

Ønsker nogen at udtale sig? Hr. Henning Hyllested som Enheds-
listens ordfører.

Kl. 13:01

(Ordfører)
Henning Hyllested (EL):
Ja, ganske kort: Jeg synes, det er værd at markere, at vi nu ved den
her tredjebehandling slår sidste søm i sagen om dobbeltbeskatnings-
aftalen mellem Danmark og Irland, i og med det jo, omend det er et
lille skridt, altså er et skridt i den rigtige retning af at bekæmpe soci-
al dumping inden for luftfarten – en social dumping, som i sidste en-
de truer sikkerheden i luftfarten, og hvor man benytter sig af alle de
tricks, vi kender, når vi snakker social dumping, nemlig løntryk, kre-
ative ansættelsesformer i form af arme og ben-firmaer, skattesnyd,
og hvad ved jeg, det, der inden for luftfarten hedder Maltafinten og
ikke Luxembourgfinten.

Det her er jo i høj grad kommet i stand på baggrund af et beslut-
ningsforslag, som Enhedslisten fremsatte i sin tid. Men der skal her-
fra lyde en stor ros til den daværende skatteminister, hr. Holger K.
Nielsen, som jo kastede sig ind i det og sørgede for, at ministeriet
gav sig i kast med opgaven. Så der skal såmænd også i den forbin-
delse lyde en ros til Skatteministeriet, det er de jo ikke forvænt med,
for at have gjort et rigtig godt stykke arbejde og være kommet godt i
mål med det.

Nu mangler vi bare at få Finansministeriet og Moderniseringssty-
relsen op i gear, for man er her lidt mere træg og henholder sig til
FN's Global Compact-aftale, og jeg skal give dig, skal jeg. Vi har li-
ge set det i forbindelse med den aftale om flyrejser, som er indgået
via Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S, hvor man jo alt-
så har åbnet op for, at Norwegian pludselig får tildelt en række ruter,
selv om Norwegian notorisk er et lavprisselskab, der benytter sig af
nøjagtig finter som løntryk osv., som jeg før var inde på. Og der nyt-

ter det jo så ikke noget, at man henviser til FN's Global Compact-
aftaler. Hvis man kigger nøje efter på listen over de virksomheder,
som har tilsluttet sig det regelsæt, og det er i øvrigt ikke bindende, så
er Norwegian ikke at finde her, hvorimod f.eks. SAS er det.

Så Finansministeriet og finansministeren må gøre det her meget,
meget bedre. Men godt, at vi i dag kan stemme for forslaget om at
ændre på dobbeltbeskatningsaftalen med Irland.

Kl. 13:04

Formanden:
Tak til ordføreren. Er der flere, der ønsker ordet?

Det er ikke tilfældet, og så går vi til afstemning.
Kl. 13:04

Afstemning

Formanden:
Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse nu.

Jeg slutter afstemningen.

Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 109 stemmer og vil nu bli-
ve sendt til statsministeren.

[For stemte 109 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF og Uffe Elbæk
(UFG)), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0].

Det næste punkt på dagsordenen er:
3) 3. behandling af lovforslag nr. L 7:
Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbelt-
beskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Indien.
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 31.10.2014. Betænkning
26.11.2014. 2. behandling 04.12.2014).

Kl. 13:04

Forhandling

Formanden:
Der er ikke stillet ændringsforslag.

Ønsker nogen at udtale sig?
Det er ikke tilfældet. Så går vi til afstemning.

Kl. 13:05

Afstemning

Formanden:
Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse nu.

Jeg slutter afstemningen.

Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 110 stemmer og vil nu bli-
ve sendt til statsministeren.

[For stemte 110 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF og Uffe Elbæk
(UFG)), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0].
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Det næste punkt på dagsordenen er:
4) 3. behandling af lovforslag nr. L 9:
Forslag til lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og
ligningsloven. (Udvidelse af indberetningspligterne vedrørende
finansielle produkter, ændring af indberetningspligten vedrø-
rende modtagere af renter og afgivelse af regnskabsoplysninger
om moms i forbindelse med selvangivelsen m.v.).
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 31.10.2014. Betænkning
26.11.2014. 2. behandling 04.12.2014. Lovforslaget optrykt efter 2.
behandling).

Kl. 13:05

Forhandling

Formanden:
Der er ikke stillet ændringsforslag.

Ønsker nogen at udtale sig?
Det er ikke tilfældet, og vi går til afstemning.

Kl. 13:05

Afstemning

Formanden:
Vi stemmer om lovforslagets endelige vedtagelse nu.

Jeg slutter afstemningen.

Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 110 stemmer og vil nu bli-
ve sendt til statsministeren.

[For stemte 110 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF og Uffe Elbæk
(UFG)), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0].

Det næste punkt på dagsordenen er:
5) 3. behandling af lovforslag nr. L 36:
Forslag til lov om Hav- og Fiskerifonden.
Af fødevareministeren (Dan Jørgensen).
(Fremsættelse 09.10.2014. 1. behandling 30.10.2014. Betænkning
26.11.2014. 2. behandling 04.12.2014).

Kl. 13:05

Forhandling

Formanden:
Der er ikke stillet ændringsforslag.

Ønsker nogen at udtale sig?
Det er ikke tilfældet. Vi går til afstemning.

Kl. 13:06

Afstemning

Formanden:
Vi stemmer om lovforslagets endelige vedtagelse nu.

Jeg slutter afstemningen.

Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 110 stemmer og vil nu bli-
ve sendt til statsministeren.

[For stemte 110 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF og Uffe Elbæk
(UFG)), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0].

Det næste punkt på dagsordenen er:
6) 3. behandling af lovforslag nr. L 38:
Forslag til lov om Landdistriktsfonden.
Af fødevareministeren (Dan Jørgensen).
(Fremsættelse 09.10.2014. 1. behandling 30.10.2014. Betænkning
26.11.2014. 2. behandling 04.12.2014).

Kl. 13:06

Forhandling

Formanden:
Der er ikke stillet ændringsforslag.

Ønsker nogen at udtale sig?
Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning.

Kl. 13:06

Afstemning

Formanden:
Vi stemmer om lovforslagets endelige vedtagelse nu.

Jeg slutter afstemningen.

Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 111 stemmer og vil nu bli-
ve sendt til statsministeren.

[For stemte 111 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF og Uffe Elbæk
(UFG)), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0].

Det næste punkt på dagsordenen er:
7) 2. behandling af lovforslag nr. L 37:
Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme. (Ud-
videt adgang for selskaber m.v. til at erhverve landbrugsejen-
domme, ophævelse af reglerne om fortrinsstilling til supplerings-
jord m.v.).
Af fødevareministeren (Dan Jørgensen).
(Fremsættelse 09.10.2014. 1. behandling 30.10.2014. Betænkning
03.12.2014).

Kl. 13:07

Forhandling

Formanden:
Ønsker nogen at udtale sig? Hr. Per Clausen som Enhedslistens ord-
fører.

Kl. 13:07

(Ordfører)
Per Clausen (EL):
Det her er jo et lovforslag, hvor de fleste af dem, der støtter det, gi-
ver udtryk for, at de ikke har nogen forventning om, at det får nogen
effekt. Det kunne vi se ved førstebehandlingen, hvor den kritik, En-
hedslisten rejste, nemlig at det her forslag var et angreb på selvejet i
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landbruget og ville føre til, at ejerskabet af vores landbrugsjord ville
blive yderligere monopoliseret, og føre til en centralisering af land-
bruget, blev afvist, ved at man sagde, at man ikke havde nogen for-
ventning om, at det her ville have nogen effekt sådan stort set over-
hovedet.

Så kan man spørge sig selv om, hvorfor man vedtager et lovfor-
slag, som ikke løser landbrugets gældsproblemer, og som ikke løser
de generationsskifteproblemer, man har, men giver mulighed for, at
store internationale kapitalfonde kan overtage en stor del af den dan-
ske landbrugsjord. Hvad formålet er med at fremsætte sådan et lov-
forslag, fortaber sig i det uvisse. Det fortabte sig også i det uvisse
under førstebehandlingen, og det fortaber sig i det uvisse, når man
læser høringssvarene, for der er stort set ikke andre end Finansrådet,
der synes, det er en god idé.

Jeg synes jo, det er fint, at regeringen sådan regerer lidt uden al-
tid at blive rost af Landbrug & Fødevarer, men i den her situation
synes jeg måske, at det alligevel er lidt underligt, at alle er enige om,
er det er en halvdårlig idé. Det er også blevet bekræftet i udvalgsar-
bejdet, at der er mange, der synes, det er en halvdårlig idé.

Vi har så valgt at stille et enkelt lille ændringsforslag, sådan at vi
sikrer, at den fortrinsstilling til suppleringsjord m.v., som eksisterer i
den gamle lovgivning, kan bevares. Når vi stiller det ændringsfor-
slag, er det, fordi det her i hvert fald er fuldstændig entydigt, at kon-
sekvensen af at ophæve den vil være negativ. Den vil være negativ i
forhold til den økologiske omstilling, regeringen går ind for, og den
vil være negativ i forhold til mindre landbrugeres mulighed for frem-
over at drive landbrug. Men igen må man sige, at så har regeringen
et argument for, at det måske ikke kommer til at betyde noget.

Her vil jeg så argumentere en lille smule modsat og sige, at hvis
det er rigtigt, at bevaringen af den regel, vi har, om suppleringsjord
ikke har nogen betydning, skulle man så ikke tage og bevare den for
dog at se, om det ikke kunne være en lille hjælp til at få lidt mere
gang i den økologiske omstilling, end man ellers ville få? Derfor har
vi stillet det her ændringsforslag til lovforslaget. Hvis man ser på
den debat, der var ved førstebehandlingen, hvis man ser på den de-
bat, der har været i udvalget, viser det sig, at der sådan set har været
stor forståelse for vores forslag. Desværre må man så konstatere, at
man åbenbart er kommet til at lave en aftale, hvori i det står, at det
skal udgå, og derfor er der så tilsyneladende ikke andre end Enheds-
listen, der kan stemme for vores ændringsforslag.

Jeg har dog bemærket, at Dansk Folkeparti vil undlade at stem-
me, og det er vel det tætteste, man kan komme på at få støtte fra et
parti, som har indgået en aftale om noget andet. Så tak for det. Men
det, at man har lavet en dum aftale, burde ikke forhindre, at man
bagefter tænkte sig en lille smule om. Det har det altså åbenbart gjort
her, og det synes jeg er rigtig ærgerligt.

Kl. 13:10

Formanden:
Hr. René Christensen som ordfører for Dansk Folkeparti.

Kl. 13:10

(Ordfører)
René Christensen (DF):
Tak for det, formand. Dansk Folkeparti ender selvfølgelig med at
stemme ja til lovforslaget, når det kommer til tredje behandling.

Hvorfor vælger jeg at tage ordet i dag? Det gør jeg også på grund
af fortrinsstillingen. Det er sådan, at i lovforslagets helhed bliver for-
trinsstillingen ophævet, fortrinsstillingen bliver pillet ud. Vi er sådan
set enige i, at den fortrinsstilling, vi kender i dag, ikke er den for-
trinsstilling, der er behov for i fremtiden. Vi kan også se med de
spørgsmål, der er blevet stillet, og af de svar, der er kommet fra mi-
nisteriet, at fortrinsstillingen bliver brugt til drillerier og andet ude i
erhvervet, som giver øgede omkostninger. Derfor er det rigtigt, at vi
kommer væk fra den fortrinsstilling, vi kender i dag .

Men nu er det jo sådan, og det er også derfor, at man har første,
anden og tredje behandling, at vi kan reflektere over de aftaler, der
bliver indgået. Det er sådan, at Dansk Folkeparti også har reflekteret
over det og er kommet frem til, hvad der sker med økologer, som ek-
sempelvis skal have dyr på græs, når man nu fjerner fortrinsstillin-
gen. Her tænker vi særlig på mælkeproducenterne, som jo skal have
jorde tæt på, fordi deres kører skal på græs hver dag. Derfor kan en
økologisk landmand, som ønsker at være mælkeproducent, ikke have
jorde, der ligger 20 eller 30 km væk. De skal være tæt på ejendom-
men.

Derfor har vi også diskuteret det i udvalget, og jeg kan kun be-
kræfte det, som hr. Per Clausen sagde her fra talerstolen, nemlig at
der var en rigtig positiv debat i Fødevareudvalget om, hvordan man
kan lave nogle regler, som gør, at vi stadig væk kan understøtte dyr
på græs. Jeg glæder mig også over, at jeg den 16. juni kunne se, at
fødevareministeren var ude at sige:

»Vi har travlt, hvis vi skal indfri vores høje ambitioner. Derfor er
der heller ingen grund til at vente med at løse nogle af de mest åben-
lyse udfordringer ... Det skal være nemmere at vælge den økologiske
vej«.

Det skal altså være nemmere for økologerne. Vi vil have mere
økologi. Det er også lige så sent som i går kommet ud, at når vi kig-
ger på økologien i Danmark, ser vi, at det går rigtig godt. Vi øger
vores eksport. Det går den rigtige vej.

Derfor undrer det mig, når der fra udvalgets side blev spurgt –
ministeren skal lægge mærke til, at der ikke var underskrifter fra
dem, der stillede spørgsmålet – om ministeren vil fremsende æn-
dringsforslag, der indebærer, at økologiske landmænd med husdyr-
produktion sikres en form for fortrinsstilling til suppleringsjord, og
dermed imødekommes de særlige udfordringer, disse økologiske
landmænd har med at få dyr på græs.

Der er to ting i det her. Der er dyrevelfærd i det, og der er selv-
følgelig det i det, at vi understøtter en produktionsform, som vi kan
se er i fremgang. Men hvad er det så, ministeren svarer? Ministeren
svarer, at han imidlertid ikke mener, at det skal ske ved at indføre en
særlig fortrinsstilling for økologiske landmænd med husdyrprodukti-
on. Det vil sådan set sige, at selv om vi er enige om, at den fortrins-
stilling, vi har i dag, skal vi ikke have, og selv om der er et udvalg,
der har en positiv indstilling til, hvordan vi så kan få en anden form
for fortrinsstilling, vil man ikke være med til det, fordi der i aftalen
står, at fortrinsstillingen skal fjernes. Det anerkender vi fuldt ud i
Dansk Folkeparti. Det er det, der står i aftalen, men jeg troede, at
man her i Folketinget kunne blive lidt klogere og sige, at vi er enige
om det, vi har besluttet, men nu kan vi se, at det får nogle utilsigtede
konsekvenser, og skulle vi så ikke tage og lave noget lovgivning, der
er med til at understøtte det, vi alle sammen gerne vil, nemlig bedre
dyrevelfærd og mere økologi. Men det er så det, ministeren ikke øn-
sker.

Det begræder vi selvfølgelig. Vi stemmer gult til Enhedslistens
forslag, og vi stemmer selvfølgelig ja til de aftaler, vi har indgået,
men det her kommer i hvert fald til at have betydning for, hvordan vi
kommer til at kigge på det fremadrettet. Vi synes, det er ærgerligt, at
man ikke kan lave reel politik med den regering, der er til stede i
øjeblikket.

Kl. 13:14

Formanden:
Tak til ordføreren. Er der flere, der ønsker at udtale sig? Det er der
åbenbart ikke.

Så er forhandlingen sluttet, og vi går til afstemning.
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Kl. 13:14

Afstemning

Formanden:
Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 2, tiltrådt af udvalget?

Det er vedtaget.

Der stemmes nu om ændringsforslag nr. 3 af EL.
Jeg slutter afstemningen.

For stemte 9 (EL og Uffe Elbæk (UFG)), imod stemte 86 (V, S, RV,
SF, LA og KF), hverken for eller imod stemte 13 (DF).

Ændringsforslaget er forkastet.

Herefter er ændringsforslagene nr. 1 og 7 stillet af det samme min-
dretal, bortfaldet.

Ønskes afstemning om ændringsforslagene nr. 4-6, tiltrådt af udval-
get?

De er vedtaget.

Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden
fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg
det som vedtaget.

Det er vedtaget.

Det næste punkt på dagsordenen er:
8) 2. behandling af lovforslag nr. L 65:
Forslag til lov om ændring af lov om åben uddannelse (erhvervs-
rettet voksenuddannelse) m.v. og lov om erhvervsrettet grund-
uddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessy-
stemet) for voksne. (Understøttelse af de videregående uddannel-
sesinstitutioners muligheder for mere og bedre videregående
voksen- og efteruddannelse m.v.).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen).
(Fremsættelse 12.11.2014. 1. behandling 25.11.2014. Betænkning
02.12.2014).

Kl. 13:15

Forhandling

Formanden:
Ønsker nogen at udtale sig?

Det er ikke er tilfældet, så forhandlingen er sluttet, og vi går til
afstemning.

Kl. 13:15

Afstemning

Formanden:
Ønskes afstemning om ændringsforslagene nr. 1-10, tiltrådt af udval-
get?

De er vedtaget.

Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden
fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg
det som vedtaget.

Det er vedtaget.

Det næste punkt på dagsordenen er:
9) 2. behandling af lovforslag nr. L 66:
Forslag til lov om ændring af universitetsloven og forskellige an-
dre love. (Gennemsigtighed i valg af uddannelse, forsikring af
gæsteforskere og krav til oversættelse af eksamensbeviser m.v.).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen).
(Fremsættelse 12.11.2014. 1. behandling 25.11.2014. Betænkning
02.12.2014).

Kl. 13:16

Forhandling

Formanden:
Ønsker nogen at udtale sig?

Det er ikke er tilfældet, så er forhandlingen sluttet, og vi går til
afstemning.

Kl. 13:16

Afstemning

Formanden:
Ønskes afstemning om ændringsforslagene nr. 1-4, tiltrådt af udval-
get?

De er vedtaget.

Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden
fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg
det som vedtaget.

Det er vedtaget.

Det næste punkt på dagsordenen er:
10) 2. behandling af lovforslag nr. L 22:
Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksom-
hed. (Genbeskikkelse af DR’s bestyrelse og genvalg af de regio-
nale TV 2-virksomheders bestyrelser, adgang til støtte fra public
service-puljen, afskaffelse af erhvervslicensen og forhandlerind-
beretningspligten, ny ordning for ikkekommercielle lokalradioer
m.v.).
Af kulturministeren (Marianne Jelved).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 06.11.2014. Betænkning
03.12.2014).

Kl. 13:16

Forhandling

Formanden:
Der er ikke stillet ændringsforslag.

Hr. Alex Ahrendtsen som Dansk Folkepartis ordfører.
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Kl. 13:17

(Ordfører)
Alex Ahrendtsen (DF):
Vi vil egentlig gerne bede om en fornyet udvalgsbehandling. Vi har
fået en række henvendelser fra nogle lokalradioer. Der er åbenbart i
lovforslaget nogle utilsigtede virkninger, som vi gerne vil have kig-
get nærmere på. Så derfor vil vi bede om at få en fornyet udvalgsbe-
handling.

Kl. 13:17

Formanden:
Tak til ordføreren. Er der flere, der ønsker ordet?

Det er ikke tilfældet, så forhandlingen er sluttet.

Der er stillet forslag om, at lovforslaget henvises til fornyet udvalgs-
behandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedta-
get.

Det er vedtaget.

Det næste punkt på dagsordenen er:
11) 2. behandling af lovforslag nr. L 24:
Forslag til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitu-
tioner under Kulturministeriet.
Af kulturministeren (Marianne Jelved).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 06.11.2014. Betænkning
03.12.2014).

Kl. 13:17

Forhandling

Formanden:
Ønsker nogen at udtale sig?

Det er ikke tilfældet, så forhandlingen er sluttet, og vi går til af-
stemning.

Kl. 13:17

Afstemning

Formanden:
Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 1, tiltrådt af udvalget?

Det er vedtaget.

Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden
fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg
det som vedtaget.

Det er vedtaget.

Det næste punkt på dagsordenen er:
12) 2. behandling af lovforslag nr. L 39:
Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af
byer. (Øgede muligheder for at sikre gode boligsociale rammer
både på land og i by m.v.).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 23.10.2014. 1. behandling 13.11.2014. Betænkning
04.12.2014).

Kl. 13:18

Forhandling

Formanden:
Ønsker nogen at udtale sig? Hr. Eigil Andersen som SF's ordfører.

Kl. 13:18

(Ordfører)
Eigil Andersen (SF):
Det drejer sig om et af ændringsforslagene. Det er selvfølgelig så-
dan, at for lejerne i en ejendom vil et bygningsfornyelsesprojekt i de
fleste tilfælde være særdeles positivt, simpelt hen fordi lejlighederne
bliver væsentlig bedre at bo i. Men der kan også være situationer,
hvor der hører en så stor stigning i huslejen med, at de fleste lejere i
en ejendom simpelt hen er ude af stand til at betale. Med andre ord
bliver lejerne i den situation tvunget ud af deres lejlighed. Man kan
sige, at de i virkeligheden bliver byfornyet ud af deres lejlighed mod
deres ønske.

Det er urimeligt, fordi vores bolig er et af fundamenterne for vo-
res daglige tilværelse. Derfor har SF stillet et ændringsforslag, som
siger, at lejerne i en ejendom skal stemme om, hvorvidt et sådant
bygningsfornyelsesprojekt med f.eks. en stor huslejeforhøjelse skal
gennemføres eller ej. Hvis der er flertal for at gennemføre projektet,
bliver det til noget, men er et flertal blandt lejerne imod, bliver det
ikke gennemført. Jeg vil derfor opfordre alle til at stemme for æn-
dringsforslaget fra SF som et bidrag til et rimeligt lejerdemokrati.

Kl. 13:19

Formanden:
Ministeren for by, bolig og landdistrikter.

Kl. 13:19

Ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen):
Jeg vil sige til SF og hr. Eigil Andersen, at jeg selvfølgelig har sym-
pati for forslaget. Men jeg vil også sige, at byfornyelsesloven jo tid-
ligere har indeholdt regler om lejernes vetoret, og med det her æn-
dringsforslag skal et flertal af lejerne godkende alle dele af byforny-
elsesprojektet. Efter lejelovens regler kan ejeren faktisk gennemføre
renoveringsprojektet uden at inddrage lejerne. Lejernes retsstilling er
faktisk efter byfornyelsesloven bedre end efter lejelovens almindeli-
ge regler, idet lejerne har mulighed for genhusning og for at modtage
indfasningsstøtte, altså en støtte i 10 år til betaling af huslejestignin-
gen. Lejernes rettigheder bør reguleres i lejelovgivningen uden sær-
regler i forhold til anden lovgivning.

Nu har byfornyelsesloven fungeret i 10 år uden særregler om le-
jernes rettigheder i den forbindelse, og i den periode har vi ikke
modtaget borgerhenvendelser fra lejere, der i praksis ikke ønsker by-
fornyelsesprojekter gennemført imod et flertal af lejernes ønsker.
Kommunerne har allerede mulighed for i den enkelte sag – og det
synes jeg er vigtigt, hr. Eigil Andersen – at stille krav til bygningse-
jeren om, at et flertal skal bakke op om projektet. I den sammen-
hæng er det faktisk sådan, at det er de færreste kommuner, der øn-
sker at iværksætte byfornyelsesprojekter i ejendomme, hvor lejerne
er imod forbedringerne. Kommunerne har som udgangspunkt ingen
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interesse i at give støtte til byfornyelsesprojekter, som lejerne er util-
fredse med.

Forslaget om procedureregler og om lejernes godkendelse af alle
bygningsfornyelsesprojekter vil være en administrativ byrde og kan
som sådan være med til at udhule incitamentet til at anvende de mu-
ligheder, der følger af byfornyelsesloven. Så skal jeg sige, at man i
den her sammenhæng også skal erindre, at ejeren efter lejelovens
regler jo kan gennemføre et tilsvarende projekt, men det er uden mu-
lighed for, at lejerne kan takke nej, og uden mulighed for genhus-
ning og modtagelse af indfasningsstøtte. Så man kan i virkeligheden
gå over til, hvis det bliver for bøvlet, at bruge de almindelige regler i
lejeloven. Og det synes jeg ikke er rimeligt. Jeg synes faktisk, vi skal
bruge vores byfornyelseslov med de gode muligheder, der ligger i
forslaget.

Derfor afviser vi fra regeringens side ændringsforslaget.
Kl. 13:22

Formanden:
Der er en kort bemærkning fra hr. Eigil Andersen.

Kl. 13:22

Eigil Andersen (SF):
Jeg benægter ikke, at byfornyelsesloven på en række punkter er bed-
re end lejelovens bestemmelser. Men kan ministeren bekræfte, at der
i byfornyelsesloven ikke i dag eksisterer en kollektiv vetoret?

Kl. 13:22

Formanden:
Ministeren.

Kl. 13:22

Ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen):
Ja, det kan jeg bekræfte, men til gengæld kan kommunerne stille et
krav om, at ejeren af bygningen faktisk skal have et flertal. Det er jo
kommunen, der får tildelt byfornyelsesmidlerne og tildeler dem til
ejeren. Som jeg siger, at i de 10 år, den her ændring af lejeloven og
byfornyelsesloven har fungeret, hvor man jo parallelt har stillet for-
slag om lejernes rettigheder, har vi ikke haft nogen henvendelser om
det.

Jeg vil også godt sige, at kommunerne jo ikke er interesseret i at
gennemføre byfornyelsesprojekter, som lejerne er imod. Men det var
meget bøvlet med den gamle lov, for der skulle man have lov til at
lave rørgennemføring og diverse igennem lejligheden alligevel, og
det er hr. Eigil Andersen jo også med på.

Men husk nu på, at de kan gennemføre de her projekter efter leje-
lovens almindelige vilkår, hvis det bliver rigtig bøvlet at lave dem
efter byfornyelsesloven. Og vi ønsker faktisk, at de skal bruge byfor-
nyelsesloven med de rettigheder og muligheder, det indebærer for le-
jerne med henblik på at få forbedrede vilkår.

Kl. 13:23

Formanden:
Hr. Eigil Andersen.

Kl. 13:23

Eigil Andersen (SF):
Jamen jeg har også noteret mig, at ministeren har svaret på et af de
spørgsmål, jeg har stillet: at den individuelle vetoret, der var tidlige-
re, gav visse vanskeligheder. Derfor drejer det her forslag sig lige
præcis om at indføre den kollektive vetoret fra lejernes side, altså le-
jernes flertal. Det har vi fra SF's side ønsket, fordi vi ønsker at give
lejerne en større sikkerhed.

Kl. 13:23

Formanden:
Ministeren.

Kl. 13:23

Ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen):
For at repetere vil jeg kort sige, at hvis vi udhuler ejerens incitament
til at lave de her ting, vil udlejeren jo gøre det med de almindelige
lejelovsbestemmelser og dermed uden rettigheder for lejerne; det er
der jo mulighed for i lejeloven, som den ligger i dag. Derfor mener
jeg, at det er vigtigt at fastholde det, som det ligger nu, men jeg har
dog forståelse for, hvorfor hr. Eigil Andersen og SF fremsætter for-
slaget,

Kl. 13:24

Formanden:
Tak til ministeren.

Der er ikke flere, der ønsker at udtale sig. Så er forhandlingen
sluttet, og vi går til afstemning.

Kl. 13:24

Afstemning

Formanden:
Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 1, tiltrådt af et flertal (ud-
valget med undtagelse af LA)?

Det er vedtaget.

Der stemmes om ændringsforslag nr. 2 af et mindretal (SF), tiltrådt
af et andet mindretal (EL), og der kan stemmes nu.

Jeg slutter afstemningen.

For ændringsforslaget stemte: 17 (EL, SF og Uffe Elbæk (UFG)),
imod stemte: 93 (V, S, DF, RV, LA og KF), hverken for eller imod
stemte: 0.

Ændringsforslaget er forkastet.

Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 3-5, tiltrådt af et flertal
(udvalget med undtagelse af LA)?

De er vedtaget.

Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden
fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg
det som vedtaget.

Det er vedtaget.

Det næste punkt på dagsordenen er:
13) 2. behandling af lovforslag nr. L 47:
Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og
andre boligfællesskaber. (Skærpede krav til stiftelse af andelsbo-
ligforeninger m.v.).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 30.10.2014. 1. behandling 13.11.2014. Betænkning
04.12.2014).

Kl. 13:25

Forhandling

Formanden:
Ønsker nogen at udtale sig?

Det er ikke tilfældet. Så er forhandlingen sluttet, og vi går til af-
stemning.
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Kl. 13:25

Afstemning

Formanden:
Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 1, tiltrådt af udvalget?

Det er vedtaget.

Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden
fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg
det som vedtaget.

Det er vedtaget.

Det næste punkt på dagsordenen er:
14) 2. behandling af lovforslag nr. L 12:
Forslag til lov om ændring af lov om frikommuner m.v. (Forlæn-
gelse af perioden for frikommuneforsøg).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 31.10.2014. Betænkning
04.12.2014).

Kl. 13:25

Forhandling

Formanden:
Der er ikke stillet ændringsforslag.

Ønsker nogen at udtale sig?
Det er ikke tilfældet, og forhandlingen er sluttet.

Jeg foreslår, at også dette lovforslag går direkte til tredje behandling
uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter
jeg det som vedtaget.

Det er vedtaget.

Det næste punkt på dagsordenen er:
15) 2. behandling af lovforslag nr. L 25:
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Rehabilite-
ringsforløb og hjemmehjælp m.v.).
Af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold
(Manu Sareen).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 30.10.2014. Betænkning
04.12.2014).

Kl. 13:26

Forhandling

Formanden:
Ønsker nogen her at udtale sig?

Det er ikke tilfældet. Forhandlingen er sluttet, og vi går til af-
stemning.

Kl. 13:26

Afstemning

Formanden:
Der stemmes om ændringsforslag nr. 1 af et mindretal (EL), og der
kan stemmes.

Jeg slutter afstemningen.

For stemte 9 (EL og Uffe Elbæk (UFG)), imod stemte 102 (V, S,
DF, RV, SF, LA og KF), hverken for eller imod stemte 0.

Ændringsforslaget er forkastet.

Herefter stemmes der om ændringsforslag nr. 2 af et mindretal (EL),
og der kan stemmes.

Jeg slutter afstemningen.

For stemte 9 (EL og Uffe Elbæk (UFG)), imod stemte 100 (V, S,
DF, RV, SF, LA og KF), hverken for eller imod stemte 0.

Ændringsforslaget er forkastet.

Der stemmes herefter om ændringsforslag nr. 3 af et mindretal (EL),
og der kan stemmes.

Jeg slutter afstemningen.

For stemte 9 (EL og Uffe Elbæk (UFG)), imod stemte 100 (V, S,
DF, RV, SF, LA og KF), hverken for eller imod stemte 0.

Ændringsforslaget er forkastet.

Ønskes der afstemning om ændringsforslag nr. 4, tiltrådt af et flertal
(udvalget undtagen EL)?

Det er vedtaget.

Der stemmes herefter om ændringsforslag nr. 5 af et mindretal (V),
tiltrådt af et andet mindretal (LA og KF).

Jeg slutter afstemingen.

For stemte 42 (V, LA, KF og Uffe Elbæk (UFG)), imod stemte 67
(S, DF, RV, SF og EL) hverken for eller imod stemte 0.

Ændringsforslaget er forkastet.

Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden
fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg
det som vedtaget.

Det er vedtaget.
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Det næste punkt på dagsordenen er:
16) 2. behandling af lovforslag nr. L 26:
Forslag til lov om ændring af adoptionsloven. (Adgang for sam-
levende til at adoptere sammen).
Af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold
(Manu Sareen).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 30.10.2014. Betænkning
04.12.2014).

Kl. 13:28

Forhandling

Formanden:
Ønsker nogen at udtale sig?

Det er ikke tilfældet. Forhandlingen er sluttet, og vi går til af-
stemning.

Kl. 13:29

Afstemning

Formanden:
Ønskes afstemning om ændringsforslagene nr. 1 og 2, tiltrådt af et
flertal i udvalget undtagen Dansk Folkeparti?

De er vedtaget.

Jeg foreslår, at lovforslaget igen går til tredje behandling uden forny-
et udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det
som vedtaget.

Det er vedtaget

Det næste punkt på dagsordenen er:
17) 2. behandling af lovforslag nr. L 27:
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Forenkling
af udmålingssystemet og præcisering af anvendelsesområdet for
merudgiftsydelsen til børn med nedsat funktionsevne eller ind-
gribende lidelse m.v.).
Af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold
(Manu Sareen).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 30.10.2014. Betænkning
04.12.2014).

Kl. 13:29

Forhandling

Formanden:
Ønsker nogen at udtale sig?

Det er ikke tilfældet. Forhandlingen er sluttet, og vi går til af-
stemning.

Kl. 13:29

Afstemning

Formanden:
Ønskes afstemning om ændringsforslagene nr. 1 og 2, tiltrådt af ud-
valget?

De er vedtaget.

Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden
fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg
det som vedtaget.

Det er vedtaget.

Det næste punkt på dagsordenen er:
18) 2. behandling af lovforslag nr. L 29:
Forslag til lov om ændring af lov om erstatningsansvar. (Æn-
dring af beregningsprincipperne for erhvervsevnetabserstatning
til unge under uddannelse).
Af justitsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 07.11.2014. Betænkning
04.12.2014).

Kl. 13:30

Forhandling

Formanden:
Der er ikke stillet ændringsforslag.

Ønsker nogen at udtale sig?
Det er ikke tilfældet, og forhandlingen er sluttet.

Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden
fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg
det som vedtaget.

Det er vedtaget.

Det næste punkt på dagsordenen er:
19) 2. behandling af lovforslag nr. L 30:
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Letbaner m.v.).
Af justitsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 07.11.2014. Betænkning
04.12.2014).

Kl. 13:30

Forhandling

Formanden:
Ønsker nogen at udtale sig? Hr. Henning Hyllested som Enhedsli-
stens ordfører.

Kl. 13:30

(Ordfører)
Henning Hyllested (EL):
Enhedslisten har stillet to ændringsforslag til det her lovforslag. Det
ene drejer sig om, at man skal erhverve sig kørekort til bus, altså kø-
rekort til kategori D, for at kunne køre en letbane. Det andet drejer
sig om, at den ligestilling af vigepligten, som lovforslaget lægger op
til, ikke bliver til noget, altså ophæves, således at der skaffes en for-
trinsret for letbaner, når man kører i blandet trafik – altså når man
kører uden for det såkaldte eget tracé.

Til min store overraskelse, tror jeg nok, blev forslagene afvist i
Retsudvalget, hvilket kan undre – især når man ser de to ændrings-
forslag i sammenhæng. Hvis man ønsker en ligestilling af vigeplig-
ten på områder, hvor letbanen ikke kører i eget tracé, synes vi godt
nok, det er vildt, at man kun skal være i besiddelse af kørekort til bil
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og ikke som minimum være i besiddelse af kørekort til bus, akkurat
som de buschauffører, som kører i blandet trafik.

Så jeg synes, man er godt på vej til her at gamble lidt med færd-
selssikkerheden. En letbane kører jo med endnu flere passagerer om-
bord end en bus, og det kan godt nok undre, at partierne i dette Fol-
keting synes, det er en god idé, at man så skulle kunne køre en letba-
ne, selv om den kører på skinner, med et kørekort til almindelig bil.

Kl. 13:32

Formanden:
Tak til ordføreren. Er der flere, der ønsker at udtale sig?

Det er ikke tilfældet, vi går til afstemning.
Kl. 13:32

Afstemning

Formanden:
Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 1 af et mindretal, En-
hedslisten, tiltrådt af et flertal, det øvrige udvalg, om, at lovforslaget
deles i to lovforslag?

Deling af lovforslaget i to lovforslag er hermed vedtaget.

Der stemmes derefter om det under A nævnte forslag og om Enheds-
listens ændringsforslag nr. 2, og der kan stemmes nu.

Jeg slutter afstemningen.

For stemte 9 (EL og Uffe Elbæk (UFG)), imod stemte 101 (V, S,
DF, RV, SF, LA og KF), hverken for eller imod stemte 0.

Ændringsforslaget er forkastet.

Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 3, tiltrådt af udvalget?
Det er vedtaget.

Der stemmes om ændringsforslag nr. 4 af et mindretal, Enhedslisten,
og der kan stemmes nu.

Jeg slutter afstemningen.

For stemte 9 (EL og Uffe Elbæk (UFG)) imod stemte 99 (V, S, DF,
RV, SF, LA og KF), hverken for eller imod stemte 0.

Ændringsforslaget er forkastet.

Ønskes der afstemning om ændringsforslag nr. 5, tiltrådt af udval-
get?

Det er vedtaget.

Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 6 af et mindretal, En-
hedslisten, tiltrådt af et flertal, det øvrige udvalg?

Det er vedtaget.

Der stemmes derefter om det under B nævnte forslag. Der stemmes
her om ændringsforslag nr. 7 af et mindretal, Konservative Folkepar-
ti, tiltrådt af et andet mindretal, Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal
Alliance.

Jeg slutter afstemningen.

For stemte 54 (V, DF, LA, KF og Uffe Elbæk (UFG)), imod stemte
56 (S, RV, SF og EL), hverken for eller imod stemte 0.

Ændringsforslaget er forkastet.

Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 8 af et mindretal, En-
hedslisten, tiltrådt af et flertal, det øvrige udvalg?

Det er vedtaget.

Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden
fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg
det som vedtaget.

Det er vedtaget.

Det næste punkt på dagsordenen er:
20) 2. behandling af lovforslag nr. L 28:
Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje
og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre
love. (Indførelse af virksomhedspant på Færøerne).
Af justitsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 07.11.2014. Betænkning
02.12.2014).

Kl. 13:35

Forhandling

Formanden:
Der er ikke stillet ændringsforslag.

Ønsker nogen at udtale sig?
Det er ikke tilfældet, og så er forhandlingen sluttet.

Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden
fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg
det som vedtaget.

Det er vedtaget.

Så er vi igennem andenbehandlingerne, og så skal vi måske have
nogle samtaler ført ud af salen, før vi går til førstebehandlingerne.

Det næste punkt på dagsordenen er:
21) 1. behandling af lovforslag nr. L 83:
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø. (Undtagelse
af frivilligt arbejde fra krav om arbejdspladsvurdering og ar-
bejdsmiljøorganisation, forebyggelse af arbejdsrelateret vold,
trusler og anden krænkende adfærd uden for arbejdstid, Ar-
bejdstilsynets adgang til at indhente oplysninger fra eksterne re-
gistre m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 26.11.2014).

Kl. 13:36

Forhandling

Formanden:
Forhandlingen er åbnet. Hr. Peter Juel Jensen som Venstres ordfører.

Kl. 13:36

(Ordfører)
Peter Juel Jensen (V):
Tak, formand. Det forslag, vi behandler her, har til formål at gøre det
lettere at være frivillig i Danmark. Der har igennem en årrække væ-
ret et pres fra de store interesseorganisationer, især på idrættens om-
råde, for at sikre, at det frivillige arbejde ikke drukner i krav og reg-
ler, når det arbejde, der udføres, har karakter af fritidsaktiviteter for
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en almennyttig forening. Kort sagt: Vi forenkler og vi afbureaukrati-
serer området.

Men nu må vi se, om vi kommer i mål, for som det også fremgår
af et af høringssvarene, er vi ikke helt i mål, da ledervirke som be-
styrelses- og udvalgsmedlem eller holdleder stadig væk betragtes
som arbejde, der har lighed med et almindeligt job. Og Venstre går
ud fra, at Arbejdstilsynet i sit daglige virke vil være med til at sikre,
at reglerne fortolkes og forvaltes så fleksibelt og enkelt som muligt.
Det vil vi holde øje med i Venstre, og jeg er sikker på, at det bliver
sammen med resten af Folketingets partier.

Lovforslaget forstærker også arbejdsgivernes ansvar, når det
kommer til vold, trusler eller anden krænkende adfærd, der er relate-
ret til medarbejdernes arbejde, når de har fri. I dag har arbejdsgiver-
ne pligt til at forebygge, at ansatte, der udsættes for vold, trusler og
anden krænkende adfærd, møder dette, når de har fri. Forslaget inde-
bærer, at der skabes hjemmel til at fastsætte tiltag, som handler om
arbejdets udførelse, og som også skal gælde for arbejdsrelateret
vold, trusler og anden krænkende adfærd, der finder sted uden for ar-
bejdstiden. Endvidere skabes der hjemmel til at fastsætte regler og
retningslinjer for vejledning til ansatte om håndtering af vold, trusler
og anden krænkende adfærd samt regler om opfølgning på sådanne
episoder.

Bemyndigelsen vil alene blive benyttet til at fastsætte pligter,
som arbejdsgiveren kan løfte i forbindelse med planlægningen, til-
rettelæggelsen og udførelsen af arbejdet, ligesom pligterne alene vil
omhandle forhold, som arbejdsgiverne har rådighed over. Det vil si-
ge, at arbejdsgiveren således ikke får pligter i forhold til den ansattes
private forhold eller ageren i fritiden, hvilket vi sikkert er mange, der
er rigtig glade for. Men nu kommer der i højere grad en diskussion
om, hvordan man vil beskytte sig selv i fritiden, såfremt man har et
vanskeligt arbejdsmiljø. Dette er nyt og uprøvet, så Venstre vil i lø-
bet af udvalgsbehandlingen arbejde for, at vi i lovforslaget får ind-
bygget en revisionsbestemmelse, så vi får en evaluering af denne del
af lovforslaget.

Lovforslaget omfatter også, at arbejdsmiljøindsatsen i langt høje-
re grad målrettes de virksomheder, der har de største problemer med
arbejdsmiljøet. En sådan målretning kræver, at Arbejdstilsynet frem-
adrettet får bedre mulighed for at finde de virksomheder, hvor der er
forhøjet risiko for dårligt arbejdsmiljø. Til brug herfor har Arbejds-
tilsynet behov for at få adgang til at indhente flere oplysninger fra
eksterne registre.

Alt i alt er vi endt med et ganske fornuftigt forslag, som Venstre
støtter.

Kl. 13:39

Formanden:
Tak til ordføreren. Hr. Lennart Damsbo-Andersen som socialdemo-
kratisk ordfører.

Kl. 13:39

(Ordfører)
Lennart Damsbo-Andersen (S):
Tak, formand. Langt de fleste danskere er glade for at gå på arbejde.
Det giver en værdi, som ikke kun kan måles i penge; arbejdet giver
også mening og livskvalitet. Og det er godt. Vi danskere tilbringer
en stor del af vores liv på vores arbejdsplads, og i fremtiden skal vi
regne med, at det bliver endnu længere tid. Det stiller krav til, at de
forhold, vi arbejder under, er i orden. Arbejdsmiljøet i Danmark er
grundlæggende godt, og det skal vi politikere sørge for at det bliver
ved med at være. Og det er en udfordring, for vi kan se, at arbejdsli-
vet er en meget omskiftelig størrelse. Det udvikler sig i takt med tek-
nologien, nye familiemønstre og erhvervsudviklingen. Det stiller
krav til en fleksibel og moderne arbejdsmiljølovgivning.

I dag behandler vi således et rigtig godt lovforslag om arbejds-
miljø i Danmark, der netop møder udfordringen i det moderne ar-

bejdsliv. En del af lovforslaget handler om de frivilliges forhold i
Danmark. Grundlæggende er det jo fantastisk, når mennesker har
lyst til at bruge deres fritid og kræfter på at styrke det danske fælles-
skab. Her er der tale om et stykke arbejde, der helt bogstaveligt bæ-
rer lønnen i sig selv. Selv om frivillige organisationer også er ar-
bejdspladser, skal vi være opmærksomme på, at der gælder nogle
ganske særlige forhold her i forhold til almindeligt arbejde. Og en
række organisationer har derfor gjort opmærksom på, at de krav, der
stilles til frivilliges arbejdsmiljø, kan udgøre et unødigt bureaukrati.

Det har regeringen lyttet til, og derfor løsner vi med lovforslaget i
dag grebet en smule. Almennyttige foreninger, der ikke har fortjene-
ste som formål, bliver derfor fritaget for arbejdspladsvurdering og
arbejdsmiljøorganisation. Det ændrer naturligvis ikke ved, at frivilli-
ge organisationer stadig væk skal følge de generelle regler for ar-
bejdsmiljø, men det giver god mening at gøre det nemmere at orga-
nisere frivilligt arbejde i en god sags tjeneste.

Lovforslaget tager også fat om et andet vigtigt emne, når det
handler om arbejdsmiljø, nemlig arbejdsrelateret vold. Det er en al-
vorlig sag, hvis en situation på ens arbejde ender med, at man bliver
udsat for vold, når man har fri, eller at ens familie bliver udsat for
vold eller trusler. Det skal selvfølgelig tælle med som arbejdsrelate-
ret vold, og derfor bliver det, der i dag betegnes som arbejdsrelateret
vold, udvidet med lovforslaget. Fremover skal det også kunne gælde,
når en person eller en persons familie bliver udsat for vold, når de
har fri.

Vi må indse, at grænsen mellem arbejde og hjem bliver mere og
mere flydende. Det gælder desværre også for trusler og vold. Det har
vi desværre allerede set alt for mange eksempler på. Det bør derfor
ikke være tidspunktet, men baggrunden for volden, der skal bestem-
me, om der er tale om arbejdsrelateret vold. Det, der er afgørende,
er, at vi beskytter dem, der bliver udsat for arbejdsrelateret vold,
uanset tid og sted, og det slår vi så fast med lovforslaget.

Sluttelig får Arbejdstilsynet adgang til eksterne registre, så ind-
satsen i højere grad kan målrettes de virksomheder, der har mest
ondt i arbejdsmiljøet. Eksempelvis får Arbejdstilsynet adgang til op-
lysninger om statsborgerskab og indrejsedato fra cpr-registeret samt
ansættelsesperiode og timetal fra SKAT. Det giver bedre mulighed
for at finde de virksomheder, hvor der er risiko for problemer med
arbejdsmiljøet. Hertil skal bemærkes, at der i lovforslagets bemærk-
ninger er taget stilling til datasikkerheden, således at oplysninger om
enkeltpersoner bliver beskyttet. Det er naturligvis vigtigt.

Alt i alt er der altså tale om en fornuftig udbygning af de danske
arbejdsmiljøregler. Vi styrker fællesskabet, bekæmper social dum-
ping og laver en retfærdig og rimelig ændring i forståelsen af ar-
bejdsrelateret vold, og derfor kan Socialdemokraterne støtte forsla-
get. Og så skal jeg hilse fra Det Radikale Venstre og sige, at de også
støtter forslaget.

Kl. 13:43

Formanden:
Der er et par korte bemærkninger. Først hr. Christian Juhl.

Kl. 13:43

Christian Juhl (EL):
Jeg skal lige være sikker på, at jeg ikke hørte forkert. Jeg hørte ord-
føreren sige, at danskerne befinder sig meget på deres arbejdsplads.
Det tror jeg er rigtigt nok. Men så sagde han: Vi skal være indstillet
på at være der endnu længere i fremtiden. Er det regeringens eller
Socialdemokraternes plan, at vi skal have arbejdstiden sat op?

Kl. 13:44

Formanden:
Ordføreren.
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Kl. 13:44

Lennart Damsbo-Andersen (S):
Det er fint, at Enhedslisten ordfører her får præciseret det, som jeg
talte om. Det handler om, at vi, i takt med at vi i Danmark lever læn-
gere, skal arbejde længere. Det var det, jeg prøvede at beskrive her,
men det kan så åbenbart misforstås. Det handler ikke om, at vi skal
være længere på arbejde hver dag.

Kl. 13:44

Formanden:
Hr. Christian Juhl.

Kl. 13:44

Christian Juhl (EL):
Tak, det var dejligt at få præciseret. Jeg håber, at vi så også kan blive
enige om at sige, at vi skal være mindst muligt på arbejde for at pro-
ducere det, der er nødvendigt i et samfund. Og så skulle vi gerne de-
les om det arbejde, der er. Det vil sige, at vi vel er enige om, at vi ad
åre skal ned på en 35-timers og helst en 30-timers arbejdsuge.

Kl. 13:44

Formanden:
Ordføreren.

Kl. 13:44

Lennart Damsbo-Andersen (S):
Jeg tænker, at vi skal overlade de forhandlinger til arbejdsmarkedets
parter.

Kl. 13:45

Formanden:
Hr. Peter Juel Jensen for en kort bemærkning.

Kl. 13:45

Peter Juel Jensen (V):
Tak. Jeg vil gerne starte med sige tak til ordføreren for en fin tale.

Jeg lagde mærke til, at ordføreren er meget optaget af den ar-
bejdsrelaterede vold, og det tror jeg faktisk vi alle sammen er. Det
må være skrækkeligt for en fængselsbetjent eller en politibetjent at
blive konfronteret med sit arbejde i sin fritid sammen med familien.

Jeg kender ordføreren godt nok til at vide, at ordføreren går efter
mulige løsninger, der virker, og vi kan ikke være sikre på, at vi er
nået helt i mål, i og med at vi har vedtaget det her lovforslag.

Jeg skal derfor høre, om ordføreren er på linje med Venstre, når
vi siger, at der sådan skal holdes ekstra godt øje med det her område.
Lad os dog putte en revisionsklausul ind, således at vi om 2 eller 3 år
får kigget på, om det her virker. Er ordføreren enig med Venstre i
den betragtning?

Kl. 13:45

Formanden:
Ordføreren.

Kl. 13:45

Lennart Damsbo-Andersen (S):
Jeg synes, det er rigtigt, at vi hele tiden skal være opmærksomme på,
at der sker forandringer. Det synes jeg også jeg sagde i min tale. Alt-
så, der sker ændringer hele tiden, fordi arbejdsmarkedet ændrer sig,
og det skal vi også forholde os til i den måde, vi laver arbejdsmil-
jøindsatsen på.

Jeg er fuldstændig enig med Venstre i, at vi – specielt når vi kig-
ger på offentligt ansatte, men også privat ansatte, som bliver udsat
for både krænkelser og vold på deres arbejde og i deres fritid – skal
gøre noget ved det, og det gør vi jo så med det lovforslag, vi behand-
ler her.

Om der så skal være en revisionsbestemmelse, kan jeg faktisk ik-
ke rigtig forholde mig til. Det synes jeg vi må tage en diskussion af i
udvalgsarbejdet. Umiddelbart synes jeg, at i og med at vi løbende
har en drøftelse af arbejdsmiljøet, ser jeg ikke, at det skulle være
nødvendigt. Men jeg er ikke afvisende. Det synes jeg vi skal drøfte i
udvalgsarbejdet.

Kl. 13:46

Formanden:
Hr. Peter Juel Jensen.

Kl. 13:46

Peter Juel Jensen (V):
Jeg takker for opbakningen. Jeg synes bare, jeg hørte ordførerens
ordførertale på en sådan måde, at man var meget optaget af, at det, vi
laver her, kommer til at virke. Se, det vil kun fremtiden vise, men
jeg er meget enig med ordføreren i, at det er et område, som vi skal
holde utrolig godt øje med. Derfor synes jeg faktisk, at vi kunne tage
den del af loven, der handler om den arbejdsrelaterede vold, og sige:

Det her vil vi gerne blive klogere på, og vi vil gerne holde øje
med, om vi når i mål. Derfor har vi en bestemmelse om en revision
om 2 eller 3 år, således at vi kan være et hundrede procent sikre på,
at det, vi laver og vedtager her, virker, sådan at hvis man har job,
hvor man bliver udsat for arbejdsrelateret vold, kan man være sikker
på, at landets lovgivende forsamling af hele hjertet virkelig mener, at
der skal gøres noget ved det.

Jeg har ikke meget tilovers for tomme slag i luften og symbolpo-
litik. Jeg synes, vi skal finde noget, der virker, og derfor takker jeg
for den fremstrakte hånd, som ordføreren har givet her. Tak.

Kl. 13:47

Formanden:
Ordføreren.

Kl. 13:47

Lennart Damsbo-Andersen (S):
Lovforslaget indebærer, at når man har drøftelser i arbejdsmarkeds-
organisationen om, hvordan arbejdsmiljøplanen fremadrettet skal
være, og har diskussionen om, hvordan arbejdet tilrettelægges, så har
arbejdsgiveren en forpligtelse til at sørge for at sikre, at man får kon-
fliktniveauet på arbejdspladsen ned, så man ikke får så meget kon-
flikt der og dermed heller ikke får nær så mange konflikter, når først
medarbejderne har fri.

Det tænker jeg virker som en god måde at gøre det her på, og jeg
kan ikke rigtig se for mig, hvordan man kunne lave det anderledes,
uden at man virkelig ville skulle stramme voldsomt op. Og så tror
faktisk, at det lige så godt at tage en drøftelse af lovgivningen. Men
som sagt: Jeg vil gerne drøfte det her under udvalgsarbejdet, og jeg
synes, at vi så skal tage den derfra.

Kl. 13:48

Formanden:
Tak til ordføreren. Hr. Bent Bøgsted som Dansk Folkepartis ordfø-
rer.

Kl. 13:48

(Ordfører)
Bent Bøgsted (DF):
Tak, formand. Det her lovforslag er jo, hvad skal man sige, en lem-
pelse af reglerne om arbejdsmiljø for frivillige organisationer.

I dag er det sådan, at organisationer, når de arbejder frivilligt, er
underkastet en lov om, at de skal lave en arbejdspladsvurdering og
oprette en arbejdsmiljøorganisation – det kan være idrætsforeninger,
det kan være genbrugsbutikker eller mange andre. Det er en belast-
ning for dem, der deltager frivilligt og gerne vil yde en indsats. Det
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er ikke sådan, at de så slipper for arbejdsmiljøreglerne vedrørende
sikkerhed, for vi skal jo nødig have, at nogen kommer til skade; men
Dansk Folkeparti er helt indstillet på, at der skal være lempeligere
regler for de frivillige organisationer, så de ikke skal lave en masse
papirarbejde, der er til gene for foreninger, der egentlig gør en stor
indsats, men ikke tjener penge på det.

Så er der det her med at møde vold og trusler og anden krænken-
de adfærd uden for arbejdspladsen og uden for arbejdstiden. Det bli-
ver så strammet op, sådan at arbejdsgiveren egentlig skal forebygge
det og være klar til at hjælpe de ansatte med rådgivning og vejled-
ning om, hvordan de egentlig håndterer det, der sker uden for ar-
bejdstiden. Vi har haft mange situationer, hvor der er nogle medar-
bejdere – det kan være på et socialrådgiverkontor, det kan være hos
politiet, det kan være mange andre steder, og det kan også være i pri-
vate virksomheder – der er blevet udsat for vold og trusler uden for
arbejdstiden. Vi skal selvfølgelig se på, hvordan vi kan sikre, at det
ikke sker, og hvordan vi så kan hjælpe de ansatte med en politian-
meldelse? Det er det, der kommer til at ske her.

Men vi har nogle spørgsmål vedrørende det her, som vi skal have
afklaret i udvalgsarbejdet, bl.a. hvilke konsekvenser det får for f.eks.
en erhvervsdrivende, der har en restaurant eller en bodega eller et
autoværksted, eller hvad det nu kan være. Hvilke konsekvenser og
omkostninger har det for arbejdsgiverne, hvis de bliver omfattet af
det her? Men det spørgsmål stiller vi under udvalgsarbejdet. Det er
rart lige at få det helt på plads, for jeg har forstået det sådan, at det
egentlig burde være udgiftsneutralt for arbejdsgiverne eller i hvert
fald indebære små omkostninger; men det skal vi lige have afklaret.

Men ellers synes vi, at det er rigtig godt, at vi kan få forebygget
vold så meget som muligt af hensyn til de ansatte. Det er helt for-
kert, at man, når man har fri og kommer hjem, bliver mødt med tru-
sler mod sig selv og sin familie. Det skal bare ikke finde sted, og det
skal vi selvfølgelig sikre at vi kan stoppe. Og så er der også et under-
søgelsespåbud, som fastlægger en frist for at leve op til påbuddet.

Så kommer vi til det sidste om adgang til oplysninger i indkomst-
registeret, sygedagpengeregisteret, cpr-registeret. Det er, som jeg har
forstået det, for at sikre og forebygge social dumping, så vi kan få
mere kontrol med dem, der arbejder på arbejdspladserne, altså at de
ikke arbejder på forkerte vilkår, og at de også bor på den adresse, de
nu har opgivet.

Det er også helt fint, at Arbejdstilsynet kan indhente oplysninger
om, hvem der arbejder et sted. Jeg vil bare også gerne have sikker-
hed for, og det tror jeg egentlig også ministeren er indstillet på, at
man ikke pr. systematik, når Arbejdstilsynet kommer ind på en ar-
bejdsplads, lige tager et tjek af alle, der er på arbejdspladsen. Jeg har
ikke forstået, at det er på den måde, det skal fungere, men det kan
være, at ministeren kan præcisere det heroppe fra talerstolen bagef-
ter.

Så lyttede jeg mig også til det, hr. Peter Juel Jensen nævnte om
en revisionsbestemmelse. Jeg har forstået på ministeren, at ministe-
ren er klar til at indføre den revisionsbestemmelse, og det støtter vi
også i Dansk Folkeparti, fordi det kan være fornuftigt at få kigget lo-
ven efter – er der noget, vi har overset, har vi fået det hele med?
Selvfølgelig skal vi have klarlagt det. Og jeg tror, at ministeren må-
ske vil sige noget om det, når han kommer på talerstolen. Det er der
fuld forståelse for fra Dansk Folkepartis side i hvert fald. Men vi
støtter forslaget.

Kl. 13:53

Formanden:
Tak til Dansk Folkepartis ordfører. Så er det hr. Eigil Andersen som
SF's ordfører.

Kl. 13:53

(Ordfører)
Eigil Andersen (SF):
Som det er nævnt, fritager lovforslaget frivillige organisationer, der
har aktiviteter med mange forskellige mennesker, for at etablere en
arbejdsmiljøorganisation, og man bliver fritaget for at lave en skrift-
lig arbejdspladsvurdering.

Det synes vi også i SF er helt i orden, idet jeg har forstået det så-
dan, at alle andre bestemmelser i arbejdsmiljøloven fortsat gælder.
Det betyder jo f.eks., at arbejdsgiveren, og det vil jo så være forenin-
gen, stadig væk har et ansvar for, at der er et sikkert og sundt ar-
bejdsmiljø. Men det vil jo f.eks. også betyde, at hvis der er brug for
nogle beskyttelsesmidler i forbindelse med et eller andet arbejde, så
skal foreningen som arbejdsgiver også instruere de frivillige om,
hvordan man skal bære sig ad. Det samme gælder jo, hvis der er risi-
ko for faldulykker eller for andre ting. Der bliver nikket fra ministe-
rens plads. Det er jeg glad for. Så har vi forstået det rigtigt, og så er
den her ændring også helt fin set med SF's øjne.

Så er der et andet emne, som også er blevet berørt, nemlig at det
jo selvfølgelig er helt uacceptabelt, at der er nogle ansatte, der er ble-
vet udsat for vold, trusler eller chikanerier. Det gælder jo, både når
de er på arbejde, men naturligvis også, som det er nævnt, når de hol-
der fri, i det omfang at det netop er arbejdet, som er årsagen til, at de
også bliver udsat for nogle grimme ting i deres fritid. Det har jo bl.a.
ramt jobcentermedarbejdere; det har ramt sygeplejersker fra tidligere
patienter; det har også ramt fængselsbetjente, som er blevet opsøgt
og chikaneret; og også politibetjente. Man kunne nævne endnu flere
grupper.

Der er det utrolig godt at arbejdsgiverne nu skal vurdere risikoen
for vold, trusler og chikane på grund af jobbet, også i medarbejder-
nes fritid, og, som jeg forstår det, vejlede medarbejderne i, hvordan
man kan undgå de her episoder.

Det betragter vi i SF som et godt fremskridt. Det er selvfølgelig
klart, at den anden side af sagen så er, at der er en grænse for, hvor
meget arbejdsgiveren skal bestemme over den ansatte i fritiden. Der
har jeg hæftet mig ved, at det her lovforslag selvfølgelig indebærer,
at hvis det er mig, der får sådan en vejledning angående min fritid,
bestemmer jeg dog stadig væk selv, hvilket supermarked jeg vil
handle ind i, og hvilken vej jeg vil køre hjem fra arbejde og andre
ting. Det mener jeg også er en rigtig grænsedragning.

Endelig vil jeg som det sidste nævne, at Arbejdstilsynet får ad-
gang til at indhente en række oplysninger bl.a. om sygedagpenge og
dermed sygefravær som et led i arbejdet med at udpege, hvor de al-
vorlige arbejdsmiljøproblemer, som Arbejdstilsynet især skal inte-
ressere sig for, er. Jeg må sige, at jeg synes, at det er et fint frem-
skridt. Jeg er overbevist om, at det er rigtigt, at spørgsmålet om op-
lysninger om sygefravær er et af parametrene for, om man har en ar-
bejdsplads med et godt eller et dårligt arbejdsmiljø. Det gælder jo
eksempelvis også psykisk arbejdsmiljø, hvor et dårligt psykisk ar-
bejdsmiljø typisk vil indebære, at der bliver et større sygefravær.

Afslutningsvis kan jeg sige, at SF støtter det her lovforslag.
Kl. 13:56

Formanden:
Tak til ordføreren. Hr. Jørgen Arbo-Bæhr som Enhedslistens ordfø-
rer.

Kl. 13:57

(Ordfører)
Jørgen Arbo-Bæhr (EL):
Først og fremmest vil jeg sige, at Enhedslisten overordnet kan støtte
lovforslagets ændringer af arbejdsmiljøloven. Først og fremmest me-
ner jeg, at det er et stort fremskridt, når arbejdsgiverforpligtelsen bli-
ver udvidet til at omfatte forebyggelse af vold og chikane mod ansat-
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te uden for arbejdstiden. Desværre er der jo arbejdergrupper som
f.eks. fængselsfunktionærer og skolelærere, som bliver udsat for
vold eller chikane, også efter arbejdsdagens ophør. Derfor skal ar-
bejdsgiverne sikre deres arbejdsmiljø hele dagen.

Hvad angår fritagelse fra APV og organisering af arbejdsmiljøar-
bejdet i forbindelse med frivilligt arbejde, støtter vi det som et styk-
ke konkret afbureaukratisering. Men vi så gerne, at det blev præcise-
ret i lovforslaget, at der stadig eksisterer en instruktionsforpligtelse.
Ligeledes ønsker vi en præcisering af, hvordan frivilligt arbejde er
omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven. Det vil vi stille spørgsmål
til i udvalgsarbejdet.

Det mest principielle af ændringsforslagene omhandler AT's, Ar-
bejdstilsynets, adgang til oplysninger i diverse registre. På den ene
side er vi i Enhedslisten generelt bekymrede for myndighedernes
støt voksende tilgang til diverse oplysninger om borgerne. På den
anden side erkender vi, at der er brug for nye redskaber i forbindelse
med bekæmpelsen af social dumping. På den baggrund er vi tilfredse
med, at Arbejdstilsynets adgang til lønoplysninger er blevet pillet ud
af det endelige forslag, der nu efter vores opfattelse fremstår som ri-
melig afbalanceret, hvad angår mål og midler. Vi er dog nødt til at få
en mere præcis beskrivelse af, hvem der er omfattet af AT's, Ar-
bejdstilsynets, nye adgang til oplysninger, og hvordan, hvilket vi og-
så vil stille spørgsmål til i udvalgsarbejdet.

Med disse bemærkninger vil vi støtte lovforslaget.
Kl. 13:58

Formanden:
Tak til ordføreren. Hr. Joachim B. Olsen som Liberal Alliances ord-
fører.

Kl. 13:59

(Ordfører)
Joachim B. Olsen (LA):
Tusind tak. Jeg vil starte med at sige, at det her lovforslag er blevet
bedre, siden det oprindelig blev lagt frem.

Det første element, som i virkeligheden handler om afbureaukra-
tisering, når der bliver lavet frivilligt arbejde i f.eks. idrætsforenin-
ger, altså at der ikke bliver stillet de samme arbejdsmiljømæssige
krav til det arbejde, der bliver lavet derude, synes vi er rigtig fornuf-
tigt og rigtig godt, for der har været alt for meget bureaukrati i for-
bindelse med frivilligt arbejde i f.eks. idrætsforeninger. Så det støtter
vi helhjertet.

Så er der nogle andre ting, hvor vi også må sige at det er blevet
bedre, altså det, at der i arbejdsmiljøloven bliver fastsat hjemmel til,
at arbejdsgiverne får en større forpligtelse til at – hvad skal man si-
ge? – passe på deres ansatte, hvis de har en risiko for at blive udsat
for vold. Man må jo med det samme sige, at det er fuldstændig uac-
ceptabelt, at lønmodtagere kan blive udsat for vold i forbindelse med
deres arbejde, og det er noget, som der må slås hårdt ned på.

Vi er lidt i tvivl om, om det her er den rigtige måde at gøre det
på. Altså, der foregår jo allerede i dag et arbejde, både hos Arbejds-
tilsynet og arbejdsgiverne – arbejdsmarkedets parter – og vi synes
egentlig, det ligger ret godt dér. Der er jo ikke nogen tvivl om, at alle
har en interesse i, at vold i forbindelse med arbejdet bliver nedbragt.
Men igen: Lovforslaget er blevet bedre, og det er blevet præciseret i
forhold til det oprindelige, og derfor er det nu lidt mere spiseligt,
men vi har stadig væk nogle spørgsmål, som vi synes er berettigede,
og som vi vil stille i forbindelse med udvalgsarbejdet.

Så er der den sidste del af lovforslaget, som handler om, at Ar-
bejdstilsynet får adgang til at hente flere data, bl.a. i forhold til syge-
dagpenge – i det hele taget handler det altså om at indhente flere da-
ta, og det er vi ret kritiske over for. Vi synes, der er nogle sammen-
hænge her, som er ikke helt saglige, og igen er der i det her lovfor-
slag sådan en underliggende stemning om, at der foregår noget skidt,
lige så snart der er udenlandske arbejdstagere indblandet. Vi synes jo

helt grundlæggende, det er noget, som arbejdsmarkedets parter skal
tage sig af; hvis der f.eks. er nogle forhold, lønforhold, der ikke er i
orden, så er det noget, som arbejdsmarkedets parter skal tage sig. Vi
mener, at det ligger bedst derude. I det hele taget er løn- og arbejds-
forhold noget, som arbejdsmarkedets parter skal varetage, og vi op-
lever altså en tendens til, er det er noget, som myndighederne i sti-
gende grad blander sig i. Vi er faktisk i tvivl om, om arbejdsmarke-
dets parter overhovedet er interesseret i, at det skal gå den vej. Så det
har vi i hvert fald også nogle spørgsmål til, som vi vil have besvaret
i forbindelse med udvalgsarbejdet. Tak.

Kl. 14:02

Formanden:
Der er en kort bemærkning fra hr. Eigil Andersen.

Kl. 14:02

Eigil Andersen (SF):
Der er jo mange forhold, som arbejdsmarkedets parter tager sig af
efter den danske arbejdsmarkedsmodel, men spørgsmålet om ar-
bejdsmiljø er der jo lovgivet om, og derfor spiller arbejdsmarkedets
parter også en rolle i det. Men grundlæggende er arbejdsmiljøet no-
get, som vi lovgiver om gennem arbejdsmiljøloven med tilhørende
bekendtgørelser osv.

Derfor vil jeg bare lige spørge hr. Joachim B. Olsen, om Liberal
Alliance er enig i, at arbejdsmiljøet er et lovgivningsspørgsmål, og at
det derfor også er vigtigt, at Arbejdstilsynet eksempelvis får ret til at
få de oplysninger, som er tilgængelige, og som kan pege i retning af,
hvor der er store problemer med arbejdsmiljøet.

Kl. 14:03

Formanden:
Ordføreren.

Kl. 14:03

Joachim B. Olsen (LA):
Der er ingen tvivl om, at arbejdsmiljø selvfølgelig skal være noget,
som lovgivere interesserer sig for, men det er jo ikke det samme,
som at man altid bare skal udvide det til nye områder.

Jeg vil holde fast i, at der er en tendens til, at man ligesom mis-
tænkeliggør de arbejdspladser, som har udlændinge ansat, og det vir-
ker ikke, som om det kan dokumenteres, at der skulle være bestemte
problemer i de brancher. Det er rigtigt nok, at der kan være flere
uheld på arbejdspladser, hvor der er udlændinge ansat, men det skyl-
des, at udlændinge arbejder i nogle bestemte brancher, hvor der sker
flere uheld.

Så det, der ligesom er vores intention her, og det, som jeg prøver
at sige, er, at det ikke altid er godt bare at udvide myndighedernes
rolle, for der foregår noget arbejde derude mellem arbejdsmarkedets
parter, og vi synes egentlig, det er bedst, at det er dem, der løser de
problemer, der nu engang måtte være. Vi tror på, at de kan finde
frem til de bedste løsninger.

Kl. 14:04

Formanden:
Hr. Eigil Andersen.

Kl. 14:04

Eigil Andersen (SF):
Nu er der jo et andet område, hvor Liberal Alliance helt generelt
mistænkeliggør nogen. Ethvert menneske i Danmark, der får over-
førselsindkomster, mistænker Liberal Alliance jo for at være halvkri-
minelle, som vil snyde og bedrage, hvilket naturligvis ikke passer.
Her taler vi så om spørgsmålet om udenlandske firmaer, men vi taler
jo også om sygefravær i al almindelighed, som kan være et pejle-
mærke for, om arbejdsmiljøet er godt eller dårligt.
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Er Liberal Alliance enig i, at det, når vi skal sørge for et ordent-
ligt arbejdsmiljø, er vigtigt, at vi bruger de mest effektive redskaber,
vi har, herunder statistiske oplysninger?

Kl. 14:05

Formanden:
Ordføreren.

Kl. 14:05

Joachim B. Olsen (LA):
Jeg må sige, at påstanden om, at vi mistænkeliggør folk, fordi de er
på overførselsindkomst, må stå for ordførerens egen regning. Jeg sy-
nes, det er en rigtig træls debatform, det må jeg sige. Jeg synes, det
er kedeligt, at man skal debattere på den måde. Det passer ikke. Så-
dan er det, når man bruger sit spørgsmål på sådan noget pjat.

Kl. 14:05

Formanden:
Hr. Peter Juel Jensen for en kort bemærkning.

Kl. 14:05

Peter Juel Jensen (V):
Tak. Jeg skal prøve at lege fredsforhandler her. Jeg vil gerne vende
tilbage til lovforslaget. Jeg har tidligere i spørgsmål til andre ordfø-
rere plæderet for, at man skulle indbygge en revisionsparagraf i det
her lovforslag, således at vi får konstateret, om de tiltag, vi vedtager
i dag, har nogen effekt.

Så kan jeg forstå på ordføreren, at ordføreren og ordførerens parti
har nogle betænkeligheder ved en anden del af lovforslaget. Jeg er
meget enig med ordføreren i, at vi selvfølgelig skal være meget var-
somme med, hvordan vi bruger det, som man kunne opfatte som for-
trolige oplysninger, og oplysninger, som omhandler det enkelte indi-
vid. Kunne det være en idé for at få ordføreren med hele vejen, at vi
så puttede en revisionsbestemmelse ind dér også, så vi har to separa-
te revisionsbestemmelser, så vi dels kigger på den arbejdsrelaterede
vold, dels kigger på, hvordan det lige går med at få noget mere data
ind, hvordan det virker, at man samler data ind, og kan vi bruge det
til noget?

Kl. 14:06

Formanden:
Ordføreren.

Kl. 14:06

Joachim B. Olsen (LA):
Vi synes, der er en god intention i det forslag. Generelt synes vi så-
dan set, der burde være flere af sådan nogle revisionsbestemmelser i
lovgivningen, altså at man efter nogen tid vurderede, om en lovgiv-
ning havde haft den ønskede effekt. Så det kan vi godt støtte. Jeg
kan bare ikke stå og garantere her, at det er nok til, at vi støtter lov-
forslaget endeligt, men det er bestemt et godt forslag fra Venstre,
som vi er positive over for.

Kl. 14:07

Formanden:
Der er ikke mere? Så er der en kort bemærkning fra hr. Lennart
Damsbo-Andersen.

Kl. 14:07

Lennart Damsbo-Andersen (S):
Grunden til, at jeg godt vil stille et spørgsmål til ordføreren, er, at
man kan få et indtryk af, når man nu så har hørt ordførerens tale og
bemærkninger, at Liberal Alliance sådan set ikke bekymrer sig om
den velfærd, arbejdere eller ansatte i en virksomhed har, og at det er
fuldstændig ligegyldigt, om vi har et arbejdsmiljø, der er i orden. Det
vil jeg egentlig godt lige have ordførerens bemærkning til.

Kl. 14:07

Formanden:
Ordføreren.

Kl. 14:07

Joachim B. Olsen (LA):
Det bekymrer vi os bestemt om – absolut – men det er ikke et mål
for ens bekymring for noget som helst emne, at man er villig til at
lovgive og lovgive. Jeg prøver at stå fast på det synspunkt, at de her
udfordringer ofte løses bedst af arbejdsmarkedets parter selv, og de
er jo i gang med at løse de her udfordringer i dag. Jeg tror ikke, at
der er nogen, der ikke bekymrer sig om vold. Nu er vold naturligvis
forbudt, og det mener jeg at der skal slås meget hårdt ned på, når det
forekommer. Men det ligesom at påstå, at man ikke skulle bekymre
sig om et specifikt problem, fordi man ikke altid synes, at lovgivnin-
gen er den rigtige vej at gå, synes jeg er et underligt synspunkt.

Kl. 14:08

Formanden:
Hr. Lennart Damsbo-Andersen.

Kl. 14:08

Lennart Damsbo-Andersen (S):
Det kan jo være et synspunkt, men så kan jeg spørge ordføreren, om
han har indtryk af, at de her problemstillinger er blevet løst uden for
murene her. Det er ikke mit indtryk, at man har været i stand til
blandt arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer eller i virksomhe-
der at tage hånd om de problemstillinger, der er, f.eks. om vold uden
for arbejdet. Så mener ordføreren, at det kunne man sagtens løse der,
og at det slet ikke er nødvendigt? Nej, jeg vil sige det på en anden
måde. Jeg kan ligesom fornemme, at ordføreren mener, at det behø-
ver man ikke lovgivning til. Hvor stopper det så henne? Skal man
have frivillige aftaler om alting, eller er det, der ligger bag hele Libe-
ral Alliances tankegang, at vi ikke skal have lovgivning i det hele ta-
get?

Kl. 14:09

Formanden:
Ordføreren.

Kl. 14:09

Joachim B. Olsen (LA):
Det er jo nærmest utroligt, hvad man skal stå og tages til indtægt for
her. Vi ønsker lovgivning på rigtig mange områder, men det er da
helt utroligt, at der skal sidde medlemmer af Folketinget og oprigtigt
tro på, at lovgivning altid er den eneste måde at løse problemer på.
Jeg kunne jo modsat spørge: Er ordføreren ikke af den opfattelse, at
arbejdsmarkedets parter sammen med Arbejdstilsynet, Miljøtilsynet
arbejder rigtigt hårdt på de her ting? Det tror jeg faktisk at ordføre-
ren mener at de gør. Vi har nogle spørgsmål til det her lovforslag,
men vi står altså for det grundlæggende synspunkt, at vi tror, at de
her problemer løses bedst af arbejdsmarkedets parter selv, dem, der
er derude.

Kl. 14:10

Formanden:
Så er der en sidste kort bemærkning fra hr. Christian Juhl.

Kl. 14:10

Christian Juhl (EL):
Tak. Jeg kan godt forstå, at ordføreren synes, det er irriterende at bli-
ve misforstået, men når en kommunikation bliver misforstået, er der
jo to parter, der kan være skyld i det, nemlig både afsenderen og
modtageren. Det kunne man måske tænke lidt over. Jeg tænker også
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lidt på det mærkelige svar, som hr. Eigil Andersen fik før – eller det
manglende svar.

Arbejdsgiverne i Danmark har ret til at lede og fordele arbejdet.
Det står i adskillige af vores regler i landet, sandsynligvis også i
grundloven, når det kommer til stykket. Dertil hører nogle pligter,
nemlig at arbejdsgiveren så skal passe på den arbejdskraft, han eller
hun ansætter til arbejdet. Reglerne reguleres både gennem lovgiv-
ning og i overenskomster. Arbejdstilsynet og fagforeningerne arbej-
der for at realisere de her regler. Er det ikke rimeligt, at man præci-
serer de regler, hvis de kan blive bedre, i stedet for bare at sige, at
det må de selv finde ud af? I øvrigt skal jeg gøre opmærksom på,
hvis ikke de menneskelige argumenter duer, at så koster det altså
samfundet en 30-40 mia. kr. om året, fordi vi har et dårligt arbejds-
miljø på vores arbejdspladser. Så der er også offentlige penge at spa-
re på det, det plejer da i hvert fald at slå igennem hos Liberal Allian-
ce.

Kl. 14:11

Formanden:
Ordføreren.

Kl. 14:11

Joachim B. Olsen (LA):
Til det der med, at man bliver misforstået, og hvad det skyldes: Det
kan skyldes dårlig kommunikation, men det kan også skyldes, at
modtageren af ond vilje vil misforstå det, der bliver sagt.

Så vil jeg sige, at et godt arbejdsmiljø da er en fordel både for ar-
bejdstager og arbejdsgiver. Så kan jeg vist ikke sige det mere klart.
Jeg ønsker – og det tror jeg ikke der er nogen der ikke gør – et godt
arbejdsmiljø, men det, vi diskuterer her, er, hvad der er den bedste
måde at få det på. Det kan nogle gange være lovgivning. Det sætter
vi så bare spørgsmålstegn ved om det er lige her. Vi henviser også til
de høringssvar, der er. Arbejdsmarkedets parter har jo indgivet hø-
ringssvar, og vi kan da konstatere, at i hvert fald den ene side er me-
get skeptisk over for, om det er de rigtige løsninger, man er kommet
frem til her.

Jeg har også sagt, at lovforslaget er blevet bedre. Der er blevet
lyttet, og det er rigtig positivt. Så har vi fortsat nogle spørgsmål, og
jeg synes da, at det er helt fair, at man får afklaret dem.

Kl. 14:12

Formanden:
Så er der vist ikke flere korte bemærkninger. Tak til ordføreren. Fru
Charlotte Dyremose som konservativ ordfører.

Kl. 14:12

(Ordfører)
Charlotte Dyremose (KF):
Tak. Der er jo tale om en pose blandede bolsjer her på arbejdsmil-
jøområdet. Lad mig starte i den mest positive ende. Om det med fri-
tagelse fra visse af de her forpligtelser med bl.a. arbejdspladsvurde-
ring for de frivillige vil jeg sige, at begge parter i en frivillig organi-
sation, der har frivillige hjælpere, altså både arbejdsgiver- og ar-
bejdstagerside, om jeg så må sige, tit er frivillige kræfter. Lad os da
for alt i verden gøre, hvad vi kan, for at man undgår en masse admi-
nistrativt bøvl i de situationer, hvor mennesker netop bidrager til at
gøre livet lidt sjovere, lidt lettere og lidt nemmere, eller hvad det nu
måtte være, for andre mennesker i deres lokalsamfund. Forenings-
danmark er noget af det, der binder os sammen. Det er nødvendigt
løbende at kigge på de regler, der er på det her område, som gør
mange ting unødigt besværligt for de her mennesker, som gerne vil
gøre en frivillig indsats.

Så er der den her frist for opfyldelse af påbud fra Arbejdstilsynets
side. Det er helt rimeligt. Det bakker vi op om. Det er jo også hen-
sigtsmæssigt at fjerne underretningspligten om fuldtidsbeskæftigede

under 18 år, når nu kommunen allerede får indretningen fra SKAT.
Så det er udmærket. Det giver mindre administration. Det kan vi kun
bakke op om.

Om offentliggørelse af oplysninger om sikkerhedsforanstaltnin-
ger for risikovirksomheder mener vi, at det er helt ret og rimeligt, at
vi som borgere og samfund har oplysninger om de sikkerhedsforan-
staltninger, man træffer, på virksomheder, som f.eks. risikerer, at der
sker farlige udslip.

Så på en masse områder er der en række gode og fornuftige for-
slag, der mindsker de administrative byrder.

Så er der det her med vold, trusler og krænkelse uden for arbejds-
pladsen. Der er ikke nogen af os, der kan være uenige i, at det er vig-
tigt at tage hånd om det. Vi har en vis bekymring for det her med, at
virksomheden får ansvar for noget, der foregår uden for virksomhe-
den, men jeg har indtryk af, at det, der bliver lovfæstet her, i virke-
ligheden er det, som virksomhederne i stort omfang allerede gør i
dag. Derfor er det min umiddelbare vurdering, at der er fundet en ef-
terhånden nogenlunde fornuftig balance her mellem på den ene side
at afhjælpe et ganske, ganske alvorligt problem og på den anden si-
de, at man skal passe på med at give mennesker ansvar for noget, de
overhovedet ikke har nogen indflydelse på, nemlig f.eks. hvad der
foregår, når nogle af deres medarbejdere er ude at købe ind. Men no-
get kan gøres på virksomheden eller arbejdspladsen, skulle man må-
ske hellere kalde det, for det er jo nok i virkeligheden et langt stykke
hen ad vejen mange offentligt ansatte, som er i de her frygtelige si-
tuationer. Det er klart, at det skal man arbejde på, og det er også mit
indtryk, af det sker mange steder.

Så er der endelig forslaget om adgang til alle de her mange oplys-
ninger. Jeg må indrømme, at vi fra konservativ side stiller os noget
skeptiske over for, hvad de her oplysninger skal bruges til. Vi er gla-
de for, at det med løn er kommet ud. Jeg har meget svært ved at se,
hvad de ansattes løn har med virksomhedens evner til at bevare et
godt arbejdsmiljø at gøre.

Jeg må indrømme, at jeg tilsvarende har meget, meget svært ved
at se, hvad statsborgerskab og ens rejsedato måtte have med det at
gøre. Man forestiller sig en virksomhed med en lang række virkelig
højt specialiserede medarbejdere, som man har været nødt til at re-
kruttere i udlandet, fordi vi simpelt hen ikke har den slags specialise-
rede medarbejdere på dansk jord, og så kommer Arbejdstilsynet stor-
mende, fordi de her virkelig, virkelig dygtige og højt specialiserede
ingeniører, eller hvad det måtte være, sikkert er udtryk for, at der er
et dårligt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Det tror jeg simpelt hen ik-
ke på. Jeg har meget, meget svært ved at se den sammenhæng, og
jeg undrer mig egentlig lidt over, at det skal med. Så hvis vi skulle
have lavet det her, ville vi nok have lavet det på lidt anden måde, og
vi kommer nok til at stille lidt spørgsmål til brugen af den her del,
som vi er noget skeptiske over for.

Det er vigtigt for os, at der vil være løbende opfølgning på, hvad
man opnår ved at indhente de her data, og ikke mindst på, hvad man
anvender dem til, for vi er, som bl.a. Enhedslisten også var inde på,
temmelig bekymrede for, hvad al den her indsamling af information
om borgerne kan ende med at betyde for vores samfund, hvis alle
skal gå og være offentligt tilgængelige på samtlige parametre af alle
mulige gode årsager. Så det kommer vi til at bekymre os lidt for med
henblik på at lave revision af de to ting, jeg netop har nævnt jeg var
mest bekymret for. Så jeg kan naturligvis kun bakke op om, at vi får
det sat ind. Tak.

Kl. 14:18

Formanden:
Tak til ordføreren. Beskæftigelsesministeren.
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Kl. 14:18

Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen):
Jeg kan rolig starte med at takke ordførerne for en altovervejende
positiv modtagelse af lovforslaget. Jeg tror, det var fru Charlotte Dy-
remose, som kaldte det en buket blandede blomster – eller bolsjer,
tror jeg oven i købet, det var – og det er jo rigtigt. Det er jo tre sådan
lidt forskellige elementer, der ligger i forslaget her.

Der er først den del om det frivillige. Jeg synes, at det, vi gør her,
er at gøre det nemmere at være frivillig. Og præcis som hr. Eigil An-
dersen udlagde det – jeg er meget glad ved, at han så, at jeg rystede
på hovedet, og ikke hørte, at jeg rystede på hovedet – er der jo stadig
væk forpligtelser, i forhold til at tingene skal være i orden. Så det
bliver nemmere at være frivillig, og det synes jeg er ganske fornuf-
tigt.

Så er der den anden del. Som nogle har omtalt, drejer det sig om
en bedre registrering. Jeg synes, det er lidt misvisende, at det er ble-
vet til en diskussion om udenlandsk arbejdskraft. Det handler det ik-
ke om. Det er først og fremmest et forsøg på at kunne sikre, at vi får
bedre informationer om, hvor der er risiko for dårligt arbejdsmiljø,
så vi kan tilrettelægge en bedre og mere præcis indsats der, hvor risi-
koen er størst. Det tror jeg sådan set der er god fornuft i og er en god
brug af ressourcer og penge i det hele taget.

Så er der den sidste del, som handler om vold uden for arbejds-
pladsen. Jeg kan tilslutte mig det, som ordførerne har sagt om, at det
jo er fuldstændig uacceptabelt. Jeg tror, det var hr. Joachim B. Ol-
sen, som spurgte: Har vi nu fundet den rette balance her? Det er jeg
sådan set ikke sikker på vi har, men nu har vi givet et bud på, hvad
man kan gøre i forhold til noget så uacceptabelt, som det er for folk
at komme ud for den chikane og vold, oven i købet uden for arbejds-
pladsen. Jeg tror, at det ikke mindst var Venstre og Dansk Folkepar-
ti, som var optaget af, at vi på det her område måske skulle have en
revisionsbestemmelse. Det har jeg i givet fald ikke nogen problemer
med på det her område, for jeg tror, det er noget, som man nok et
stykke af vejen kan lovgive sig ud af. Men først og fremmest handler
det også om, at vi tager debatten, tør tage debatten og gør det helt
tindrende klart, at chikane og vold, fordi folk passer deres arbejde –
oven i købet i deres fritid – er fuldstændig uacceptabelt.

Så jeg takker for modtagelsen af lovforslaget og vil gøre, hvad
jeg kan, for, at vi får svaret på spørgsmålene fra udvalget så hurtigt
og præcist som overhovedet muligt.

Kl. 14:20

Formanden:
Der er en kort bemærkning fra fru Charlotte Dyremose.

Kl. 14:20

Charlotte Dyremose (KF):
Jeg vil godt lige anerkende det her formål med at målrette arbejds-
miljøindsatsen. Det går vi fra konservativ side om nogen ind for at vi
gør, og den intention bakker vi fuldt ud op om at man arbejder hen
imod.

Det, som får det til at handle om uddannelse af arbejdskraft, er så
netop det her med bl.a. statsborgerskab, og det undrer mig lidt, at li-
ge præcis statsborgerskab skulle være udslagsgivende her. Altså, nu
nævnte jeg de højt specialiserede før, men det kunne også være, at
en virksomhed havde en høj andel af udenlandske statsborgere, fordi
man havde en virksomhedsejer, der havde besluttet sig for at gøre en
indsats for integrationen og derfor havde valgt at ansætte nogle, som
var bosiddende i landet og havde opholdstilladelse, men havde et an-
det statsborgerskab. Og det betyder så igen, at det er en parameter,
der gør, at man forventer et dårligt arbejdsmiljø.

Der er det, jeg undrer mig over den sammenhæng, og derfor be-
kymrer det mig, at der er nogle data med her, som jeg ikke umiddel-
bart ser har en sammenhæng med det her med dårligt arbejdsmiljø.

Sygedagpenge, at folk har været syge, giver god mening, for så kun-
ne det være, der var noget på arbejdspladsen.

Kl. 14:21

Formanden:
Ministeren.

Kl. 14:21

Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen):
Jeg vil bare lige sige til fru Charlotte Dyremose, at det ikke er et for-
søg på at mistænkeliggøre den ene eller den anden. Det er bare en
indikator, som kan være med til at sige noget om den pågældende
virksomhed, og det har vi så erfaring for.

Kl. 14:22

Formanden:
Så siger jeg tak til ministeren.

Der er ikke flere, der har bedt om ordet, så forhandlingen er slut-
tet.

Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til Beskæftigelsesudvalget.
Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget.

Det er vedtaget.

Det sidste punkt på dagsordenen er:
22) 1. behandling af lovforslag nr. L 84:
Forslag til lov om ændring af lov om retsforholdet mellem ar-
bejdsgivere og funktionærer. (Forenkling vedrørende fratrædel-
sesgodtgørelse).
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 26.11.2014).

Kl. 14:22

Forhandling

Formanden:
Hr. Peter Juel Jensen som Venstres ordfører.

Kl. 14:22

(Ordfører)
Peter Juel Jensen (V):
Tak for det, formand. Da Venstres ordfører på det her forslag, Hans
Andersen, ikke har mulighed for at være til stede i salen, har jeg lo-
vet at læse hans ordførertale op.

Lovforslaget handler helt konkret om de undtagelsesbestemmel-
ser, der findes i funktionærlovens § 2 a, stk. 2-4, vedrørende pensi-
on. Med lovforslaget foreslås der en ændring i funktionærlovens § 2
a, der betyder, at § 2 a, stk. 2-4, ikke længere er gældende og ikke
længere indgår i funktionærloven. Med andre ord vil det efter lovens
ikrafttræden ikke længere have betydning, om den pågældende funk-
tionær går på pension eller forfølger en erhvervsmæssig karriere.
Retten til fratrædelsesgodtgørelse er den samme, uanset hvad den
pågældende funktionær beslutter.

Kravene for at få fratrædelsesgodtgørelse er de samme, altså at
man opfylder grundbetingelserne. De går ud på, at man skal have
været i beskæftigelse uafbrudt i samme virksomhed i 12 år eller me-
re for at optjene 1-3 måneders løn.

Lovforslagets økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og
regioner skønnes at være meget begrænset. Derimod forventes lov-
forslaget at give en administrativ lettelse for stat, kommuner, er-
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hvervsliv og borgere. Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den
1. februar 2015.

I Venstre støtter vi lovforslaget, og det gør vi på baggrund af en
række argumenter. For det første ændres den danske lov nu endelig,
så den også passer ind i EU-retten. Det medfører, at man fremover
undgår den usikkerhed, som loven har medført. For det andet vil der
ved en lovændring være tale om en kraftig forenkling af funktionær-
lovens § 2 a. Man slipper fremover for at bedømme, om en opsagt
funktionær fortsat vil forfølge en erhvervsmæssig karriere, eller om
den pågældende vil gå på pension. Og for det tredje er arbejdsmarke-
dets parter enige og støtter op om lovændringen.

Venstre støtter lovforslaget.
Kl. 14:24

Formanden:
Tak til ordføreren. Hr. Bjarne Laustsen som socialdemokratisk ord-
fører.

Kl. 14:24

(Ordfører)
Bjarne Laustsen (S):
Tak, hr. formand. Det er en rigtig god sag for de lidt ældre, og det er
også en rigtig god sag, fordi EU har været inde over. Derfor er det
faktisk et udmærket forslag. I bemærkningerne til det her forslag er
der gjort fyldigt rede for baggrunden, nemlig den såkaldte Ole An-
dersen-sag, hvor en funktionær blev nægtet en fratrædelsesgodtgø-
relse, blot fordi han havde nået pensionsalderen. Jeg behøver ikke
trække behandlingen her i langdrag, for Socialdemokratiet finder det
simpelt hen naturligt, at vi retter en åbenbar fejl og stopper den al-
dersdiskrimination.

Jeg skal så beklage, at lovteksten ikke tidligere er blevet formule-
ret så tydeligt, at enhver tvivl var udelukket. Tidligere har det nemlig
været således, at en funktionær kunne nægtes sin eventuelle fratræ-
delsesgodtgørelse, hvis personen blev sagt op på det tidspunkt, hvor
funktionæren teknisk set var berettiget til at modtage alderspension.
De funktionærer, som så havde tænkt sig at arbejde videre og ikke
gå på pension, har måttet vinke farvel til deres godtgørelse. Men ef-
ter EU-retten er det nu ikke lovligt længere, derfor skal vi ændre det,
og det er vi selvfølgelig parate til.

Generelt er høringssvarene meget positive over for ændringerne,
og det er så forhåbentlig et tegn på, at vi kan vedtage det her forslag
med et meget stort flertal. Socialdemokratiet vil således stemme for
forslaget, som det er fremsat, og jeg skal hilse fra Det Radikale Ven-
stre og sige, at de agter at gøre det samme.

Kl. 14:26

Formanden:
Tak til ordføreren. Hr. Bent Bøgsted som Dansk Folkepartis ordfø-
rer.

Kl. 14:26

(Ordfører)
Bent Bøgsted (DF):
Tak, formand. Jeg synes, at det jo egentlig er dejligt, at hr. Bjarne
Laustsen siger, at også Socialdemokratiet som regeringsparti kan
stemme for forslaget. Så det er godt nok. Men jeg skal overbringe et
tillykke, for det er hr. Bjarne Laustsens fødselsdag i dag. Det er jo
nok ikke så tit, det bliver sagt fra talerstolen til hr. Bjarne Laustsen,
men nu blev det sagt.

Når man kigger på det her forslag, handler det om at ændre på
reglerne for funktionærer, når de fratræder deres stilling, så de kan få
lov til at få den fratrædelsesgodtgørelse, som de ikke kan modtage
nu, hvis de starter på andet arbejde, og det kan Dansk Folkeparti
godt støtte. Det er fair nok, også i betragtning af at man snakker om,
at vi skal være så lang tid på arbejdsmarkedet, også efter de 70 år. Så

skal funktionærer også have mulighed for, hvis de fratræder en stil-
ling, at bruge fratrædelsesgodtgørelsen til at starte op på det, som det
blev nævnt tidligere også.

Vi synes i Dansk Folkeparti, at det er et udmærket forslag, som vi
kan støtte. Vi håber selvfølgelig også, at det får den virkning, som
det er tiltænkt, nemlig at der er nogle, der måske vil satse på at lave
noget andet, når de er færdige med det job, de har. Men vi håber og-
så, at vi kan slippe for den konflikt, der er, ved at vi egentlig tvinger
nogle til at forholde sig passivt, fordi de ikke vil miste den fratrædel-
sesgodtgørelse, hvis de f.eks. tænkte på at starte på et andet job. Det
slipper vi for nu, og det tror jeg vil komme til at give en lidt mere
glidende overgang. Så Dansk Folkeparti kan støtte forslaget.

Kl. 14:28

Formanden:
Tak til ordføreren. Hr. Eigil Andersen som SF's ordfører.

Kl. 14:28

(Ordfører)
Eigil Andersen (SF):
Det her er efter min mening et eksempel på noget, som EU slet ikke
burde beskæftige sig med. Det er simpelt hen for detaljeret.

Efter vores opfattelse har man haft et ganske glimrende system i
den danske funktionærlov, nemlig at hvis en funktionær, der har væ-
ret ansat i 12,15 eller 18 år bliver fyret, så skal vedkommende have
en fratrædelsesgodtgørelse svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 må-
neders løn. Så har man haft den regel, at det dog ikke gjaldt, hvis
lønmodtageren ved fratrædelsen var nået til folkepensionsalderen,
eller hvis vedkommende ved fratrædelsen havde ret til at modtage
alderspension fra arbejdsgiveren.

Grunden til, at man har haft den regel og meningen med den, er
jo, at man ville mildne overgangen til et andet job, som jo godt kan
være svær, og den kan da ikke mindst være svær, hvis man har været
ansat mange år det samme sted og haft den samme arbejdsfunktion.
Det er årsagen til, at vi har haft den her regel.

Det er så det, som EU-Domstolen har underkendt. Så siger man i
en dom, at man har ret til fratrædelsesgodtgørelse, også selv om man
ved fratræden kan få udbetalt en arbejdsgiverbetalt pension. Som
sagt: Det mener jeg ikke er et emne, som EU burde have magt til at
bestemme. Jeg mener, at det burde Folketinget bestemme, fordi vi er
nede i en detaljeringsgrad, hvor det er naturligt, at det burde være et
nationalt anliggende. Det er det så ikke.

Regeringen ønsker så ikke at belaste arbejdsgiverne økonomisk,
og det er så grunden til, at man ændrer på systemet, sådan at man får
1 måneds løn fremover efter 12 års ansættelse og 3 måneders løn ef-
ter 17 års ansættelse. Og som det også står nævnt i lovbemærknin-
gerne, betyder det, at den her fratrædelsesgodtgørelse i funktionærlo-
ven ændrer karakter, fra at det var hjælp til at mildne overgangen til
et andet job, til at det nu bliver en belønning for lang og tro tjeneste.
Det er sådan set det, som så er resultatet af EU's indgriben i det her.

Ja, jeg har givet udtryk for min frustration over det, og jeg vil si-
ge det på den måde, at SF nødtvungen stemmer for lovforslaget.

Kl. 14:30

Formanden:
Tak til ordføreren. Så er det hr. Christian Juhl. Nej, der er en kort
bemærkning fra hr. Bent Bøgsted.

Kl. 14:30

Bent Bøgsted (DF):
Jamen jeg har bare lige et enkelt spørgsmål, og jeg tror, jeg har 2 mi-
nutter og 30 sekunder til at stille det, og det er dejligt, det er fint, og
dem vil jeg bruge. Det, der får mig til at stille det her spørgsmål, er
jo det her med, at hr. Eigil Andersen siger, at han nødtvungent går
med til forslaget, og at EU der blander sig i for meget. Jeg vil bare
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lige høre, om hr. Eigil Andersen dermed mener, det er forkert, at der
har været rejst den sag ved EU-Domstolen, der har ført til, at det her
forslag skal gennemføres. For det er da egentlig lidt interessant, hvis
SF nu siger, at der ikke må rejses sager ved EU-Domstolen om no-
get, der vedrører arbejdsmarkedet, og det er jo det, der er blevet gjort
i den her sag. Det er egentlig bare lige det, jeg vil høre, altså om hr.
Eigil Andersen mener, det er forkert, at den er blevet rejst ved EU-
Domstolen.

Kl. 14:31

Formanden:
Ordføreren.

Kl. 14:31

Eigil Andersen (SF):
Nej, det er naturligvis ikke forkert, at der er blevet rejst en sag ved
EU-Domstolen, for det er en mulighed, man har. Så på den måde er
alt jo gået efter bogen. Men når man sådan filosoferer over samfun-
dets indretning og man også filosoferer over den danske placering i
EU, så kan man, selv om vi i SF er varme tilhængere af EU-medlem-
skabet, for det er vi, jo engang imellem godt spørge sig selv, om det
nu er rigtigt, at EU skal have kompetencen på et så detaljeret områ-
de. Og det er det, jeg er kritisk over for.

Kl. 14:32

Første næstformand (Bertel Haarder):
Bent Bøgsted.

Kl. 14:32

Bent Bøgsted (DF):
Det er netop det, de får, ved at der bliver rejst en sag i EU, som Dan-
mark så skal efterleve. For mig lyder det så, som om hr. Eigil Ander-
sen nu har bekræftet, at SF er varme tilhængere af EU-systemet, men
at det er forkert, at man rejser en sag, som skal få konsekvenser i den
danske lovgivning, og det er det, jeg synes er interessant. For i
Dansk Folkeparti mener vi også, at EU har for meget indflydelse, så-
dan er det. Men nu siger hr. Eigil Andersen, at her skal EU skal
blande sig i danske forhold, og derfor kan det ikke hjælpe, at der bli-
ver rejst en sag, der får konsekvenser for dansk lovgivning. Det er
egentlig det, hr. Eigil Andersen mere eller mindre står og siger han
synes er forkert.

Kl. 14:33

Første næstformand (Bertel Haarder):
Ordføreren.

Kl. 14:33

Eigil Andersen (SF):
Så må jeg sige, at der ikke bliver hørt ordentligt efter. Altså, jeg si-
ger, at det er helt i orden, at der er blevet rejst en sag ved EU-Dom-
stolen, for det er en eksisterende mulighed, og vi kunne ikke finde på
at mene noget andet end at det har man som borger selvfølgelig ret
til at gøre, naturligvis har man det. Men derfor kan man jo som sagt
godt, selv om man i øvrigt er tilhænger af det danske EU-medlem-
skab, spørge sig selv, om der er områder, hvor det, som EU beskæf-
tiger sig med, er for detaljeret. Og der tror jeg da at EU indimellem
bevæger sig ind på nogle områder, hvor det var klogest at man havde
ladet det ligge.

Kl. 14:33

Første næstformand (Bertel Haarder):
Tak til SF's ordfører. Og så er det Enhedslistens ordfører, hr. Christi-
an Juhl.

Kl. 14:33

(Ordfører)
Christian Juhl (EL):
Jamen jeg vil da gerne som indledning bidrage med at erklære mig
enig med hr. Eigil Andersen. Jeg synes bestemt, at EU blander sig i
alt, alt for meget og i alt, alt for mange detaljer, og det her er et om-
råde, som bør reguleres i hver nation. Men nu er det sådan, at vi er
medlem af EU, og folketingsflertallet har efterhånden vedtaget tem-
melig mange tillæg til vores EU-medlemskab, sådan at EU kan blan-
de sig.

I det her tilfælde må jeg jo sige, at EU har blandet sig på en posi-
tiv måde, nemlig ved at ophæve den diskrimination af ældre menne-
sker, der måtte være, når de går pension. Det er vi tilhængere af bli-
ver fjernet fra funktionærloven. Det er sådan set en fordel, vil jeg si-
ge. Det er en forbedring at fjerne begrænsningen om frafald af pensi-
on ved overgang til folkepension og alderspension.

Det, regeringen så af eget initiativ gør, er også en forbedring,
nemlig at tilkende et beløb svarende til 3 måneders løn efter 17 år,
hvor det før var efter 18 år.

Men så forstår jeg ikke regeringen længere. Hvorfor i alverden
skal vi se, at regeringen så benytter lejligheden til at lave en forrin-
gelse, nemlig for de mennesker, der har været ansat i 15 og 16 år?
De får kun 1 måneds godtgørelse, hvor de før fik 2 måneders godt-
gørelse. Det vil sige, at hvis man lige er så uheldig at være i den
gruppe, når man blive afskediget eller fratræder, mister man en må-
nedsløn.

Det kan Enhedslisten ikke gå med til, og derfor vil vi stille et æn-
dringsforslag, for vi synes ikke, man skal forringe folks vilkår. Det
virker jo dobbelt grotesk, at EU kommer og forbedrer vores regler,
og så siger regeringen: Det kan godt ske, at EU gør det, men så vil vi
i øvrigt forringe dem på et andet område.

Jeg tror godt, jeg kan se, hvad det skyldes. Man vil selvfølgelig
tilgodese arbejdsgiverne. Og det er der, hr. arbejdsminister, overho-
vedet ingen grund til i den her situation. Det er arbejdsgiverens pligt
at betale de der ting, og derfor skal man selvfølgelig ikke forringe
vilkårene for funktionærerne, når man nu skal lave om på loven.

Derfor stiller vi et ændringsforslag, og i den nuværende form kan
vi ikke støtte lovforslaget, for der er forringelser i det.

Kl. 14:36

Første næstformand (Bertel Haarder):
Tak til Enhedslistens ordfører. Så er det Liberal Alliances ordfører,
hr. Joachim B. Olsen.

Kl. 14:36

(Ordfører)
Joachim B. Olsen (LA):
Vi kan i hvert fald være enige med de foregående ordførere i, at EU
på mange områder blander sig i for meget. Vi synes nu også, at Fol-
ketinget blander sig i for meget. I det hele taget er vi af den opfattel-
se, at det er underligt, at en bestemt lønmodtagergruppes lønvilkår
skal være reguleret i lovgivning. Vi synes, at den her funktionærlov
er uddateret, og vi så den faktisk helst afskaffet.

Men det her lovforslag kan vi godt støtte, fordi det først og frem-
mest er et resultat af en forhandling mellem arbejdsmarkedets parter,
et kompromis mellem de parter, og derfor kan vi godt støtte lovfor-
slaget. Tak.

Kl. 14:37

Første næstformand (Bertel Haarder):
Tak til ordføreren. Så er det fru Charlotte Dyremose for De Konser-
vative.
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Kl. 14:37

(Ordfører)
Charlotte Dyremose (KF):
Også fra konservativ side synes vi, at der er fundet en fornuftig og
mindelig løsning på den her sag, som har fået bragt overensstemmel-
se mellem dansk lovgivning og EU-retten. På den baggrund kan vi
støtte forslaget.

Kl. 14:37

Første næstformand (Bertel Haarder):
Og til sidst takker beskæftigelsesministeren.

Kl. 14:37

Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen):
Det er lige præcis det, beskæftigelsesministeren gør. Som jeg forstår
det, er der meget, meget bred tilslutning til det her. Det er måske alle
partier, der stemmer for det her lovforslag. Vi får bragt orden i nogle
forhold, og det er jeg selvfølgelig godt tilfreds med. Så jeg takker for
Folketingets behandling og vil gøre mit til, at udvalgsarbejdet bliver
nemt og smidigt.

Kl. 14:38

Første næstformand (Bertel Haarder):
Tak til beskæftigelsesministeren.

Da der ikke er flere, der har bedt om ordet, er forhandlingen slut-
tet.

Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til Beskæftigelsesudvalget.
Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget.

Det er vedtaget.

Kl. 14:38

Meddelelser fra formanden

Første næstformand (Bertel Haarder):
Så er der ikke mere at foretage i dette møde.

Folketingets næste møde afholdes i morgen, onsdag den 10. decem-
ber 2015, kl. 13.00.

Jeg henviser til den dagsorden, der fremgår af Folketingets hjem-
meside.
Mødet er hævet. (Kl. 14:38).


