
Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 00. november 2011

Udkast
til

Betænkning
over

Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat
(Forlængelse af forældelsesfristen for visse krav på tilbagebetaling af grundskyld)

[af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager)]

1. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 16. november 2011 og var

til 1. behandling den 24. november 2011. Lovforslaget blev
efter 1. behandling henvist til behandling i Kommunaludval-
get.

Møder
Udvalget har behandlet lovforslaget i <> møder.

Høring
Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været

sendt i høring, og økonomi- og indenrigsministeren sendte
den 17. november 2011 dette udkast til udvalget, jf. L 18 -
bilag 1. Samme dato sendte økonomi- og indenrigsministe-
ren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Spørgsmål
Udvalget har stillet 5 spørgsmål til økonomi- og inden-

rigsministeren til skriftlig besvarelse, [som denne har besva-
ret. ]

2. Indstillinger [og politiske bemærkninger]
<>
Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og

Javnaðarflokurin var på tidspunktet for betænkningens afgi-
velse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og hav-
de dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller
politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
i betænkningen.

Simon Kollerup (S)  Annette Lind (S)  Jan Johansen (S)  Kirsten Brosbøl (S)  Lennart Damsbo-Andersen (S)

Mette Reissmann (S)  Rasmus Prehn (S)  Liv Holm Andersen (RV) fmd.  Marlene B. Lorentzen (RV)

Marie-Louise Andreassen (RV)  Annette Vilhelmsen (SF)  Lisbeth Bech Poulsen ()  Lars Dohn (EL)  Rosa Lund (EL)

Stine Brix (EL)  Erling Bonnesen (V)  Karen Ellemann (V)  Martin Geertsen (V)  Jacob Jensen (V)  Jan E. Jørgensen (V)

Sophie Løhde (V)  Anni Matthiesen (V)  Hans Christian Thoning (V)  Morten Marinus (DF)  Mikkel Dencker (DF)

Karina Adsbøl (DF)  Mette Hjermind Dencker (DF)  Leif Mikkelsen (V)  Mike Legarth (KF) nfmd.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Til lovforslag nr. L 18 Folketinget 20111-12
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Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 44
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 16
Enhedslisten (EL) 12

Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokurin (JF) 1
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Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 18
Bilagsnr. Titel
1 Lovudkast, høringssvar og høringsnotat, fra økonomi- og inden-

rigsministeren
2 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3 Aktstykke nr. 4 om særlig kompensation svarende til krav på til-

bagebetaling af grundskyld
4 Beretning fra Rigsrevisionen om ulovlig opkrævning af ejen-

domsskatter og statsrevisorernes bemærkninger hertil

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 18
Spm.nr. Titel
1 Spm. om definition af bemærkningernes pkt. 5 vedr. udgifter til

tilbagebetaling, til økonomi- og indenrigsministeren, [og ministe-
rens svar herpå]

2 Spm. om ministerens vurdering af beløbets størrelse, når alle po-
tentielle krav fra borgerne indregnes, til økonomi- og indenrigs-
ministeren, [og ministerens svar herpå]

3 Spm. om, hvorfor staten skal hæfte for at refundere det tilbagebe-
talte beløb til kommunerne, til økonomi- og indenrigsministeren,
[og ministerens svar herpå]

4 Spm. om forældelsesfristen på 3 år, til økonomi- og indenrigsmi-
nisteren, [og ministerens svar herpå]

5 Spm. om, hvilken indsats der vil blive foretaget fra det offentliges
side for at gøre relevante borgere opmærksomme på deres poten-
tielle krav, til økonomi- og indenrigsministeren, [og ministerens
svar herpå]
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