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me bestemmelse på grund af midlertidig udsen- 
delse i offentligt hverv. 

Hvis ingen gør indsigelse, vil jeg betragte det 
som vedtaget, at der meddeles de pågældende 
orlov som ansøgt fra og med henholdsvis den 
10. december 1987 og den 12. december 1987, 
og at stedfortræderne indkaldes som midlerti- 
dige medlemmer. (Ophold). Det er vedtaget. 

Den næste sag på dagsordenen var: 

2) Indstilling fra udvalget til valgs prøvelse. 

Forhandling 

Annelise Gotfredsen (KF): 
Folketinget har nu vedtaget at meddele orlov 

til 2 medlemmer og at indkalde stedfortræder- 
ne. 

Som ordfører for Udvalget til Valgs Prøvelse 
skal jeg tillade mig at gøre indstilling om, at 
stedfortræderne godkendes som midlertidige 
medlemmer af Folketinget. 

Hr. Søren B. Jørgensen er valgt i Århus Amts- 
kreds, og i anledning af hans orlov indkaldes 1. 
stedfortræder for Socialdemokratiet i denne 
amtskreds, fhv. minister Karl Hjortnæs. 

Hr. Jørgen Estrup er valgt i Østre Storkreds, 
og i anledning af hans orlov indkaldes 1. sted- 
fortræder for Det Radikale Venstre i denne 
storkreds, kontorchef Inger Marie Bruun-Vierø. 

Udvalget til Valgs Prøvelse har i et møde i 
dag behandlet disse sager, og jeg kan herefter 
på udvalgets vegne afgive følgende: 

Indstilling 

1. Fhv. minister Karl Hjortnæs godkendes 
som midlertidigt medlem af Folketinget fra og 
med den 10. december 1987. 

2. Kontorchef Inger Marie Bruun-Vierø god- 
kendes som midlertidigt medlem af Folketinget 
fra og med den 12. december 1987. 

Hermed sluttede forhandlingen. 

Afstemning 

Udvalgets ovennævnte indstilling 
vedtoges enstemmigt med 127 stemmer. . 

Den næste sag på dagsordenen var: 

3) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 14 [afstem- 
ning]. 

Forespørgsel til udenrigsministeren [om, hvad 
ministeren kan oplyse om ændringerne i super- 
magternes strategi for så vidt angår nordområ- 
derne, og hvad ministeren agter at foretage for at 
fastholde Norden som lavspændingsområde l 

Af Jens Thoft (SF) m.fl. 
(Forespørgslen anmeldt 10/11 87. Fremme 

af forespørgslen vedtaget 17/11 87. Første del 
af forespørgslen (forhandlingen) foretaget 
9/12 87. Forslag om motiveret dagsorden nr. D 
28 fremsat 9/12 87 af Jens Thoft (SF). Forslag 
om motiveret dagsorden nr. D 29 fremsat 9/12 
87 af Lasse Budtz (S). Forslag om motiveret 
dagsorden nr. D 30 fremsat 9/12 87 af Per Stig 
Møller (KF), Bjørn Elmquist (V), Bollmann 
(CD) og Glønborg (KRF)). 

Formanden: 
Forhandlingen blev sluttet, og vi går til af- 

stemning. 

Afstemning 

Forslag om motiveret dagsorden rir. D 29 af 
Lasse Budtz (S) (se forrige møde) 
vedtoges med 74 stemmer (S, SF, RV og FK) 
mod 59 (KF, V, CD, FP, KRF og Steenholdt 
(Grønl.)). 

Hermed var følgende forslag bortfaldet: 
Forslag om motiveret dagsorden nr. D 28 af 

Jens Thoft (SF) (se forrige møde). 
Forslag om motiveret dagsorden nr. D 30 af 

Per Stig Møller (KF), Bjørn Elmquist (V), Boll- 
mann (CD) og Glønborg (KRF) (se forrige mø- 
de). 

Hermed sluttede forespørgslen. 

Den næste sag på dagsordenen y ar: 

4) Spørgsmål om fremme afforespørgsel nr. F21: 
Forespørgsel til arbejdsministeren [om, hvilke 

initiativer regeringen agter at tage til afskaffelse 
af  arbejdsløsheden]. 

Af Preben Møller Hansen (FK) m.fl. 
(Forespørgslen anmeldt 4/12 87). 
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Formanden: 
Hvis ingen gør indsigelse mod fremme af 

denne forespørgsel, betragter jeg Tingets sam- 
tykke dertil som givet. (Ophold). Det er givet. 

Den næste sag på dagsordenen var: 

5) Tredje behandling af lovforslag nr. L 40: 
Forslag tillov om ændring af  lov om bygnings- 

og boligregistrering. (Udvidet adgang til ejen- 
domsdataregistreringerne m.v.). 

Af boligministeren (Kofod-Svendsen). 
(Fremsat 28/10 87. Første behandling 3/11 

87. Betænkning 1/12 87. Anden behandling 
8/12 87). 

Der var ikke stillet ændringsforslag. 

Lovforslaget sattes til forhandling. 

Ingen bad om ordet. 

Afstemning 

Lovforslaget 
vedtoges enstemmigt med 131 stemmer. 

Formanden: 
Lovforslagèt vil nu blive tilstillet statsmini- 

steren. 

Den næste sag på dagsordenen var: 

6) Tredje behandling af lovforslag nr. L 60: 
Forslag til lov om ændring af  lov om afgift for 

ekspedition af  udstyknillgssager. 
Af boligministeren (Kofod-Svendsen). 
(Fremsat 4/11 87. Første behandling 11/11 

I 87. Betænkning 1/12 87. Anden behandling 
8/12 87. Lovforslaget optrykt efter anden be- 
handling). 

Der var ikke stillet ændringsforslag. 

Lovforslaget sattes til forhandling. 

Ingen bad om ordet. 

Afstemning 

Lovforslaget 

vedtoges med 91 stemmer (KF, SF, V, RV, CD, 
FP, KRF og Steenholdt (Grøn1.)) mod 42 (S og 
FK). 

Formanden: 
Lovforslaget vil nu blive tilstillet statsmini- 

steren. 

Den næste sag på dagsordenen var: 

7) Anden behandling af lovforslag nr. L 106: 
Forslag til lov om ændring af  lov om ændring 

af lov om radio- og jjernsynsvirksomhed. 
Af kultur- og kommunikationsministeren 

(H. P. Clausen). 
(Fremsat 27/11 87. Første behandling 8/12 

87). 

Der var ikke stillet ændringsforslag. 

Lovforslagets tekst og spørgsmålet om dets 
overgang til tredje behandling sattes til for- 
handling under ét. 

Ingen bad om ordet. 

Afstemning 

Lovforslagets tekst 
vedtoges uden afstemning. 

Lovforslagets overgang til tredje behandling 
vedtoges uden afstemning. 

l 
Den næste sag på dagsordenen var: 

8) Anden behandling af lovforslag nr. L 42: 
Forslag til lov om en indskydergarantifond. 
Af industriministeren (Nils Wilhjelm). 
(Fremsat 28/10 87. Første behandling 3/11 

87. Betænkning 3/12 87). 

Der var stillet 4 ændringsforslag i betænk- 
ningen. 

Uden for betænkningen var der ikke stillet 
ændringsforslag. 

Lovforslagets paragraffer, ændringsforsla- 
11 gene og spørgsmålet om lovforslagets overgang 
til tredje behandling sattes til forhandling un- 
der ét. 


