København, den 8. april 2021

Status for lovforslag mv. 2020/21 - April-redegørelsen
Beskæftigelsesministeren
Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og Apr I
understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik,
lov om social pension og lov om kompensation til handicappede i erhverv
m.v. (Bedre ressourceforløb m.v.)

Børne- og undervisningsministeren
Redegørelse til Folketinget:
Redegørelse om virkningerne af folkeskolereformen

Apr II

Erhvervsministeren
Redegørelser til Folketinget:
Redegørelse om Danmarks digitale vækst

Apr I

Redegørelse om Erhvervslivet og Reguleringen 2020

Apr II

Redegørelse om erhvervsfremme og støtte 2021

Maj II

Finansministeren
Finanslov for finansåret 2022

Aug II

Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for fi- Aug II
nansåret 2025
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Indenrigs- og boligministeren
Ændring af retsplejeloven og almenlejeloven (Hurtigere udsættelse af le- Apr II
jere på grund af utryghedsskabende kriminalitet)

Justitsministeren
Ændring af retsplejeloven og forskellige andre love og om ophævelse af Apr I
lov om udpantning og om udlæg uden grundlag af dom eller forlig (Effektivisering af straffesagskæden, digital kommunikation i skiftesager, pligtig
afgangsalder for dommerfuldmægtige m.v.)
Lov om beskyttelse af whistleblowere

Apr I

Lovgivning om forbrugerbeskyttelse ved køb af varer og køb af digitalt Apr II
indhold og digitale tjenester
Ændring af retsplejeloven (Nyt uafhængigt tilsyn med bevismidler og ud- Apr II
videlse af politiklageordningen)
Ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Færre udvisningsdømte i Apr II
danske fængsler)

Klima-, energi- og forsyningsministeren
Ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, pro- Apr II
duktenergimærkningsloven, lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (Tilpasning
af kontrolbeføjelser m.v. i overensstemmelse med EU-forordning
2019/1020)
Redegørelse til Folketinget:
Energipolitisk redegørelse

Apr II

Miljøministeren
Ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om skove, dyrevelfærdsloven, lov Apr II
om mark- og vejfred og færdselsloven (Etablering af naturnationalparker
m.v.)
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Skatteministeren
Ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love (EU-retlig tilpas- Apr I
ning af foreningsbeskatningen, justering af reglerne for investeringsinstitutters beskatning af udbytte fra danske aktier, forhøjelse af det skattefri
bundfradrag for ydelser fra sociale fonde, indberetning af alle udbytter af
aktier m.v. registreret i en dansk værdipapircentral og ændringer som følge
af det midlertidige forbud mod hold af mink m.v.)
Ændring af lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejds- Apr I
markedsbidrag i forbindelse med covid-19, lov om rentefrie lån svarende
til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 og lov om midlertidig udskydelse af
angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19 (Udvidelse af A-skattelåneordningen og momslåneordningen som
følge af covid-19 m.v.) [NYT]
Ændring af tobaksafgiftsloven (Skærpede krav til og styrket kontrol med Apr II
handel og opbevaring af tobak)
Ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter (Indførelse af afgift på ni- Apr II
kotinholdige væsker til e-cigaretter m.v.)
Ændring af ligningsloven (Beskatningstidspunkt for visse beløb modtaget Maj I
i henhold til en covid-19-hjælpepakke og for erstatninger som følge af det
midlertidige forbud mod hold af mink) [NYT]
Ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Datalovpakke 2)

Maj I

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

Statsministeren
Redegørelse til Folketinget:
Redegørelse om rigsfællesskabet 2021

Maj I
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Transportministeren
Ændring af lov om trafikselskaber (Trafikverkets indkøb af nattogtrafik i Apr I
Danmark) *
Lov om anlæg af Lynetteholmen

Apr II

Ændring af færdselsloven (Omlægning af betalinger for køreprøve og kø- Apr II
rekort m.v.)

Uddannelses- og forskningsministeren
Ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner Apr I
(Uddannelsesfilialer)

Udenrigsministeren
Folketingsbeslutning om danske militære bidrag til Guineabugten [NYT]

Apr II

Udlændinge- og integrationsministeren
Ændring af repatrieringsloven m.v. (Regulering af ydelsesstruktur og ud- Apr I
betalingstidspunktet af repatrieringsstøtte, indhentelse af oplysninger om
ansøgeren fra Kriminalregisteret, nægtelse af hjælp til repatriering af hensyn til statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller den offentlige orden,
ændring af den kommunale vejledningspligt om repatriering m.v.)
Ændring af udlændingeloven og lov om dansk indfødsret (Indførelse af al- Apr II
mindelig klageadgang på visumområdet, karensperiode i visse visum-sager
og tilvejebringelse af hjemmel til at udstede langtidsvisum til diplomater
m.v. og forskellige justeringer af reglerne for beskæftigelse, privat indkvartering og indkvartering i egen finansieret bolig for asylansøgere, tydeliggørelse af hjemlen for iværksættelse af separat indkvartering af gifte eller samlevende mindreårige udlændinge og fuldbyrdelse af afgørelser om
anbringelse af uledsagede mindreårige samt genindførelse af erklæringsadgang for tidligere danske statsborgere m.v.)
Ændring af udlændingeloven (Indførelse af mulighed for overførsel af Apr II
asylansøgere til asylbehandling og eventuel efterfølgende beskyttelse i
tredjelande)
Lovforslag om indfødsrets meddelelse

Apr II

Ændring af lov om dansk indfødsret (Frakendelse af statsborgerskab for Maj I
visse former for alvorlig bandekriminalitet)
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