Arbetsmarknadsutskottets betänkande
2009/10:AU15

Uppskov med behandlingen av ärenden
Sammanfattning
Arbetsmarknadsutskottet föreslår att behandlingen av redogörelse 2009/10:
RRS17 Riksrevisionens styrelses redogörelse om jobb- och utvecklingsgarantin och framställning 2009/10:RRS28 Riksrevisionens styrelses framställning om styrningen inom arbetsmarknadspolitiken samt de nya ärenden
som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av det innevarande riksmötet skjuts upp till riksmötet 2010/11.
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut
Uppskov med behandlingen av ärenden
Riksdagen medger att behandlingen av dels redogörelse 2009/10:RRS17
och framställning 2009/10:RRS28 med eventuella följdmotioner, dels de
nya ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden
av det innevarande riksmötet får skjutas upp till riksmötet 2010/11.

Stockholm den 3 juni 2010
På arbetsmarknadsutskottets vägnar

Hillevi Engström

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Hillevi Engström (m), Berit
Högman (s), Tomas Tobé (m), Sylvia Lindgren (s), Elisabeth Svantesson
(m), Lars Lilja (s), Maria Stenberg (s), Jan Ericson (m), Luciano Astudillo
(s), Désirée Pethrus Engström (kd), Josefin Brink (v), Ann-Christin
Ahlberg (s), Hans Backman (fp), Ulf Holm (mp), Reza Khelili Dylami
(m), Lennart Levi (c) och Gulan Avci (fp).
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Utskottets överväganden
Enligt 5 kap. 10 § första stycket riksdagsordningen bör enligt huvudregeln
ett ärende avgöras under den valperiod då det har väckts. Riksdagen får
dock medge att behandlingen skjuts upp till det första riksmötet i nästa
valperiod.
Till utskottet har hänvisats dels redogörelse 2009/10:RRS17 Riksrevisionens styrelses redogörelse om jobb- och utvecklingsgarantin, vilken inte
har föranlett några motioner, dels framställning 2009/10:RRS28 Riksrevisionens styrelses framställning om styrningen inom arbetsmarknadspolitiken, för vilken motionstiden löper ut den 3 juni 2010.
Utskottet föreslår – i enlighet med tilläggsbestämmelserna till 5 kap.
10 § riksdagsordningen – att ovanstående ärenden och de nya ärenden som
kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av det innevarande
riksmötet skjuts upp till nästa riksmöte.
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