
DAGSORDEN
FOR FOLKETINGET

ONSDAG DEN 27. NOVEMBER 2013 KL. 13.00 NR. 24

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til
ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
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SPØRGSMÅL:

1) Til udenrigsministeren af:
Søren Espersen (DF):
Når der, som udenrigsministeren givet er orienteret
om, for tiden finder en privat indstiftet kampagne sted
på de tidligere Dansk Vestindiske Øer – Sankt
Thomas, Sankt Croix og Sankt Jan – som angiveligt
har til formål, at Danmark skal give »en undskyldning
til øerne, herunder yde erstatning« for sin lidet
glorværdige rolle i handelen med og udnyttelsen af
afrikanske slaver, vil udenrigsministeren så i den
forbindelse bekræfte, at det ikke har været eller bliver
dansk politik at undskylde for Danmarks rolle i
begivenheder i fortiden?
(Spm. nr. S 429 (omtrykt)).

2) Til justitsministeren af:
Karsten Lauritzen (V):
Er ministeren enig med kulturminister Marianne
Jelved, der finder, at det er for dårligt og et forkert
skridt at tage, at Vollsmose Bibliotek har valgt at
aflyse et arrangement med digteren Yahya Hassan
som følge af en trusselsvurdering fra politiet, og finder
ministeren i lighed med kulturministeren, at det er
vigtigt, at man ikke giver op, når en forfatter udsættes
for trusler af denne karakter?
(Spm. nr. S 499. Medspørger: Michael Aastrup Jensen
(V)).

3) Til justitsministeren af:
Karsten Lauritzen (V):
Vil ministeren følge kulturministerens opfordring til at
sikre, at arrangementet på Vollsmose Bibliotek med
digteren Yahya Hassan gives tilstrækkelig beskyttelse
fra politiet, således at arrangementet kan
gennemføres som oprindelig planlagt?
(Spm. nr. S 500. Medspørger: Michael Aastrup Jensen
(V)).

4) Til justitsministeren af:
Christian Langballe (DF):
Er det i orden, at chefen for PET tvang medarbejdere
til at kigge i fru Pia Kjærsgaards kalender for at
forpurre, at hun besøgte Christiania?
(Spm. nr. S 501).

5) Til justitsministeren af:
Christian Langballe (DF):
Hvad vil ministeren foretage sig i forhold til politiet i
sagen om digteren Yahya Hassan, hvor et bibliotek
aflyser et arrangement efter opfordring fra politiets
side, og kan det virkelig passe, at fundamentalistiske
muslimer på den måde kan få lov til at krænke og
undertrykke ytringsfriheden?
(Spm. nr. S 504).

6) Til klima-, energi- og bygningsministeren af:
Anne-Mette Winther Christiansen (V):
Vil ministeren uddybe sin udtalelse fra Jyllands-
Posten den 13. november 2013 om, at »Der er blevet
givet for høj støtte i for lang tid i for mange lande. Det
har gjort den grønne omstilling i en del europæiske
lande alt andet end bæredygtig økonomisk. Og det
bliver vi simpelthen nødt til at rette op på«?
(Spm. nr. S 488. Medspørger: Lars Christian Lilleholt
(V)).

7) Til klima-, energi- og bygningsministeren af:
Anne-Mette Winther Christiansen (V):
Hvad vil regeringen gøre for at nedbringe de høje
PSO-afgifter?
(Spm. nr. S 489. Medspørger: Lars Christian Lilleholt
(V)).

8) Til klima-, energi- og bygningsministeren af:
Lars Christian Lilleholt (V):
Hvad er ministerens forklaring på, at udgifterne til
PSO-afgiften er steget med 1,4 mia. kr. i 2012, når det
blev aftalt i energiforliget, at PSO-afgiften kun skulle
stige med 100 mio. kr.?
(Spm. nr. S 490. Medspørger: Eva Kjer Hansen (V)).

9) Til klima-, energi- og bygningsministeren af:
Lars Christian Lilleholt (V):
Mener ministeren, at de økonomiske forudsætninger
for energiforliget holder, når det har vist sig, at PSO-
afgiften blev 14 gange større i 2012 end aftalt i
energiforliget?
(Spm. nr. S 491. Medspørger: Eva Kjer Hansen (V)).

10) Til klima-, energi- og bygningsministeren af:
Eva Kjer Hansen (V):
Hvad er ministerens svar til de gartnerier, der oplever
røde tal på bundlinjen på grund af den voldsomme
stigning i PSO-afgiften?
(Spm. nr. S 493. Medspørger: Lars Christian Lilleholt
(V)).

11) Til klima-, energi- og bygningsministeren af:
Eva Kjer Hansen (V):
Kan ministeren forklare, hvorfor det var nødvendigt i
vækstaftalen fra foråret at lave en
kompensationsordning for gartneriernes PSO-betaling
på 75 mio. kr. om året?
(Spm. nr. S 494. Medspørger: Lars Christian Lilleholt
(V)).

12) Til ministeren for sundhed og forebyggelse af:
Jane Heitmann (V):
Hvad er ministerens holdning til nedbringelse af tvang
i psykiatrien?
(Spm. nr. S 495. Medspørger: Sophie Løhde (V)).
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13) Til ministeren for sundhed og forebyggelse af:
Sophie Løhde (V):
Er regeringen enig i, at der bør fastsættes ambitiøse
nationale mål for nedbringelse af tvang i psykiatrien?
(Spm. nr. S 498. Medspørger: Jane Heitmann (V)).

14) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Jakob Engel-Schmidt (V):
Vil ministeren redegøre for, hvad ministeren og
regeringen har gjort indtil nu, og hvad ministeren vil
gøre, for at få flere danskere til at starte egen
virksomhed?
(Spm. nr. S 502).

15) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Jakob Engel-Schmidt (V):
Vil ministeren redegøre for, hvad ministeren og
regeringen har gjort indtil nu, og hvad ministeren vil
gøre, for at sikre langt flere vækstvirksomheder?
(Spm. nr. S 503).
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