
Betænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 0. december 2016

1. udkast
til

Betænkning
over

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og kildeskatteloven.
(Opholdstilladelse med henblik på ansættelse på forskningscenteret European Spallation Sourceess i Sverige, europæiske
forskningsinfrastrukturkonsortiers anvendelse af skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere m.v.)

[af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg)]

1. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 15. november 2016 og var

til 1. behandling den 22. november 2016. Lovforslaget blev
efter 1. behandling henvist til behandling i Udlændinge-, In-
tegrations- og Boligudvalget.

Møder
Udvalget har behandlet lovforslaget i <> møder.

Høring
[Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været

sendt i høring, og udlændinge-, integrations- og boligmini-
steren sendte den <> dette udkast til udvalget, jf. <bilag>.
Den <dato> sendte udlændinge-, integrations- og boligmini-
steren de indkomne høringssvar og et notat herom til udval-
get. ]

Spørgsmål
Udvalget har stillet 2 spørgsmål til udlændinge-, integra-

tions- og boligministeren til skriftlig besvarelse, [som denne
har besvaret. ]

2. Indstillinger <og politiske bemærkninger>
[Udvalget indstiller forslaget til vedtagelse uændret]
<>
Inuit Ataqatigiit, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på

tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret
med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til
at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i be-
tænkningen.

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. ]

Martin Henriksen (DF) fmd.  Peter Skaarup (DF)  Christian Langballe (DF)  Marie Krarup (DF)  Peter Kofod Poulsen (DF)

Merete Dea Larsen (DF)  Marcus Knuth (V)  Britt Bager (V)  Preben Bang Henriksen (V)  Louise Schack Elholm (V)

Erling Bonnesen (V)  Jan E. Jørgensen (V)  Simon Emil Ammitzbøll (LA)  Christina Egelund (LA)  Naser Khader (KF)

Dan Jørgensen (S)  Kaare Dybvad (S)  Jan Johansen (S)  Karen J. Klint (S)  Astrid Krag (S) nfmd.  Mattias Tesfaye (S)

Johanne Schmidt-Nielsen (EL)  Søren Egge Rasmussen (EL)  Roger Matthisen (ALT)  Josephine Fock (ALT)  Lotte Rod (RV)

Sofie Carsten Nielsen (RV)  Kirsten Normann Andersen (SF)  Holger K. Nielsen (SF)
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Inuit Ataqatigiit, 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
Tjóðveldi (T) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1
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Bilag

Oversigt over bilag vedrørende L 82
Bilagsnr. Titel
1 Høringssvar og høringsnotat, fra udlændinge-, integrations- og bolig-

ministeren
2 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 82
Spm.nr. Titel
1 Spm. om en oversigt over de ændringer i lovforslaget, som ikke om-

handler European Spallation Source i Sverige (ESS), til udlændinge-,
integrations- og boligministeren, og ministerens svar herpå

2 Spm. om, hvor mange der forventes at få opholdstilladelse i Danmark
på baggrund af forslaget, til udlændinge-, integrations- og boligmini-
steren, og ministerens svar herpå
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