
Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 00. november 2018

2. udkast

til

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

(Gennemførelse af dele af medieaftalen for 2019-2023 m.v.)

[af kulturministeren (Mette Bock)]

1. Ændringsforslag

Socialdemokratiets, Enhedslistens, Alternativets, Radika‐
le Venstres og Socialistisk Folkepartis medlemmer af udval‐
get har stillet 1 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Indstillinger

<>

Inuit Ataqatigiit, Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og

Javnaðarflokkurin havde ved betænkningsafgivelsen ikke

medlemmer i udvalget og dermed ikke adgang til at komme

med indstillinger eller politiske bemærkninger i betænknin‐
gen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt

i betænkningen.

3. Politiske bemærkninger

<Parti/partier>

<>

<Parti/partier>

<>

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Æ n d r i n g s f o r s l a g

Af et mindretal (S, EL, ALT, RV og SF), tiltrådt af <>:

Til § 1

1) Efter nr. 5, indsættes som nyt nummer:

»01. I § 16, stk. 5, 2. pkt., indsættes efter »genbeskikkelse af

bestyrelsesmedlemmer«: »,

bortset fra de bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der er

udpeget af de fastansatte

medarbejdere i DR«.«

[Ændring af regler om genbeskikkelse af bestyrelsesmed‐
lemmer i DR]

B e m æ r k n i n g e r

Til nr. 1

Ændringsforslaget skal sikre, at bestyrelsesmedlemmer

og suppleanter for bestyrelsesmedlemmer udpeget af de

fastansatte medarbejdere i DR undtages fra reglen om, at der

alene kan ske umiddelbar genbeskikkelse én gang.

5. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 3. oktober 2018 og var til

1. behandling den 11. oktober 2018. Lovforslaget blev efter

1. behandling henvist til behandling i Kulturudvalget.

Oversigt over lovforslagets sagsforløb og dokumenter

Lovforslaget og dokumenterne i forbindelse med ud‐
valgsbehandlingen kan læses under lovforslaget på Folketin‐
gets hjemmeside www.ft.dk.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i <> møder.

Høringssvar

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været

sendt i høring, og kulturministeren sendte den 6. juli 2018

dette udkast til udvalget, jf. (folketingsåret 2017-18) KUU
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alm. del - bilag 204. Den 3. oktober 2018 sendte kulturmini‐
steren høringssvarene og et høringsnotat til udvalget.

Bilag

Under udvalgsarbejdet er der omdelt 4 bilag på lovforsla‐
get.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har under udvalgsarbejdet modtaget 1 skriftlig

henvendelse om lovforslaget.

Deputationer

Udvalget har under udvalgsarbejdet modtaget <> deputa‐
tioner, der mundtligt har redegjort for deres holdning til lov‐
forslaget.

Spørgsmål

Udvalget har under udvalgsarbejdet stillet 2 spørgsmål til

kulturministeren til skriftlig besvarelse, som ministeren har

besvaret.

Alex Ahrendtsen (DF)  Karin Nødgaard (DF) nfmd.  Kristian Thulesen Dahl (DF)  Peter Skaarup (DF)  Morten Marinus (DF)

Jan Erik Messmann (DF)  Britt Bager (V)  Jan E. Jørgensen (V)  Marcus Knuth (V)  Bertel Haarder (V)

Hans Christian Schmidt (V)  Anni Matthiesen (V)  Christina Egelund (LA)  Leif Mikkelsen (LA)  Merete Scheelsbeck (KF)

Annette Lind (S)  Daniel Toft Jakobsen (S)  Flemming Møller Mortensen (S)  Jan Johansen (S)  Mogens Jensen (S)

Orla Hav (S) fmd.  Søren Søndergaard (EL)  Christian Juhl (EL)  Rasmus Nordqvist (ALT)  Carolina Magdalene Maier (ALT)

Ida Auken (RV)  Marianne Jelved (RV)  Jacob Mark (SF)  Pia Olsen Dyhr (SF)

Inuit Ataqatigiit, Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S) 46

Dansk Folkeparti (DF) 37

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34

Enhedslisten (EL) 14

Liberal Alliance (LA) 13

Alternativet (ALT) 10

Radikale Venstre (RV) 8

Socialistisk Folkeparti (SF) 7

Det Konservative Folkeparti (KF) 6

Inuit Ataqatigiit (IA) 1

Nunatta Qitornai (NQ) 1

Tjóðveldi (T) 1

Javnaðarflokkurin (JF) 1

2


