
DAGSORDEN
FOR FOLKETINGET

TORSDAG DEN 8. NOVEMBER 2012 KL. 10.00 NR. 17

1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 5
[afstemning]:
Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om brug af
løntilskud.
Af Bent Bøgsted (DF) m.fl.
(Anmeldelse 11.10.2012. Fremme 23.10.2012.
Forhandling 06.11.2012. Forslag til vedtagelse nr. V 3
af Bent Bøgsted (DF), Hans Andersen (V), Bjarne
Laustsen (S), Nadeem Farooq (RV), Eigil Andersen
(SF), Christian Juhl (EL) og Mai Henriksen (KF).
Forslag til vedtagelse nr. V 4 af Joachim B. Olsen
(LA)).

2) 1. behandling af lovforslag nr. L 42:
Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 25.10.2012).

3) 1. behandling af lovforslag nr. L 47:
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om
retsafgifter, designloven, varemærkeloven,
markedsføringsloven og lov om forbud til beskyttelse
af forbrugernes interesser. (Midlertidige afgørelser om
forbud og påbud).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 01.11.2012).

4) Forespørgsel nr. F 3:
Forespørgsel til justitsministeren om ny
offentlighedslov.
Af Pia Adelsteen (DF), Pernille Skipper (EL) og Simon
Emil Ammitzbøll (LA).
(Anmeldelse 10.10.2012. Fremme 23.10.2012).
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 13.
november 2012].

5) 1. behandling af lovforslag nr. L 44:
Forslag til lov om ændring af lov om
arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv
socialpolitik. (Midlertidig ændring af kommunernes
medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge og
kontanthjælp).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 26.10.2012).

6) 1. behandling af lovforslag nr. L 53:
Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov
om social pension og forskellige andre love. (Reform
af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af
ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud
m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 01.11.2012).
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FORESPØRGSEL NR. F 3:

Forespørgsel til justitsministeren om ny
offentlighedslov:
Hvordan vil regeringen sikre, at et nyt forslag til
offentlighedslov ikke vil betyde, at adgangen til
aktindsigt begrænses med den konsekvens, at der
bliver mindre åbenhed og dårligere mulighed for at
kontrollere ministres og embedsmænds arbejde?
Af Pia Adelsteen (DF), Pernille Skipper (EL) og Simon
Emil Ammitzbøll (LA).
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