
UGEPLAN FOR FOLKETINGET
Endelig ugeplan

UGEPLAN FOR FOLKETINGET 20. februar - 26. februar 2017 (UGE 8)

10. februar 2017
LovsekretariatetTirsdag den 21. februar 2017 kl. 13.00

(L 109) UNU3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og lov
om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen
voksenuddannelse m.v. (Opfølgning på folkeskolereformen m.v.).
(Af undervisningsministeren)

(L 52) SOU3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om psykologer m.v.
(Offentliggørelse af tilsynssager, adgang til at give påbud, ændring
af Psykolognævnets sammensætning m.v.). (Af social- og
indenrigsministeren)

(L 51) UUI3. behandling af forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om
fuldbyrdelse af straf m.v. og straffeloven. (Styrket kontrol med
udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, herunder indførelse
af underretningspligt, skærpet straf, afsoning i fodlænke og særlig
adgang til varetægtsfængsling, og ændring af klageadgang). (Af
udlændinge-, integrations- og boligministeren)

(L 108) UUI3. behandling af forslag til lov om ændring af udlændingeloven.
(Overførsel af opgaver fra Udlændinge- og Integrationsministeriet til
Flygtningenævnet og Udlændingenævnet m.v.). (Af udlændinge- og
integrationsministeren)

(L 101) SAU3. behandling af forslag til lov om ændring af personskatteloven og lov
om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter.
(Forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft og reduktion af
den grønne check til finansiering af afskaffelsen af PSO-afgiften
m.v.). (Af skatteministeren)

(B 24) SAU2. (sidste) behandling af forslag til folketingsbeslutning om dansk
tilslutning til det forstærkede samarbejde i EU om en afgift på
finansielle transaktioner. (Af Lisbeth Bech Poulsen (SF) m.fl.)

(L 114) MOF2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om miljøgodkendelse
m.v. af husdyrbrug, lov om miljøbeskyttelse, lov om jordbrugets
anvendelse af gødning og om plantedække og forskellige andre
love. (Ny regulering af husdyrbrug m.v. og indførelse af generelle
regler for anvendelse af gødning på arealer og for husdyrbrug m.v.
som udmøntning af dele af fødevare- og landbrugspakken samt
ændringer som følge af VVM-direktivet m.v.). (Af miljø- og
fødevareministeren)
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(L 105) REU2. behandling af forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om
fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om elektroniske kommunikationsnet
og -tjenester. (Udeblivelsesdomme, forkyndelse og anvendelse af
digital kommunikation i straffesager m.v.). (Af justitsministeren)

(L 128) BEU1. behandling af forslag til lov om ændring af barselsloven, lov om
barselsudligning på det private arbejdsmarked, lov om
sygedagpenge og lov om kommunernes finansiering af visse
offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og
arbejdsløshedskasserne. (Digitalisering af barselslovens
beskæftigelseskrav og beregning, mulighed for mere fleksibel
afholdelse af fædreorlov, fastsættelse af klageadgang i sager om
sygedagpengeforsikring, omregning af månedsbaserede
arbejdsløshedsdagpenge til berørte uger m.v.). (Af
beskæftigelsesministeren)

(L 133) BEU1. behandling af forslag til lov om en midlertidig jobpræmie til
langtidsledige m.v. (Af beskæftigelsesministeren)

(B 54) UNU1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om forbud mod
bederum på offentlige uddannelsesinstitutioner. (Af Marie Krarup
(DF) m.fl.)

(F 13)Forespørgsel til børne- og socialministeren af Karina Adsbøl (DF) m.fl.
om diskrimination af personer med handicap.
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 23. februar 2017.

(F 20)Forespørgsel til børne- og socialministeren af Ane Halsboe-Jørgensen
(S) og Pernille Rosenkrantz-Theil (S) om sociale konsekvenser for
børn og udsatte grupper.
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 23. februar 2017.

(L 103) SAU1. behandling af forslag til lov om ændring af personskatteloven og
virksomhedsskatteloven. (Kildeartsbegrænsning af underskud fra
fysiske personers investeringer i visse anpartsprojekter). (Af
skatteministeren)

Onsdag den 22. februar 2017 kl. 13.00

Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

Torsdag den 23. februar 2017 kl. 10.00

Eventuel afstemning om forslag fremsat under F 13 om diskrimination
af personer med handicap og F 20 om sociale konsekvenser for
børn og udsatte grupper.

(L 105) REU3. behandling af forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om
fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om elektroniske kommunikationsnet
og -tjenester. (Udeblivelsesdomme, forkyndelse og anvendelse af
digital kommunikation i straffesager m.v.). (Af justitsministeren)

(L 45) MOF3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om hold af heste.
(Ændring af opbindingsperiode for gruppeopstaldede heste,
ændring af indretningsmæssige krav, ændring af krav om fold og
adgang til fold og indførelse af undtagelse fra krav om håndtering af
visse heste). (Af miljø- og fødevareministeren)

Tirsdag den 21. februar 2017
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(L 114) MOF3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om miljøgodkendelse
m.v. af husdyrbrug, lov om miljøbeskyttelse, lov om jordbrugets
anvendelse af gødning og om plantedække og forskellige andre
love. (Ny regulering af husdyrbrug m.v. og indførelse af generelle
regler for anvendelse af gødning på arealer og for husdyrbrug m.v.
som udmøntning af dele af fødevare- og landbrugspakken samt
ændringer som følge af VVM-direktivet m.v.). (Af miljø- og
fødevareministeren)

(L 99) SUU2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om klage- og
erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Godtgørelse til
forældre, der har mistet et barn som følge af skade påført i
sundhedsvæsenet). (Af sundhedsministeren)

(L 127) SOU1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om kommunal
udligning og generelle tilskud til kommuner. (Oprettelse af ny
særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i
forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet).
(Af økonomi- og indenrigsministeren)

(B 39) SUU1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om et nedskæringsstop
i ældreplejen og økonomisk kompensation til kommunerne for
væksten i antallet af ældre borgere. (Af Kirsten Normann Andersen
(SF) og Jacob Mark (SF))

(F 32)Forespørgsel til børne- og socialministeren af Pernille Skipper (EL) og
Jakob Sølvhøj (EL) om børnefattigdom.
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 28. februar 2017.

(L 131) TRU1. behandling af forslag til lov om anlæg af et nyt Statens
Naturhistoriske Museum. (Af transport-, bygnings- og
boligministeren)

Fredag den 24. februar 2017 kl. 10.00

(F 33)Forespørgsel til justitsministeren af Trine Bramsen (S) m.fl. om,
hvordan regeringen vil sikre en fortsat nedgang i antallet af indbrud.
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 28. februar 2017.

(B 58) SOU1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om en systematisk
nedbringelse af antallet af unødvendige regler og administrative
byrder for ansatte i den offentlige sektor. (Af Kirsten Normann
Andersen (SF) m.fl.)

(F 34)Forespørgsel til undervisningsministeren og uddannelses- og
forskningsministeren af Christine Antorini (S), Bruno Jerup (EL),
Carolina Magdalene Maier (ALT), Marianne Jelved (RV) og Jacob
Mark (SF) m.fl. om at øge den sociale mobilitet gennem
uddannelse.
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 28. februar 2017.

(B 53) UFU1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at genindføre målet
om øget social mobilitet i udviklingskontrakter. (Af Jacob Mark (SF)
og Trine Torp (SF))

Kommende forespørgsler:

Torsdag den 23. februar 2017
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Forespørgsel F 35 til børne- og socialministeren af Pernille Rosenkrantz-Theil (S) og Ane
Halsboe-Jørgensen (S) om ulighed i Danmark ventes foretaget tirsdag den 28. februar
2017. [Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 2. marts 2017]

Forespørgsel F 16 til uddannelses- og forskningsministeren af Jens Henrik Thulesen Dahl
(DF) og Marlene Harpsøe (DF) om SU til vandrende arbejdstagere ventes foretaget fredag
den 3. marts 2017. [Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 14. marts 2017]

Forespørgsel F 28 til udenrigsministeren af Kenneth Kristensen Berth (DF) m.fl. om et
slankere europæisk samarbejde ventes foretaget tirsdag den 21. marts 2017. [Eventuel
afstemning udsættes til torsdag den 23. marts 2017]

Forespørgsel F 23 til beskæftigelsesministeren af Peter Hummelgaard Thomsen (S) og
Leif Lahn Jensen (S) om børnechecken ventes foretaget tirsdag den 28. marts 2017.
[Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 30. marts 2017]

Forespørgsel F 24 til beskæftigelsesministeren af Christian Juhl (EL) og Karsten Hønge
(SF) om status for realisering af målene i 2020-arbejdsmiljøstrategien ventes foretaget
fredag den 31. marts 2017. [Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 4. april 2017]

Forespørgsel F 29 til beskæftigelsesministeren af Claus Kvist Hansen (DF) m.fl. om at
undgå, at EU udvikler en søjle af sociale rettigheder ventes foretaget fredag den 31. marts
2017. [Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 4. april 2017]

Forespørgsel F 30 til udenrigsministeren af Marie Krarup (DF) m.fl. om konflikten mellem
Rusland og Ukraine ventes foretaget tirsdag den 4. april 2017. [Eventuel afstemning
udsættes til tirsdag den 18. april 2017]

Forespørgsel F 38 til udenrigsministeren af Kenneth Kristensen Berth (DF) m.fl. om den
danske forhandlingsposition i forhold til den forestående britiske udmeldelse af EU ventes
foretaget tirsdag den 4. april 2017. [Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 18. april
2017]

Forespørgsel F 25 til beskæftigelsesministeren af Liselott Blixt (DF) m.fl. om at sikre, at
demente ikke skal i jobafklaringsforløb ventes foretaget torsdag den 20. april 2017.
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 25. april 2017]

Forespørgsel F 26 til justitsministeren af Liselott Blixt (DF) m.fl. om at sikre, at demente
ikke skal trækkes igennem retssager og idømmelse af ophold på et plejehjem ventes
foretaget torsdag den 20. april 2017. [Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 25. april
2017]

Forespørgsel F 27 til børne- og socialministeren af Liselott Blixt (DF) m.fl. om at sikre
demente en bedre og mere sammenhængende sagsbehandling på socialområdet ventes
foretaget torsdag den 20. april 2017. [Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 25. april
2017]

Forespørgsel F 15 til uddannelses- og forskningsministeren af Mette Reissmann (S), Eva
Flyvholm (EL), Carolina Magdalene Maier (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV) og Jacob
Mark (SF) om nedskæringer på SU-området ventes foretaget ......

Forespørgsel F 17 til ældreministeren af Jeppe Jakobsen (DF) m.fl. om problemer i
ældreplejen ventes foretaget ......

Forespørgsel F 22 til statsministeren af Søren Espersen (DF) m.fl. om en eventuel
grønlandsk selvstændighed ventes foretaget ......

Fredag den 24. februar 2017
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Forespørgsel F 31 til sundhedsministeren af Pernille Schnoor (ALT) og Peder Hvelplund
(EL) om en bindende aftale med FN om en mere bæredygtig medicinindustri ventes
foretaget ......

Forespørgsel F 36 til beskæftigelsesministeren af Karsten Hønge (SF) m.fl. om
regeringens planer om at hæve pensionsalderen ventes foretaget ......

Forespørgsel F 37 til beskæftigelsesministeren og udlændinge- og integrationsministeren
af Marlene Harpsøe (DF) m.fl. om beskæftigelsen for personer med udenlandsk oprindelse
i Danmark ventes foretaget ......

Forespørgsel F 39 til erhvervsministeren og udenrigsministeren af Nikolaj Villumsen (EL),
Rasmus Nordqvist (ALT), Martin Lidegaard (RV) og Holger K. Nielsen (SF) om
investeringer i israelske bosættelser ventes foretaget ......

Forespørgsel F 40 til beskæftigelsesministeren af Finn Sørensen (EL) m.fl. om de
menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser af lovændringerne vedrørende
førtidspension og fleksjob ventes foretaget ......

Forespørgsel F 41 til udenrigsministeren af Nikolaj Villumsen (EL) og Rasmus Nordqvist
(ALT) m.fl. om den kurs, Donald Trump har udstukket som præsident for USA ventes
foretaget ......

Fredag den 24. februar 2017
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