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Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. august 2015

1. udkast
til

Betænkning
over

Forslag til lov om ændring af ligningsloven
(Genindførelse af boligjobordningen)
[af skatteministeren (Karsten Lauritzen)]
1. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 3. juli 2015 og var til 1.
behandling den 3. juli 2015. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget.

Samråd
Udvalget har stillet 2 spørgsmål til skatteministeren til
mundtlig besvarelse. [Skatteministeren besvarede samrådsspørgsmålene i et åbent samråd med udvalget den <>. ]

Møder
Udvalget har behandlet lovforslaget i <> møder.

2. Indstillinger <og politiske bemærkninger>
<>
Inuit Ataqatigiit, Siumut, 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 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.

Høring
Lovforslaget blev sendt i høring samtidig med fremsættelsen i Folketinget, og Skatteministeriet sendte den 3. juli
2015 dette udkast til udvalget, jf. L 5 – bilag 1. Den 10. august 2015 sendte skatteministeren de indkomne høringssvar
og et notat herom til udvalget.
Skriftlig henvendelse
Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget
1 skriftlig henvendelse fra Rejsearbejdere.dk.
[Skatteministeren har over for udvalget kommenteret den
skriftlige henvendelse. ]
Spørgsmål
Udvalget har stillet 1 spørgsmål til skatteministeren til
skriftlig besvarelse, [som denne har besvaret. ]

Dennis Flydtkjær (DF) Mikkel Dencker (DF) Hans Kristian Skibby (DF) Karina Adsbøl (DF) Morten Marinus (DF)
René Christensen (DF) Louise Schack Elholm (V) Jan E. Jørgensen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Jacob Jensen (V)
Torsten Schack Pedersen (V) Britt Bager (V) Merete Riisager (LA) nfmd. Ole Birk Olesen (LA) Brian Mikkelsen (KF)
Ane Halsboe-Jørgensen (S) Jens Joel (S) Jeppe Bruus (S) Jesper Petersen (S) Mattias Tesfaye (S)
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Peter Hummelgaard Thomsen (S) Thomas Jensen (S) fmd. Rune Lund (EL) Pelle Dragsted (EL) Josephine Fock (ALT)
René Gade (ALT) Martin Lidegaard (RV) Lisbeth Bech Poulsen (SF) Jonas Dahl (SF)
Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S)
Dansk Folkeparti (DF)
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
Enhedslisten (EL)
Liberal Alliance (LA)
Alternativet (ALT)
Radikale Venstre (RV)

47
37
34
14
13
9
8

Socialistisk Folkeparti (SF)
Det Konservative Folkeparti (KF)
Inuit Ataqatigiit (IA)
Siumut (SIU)
Tjóðveldi (T)
Javnaðarflokkurin (JF)

7
6
1
1
1
1
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Bilag 1
Oversigt over bilag vedrørende L 5
Bilagsnr. Titel
1
Lovudkast: Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Genindførelse
af boligjobordningen) samt resumé
2
Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget
3
Godkendt tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget
4
Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren
5
Henvendelse af 11/8-15 fra Rejsearbejdere.dk

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 5
Spm.nr.
1

Titel
Spm. om kommentar til henvendelsen af 11/8-15 fra Rejsearbejdere.dk, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

Oversigt over samrådsspørgsmål vedrørende L 5
SamrådsTitel
spm.nr.
A
Samrådsspm. om at forholde sig til konklusionerne af den evaluering
af Boligjobordningen, som konsulentbureauet DAMVAD har udført
på foranledning af Skatteministeriet, til skatteministeren
B
Samrådsspm. om, hvilken beskæftigelseseffekt ministeren vurderer, at
Boligjobordningen vil have i 2015 og de kommende år, til skatteministeren

