ÅBENHEDSORDNING
Officielle aktiviteter 2020
Beskæftigelsesministeriet

Januar
6. januar

Besøg i Mjølnerparken med udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye,
København
Besøg hos Greve Kommune med udlændinge- og integrationsminister Mattias
Tesfaye, Greve
Besøg hos Fragtmanden, Taastrup

7. januar

1. behandling af L 85 om Forslag til lov om ændring af lov om
arbejdsløshedsforsikring m.v. (Afskaffelse af opholdskrav for ret til dagpenge m.v.),
Folketinget

8. januar

Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg med uddannelses- og forskningsminister
Ane Halsboe-Jørgensen om nedbringelse af dimittendledigheden (spørgsmål K),
Folketinget

12. januar

Festgudstjeneste i anledning af 100-året for Sønderjyllands Genforening med
Danmark, København

14. januar

Tale ved 3F’s Arbejdsmarkedspolitisk konference, København V

15. januar

Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om tilbagebetaling af lån fra
Arbejdsmarkedets Feriefond (spørgsmål I), Folketinget
Besvare mundtlige §20-spørgsmål: S 497, S 498, S 513 og S 514 om
Ydelseskommissionen, Folketinget
Omvisning på Christiansborg for Kastrup Rotary, Folketinget

16. januar

Oplæg ved Fødevareforbundet NNF's Uddannelseskonference, Roslev
Besøg hos Tican, Thisted

18. januar

Overrække Arbejdsmiljøprisen ved DM i Skills, København

21. – 23. januar

Deltage ved World Economic Forum, Davos

24. januar

Deltage i Danske Handicaporganisationers høring med borgere og organisationer,
Høje Taastrup

27. januar

Deltage i Ungdomsparlamentets spørgetime, Folketinget
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28. januar

Oplæg ved Akademikerne AC’s bestyrelsesmøde, København

29. januar

Deltage ved SAMAK’s Nordiske Topmøde 2020, Marienborg

30. januar

Samråd i Folketinget Beskæftigelsesudvalg om udnyttelse af sårbare arbejdstagere
og uanstændige arbejdsvilkår (samråd N), Folketinget
Oplæg ved DI Topledermøde, København
Tale ved Dansk IT’s konference ”Analog Verden: Digitalt arbejde”, Christiansborg

December 2019
2. december

Besøg hos Sky Light A/S, Varde
Besøg hos TV-Glad, Esbjerg

3. december

Behandling af F14 om ventetid i arbejdsskadesager, Folketinget

4. december

Besøg med DH hos Grennessminde Gartneri, Taastrup
Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om fyring af arbejdsmiljørepræsentanter
(spørgsmål H), Folketinget

5. december

1. behandling af L 67 om forslag til lov om ændring af lov om social pension og
forskellige andre love (Indførelse af seniorpension), Folketinget
1. behandling af B 24 forslag til folketingsbeslutning om hensyntagen til miljø- og
klimamæssig bæredygtighed i ATP's investeringer, Folketinget
1. behandling af B 34 om forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af gensidig
forsørgerpligt for alle (borgerforslag), Folketinget

6. december

Samråd i Folketingets Europaudvalg forud for rådsmøde i Bruxelles, Folketinget

7. december

Tale ved "De gamles jul", Kastrup

8. december

Tale ved "De gamles jul", Kastrup
Tale ved "De gamles jul", Kastrup

9. – 10. december

Rådsmøde i Bruxelles

12. december

Tale på FH’s konference for arbejdsmiljørepræsentanter, Odense

2

17. december

Statsråd, Christiansborg Slot
2. behandling af L 45 om forslag til lov om et midlertidigt børnetilskud til visse
forsørgere, Folketinget
2. behandling af L 52 om forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge (En
enklere tilrettelæggelse af første sygedagpengeopfølgning m.v.), Folketinget
2. behandling af L 53 om forslag til lov om ændring af lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats (Afskaffelse af dokumentationskrav for fastholdelsesfleksjob
for seniorer), Folketinget
2. behandling af L 54 om forslag til lov om ændring af lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Obligatorisk pensionsordning for
personer i fleksjobordningen m.v. og konsekvensændringer som følge af den
forenklede beskæftigelsesindsats m.v.), Folketinget
2. behandling af L 65 om forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø, lov om
ændring af lov om arbejdsmiljø og lov om arbejdsskadesikring (Gennemførelse af
aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på
arbejdsmarkedet m.v.), Folketinget
2. behandling af L 66 om forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik,
integrationsloven og forskellige andre love (Enklere og skærpede sanktioner, styrket
kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.), Folketinget
2. behandling af L 67 Forslag til lov om ændring af lov om social pension og
forskellige andre love (Indførelse af seniorpension), Folketinget
Teknisk gennemgang for Beskæftigelsesudvalget af sagsbehandlingen i AES,
Beskæftigelsesministeriet

18. december

Samråd i Folketingets Europaudvalg om et opgør med arbejdskraftens fri
bevægelighed (spørgsmål C), Folketinget

19. december

Teknisk gennemgang for Beskæftigelsesudvalget og Forsvarsudvalget om
Soldaterlegatets kritik af sagsbehandlingen i veteransager, Beskæftigelsesministeriet
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20. december

3. behandling af L 45 om forslag til lov om et midlertidigt børnetilskud til visse
forsørgere, Folketinget
3. behandling af L 52 om forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge (En
enklere tilrettelæggelse af første sygedagpengeopfølgning m.v.), Folketinget
3. behandling af L 53 om forslag til lov om ændring af lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats (Afskaffelse af dokumentationskrav for fastholdelsesfleksjob
for seniorer), Folketinget
3. behandling af L 54 om forslag til lov om ændring af lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Obligatorisk pensionsordning for
personer i fleksjobordningen m.v. og konsekvensændringer som følge af den
forenklede beskæftigelsesindsats m.v.), Folketinget
3. behandling af L 65 om forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø, lov om
ændring af lov om arbejdsmiljø og lov om arbejdsskadesikring (Gennemførelse af
aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på
arbejdsmarkedet m.v.), Folketinget
3. behandling af L 66 om forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik,
integrationsloven og forskellige andre love (Enklere og skærpede sanktioner, styrket
kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.), Folketinget
3. behandling af L 67 Forslag til lov om ændring af lov om social pension og
forskellige andre love (Indførelse af seniorpension), Folketinget

November
1. november

Tale ved FSD's Årsmøde, København
Besøg hos Næstehjælperne, København

5. november

3. behandling af L 19 om ændring af lov om social pension, lov om højeste,
mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om en
skattefri seniorpræmie (Forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og
førtidspension og forøgelse af skattefri seniorpræmie), Folketinget

7. november

Tale ved KL JobCamp, Aalborg
Besøg i Hjørring Kommune, Hjørring

11. – 14. november Tjenesterejse til USA, New York og Washington
15. november

Deltage ved LO’s fyraftensmøde, Aarhus

18. november

Besøg hos MAN Energy Solutions, København
Besøg hos Mødrehjælpen, København
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19. november

Statsråd, Christiansborg Slot
1. behandling af L 45 om forslag til lov om et midlertidigt børnetilskud til visse
forsørgere, Folketinget
2. behandling af L 18 om ændring af lov om social pension, lov om højeste,
mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om aktiv
socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og ligningsloven (Lettelse af
grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene m.v.), Folketinget

20. november

Oplæg ved 3F’s rundbordsarrangement, Christiansborg
Besvare mundtlige §20-spørgsmål:
S 247 om jobbørs for seniorer, Folketinget
S 308, S 310, S 311, S 312, S 313 og S 314 om at forlænge arbejdsgiverperioden i
sygedagpengeloven med 10 kalenderdage, Folketinget

21. november

3. behandling L 18 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste,
forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov
om individuel boligstøtte og ligningsloven (Lettelse af grænsehindring ved flytning
mellem rigsdelene m.v.), Folketinget
Oplæg ved Dansk Metals Arbejdsmarkedspolitiske Konference, Jørlunde

25. november

Deltage ved bestyrelsesmøde hos 3F Kastrup, Kastrup
Besøg i Københavns Kommune, København
Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om arbejdsmiljø på Storstrømsbroen og
store byggeprojekter (spørgsmål G), Folketinget

26. november

Tale ved 3F's OK20-forberedelseskonference, Nyborg
Oplæg på temadag for medarbejdere i Odense kommune, Odense

5

27. november

Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om reformen af førtidspension og
fleksjob (spørgsmål A-D), Folketinget
Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om modeller for ret til tidlig pension
(spørgsmål E-F), Folketinget
1. behandling af L 52 om forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge (En
enklere tilrettelæggelse af første sygedagpengeopfølgning m.v.), Folketinget
1. behandling af L 54 om forslag til lov om ændring af lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Obligatorisk pensionsordning for
personer i fleksjobordningen m.v. og konsekvensændringer som følge af den
forenklede beskæftigelsesindsats m.v.), Folketinget

28. november

Tale ved FRAKs fritidsjobkonference "Arbejde og lære giver brød og ære",
København
1. behandling af L 65 om forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø, lov om
ændring af lov om arbejdsmiljø og lov om arbejdsskadesikring (Gennemførelse af
aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på
arbejdsmarkedet m.v.), Folketinget
1. behandling af L 66 om forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik,
integrationsloven og forskellige andre love (Enklere og skærpede sanktioner, styrket
kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.), Folketinget
1. behandling af L 53 om forslag til lov om ændring af lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats (Afskaffelse af dokumentationskrav for fastholdelsesfleksjob
for seniorer), Folketinget

29. november

Besøg hos Amager Fælled Skole, København

Oktober
1. oktober

Folketingets åbning, Christiansborg

2. oktober

Statsråd, Christiansborg Slot

3. oktober

Åbningsdebat, Folketinget

7. oktober

Åbne konferencen "Sammen om Mental Sundhed", København K
Oplæg ved VEU-konference, København Ø
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8. oktober

1. behandling af L 18 om ændring af lov om social pension, lov om højeste,
mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om aktiv
socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og ligningsloven (Lettelse af
grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene m.v.), Folketinget
1. behandling af L 19 om ændring af lov om social pension, lov om højeste,
mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om en
skattefri seniorpræmie (Forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og
førtidspension og forøgelse af skattefri seniorpræmie), Folketinget

9. oktober

Teknisk gennemgang i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om FFL20, Folketinget
Besvare mundtligt §20-spørgsmål S 58 om ydelser til indvandrere, der ikke har en
tilknytning til det danske arbejdsmarked, Folketinget

10. oktober

Samråd i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg med udlændinge- og
integrationsministeren om offentlige ydelser i forbindelse med asyltilstrømningen
(spørgsmål A), Folketinget
Teknisk gennemgang i Folketingets Finansudvalg om FFL20, Folketinget

11. oktober

Samråd i Folketingets Europaudvalg forud for rådsmøde i Luxembourg, Folketinget

21. oktober

Tilsynsbesøg med Arbejdstilsynet, Farum
Besøg hos Gentofte Kommune, Charlottenlund

22. oktober

Finanslovsdebat, Folketinget
Tale ved Teknisk Landsforbunds konference, Christiansborg

24. oktober

Deltage ved Rådsmøde, Luxembourg

25. oktober

Tale ved Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings konference om
beskæftigelsesindsats for udsatte borgere, København

26. oktober

Deltage ved Topmøde i Arbejderbevægelsens Ungdom, København

29. oktober

Tale ved Morgenbrief hos 3F, København
Tale ved Midtjysk arbejdsmarkedskonference, Silkeborg

30. oktober

Oplæg ved Københavns Professionshøjskoles beskæftigelseskonference, København

September
3. – 7. september

Tjenesterejse til Myanmar

9. september

Oplæg ved HK-Privat kongres "Sammen kan vi mere", Kolding
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12.september

Oplæg ved FH-døgnet, Odense

13. september

Tale ved AE-rådets årsmøde, København

14. – 15.
september

Deltage ved Socialdemokratiets kongres, Aalborg

16. september

Besøg hos Anstændighed Assens, Haarby

16. september

Oplæg for HK’s ledelse, Svendborg

17. september

Deltage ved DI Topmødet 2019, København

18. september

Holde oplæg om bogen "Den syge kapitalisme", København V

19. september

Oplæg for Dansk Metal, Beskæftigelsesministeriet

20. september

Tale ved Metalindustriens Lærlingepris, København K

21. september

Deltage ved 3F’s kongres, Aalborg

23. september

Besøg på Refshaleøens Ejendomsselskab, København S

25. september

Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om fagforeningsfrihed (spørgsmål F-H),
Folketinget

26. september

Tale ved Jobmesse for Transportbranchen, Brøndby
Overvære åbningen af World Presse Photo 2019, København V

30. september

Tale ved Center mod Menneskehandels lancering af guidelines, København K

August
7. august

Deltage i paneldebat ved The Ripon Society’s and Franklin Center’s 2019
TransAtlantic Capital to Capital Exchange conference, Dansk Industri, København

15. august

Regeringsseminar, Marienborg

16. august

Deltage i paneldebat med FH og Danske Erhvervsskoler, København NV

26. august

Deltage i FH’s sommermøde om arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervspolitik,
Helsingør

28. august

Deltage på DAs forretningsudvalgsmøde, København

28. august

Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om evaluering af reform af
førtidspension og fleksjob (spørgsmål A-C), Folketinget

29. august

Socialdemokratiets sommergruppemøde, Marienborg
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30. august

Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om det giftige stof PDA samt det
kemiske arbejdsmiljø og arbejdsmiljøloven (spørgsmål E), Folketinget

Juli
-

-
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