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16) Første behandling af lovforslag nr. L 160: 
Forslag til lov om rentebidrag til vedva- 

rende energianlæg m.v. finansieret med in- 
dekslån. 

Af Lone Dybkjær (RV) m.fl. 

Meddelelser fra formanden: 

Formanden: 
Medlemmer af folketinget Pia Kjærsgaard 

(FP), Arentoft (FP), Dohrmann (FP), Ove 
Jensen (FP) og Poulsgaard (FP) har meddelt 
mig, at de ønsker skriftligt at fremsætte: 

Forslag til lov om ændring af lov om borte- 
blevne. 

(Lovforslag nr. L 179). 

Medlemmer af folketinget Ritt Bjerregaard 
(S), J. K., Hansen (S), Jytte Hilden (S), Erling 
Jensen (S), Ivar Nørgaard (S), Erling Olsen 
(S), Tastesen (S) og Taanquist (S) har med- 
delt mig, at de ønsker skriftligt at fremsætte: 

Forslag til folketingsbeslutning om etable- 
ring af et hybridnet. 

(Beslutningsforslag nr. B 119). 

Skriftlig fremsættelse aff orslag: 

Pia Kjærsgaard (FP): 
Som ordfører for forslagsstillerne tillader 

jeg mig herved at fremsætte: 
Forslag til lov om ændring af  lov om borte- 

blevne. 
(Lovforslag nr. L 179). 
Jeg skal i øvrigt henvise til lovforslagets 

tekst og de bemærkninger, der ledsager det. 

Ritt Bjerregaard (S): 
Som ordfører for forslagsstillerne tillader 

jeg mig herved at fremsætte: 
Forslag til folketingsbeslutning om etable- 

ring af  et hybridnet. 
(Beslutningsforslag nr. B 119). 
Ved fremsættelse af forslag til folketings- 

beslutning om etablering af et hybridnet øn- 
sker socialdemokratiet at sikre, at debatten 
og beslutningen om dette vigtige spørgsmål 
finder sted i folketinget. Som det er fremgået 

af den hidtidige debat, er der en række usik- 
re punkter og perspektiver, der må undersø- 
ges nærmere og debatteres politisk. Det gæl- 
der også de samfundsmæssige og kulturelle 
forandringer, der vil blive. 

I socialdemokratiet lægger vi vægt på de 
erhvervspolitiske aspekter, i etableringen af 
hybridnettet. Dansk industri og forskning, 
som er med i forreste linje i lysleder- og in- 
formationsteknologien, får mulighed for at 
bevare og befæste dette forspring og med 
basis i hjemmemarkedet opnå en stigende 
eksport af disse systemer. Herudover kan 
tilføjes, at når integrationen mellem tele- 
bredbåndstjenester og andre bredbåndstjene- 
ster bliver en realitet i Danmark, er dette i 
princippet et yderligere salgsargument for 
samlede systemer. 

I socialdemokratiet lægger vi også vægt 
på, at det alene er P & T-delen, der forud- 
sætter offentlige bevillinger, dvs. ca. 260 mill. 
kr., mens de resterende ca. 5 mia kr. skal 
dækkes af de koncessionerede selskaber og 
private antenneforeninger. Det betyder, at 
andre påtrængende investeringsopgaver kan 
løses i samme periode. 

Den første sag på dagsordenen var: 

1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 12 lafstem- 
ningI: 

Forespørgsel til udenrigsministeren [òm mu- 
lighederne for at få genoptaget forhandlinger- 
ne om de europæiske mellemdistanceraketter 
og om regeringens undersøgelse af muligheder- 
ne for at få oprettet en atomvåbenfri zone i 
Norden], 

Af Lasse Budtz (S) m.fl. 
(Forespørgslen anmeldt 14/3 84. Fremme 

af forespørgslen vedtaget 20/3 84. Første del 
af forespørgslen (forhandlingen) foretaget 
2/5 84. Forslag om motiveret dagsorden 
fremsat 2/5 84 af Lasse Budtz (S), forslag om 
motiveret dagsorden fremsat 2/5 84 af Pelle 
Voigt (SF) og Albrechtsen (VS)). 

Formanden: 
Forhandlingen blev sluttet, og vi går til 

afstemning. 

Afstemning I 
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Forslaget om motiveret dagsorden af Lasse 
Budtz (S) (se forrige møde) 
vedtoges med 73 stemmer mod 6 (FP og 
FD); 67 (KF, V, CD, VS og KrF) stemte 
hverken for eller imod. 

Hermed var følgende forslag bortfaldet: 
Forslag om motiveret dagsorden af Pelle 

Voigt (SF) og Albrechtsen (VS) (se forrige 
møde). 

Hermed sluttede forespørgslen. 

Den næste sag på dagsordenen var: 

2) Tredje behandling af lovforslag nr. L 20: 
Forslag til lov om ændring af lov om social- 

forskningsinstituttet. (Ændring af  ledelses- 
strukturen). 

(Fremsat 7/2 84. Første behandling 15/2 
84. Betænkning 5/4 84. Anden behandling 
12/4 84). 

Der var ikke stillet ændringsforslag. 

Lovforslaget sattes til forhandling. 

Ingen bad om ordet. 

/ /'- 
 ̂ Afstemning 

Lovforslaget 
vedtoges med 76 stemmer mod 67 (S, SF og 
VS). 

Formanden: 

Lovforslaget vil nu blive tilstillet statsmini- 
steren. 

Den næste sag på dagsordenen var: 

3) Anden (sidste) behandling af beslutningsfor- 
slag nr. B 49: 

Forslag til folketingsbeslutning om Dan- 
marks ratifikation af  aftalen om oprettelse af 
en Europafond. 

(Fremsat 7/3 84. Første behandling 16/3 
84. Betænkning 26/4 84). 

Der var ikke stillet ændringsforslag. 

Forslaget sattes til forhandling. 

Forhandling 

Gade (SF): 

I udvalgsarbejdet er det blevet klargjort, at 
Europafonden skal finansieres over EFs bud- 
get gennem forordninger -  i kraft af artikel 
235 -  og det viser, at Europafonden i kon- 
struktionen her er tæt sammenfiltret med 
EF-samarbejdet. Jeg skal også fremhæve, at 
formålet med Europafonden jo er at skabe 
større forståelse for europæisk integration og 홢 
at præsentere Fællesskabets såkaldte identi- 
tet. 

Det, vi nu gør klar til, er altså en ratifika- 
tion af denne fond. 

I SF er vi"imod alt kulturpolitisk og ud- I 
dannelsespolitisk samarbejde gennem EF, og 
denne fond er et klart kulturpolitisk samar- 
bejde. 

Derfor forstår jeg godt, at centrum-demo- 
kraterne, som er tilhængere af integrationen, 
unionen og alle kampagnerne og altså åben- 
bart også af de EF-finansierede kampagner 
for en øget integration, stemmer for. Jeg for- 
står måske også, at udenrigsministeren stem- 
mer for. I hvert fald er der en del af uden- 
rigsministerens partis repræsentanter i EF- 
Parlamentet, som har stemt for Spinellipla- 
nen. 

Alligevel vil jeg for klarheds skyld -  for at 
vide, hvad det er, vi om lidt stemmer om -  
gerne have udenrigsministeren til at forklare, 
hvad udenrigsministeren mener der ligger i 
begrebet Fællesskabets identitet. Det er det, 
der er det vigtige her. Det er det, der skal 
oplyses om: EFs identitet. 

Så vil jeg spørge -  for det er nok den stør- 
ste overraskelse -  socialdemokraterne, hvad 
deres begrundelse er for at ratificere denne 
traktat. Jeg har forstået af det socialdemokra- 
tiske valgoplæg til EF-valget om ikke så lang 
tid, at kulturpolitik ikke skal inddrages under 
EFs område. Men nu har vi set i svarene fra 
udenrigsministeren på udvalgets spørgsmål, 
at det er EFs budget, der skal finansiere dis- 
se kulturpolitiske initiativer, og jeg har læst i 
Weekendavisen den 10. juni 1983 hr. Lasse 
Budtz' udtalelse om, at Europafonden var 
højst forstyrrende, og at Den europæiske in- 
tegration var noget, man skarpt tog afstand 
fra. 


