København, den 11. december 2020

Status for lovforslag mv. 2020/21 - December-redegørelsen
Beskæftigelsesministeren
Ændring af lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere (For- Feb I
længelse af det midlertidige børnetilskud)
Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelses- Feb I
bidrag i 2022 [NYT]
Ændring af lov om forvaltning og administration af tilgodehavende ferie- Feb I
midler (Førtidig udbetaling af resterende tilgodehavende feriemidler)
[NYT]
Ændring af lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (Sikring af Mar II
inddrivelse af fagretlig bod i udlandet)
Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Justering af rammerne Mar II
for ressourceforløb)
Ændring af lov om arbejdsmiljø (Arbejdsmiljørepræsentantens beskyt- Mar II
telse)
Ændring af lov om arbejdsskadesikring m.v. (Fuld erstatning i forbindelse Mar II
med vold på arbejdspladsen – B 46)
Ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Udvidelse af ATP’s Mar II
bestyrelses indstillingsret vedrørende tarifgrundlaget m.v.)
Lovgivning som opfølgning på Ydelseskommissionen

Boligministeren
Lov om leje

Mar II

-2Lov om boligforhold

Mar II

Ændring af almenlejeloven, almenboligloven og retsplejeloven (Hurtigere Mar II
udsættelse af lejere på grund af kriminalitet)

Børne- og undervisningsministeren
Ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og al- Mar II
men voksenuddannelse m.v. (Organisatorisk adskillelse af Europaskolen
fra Sankt Annæ Gymnasium)
Ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og al- Mar II
men voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om institutioner for forberedende grunduddannelse og lov om
private institutioner for gymnasiale uddannelser (Ungdomsorganisationers
adgang på ungdomsuddannelsesinstitutioner)
Ændring af forskellige love på Børne- og Undervisningsministeriets om- Mar II
råde (Udmøntning af trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar)
Ændring af dagtilbudsloven (Minimumsnormeringer i daginstitutioner)

Mar II

Lovgivning om fordeling af elever til de gymnasiale uddannelser m.v. Mar II
(Langsigtet løsning)
Ændring af lov om folkeskolen (Nyt evaluerings- og bedømmelsessystem) Mar II
Ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om de gymnasiale Mar II
uddannelser (Opfølgning på aftale om styrkelse af ordblindeområdet)
[NYT]
Redegørelse til Folketinget:
Redegørelse om virkningerne af folkeskolereformen

Mar I

Erhvervsministeren
Lov om certificering af cybersikkerhed

Jan II

Ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, lov om Feb I
investeringsforeninger m.v., hvidvaskloven, lov om Danmarks Grønne Investeringsfond og forskellige andre love (Øget investorbeskyttelse ved
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tilsynet med aktører på det digitale marked for finansielle ydelser m.v.)
Ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om fi- Feb I
nansiel virksomhed og lov om et skibsfinansieringsinstitut (Gennemførelse
af direktiv om udstedelse af dækkede obligationer og offentligt tilsyn med
dækkede obligationer og af ændring af forordning (EU) nr. 575/2013, for
så vidt angår eksponeringer i form af dækkede obligationer)
Lov om investeringsscreeninger

Feb II

Ændring af lov om produkter og markedsovervågning, lov om erhvervs- Feb II
fremme, lov om sikkerhed til søs, lov om maritim fysisk planlægning og
lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler (Gennemførelse af resterende del af markedsovervågningsforordningen på Sikkerhedsstyrelsens og
Søfartsstyrelsens område)
Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og –aktiviteter

Feb II

Lov om urimelig handelspraksis i relationer mellem virksomheder i land- Mar I
brugs- og fødevareforsyningskæden
Lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regional Mar I
Udvikling, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling (strukturfondsloven)
Ændring af årsregnskabsloven m.v. (Revisorpligt)

Mar II

Redegørelser til Folketinget:
Redegørelse om Erhvervslivet og Reguleringen 2020

Mar II

Redegørelse om Danmarks digitale vækst

Apr I

Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2021

Apr II

Turismepolitisk Redegørelse 2021

Maj I

Redegørelse om erhvervsfremme og støtte 2021

Maj II

Finansministeren
Lov om MitID og NemLog-in

Jan I
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tægter
Lov om tillægsbevilling for finansåret 2020

Jan II

Ændring af lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informatio- Feb I
ner (PSI-loven) (Udvidelse af anvendelsesområde og fri adgang til offentlige datasæt med høj værdi)
Lov om velfærd

Mar II

Ændring af budgetlov (Revision af loven)

Mar II

Finanslov for finansåret 2022

Aug II

Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for fi- Aug II
nansåret 2025

Forsvarsministeren
Lov om sikkerhed i 5G-net

Feb II

Justitsministeren
Ændring af retsplejeloven, lov om våben og eksplosivstoffer m.v. og lov Dec II
om hittegods (Forenkling af politiets adgang til bankoplysninger, regulering af afgiftssatser på våbenområdet og effektiviseringer på hittegodsområdet som led i gennemførelse af aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi)
Ændring af straffeloven og lov om erstatningsansvar (Styrket indsats mod Jan I
farlig kørsel m.v.)
Ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Udskydelse Jan I
af solnedgangsklausul) [NYT]
Ændring af straffeloven (Udvidelse af de strafskærpende omstændigheder Jan II
i forbindelse med hadforbrydelser)
Ændring af lov om pas til danske statsborgere m.v. (Styrkelse af passikker- Feb II
heden)
Ændring af retsplejeloven, lov om skifte af dødsboer, lov om ægtefælle- Feb II
skifte m.v. og konkursloven (Effektivisering af straffesagskæden, digital
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m.v.)
Ændring af straffeloven, retsplejeloven og politiloven (Forbud mod delta- Feb II
gelse i nattelivet i forbindelse med en dom for vold i nattelivet, udvidet
adgang til beslaglæggelse af værdigenstande samt tryghedsskabende opholdsforbud)
Lov om beskyttelse af whistleblowere

Feb II

Ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Færre udvisningsdømte i Feb II
danske fængsler)
Ændring af retsplejeloven (Revision af reglerne om registrering og opbe- Feb II
varing af oplysninger om tele- og internettrafik (logning))
Ændring af straffeloven (Styrket indsats mod seksuelle overgreb mod børn) Mar I
Ændring af straffeloven og tilholdsloven (Styrket indsats mod stalking)

Mar II

Lovgivning om forbrugerbeskyttelse ved køb af varer og køb af digitalt Mar II
indhold og digitale tjenester
Ændring af retsplejeloven (Nyt uafhængigt tilsyn med bevismidler og ud- Mar II
videlse af politiklageordningen)
Ændring af retsplejelov for Grønland og forskellige andre love (Gennem- Mar II
førelse af politireform, etablering af ny politiklageordning m.v.)
Ændring af retsplejelov for Grønland og kriminallov for Grønland (Styr- Mar II
kelse af retsstillingen for ofre for forbrydelser, kriminalisering af uretmæssig afskydning af håndvåben i bymæssig bebyggelse, øget vidnebeskyttelse, justering af betingelserne for anvendelse af observationscelle m.v.)
Ændring af relevante love (Anden del af gennemførelsen af aftale om po- Mar II
litiets og anklagemyndighedens økonomi) [NYT]
Redegørelser til Folketinget:
Redegørelse til Folketinget om forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb Mar II
og oplysninger uden for strafferetsplejen

Kirkeministeren
Lov om prædikener på andre sprog end dansk

Mar II
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Klima-, energi- og forsyningsministeren
Ændring af lov om fremme af vedvarende energi, biobrændstofloven, lov Jan II
om naturgasforsyning og forskellige andre love (Gennemførelse af dele af
direktiv om fremme af anvendelse af energi fra vedvarende energikilder,
herunder bestemmelser om oprindelsesgarantier, om tilladelsesprocesser,
om VE-fællesskaber og om bæredygtighedskriterier og kriterier for drivhusgasemissionsbesparelser for biobrændstoffer, biomassebrændsler og
flydende biobrændsler m.v.)
Ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om Feb I
fremme af energibesparelser i bygninger, lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og elsikkerhedsloven og om
ophævelse af lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser (Tilskud til reduktion af fossile brændsler, sammenkædning af finansielle foranstaltninger til energieffektive bygningsrenoveringer med kvaliteten af renoveringen samt forlængelse af frist for anmodning om udbetaling af tilskud, hvortil tilsagn allerede er meddelt)
Ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, pro- Feb I
duktenergimærkningsloven og lov om radioudstyr og elektromagnetiske
forhold (Tilpasning af kontrolbeføjelser m.v. i overensstemmelse med EUforordning 2019/1020)
Ændring af lov om klima (Indikativt delmål for 2025)

Feb II

Ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Energiøer)

Feb II

Ændring af lov om varmeforsyning (Nye regler for udnyttelse af over- Feb II
skudsvarme)
Ændring af lov om naturgasforsyning, lov om fremme af vedvarende Feb II
energi og forskellige andre love (Indpasning af gasser fra vedvarende energikilder, udbud af pristillæg for biogas og andre grønne gasser fra vedvarende energikilder, udbud af støtte til produktion af brændstoffer eller andre produkter fra elektricitet (Power-to-X) samt justering af den økonomiske regulering af gasdistributionsselskaber og reglerne for gasdetailmarkedet m.v.)
Redegørelser til Folketinget:
Redegørelse for klimaeffekter

Dec II

Energipolitisk redegørelse

Apr II
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Kulturministeren
Ændring af lov om ophavsret (Implementering af dele af direktiv om op- Feb II
havsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked samt direktiv om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der
gælder for visse af TV- og radioselskabernes onlinetransmissioner samt retransmissioner af TV- og radioprogrammer)
Ændring af lov om ophavsret (Omlægning af blankmedieordningen)

Mar II

Miljøministeren
Ændring af lov om miljøbeskyttelse (Udtagning af kvælstofpulje til hav- Feb II
brug og reduktion af samlet kvælstofpulje til miljø- og ressourceeffektive
dambrug)
Ændring af lov om miljøbeskyttelse (Implementering af engangsplastikdi- Feb II
rektivets bestemmelser om udvidet producentansvar og oprydningsansvar)
Ændring af lov om naturbeskyttelse og andre love (Naturnationalparker)

Mar II

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri
Ændring af lov om mark- og vejfred (Videreformidling af optagne katte)

Jan I

Ændring af lov om miljø og genteknologi (Gennemførelse af ændringer i
udsætningsdirektivet og digital kommunikation) [NYT]

Feb I

Ændring af fiskeriloven (Ændrede vilkår for registrering som erhvervsfi- Feb II
sker og erhvervsfiskerselskab, forenkling af bierhvervsfiskerreglerne, krav
om digital kommunikation m.v.)
Lov om Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfonden

Mar II

Ministeren for ligestilling
Ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd, lov om forbud mod Feb II
forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., straffeloven og forskellige
andre love (Styrket beskyttelse af LGBTI-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer)

-8Redegørelse til Folketinget:
Redegørelse og perspektiv- og handlingsplan for ligestilling for 2021

Feb II

Skatteministeren
Ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lig- Dec II
ningsloven og forskellige andre love (Omlægning af bilafgifterne, ophævelse af tillæg og fradrag for energieffektivitet, forhøjelse af brændstofforbrugsafgiften og omlægning til CO2-baseret afgift, forlængelse af ordning
med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer,
justering af beskatning af fri bil og forhøjet deleøkonomisk bundfradrag
for privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler m.v.) [NYT]
Ændring af lov om afgift af ledningsført vand og lov om vandforsyning Dec II
m.v. (Forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelser om drikkevandsbidraget) [NYT]
Ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven, toldloven Jan I
og forskellige andre love (Sanktioner for manglende indsendelse af oplysninger og tiltag til bekæmpelse af organiseret svig m.v. som led i udmøntning af aftale om styrket skattekontrol)
Ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love (EU-retlig tilpas- Jan I
ning af foreningsbeskatningen, justering af reglerne for investeringsinstitutters beskatning af udbytte fra danske aktier og forhøjelse af det skattefrie
bundfradrag for ydelser fra sociale fonde m.v.)
Ændring af personskatteloven (Nedsættelse af bundskatten som følge af Jan II
kommunale skattestigninger) [NYT]
Lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst med Trinidad og Jan II
Tobago [NYT]
Ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Fast- Jan II
sættelse af defensive foranstaltninger i forhold til lande på EU-listen over
ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner)
Ændring af ligningsloven og lov om spil (Midlertidig lempelse af Bolig Feb I
Jobordningen i 2021, skattefritagelse af visse arbejdsgiverbetalte gavekort
til oplevelsesøkonomi i 2021 og nedsættelse af procentsatsen for det særlige bidrag til hestevæddeløbssporten) [NYT]
Ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Datalovpakke 2)

Feb II

-9Ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas Feb II
m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift
af mineralolieprodukter m.v. (Grøn skattereform)
Ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter (Indførelse af afgift på e- Feb II
cigaretter m.v.)
Ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., spiritusaf- Feb II
giftsloven, tobaksafgiftsloven og forskellige andre love (Implementering
af omarbejdet cirkulationsdirektiv, fritagelse for moms og punktafgifter i
forbindelse med den fælles forsvarsindsats inden for Den Europæiske Unions rammer, justering af den digitale adgang til virksomheders bevillingsog registreringsforhold m.v.)

Social- og indenrigsministeren
Ændring af lov om psykologer m.v. (Udvidelse af antallet af medlemmer i Jan II
Psykolognævnet)
Ændring af lov om Den Sociale Investeringsfond (Tydeliggørelse af hjem- Feb I
mel for at fastlægge administrationsgrundlag for tilsyn med Den Sociale
Investeringsfond samt øvrige præciseringer i lovgivningen)
Ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service m.v. (Regulering Feb II
af organisationsformer på det sociale område og styrkelse af socialtilsynet)
Ændring af lov om social service, lov om almenboliger og lov om leje af Feb II
almene boliger (Styrket samarbejde om indsatsen til borgere på herberger
og kvindekrisecentre samt udvidelse af anvendelse af udslusningsboliger)
Lov om velfærdsaftaler

Feb II

Ændring af diverse love (Opfølgning på Børnene Først)

Mar II

Statsministeren
Redegørelse til Folketinget:
Redegørelse om rigsfællesskabet 2021

Apr I
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Sundheds- og ældreministeren
Ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, Dec II
diagnostik og forskning m.v. (Ændring af den tilladte opbevaringsperiode
for menneskelige æg udtaget på medicinsk indikation) [NYT]
Lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme Dec II
(epidemilov)
Ændring af lov om social service (Ny bestemmelse om madservice)

Feb II

Ændring af sundhedsloven (Vederlagsfri fortsat sygehusbehandling for Feb II
personer fra Færøerne og Grønland, mellemkommunal refusion for socialtandpleje og bestemmelse om territorial gyldighed for Færøerne)
Ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig Feb II
virksomhed, sundhedsloven, lov om lægemidler, tatoveringsloven og forskellige andre love (Behandling af professionelle sportsudøvere og fremmede militære styrker, ændring af journalføringsreglerne implementering
af markedsovervågningsforordningen m.v.)
Ændring af lov om social service (ny bestemmelse vedr. krav om konsul- Feb II
tations- og rådgivningsforløb ved påbud)

Transportministeren
Ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod vanvidskørsel)

Dec II

Ændring af færdselsloven (Forhøjelse af afgift ved ulovlig standsning på Dec II
handicapparkeringspladser og differentiering af parkeringsafgifter til lastbiler og busser)
Ændring af lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og Feb I
syn af køretøjer (Ophævelse af revisionsbestemmelse) [NYT]
Ændring af lov om private fællesveje (Vintervedligeholdelsesordninger på Feb II
private fællesveje)
Ændring af lov om infrastruktur for alternative drivmidler (Brugerinforma- Feb II
tion om fossile brændstoffer og alternative drivmidler)
Ændring af lov om trafikselskaber (Mulighed for overdragelse af statens Feb II
trafikkøberansvar i forbindelse med international togtrafik, herunder nattog)

- 11 Ændring af lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt Feb II
med tilhørende landanlæg i Danmark (Ændring af finansieringsstruktur)
Ændring af postloven (Justering af befordringspligten m.v.)

Mar I

Lov om anlæg af Lynetteholmen

Mar II

Uddannelses- og forskningsministeren
Ændring af lov om Danmarks Innovationsfond (Justering af rammerne for Feb II
Danmarks Innovationsfond m.v.)
Lovgivning om bedre uddannelsesmuligheder uden for de store byer

Feb II

Udenrigsministeren
Folketingsbeslutning om maritim grænsedragning mellem Kongeriget Mar II
Danmark og hhv. Norge og Island vedrørende området nord for Færøerne
Redegørelser til Folketinget:
Redegørelse om udvalgte internationale organisationer (OSCE, Europarå- Mar I
det og Østersørådet)
Regeringens udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi

Mar II

Udlændinge- og integrationsministeren
Ændring af repatrieringsloven (Bortfald af den resterende del af hjælp til Dec I
repatriering og reintegrationsbistand i tilfælde af alvorlig kriminalitet m.v.
begået efter repatriering m.v.)
Ændring af udlændingeloven (Mulighed for at pålægge en udlænding, der Dec I
skal udrejse af landet, at lade sig undersøge for en sygdom omfattet af lov
om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme)
Ændring af straffeloven, pasloven og udlændingeloven (Styrket indsats Dec II
mod negativ social kontrol m.v.)
Ændring af udlændingeloven og lov om Danmarks tiltrædelse af Schen- Feb I
genkonventionen (Gennemførelse af forordning om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS), for-
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på områderne for henholdsvis ind- og udrejsekontrol samt politisamarbejde
og strafferetligt samarbejde og om brug af SIS i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold m.v.)
Ændring af udlændingeloven og lov om dansk indfødsret (Indførelse af al- Feb I
mindelig klageadgang på visumområdet, karensperiode i visse visumsager
og tilvejebringelse af hjemmel til at udstede langtidsvisum til diplomater
m.v. og forskellige præciseringer af reglerne for beskæftigelse, privat indkvartering og indkvartering i egen finansieret bolig for asylansøgere samt
genindførelse af erklæringsadgang for tidligere danske statsborgere m.v.)
Lov om hjemrejse for udlændinge uden lovligt ophold

Feb II

Ændring af lov om dansk indfødsret (Frakendelse af statsborgerskab for Feb II
visse former for alvorlig bandekriminalitet)
Ændring af lov om integrationsgrunduddannelse (Udvidelse af målgruppen Mar I
for igu-ordningen)
Ændring af integrationsloven (37 timers indsats for nyankomne flygtninge Mar II
og indvandrere)
Ændring af repatrieringsloven (Regulering af udbetalingstidspunktet af re- Mar II
patrieringsstøtte samt indførelse af bestemmelser om fremmedkrigere
m.v.)
Ændring af udlændingeloven (Indførelse af mulighed for overførsel af Mar II
asylansøgere til asylsagsbehandling og indkvartering i tredjelande)
Lovforslag om indfødsrets meddelelse

Apr II

