
DAGSORDEN
FOR FOLKETINGET

FREDAG DEN 7. APRIL 2017 KL. 10.00 NR. 80

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 51:
Forespørgsel til sundhedsministeren om at anerkende
den danske stats medansvar for thalidomidskandalen.
Af Flemming Møller Mortensen (S) og Julie Skovsby
(S).
(Anmeldelse 04.04.2017).

2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 52:
Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om fælles
myndighedsindsats mod social dumping.
Af Mattias Tesfaye (S), Claus Kvist Hansen (DF), Finn
Sørensen (EL) og Karsten Hønge (SF).
(Anmeldelse 04.04.2017).

3) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 53:
Forespørgsel til finansministeren om den kommende
aftale mellem Danske Regioner og regeringen om
regionernes økonomi for 2018 m.v.
Af Kirsten Normann Andersen (SF) og Lisbeth Bech
Poulsen (SF).
(Anmeldelse 04.04.2017).

4) Forespørgsel nr. F 36:
Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om
regeringens planer om at hæve pensionsalderen.
Af Karsten Hønge (SF) m.fl.
(Anmeldelse 31.01.2017. Fremme 02.02.2017).
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 18. april
2017.

5) 1. behandling af lovforslag nr. L 173:
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven.
(Politiets Efterretningstjenestes og Forsvarets
Efterretningstjenestes adgang til
udlændingemyndighedernes registre og systemer
m.v.)
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger
Støjberg).
(Fremsættelse 29.03.2017).

6) 1. behandling af lovforslag nr. L 167:
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov
om klage- og erstatningsadgang inden for
sundhedsvæsenet. (Genindførelse af retten til frit valg
af tandpleje for børn under 16 år og brugere af
omsorgstandplejen samt afvikling af
kontaktpersonordningen).
Af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.).
(Fremsættelse 23.03.2017).

7) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 68:
Forslag til folketingsbeslutning om et servicetjek af
patientskadeerstatningssystemet.
Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.
(Fremsættelse 09.02.2017).

PUNKT 1-3 BEHANDLES SAMMEN.

FORESPØRGSEL NR. F 36:

Forespørgsel til beskæftigelsesministeren:
Vil ministeren redegøre for regeringens planer om at
hæve pensionsalderen, i lyset af at 3F i skrivende
stund i en landsdækkende underskriftsindsamling mod
højere pensionsalder har samlet knap 130.000
underskrifter ind på en uge?
Af Karsten Hønge (SF), Kirsten Normann Andersen
(SF) og Jacob Mark (SF).
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