
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status for lovforslag mv. 2020/21 - Februar-redegørelsen 
 

 

Beskæftigelsesministeren   

  

Ændring af lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere (For-

længelse af det midlertidige børnetilskud)  

Feb I 

  

Ændring af lov om forvaltning og administration af tilgodehavende ferie-

midler (Førtidig udbetaling af resterende tilgodehavende feriemidler)  

Feb I 

  

Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forlængelse af suspen-

sion af dagpengeforbrug, 4-måndersperioden ved opgørelse af karens og 

forbrug af supplerende dagpenge) [NYT]  

Feb I 

  

Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelses-

bidrag i 2022  

Mar I 

  

Ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Udvidelse af ATP’s 

bestyrelses indstillingsret vedrørende tarifgrundlaget m.v.)  

Mar II 

  

Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Justering af rammerne 

for ressourceforløb) 

Apr I 

 

 

 

Børne- og undervisningsministeren   

  

Ændring af dagtilbudsloven (Minimumsnormeringer i daginstitutioner – 

indsamling af data)  

Mar II 

  

Ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om de gymnasiale 

uddannelser (Opfølgning på aftale om styrkelse af ordblindeområdet) 

Mar II 

  

Redegørelse til Folketinget:  

  

Redegørelse om virkningerne af folkeskolereformen Mar I 
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Erhvervsministeren   

  

Lov om cybersikkerhedscertificering Feb II 

  

Ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, lov om 

investeringsforeninger m.v., hvidvaskloven, lov om Danmarks Grønne In-

vesteringsfond og forskellige andre love (Øget investorbeskyttelse ved 

grænseoverskridende markedsføring af investeringsforeninger samt styrket 

tilsynet med aktører på det digitale marked for finansielle ydelser m.v.)  

Feb II 

  

Ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om fi-

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)  

Feb II 

  

Lov om investeringsscreeninger  Feb II 

  

Ændring af lov om produkter og markedsovervågning, lov om erhvervs-

fremme, lov om sikkerhed til søs, lov om maritim fysisk planlægning og 

lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler (Gennemførelse af reste-

rende del af markedsovervågningsforordningen på Sikkerhedsstyrelsens og 

Søfartsstyrelsens område)  

Feb II 

  

Ændring af lov om markedsføring (Undtagelse af visse forbrugslånsvirk-

somheders sponsorering af idrætsklubber og almennyttige foreninger fra 

forbuddet mod markedsføring af forbrugslån og forbrugslånsvirksomhe-

der i forbindelse med markedsføring af spil og spiludbydere) [NYT] 

Feb II 

  

Lov om urimelig handelspraksis i relationer mellem virksomheder i land-

brugs- og fødevareforsyningskæden  

Mar I 

  

Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og –aktiviteter Mar II 

  

Lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regional 

Udvikling og Den Europæiske Socialfond (Ændringer af indstillingsretten 

vedrørende midler fra EU’s Socialfond) 

Mar II 

  

Redegørelser til Folketinget:  

  

Redegørelse om Erhvervslivet og Reguleringen 2020 Mar II 

  

Redegørelse om Danmarks digitale vækst Apr I 

  

Turismepolitisk Redegørelse 2021 Maj I 
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Redegørelse om erhvervsfremme og støtte 2021 Maj II 

  

  

Finansministeren   

  

Lov om MitID og NemLog-in  Feb I 

  

Ændring af lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informatio-

ner (PSI-loven) (Udvidelse af anvendelsesområde og fri adgang til offent-

lige datasæt med høj værdi)  

Feb I 

  

Lov om velfærd Apr II 

  

Finanslov for finansåret 2022 Aug II 

  

Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for fi-

nansåret 2025  

Aug II 

  

  

Forsvarsministeren   

  

Lov om leverandørsikkerhed i den kritiske teleinfrastruktur Feb II 

  

  

Indenrigs- og boligministeren   

  

Ændring af lov om leje, lov om leje af almene boliger og erhvervslejeloven 

(Yderligere foranstaltninger for at forebygge og inddæmme smitte med co-

vid-19 m.v.) [NYT]  

Feb I 

  

Ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og 

lov om leje (Regler for et boligområde, som er omfattet af en udviklings-

plan) [NYT] 

Mar II 

  

Ændring af lejeloven, almenlejeloven, almenboligloven og retsplejeloven 

(Hurtigere udsættelse af lejere på grund af utryghedsskabende kriminalitet)  

Apr I 

  

Redegørelser til Folketinget:  

  

Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2021  Apr II 

  

  

Justitsministeren   

  

Ændring af lov om undersøgelseskommissioner (Indførelse af gransk-

ningskommissioner m.v.) [NYT] 

Feb II 
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Ændring af straffeloven, lov om politiets virksomhed og retsplejeloven 

(Tryghedsskabende opholdsforbud, forbud mod deltagelse i nattelivet og 

udvidet adgang til beslaglæggelse af værdigenstande) 

Mar I 

  

Ændring af retsplejeloven, lov om skifte af dødsboer, lov om ægtefælle-

skifte m.v. og konkursloven (Effektivisering af straffesagskæden, digital 

kommunikation i skiftesager, pligtig afgangsalder for dommerfuldmægtige 

m.v.)  

Mar II 

  

Lov om beskyttelse af whistleblowere  Mar II 

  

Ændring af retsplejeloven (Revision af reglerne om registrering og opbe-

varing af oplysninger om tele- og internettrafik (logning))  

Mar II 

  

Ændring af straffeloven og tilholdsloven (Styrket indsats mod stalking)  Mar II 

  

Lovgivning om forbrugerbeskyttelse ved køb af varer og køb af digitalt 

indhold og digitale tjenester  

Mar II 

  

Ændring af retsplejelov for Grønland og forskellige andre love (Gennem-

førelse af politireform, etablering af ny politiklageordning m.v.)  

Mar II 

  

Ændring af retsplejelov for Grønland og kriminallov for Grønland (Styr-

kelse af retsstillingen for ofre for forbrydelser, kriminalisering af uretmæs-

sig afskydning af håndvåben i bymæssig bebyggelse, øget vidnebeskyt-

telse, justering af betingelserne for anvendelse af observationscelle m.v.)  

Mar II 

  

Ændring af retsplejeloven (Nyt uafhængigt tilsyn med bevismidler og ud-

videlse af politiklageordningen)  

Apr II 

  

Ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Færre udvisningsdømte i 

danske fængsler)  

Apr II 

  

Redegørelser til Folketinget:  

  

Redegørelse til Folketinget om forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb 

og oplysninger uden for strafferetsplejen  

Mar II 

  

  

Kirkeministeren   

  

Lov om prædikener på andre sprog end dansk  

 

 

 

 

Apr II 
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Klima-, energi- og forsyningsministeren   

  

Ændring af lov om naturgasforsyning, lov om fremme af vedvarende 

energi og forskellige andre love (Indpasning af gas fra vedvarende energi-

kilder, udbud af pristillæg for biogas og andre gasser fra vedvarende ener-

gikilder, udbud af støtte til produktion af brændstoffer eller andre produk-

ter fra elektricitet (Power-to-X), justering af den økonomiske regulering af 

gasdistributionsselskaber og reglerne for gasdetailmarkedet  samt sidestil-

lelse af regioner med kommuner i forhold til egenproduktion af elektricitet 

ved selskabsudskillelse m.v.) 

Feb II 

  

Ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, pro-

duktenergimærkningsloven og lov om radioudstyr og elektromagnetiske 

forhold (Tilpasning af kontrolbeføjelser m.v. i overensstemmelse med EU-

forordning 2019/1020)  

Mar I 

  

Ændring af lov om klima (Indikativt delmål for 2025)  Mar II 

  

Redegørelse til Folketinget:  

  

Energipolitisk redegørelse  Apr II 

 

 

 

Kulturministeren   

  

Ændring af lov om ophavsret (Implementering af dele af direktiv om op-

havsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked samt direk-

tiv om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der 

gælder for visse af TV- og radioselskabernes onlinetransmissioner samt re-

transmissioner af TV- og radioprogrammer m.v.)  

Mar II 

  

Ændring af lov om ophavsret (Omlægning af blankmedieordningen)  Mar II 

  

  

Miljøministeren   

  

Ændring af lov om miljøbeskyttelse (Udtagning af kvælstofpulje til hav-

brug og reduktion af samlet kvælstofpulje til miljø- og ressourceeffektive 

dambrug)  

Feb II 

  

Ændring af lov om miljøbeskyttelse (Implementering af engangsplastikdi-

rektivets bestemmelser om udvidet producentansvar og oprydningsansvar)  

Feb II 

  

Ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om skove, dyrevelfærdsloven, lov 

om mark- og vejfred og færdselsloven (Etablering af naturnationalparker 

m.v.)  

Mar II 
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Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri   

  

Ændring af fiskeriloven (Ændrede vilkår for registrering som erhvervsfi-

sker og erhvervsfiskerselskab, forenkling af bierhvervsfiskerreglerne, krav 

om digital kommunikation m.v.)  

Feb II 

  

  

Ministeren for ligestilling  

  

Redegørelse til Folketinget:  

  

Redegørelse og perspektiv- og handlingsplan for ligestilling for 2021  Feb II 

  

  

Skatteministeren  

  

Ændring af lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfri-

ster m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19, lov om rentefrie lån 

svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med 

covid-19 og lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsaf-

gift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med co-

vid-19 (Udskydelse af betalingsfrister for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, 

udvidelse af A-skattelåneordningen og udvidelse af momslåneordningen 

som følge af covid-19 m.v.) [NYT] 

Feb I 

  

Ændring af ligningsloven og lov om spil (Lempelse af Bolig-Jobordningen 

i 2021, skattefritagelse af visse arbejdsgiverbetalte gavekort til oplevelses-

økonomi i 2021, af arbejdsgiverbetalte covid-19-test m.v. og af tilbagebe-

talt covid-19-støtte og nedsættelse af procentsatsen for det særlige bidrag 

til hestevæddeløbssporten)  

Feb I 

  

Ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og svovlafgiftsloven (Forhø-

jelse af grænsen for straksafskrivning, midlertidig forhøjelse af afskriv-

ningsgrundlaget for nye driftsmidler, forlængelse af midlertidig forhøjelse 

af fradrag for forsøgs- og forskningsudgifter og forlængelse af bundfradrag 

i svovlafgiftsloven)   

Feb II 

  

Ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love (EU-retlig tilpas-

ning af foreningsbeskatningen, justering af reglerne for investeringsinsti-

tutters beskatning af udbytte fra danske aktier og forhøjelse af det skattefrie 

bundfradrag for ydelser fra sociale fonde m.v.) 

Mar II 

  

Ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Datalovpakke 2)  Mar II 

  

Ændring af tobaksafgiftsloven (Skærpede krav til og styrket kontrol med 

handel og opbevaring af tobak) [NYT] 

Mar II 
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Ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter (Indførelse af afgift på e-

cigaretter m.v.)  

Apr I 

  

Ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., spiritusaf-

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 Uni-

ons rammer, justering af den digitale adgang til virksomheders bevillings- 

og registreringsforhold m.v.)  

Apr I 

 

 

 

Social- og ældreministeren  

  

Ændring af lov om Den Sociale Investeringsfond (Bemyndigelse til at fast-

lægge administrationsgrundlag m.v.)  

Feb I 

  

Ændring af lov om social service (Huslejetilskud til udslusningsboliger) Feb II 

  

Ændring af lov om social service (Obligatorisk opfølgnings- og lærings-

forløb efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerheds Ældretilsyn) 

Feb II 

  

Lov om velfærdsaftaler Mar II 

  

  

Statsministeren   

  

Redegørelse til Folketinget:  

  

Redegørelse om rigsfællesskabet 2021 Apr I 

  

  

Sundhedsministeren   

  

Ændring af sundhedsloven (Vederlagsfri fortsat sygehusbehandling for 

personer fra Færøerne og Grønland, mellemkommunal refusion for social-

tandpleje m.v.)  

Feb II 

  

Ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig 

virksomhed, lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. 

og forskellige andre love (Ændring af journalføringsreglerne, reaktionsmu-

lighed ved manglende betaling af registreringsgebyr på tatoveringsområ-

det, supplerende bestemmelser i tilknytning til markedsovervågningsfor-

ordningen samt lovtekniske ændringer i psykiatriloven og strålebeskyttel-

sesloven) 

Feb II 
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Transportministeren  

  

Ændring af lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og 

syn af køretøjer (Ophævelse af revisionsbestemmelse)  

Feb I 

  

Ændring af lov om infrastruktur for alternative drivmidler (Brugerinforma-

tion om fossile brændstoffer og alternative drivmidler) 

Feb II 

  

Ændring af lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt 

med tilhørende landanlæg i Danmark (Ændring af finansieringsstruktur)  

Feb II 

  

Ændring af postloven (Justering af befordringspligten m.v.)  Mar I 

  

Lov om anlæg af Lynetteholmen  Mar II 

  

Ændring af færdselsloven (Omlægning af betalinger for køreprøve og kø-

rekort m.v.) [NYT] 

 

 

Apr II 

Uddannelses- og forskningsministeren   

  

Ændring af lov om Danmarks Innovationsfond, lov om Danmarks Forsk-

nings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond og 

lov om Danmarks Grundforskningsfond (Justering af Danmarks Innovati-

onsfonds formål og opgaver, henlæggelse af særlige virkemidler til fonden, 

justering af bestyrelsens kompetencer, etablering af data-grundlag og re-

monstrationsordning m.v.) 

Feb II 

  

Lovgivning om bedre uddannelsesmuligheder uden for de store byer   Apr I 

  

  

Udenrigsministeren   

  

Folketingsbeslutning om maritim grænsedragning mellem Kongeriget 

Danmark og hhv. Norge og Island vedrørende området nord for Færøerne  

Mar II 

  

Redegørelser til Folketinget:  

  

Redegørelse om udvalgte internationale organisationer (OSCE, Europarå-

det og Østersørådet) 

Mar I 

  

Regeringens udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi  Mar II 
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Udlændinge- og integrationsministeren   

  

Ændring af udlændingeloven og lov om Danmarks tiltrædelse af Schen-

genkonventionen (Gennemførelse af forordning om oprettelse af et euro-

pæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS), for-

ordninger om oprettelse af et ind- og udrejsesystem (EES) samt forordnin-

ger om oprettelse, drift og brug af Schengen-informationssystemet (SIS) 

på områderne for henholdsvis ind- og udrejsekontrol samt politisamarbejde 

og strafferetligt samarbejde og om brug af SIS i forbindelse med tilbages-

endelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold m.v.)  

Mar I 

  

Lov om hjemrejse for udlændinge uden lovligt ophold  Mar II 

  

Ændring af lov om integrationsgrunduddannelse (Udvidelse af målgruppen 

m.v. for integrationsgrunduddannelsen) 

Mar II 

  

Ændring af repatrieringsloven (Regulering af udbetalingstidspunktet af re-

patrieringsstøtte samt indførelse af bestemmelser om fremmedkrigere 

m.v.)  

Apr I 

  

Ændring af lov om dansk indfødsret (Frakendelse af statsborgerskab for 

visse former for alvorlig bandekriminalitet)  

Apr II 

  

Ændring af integrationsloven (37 timers indsats for nyankomne flygtninge 

og indvandrere)  

Apr II 

  

Ændring af udlændingeloven og lov om dansk indfødsret (Indførelse af al-

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 ind-

kvartering og indkvartering i egen finansieret bolig for asylansøgere, tyde-

liggørelse af hjemlen for iværksættelse af separat indkvartering af gifte og 

samlevende mindreårige asylansøgere samt genindførelse af erklæringsad-

gang for tidligere danske statsborgere m.v.) 

Apr II 

  

Ændring af udlændingeloven (Indførelse af mulighed for overførsel af 

asylansøgere til asylsagsbehandling og indkvartering i tredjelande)  

Apr II 

  

Lovforslag om indfødsrets meddelelse  Apr II 
 


