
DAGSORDEN
FOR FOLKETINGET

FREDAG DEN 27. MARTS 2015 KL. 10.00 NR. 71

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 33:
Forespørgsel til udenrigsministeren om Vestsahara.
Af Christian Juhl (EL) og Nikolaj Villumsen (EL).
(Anmeldelse 25.03.2015).

2) 1. behandling af lovforslag nr. L 165:
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning.
(Midlertidige opholdssteder til flygtninge).
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl).
(Fremsættelse 18.03.2015).

3) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 60:
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod
ftalaterne DEHP, DBP, BBP og DIBP.
Af Per Clausen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 27.01.2015).

4) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 65:
Forslag til folketingsbeslutning om økonomisk hjælp til
grundejere i forbindelse med kommunalt påbud om
adskillelse af regnvand og spildevand.
Af Per Clausen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 03.02.2015).

5) Forespørgsel nr. F 24:
Forespørgsel til økonomi- og indenrigsministeren om
kommuners og regioners brug af frivillige.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Anmeldelse 19.02.2015. Fremme 24.02.2015).
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 7. april
2015.

6) 1. behandling af lovforslag nr. L 167:
Forslag til lov om ændring af ligningsloven,
boafgiftsloven, fondsbeskatningsloven,
skatteforvaltningsloven og forskellige andre love.
(Skattelypakke om trusts, værdiansættelse af aktiver i
forbindelse med bindende svar og international
omgåelsesklausul samt udskydelse af
selvangivelsesfristen for selskaber m.v., lempelse af
sanktionen ved manglende registrering af underskud
og korrektion af satserne for vægtafgift af personbiler
m.v.).
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 20.03.2015).

FORESPØRGSEL NR. F 24:

Forespørgsel til økonomi- og indenrigsministeren:
Hvad kan ministeren oplyse med hensyn til
kommuners og regioners brug af frivillige, herunder i
hvilket omfang kommuner og regioner selv hverver og
organiserer frivillige, i hvilket omfang det sker via
aftaler med de frivilliges organisationer, og i hvilket
omfang frivillige erstatter faguddannet personale, og
hvad kommuner og regioner gør for at undgå, at det
sker?
Af Finn Sørensen (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL),
Henning Hyllested (EL) og Pernille Skipper (EL).
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