
Betænkning afgivet af Finansudvalget den 17. marts 2010

Betænkning
over

Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2009
[af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen)]

1. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 26. januar 2010 og var til

1. behandling den 2. februar 2010. Lovforslaget blev efter 1.
behandling henvist til behandling i Finansudvalget.

Møder
Udvalget har behandlet lovforslaget i 5 møder.

Spørgsmål
Udvalget har under udvalgsbehandlingen stillet 5 spørgs-

mål til finansministeren, som denne har besvaret.

Bilag
1. Oversigt over bilag vedrørende L 99.

2. Oversigt over aktstykker, som er forelagt for Finansudval-
get efter den 1. oktober 2008, og som er tiltrådt af (et flertal
i) Finansudvalget.

3. Oversigt over aktstykker opført i bilag 2, som ved Finans-
udvalgets behandling er givet særlige påtegninger.

4. Svar fra finansministeren på spørgsmål stillet af Finans-
udvalget under behandlingen af L 99.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger
Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.
Et mindretal i udvalget (EL) ønsker at fremhæve, at det

har taget forbehold over for en række bevillinger, og henvi-
ser i forbindelse hermed til den som bilag 2 optrykte over-
sigt over partiernes stilling til de for udvalget forelagte akt-
stykker og de i bilag 3 optrykte påtegninger til aktstykkerne.

Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldis-
flokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for be-
tænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i
udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med
indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
i betænkningen.

Torsten Schack Pedersen (V)  Flemming Damgaard Larsen (V) nfmd.  Karsten Lauritzen (V )  Kim Andersen (V)

Jacob Jensen (V)  Kristian Thulesen Dahl (DF) fmd.  Tina Petersen (DF)  Mike Legarth (KF)  Jakob Axel Nielsen (KF)

Morten Bødskov (S)  Klaus Hækkerup (S)  Jens Peter Vernersen (S)  Nick Hækkerup (S)  Ole Sohn (SF)  Jesper Petersen (SF)

Morten Østergaard (RV)  Frank Aaen (EL)

Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47 Liberal Alliance (LA) 3
Socialdemokratiet (S) 45 Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Dansk Folkeparti (DF) 24 Siumut (SIU) 1

Til lovforslag nr. L 99 Folketinget 2009-10

AX011999



Socialistisk Folkeparti (SF) 23 Tjóðveldisflokkurin (TF) 1
Det Konservative Folkeparti (KF) 18 Sambandsflokkurin (SP) 1
Det Radikale Venstre (RV) 9 Uden for folketingsgrupperne 2
Enhedslisten (EL) 4 (UFG)
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Bilag 1
Oversigt over bilag vedrørende L 99

Bilagsnr. Titel
§ 7 - 1 Udkast til tidsplan af forslag til tillægsbevillingslov for 2009 (L 99)
§ 7 - 2 Oversigter vedr. aktstykker til TB 2009 - 2. udgave.
§ 7 - 3 Godkendt tidsplan for behandling af forslag til tillægsbevillingslov for

2009 (L 99)
§ 7 - 4 1. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 99
Spm.nr. Titel
§ 7 - 1 Spm. om TB 2009 generelt, til finansministeren, og ministerens svar her-

på
§ 40 - 1 Spm. om genudlån til Afviklingsselskabet, til finansministeren, og mini-

sterens svar herpå
§ 7 - 2 Spm. om en opgørelse fordelt på partier over hvor mange gange det en-

kelte parti har stemt for, imod eller undladt at stemme, til finansministe-
ren, og ministerens svar herpå

§ 40 - 2 Spm. om genudlån via kreditpakken, til finansministeren, og ministerens
svar herpå

§ 40 - 3 Spm. om genudlån via Eksport Kredit Fonden, til finansministeren, og
ministerens svar herpå
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