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Tillægsbetænkning afgivet af Boligudvalget den 3. juni 2008 

1. udkast 

Tillægsbetænkning 

over 

 Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v.  
 (Forlængelse af forsøgsordningen med salg af almene familieboliger) 

[af velfærdsministeren (Karen Jespersen)] 

 

1. Udvalgsarbejdet 

Lovforslaget blev fremsat den 1. april 2008 og var til 1. behandling den 24. april 2008. Lovforsla-

get blev efter 1. behandling henvist til behandling i Boligudvalget. Udvalget afgav betænkning den 

20. maj 2008. Lovforslaget var til 2. behandling den 27. maj 2008, hvorefter det blev henvist til 

fornyet behandling i Boligudvalget. 

Møder 

Udvalget har, efter lovforslaget blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, behandlet dette i <> 

møder. 

Samråd 

Udvalget har under den fornyede behandling af lovforslaget stillet 1 spørgsmål til velfærdsmini-

steren til mundtlig besvarelse. 

2. Indstillinger og politiske bemærkninger 

[Et flertal i udvalget (V, DF, KF og RV) indstiller lovforslaget til vedtagelse i den affattelse, hvori 

det foreligger efter 2. behandling. Et mindretal i udvalget (S, SF og EL) indstiller lovforslaget til 

forkastelse.] 

Ny Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tids-
punktet for tillægsbetænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde 

dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i tillægsbetænkningen. 

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i tillægsbetænkningen.[ Der gøres op-

mærksom på, at et flertal eller et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/mindretal ved 

afstemning i Folketingssalen.]  

  Troels Christensen (V) nfmd.  Louise Schack Elholm (V)   Søren Pind (V)   Eyvind Vesselbo (V)   

Michael Aastrup Jensen (V)   Anita Knakkergaard (DF)   Hans Kristian Skibby (DF)   

Knud Kristensen (KF)   Vivi Kier (KF)   Sophie Hæstorp Andersen (S)   Bjarne Laustsen (S)   
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Lennart Damsbo-Andersen (S)   Thomas Jensen (S)   Nanna Westerby (SF) fmd.  

Karsten Hønge (SF)   Bente Dahl (RV)   Frank Aaen (EL)  

Ny Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke 

medlemmer i udvalget. 

Folketingets sammensætning 

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47  Ny Alliance (NY) 3 

Socialdemokratiet (S) 45  Inuit Ataqatigiit (IA) 1 

Dansk Folkeparti (DF) 25  Siumut (SIU) 1 

Socialistisk Folkeparti (SF) 23  Tjóðveldisflokkurin (TF) 1 

Det Konservative Folkeparti (KF) 17  Sambandsflokkurin (SP) 1 

Det Radikale Venstre (RV) 9  Uden for folketingsgrupperne 

(UFG) 

2 

Enhedslisten (EL) 4    
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Bilag 1 

Oversigt over samrådsspørgsmål vedrørende L 176 

Samråds-

spm.nr. 
Titel  

A Samrådsspm. om hvorfor ministeren mener, at det vil være anderle-

des, når boligselskaberne eventuelt sælger sine boliger til deres lejere, 

end når Københavns Kommune sælger boligerne til sine lejere, til 

velfærdsministeren 

  

 


