
Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den [10. december 2015]

2. udkast
(Ændringsforslag fra Alternativet]

Betænkning
over

Forslag til lov om ændring af lov om mæglings- og klageinstitutionen for
ansvarlig virksomhedsadfærd

(Ophævelse af revisionsbestemmelse)

[af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen)]

1. Ændringsforslag
Alternativet har stillet 1 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 29. oktober 2015 og var til

1. behandling den 12. november 2015. Lovforslaget blev ef-
ter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervs-, Vækst-
og Eksportudvalget.

Møder
Udvalget har behandlet lovforslaget i <> møder.

Høring
Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været

sendt i høring, og erhvervs- og vækstministeren sendte den
24. september 2015 dette udkast til udvalget, jf. (folketings-
året 2014-15, 2. samling) ERU alm. del – bilag 29. Den 29.
oktober 2015 sendte erhvervs- og vækstministeren de ind-
komne høringssvar og et notat herom til udvalget.

3. Indstillinger <og politiske bemærkninger>
<>
Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin

var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræ-
senteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke
adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalel-
ser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
i betænkningen. Der gøres opmærksom på, at et flertal eller
et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/
mindretal ved afstemning i Folketingssalen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Af et mindretal (ALT), tiltrådt af <>:

Til § 1

1) Nr. 1 affattes således:

»1. I § 12 ændres »2015-16« til: »2018-19«.«
[Udskydelse af revisionstidspunkt til folketingsåret
2018-19]

B e m æ r k n i n g e r

Til nr. 1
Ændringsforslaget medfører, at revisionsbestemmelsen i

§ 12 i lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig
virksomhedsadfærd ikke ophæves, men at tidspunktet for
fremsættelse af lovforslag om revision af hele eller dele af
loven i stedet udsættes 3 år fra det aktuelle folketingsår
2015-16 til folketingsåret 2018-19.

Alternativet mener, at det er for tidligt at revidere loven
på nuværende tidspunkt. Mæglings- og klageinstitutionen er
kun få år gammel, og der bør endvidere gives tid til at im-
plementere anbefalingerne i OECD’s evalueringsrapport fra
foråret, inden Folketingets tager stilling til, om der er behov
for en revision af loven.
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Hans Kristian Skibby (DF)  Dennis Flydtkjær (DF)  Jan Rytkjær Callesen (DF)  Lise Bech (DF)  Tilde Bork (DF)

Dorthe Ullemose (DF)  Torsten Schack Pedersen (V)  Preben Bang Henriksen (V)  Jan E. Jørgensen (V)  Jacob Jensen (V)

Erling Bonnesen (V)  Jane Heitmann (V)  Christina Egelund (LA)  Joachim B. Olsen (LA) nfmd.  Brian Mikkelsen (KF)

Erik Christensen (S)  Karin Gaardsted (S)  Malte Larsen (S)  Mette Reissmann (S)  Morten Bødskov (S) fmd.

Rasmus Horn Langhoff (S)  Thomas Jensen (S)  Pelle Dragsted (EL)  Henning Hyllested (EL)  Rasmus Nordqvist (ALT)

Christian Poll (ALT)  Ida Auken (RV)  Lisbeth Bech Poulsen (SF)  Jonas Dahl (SF)

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

Socialdemokratiet (S) 47
Dansk Folkeparti (DF) 37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34
Enhedslisten (EL) 14
Liberal Alliance (LA) 13
Alternativet (ALT) 9
Radikale Venstre (RV) 8

Socialistisk Folkeparti (SF) 7
Det Konservative Folkeparti (KF) 6
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Tjóðveldi (T) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
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Bilag 1
Oversigt over bilag vedrørende L 39

Bilagsnr. Titel
1 Høringssvar- og høringsnotat, fra erhvervs- og vækstministeren
2 Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3 1. udkast til betænkning
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