
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status for lovforslag mv. 2021/22 - April-redegørelsen 
 

 

Beskæftigelsesministeren  

  

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

længelse af det midlertidige børnetilskud) [NYT] 

Apr II 

    

Ændring af lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige fa-

miliemæssige årsager, ligebehandlingsloven, lov om aktiv socialpolitik og 

forskellige andre love (Gennemførelse af orlovsdirektivets bestemmelser 

om omsorgsorlov, afskedigelsesbeskyttelse, fleksible arbejdsordninger 

m.v. samt fritagelse for rådighed ved orlov og bedre orlovsvilkår for tril-

lingeforældre m.v.) 

Apr II 

  

Ændring af lov om arbejdsskadesikring (Statslig finansiering af udgifter i 

perioden 2020-2022 af arbejdsskader som følge af arbejdsrelaterede vacci-

nationer mod covid-19)  

Apr II 

  

Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge 

og lov om orlov og dagpenge ved barsel (Indførelse af et beskæftigelses-

tillæg, afkortning af dagpengeperioden for dimittender, nedsættelse af di-

mittendsatsen for ikke-forsørgere under og over 30 år og indførelse af et 

sprogkrav til modtagere af dimittenddagpenge m.v.) 

Apr II 

  

Ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet 

almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om en aktiv beskæfti-

gelsesindsats (Afskaffelse af indtægtsregulering af folke-, senior- og før-

tidspension på grund af ægtefælle eller samlevers arbejdsindtægt samt sik-

ring mod frakendelse af førtidspension i en tre-årig periode m.v.) 

Apr II 

  

  

Børne- og undervisningsministeren   

  

Ændring af lov om folkeskolen, lov om kommunal indsats for unge under 

25 år og lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområ-

det (Fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen mv.)   

Apr II 
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Ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler 

m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om kommunale internati-

onale grundskoler (Frihedsgrader til håndtering af faglige udfordringer 

som følge af covid-19 i skoleåret 2022/23 og etablering af mulighed for 

fjernundervisning m.v.) [NYT] 

Apr II 

  

  

Erhvervsministeren   

  

Ændring af udbudsloven, lov om indhentning af tilbud på visse offentlige 

og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) og lov om Klagenævnet for 

Udbud (Opfølgning på initiativer om et styrket offentligt-privat samarbejde 

og udbud, herunder evalueringen af udbudsloven)  

Apr II 

  

Lov om Danmarks Eksport- og Investeringsfond  Apr II 

  

Redegørelser til Folketinget:  

  

Redegørelse for Danmarks digitale vækst 2022  Apr II 

  

Redegørelse om Erhvervslivet og Reguleringen 2021 Maj II 

  

  

Finansministeren   

  

Ændring af lov om offentlige betalinger m.v. (Mulighed for økonomisk 

kompensation ved svindel med Nem-konto) 

Apr I 

  

Ændring af budgetloven (Justering af underskudsgrænse m.v.)  Apr II 

  

Ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regi-

oner for finansåret 2022, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kom-

muner og regioner for finansåret 2023, lov om fastsættelse af udgiftslofter 

for stat, kommuner og regioner for finansåret 2024 og lov om fastsættelse 

af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2025 (Kon-

sekvenser af aftalen om Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik 

mv.) [NYT] 

Maj I 

  

Finanslov for finansåret 2023 Aug II 

  

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

nansåret 2026 

Aug II 
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Indenrigs- og boligministeren   

  

Ændring af lov om rettens pleje og lov om leje af almene boliger (Hurtigere 

udsættelse af lejere på grund af utryghedsskabende kriminalitet)  

Apr II 

  

  

Justitsministeren   

  

Lov om delvis undtagelse af den uafhængige task force om reder-, ejer- og 

forsikringsforholdene vedrørende Scandinavian Star fra reglerne i lov om 

offentlighed i forvaltningen m.v.    

Apr II 

  

Ændring af konkursloven (Gennemførelse af rekonstruktions- og insol-

vensdirektivet m.v.) 

Apr II 

  

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om håndtering af udbre-

delsen af terrorrelateret indhold online (TCO-loven)  

Apr II 

  

Lovgivning vedrørende gennemførsel af flerårsaftale for kriminalforsor-

gens økonomi 2022-2025 

Apr II 

  

Ændring af erstatningsansvarsloven og offererstatningsloven (Udvidelse af 

området for krænkelsesgodtgørelse og behandling af digitale krænkelser  

samt forenkling af renteberegningen i offererstatningssager) 

Apr II 

  

Ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love (Effekti-

visering af straffesagskæden og af nævnsprocessen m.v. i Ungdomskrimi-

nalitetsnævnet, øget adgang til videregivelse og optagelse af fotos og for-

bedring af politiets muligheder for efterforskning m.v.) 

Apr II 

  

Lov om Det Centrale Dna-profil-register og Det Centrale Fingeraftryksre-

gister  

Maj I 

  

  

Klima-, energi- og forsyningsministeren   

  

Redegørelse til Folketinget:  

  

Energi- og Forsyningspolitisk Redegørelse 2022  Apr II 

  

  

Ministeren for udviklingssamarbejde  

  

Redegørelse til Folketinget:  

  

Redegørelse om Danmarks udviklingssamarbejde  Apr II 
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Skatteministeren  

  

Ændring af skatteindberetningsloven og forskellige andre love (Gennem-

førelse af direktiv om ændring af direktivet om administrativt samarbejde)  

Apr II 

  

Ændring af ejendomsvurderingsloven, boafgiftsloven og dødsboskattelo-

ven (Justeringer af tilbagebetalingsordningen m.v.)  

Apr II 

  

Ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, selskabsskatteloven og 

forskellige andre love (Nedsættelse af rentekompensation og udvidelse af 

anvendelsesområdet for forrentning m.v. i sager om refusion af udbytteskat 

m.v. samt harmonisering af tidspunktet for renteberegning ved opkrævning 

af skatter og afgifter i visse situationer m.v.)  

Maj I 

  

Ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om skattefri kompensation for 

forhøjede energi- og miljøafgifter og ligningsloven (Nedsættelse af den al-

mindelige elafgift, afskaffelse af grøn check for ikkepensionister m.v. og 

forhøjelse af det maksimale beskæftigelsesfradrag)  

Maj I 

  

  

Social- og ældreministeren  

  

Redegørelse til Folketinget:  

  

Redegørelse om ældreområdet Apr II 

  

  

Statsministeren   

  

Redegørelse til Folketinget:  

  

Redegørelse om rigsfællesskabet 2022  Apr I 

  

  

Sundhedsministeren   

  

Ændring af sundhedsloven (Etablering af sundhedsklynger og sundheds-

samarbejdsudvalg m.v.)  

Apr II 

  

Ændring af sundhedsloven (Vederlagsfri tandpleje til unge under 22 år) Apr II 

  

  

Uddannelses- og forskningsministeren   

  

Ændring af SU-loven (Forhøjelse af fribeløb) Apr II 
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Udenrigsministeren   

  

Lov om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed 

og forsvar  

Maj I 

  

Lov om afholdelse af folkeafstemning om forslag til lov om Danmarks del-

tagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar [NYT] 

Maj I 

  

  

Udlændinge- og integrationsministeren   

  

Ændring af udlændingeloven (Ændring af reglerne om bortfald af opholds-

tilladelser ved genopdragelsesrejser m.v. og ændring af reglerne om ad-

gang til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelses-

status)  

Apr II 

  

Ændring af udlændingeloven, lov om danskuddannelse til voksne udlæn-

dinge m.fl., hjemrejseloven og straffuldbyrdelsesloven (Indskrænkning af 

retten til at drive virksomhed i visse tilfælde ved overtrædelse af reglerne 

om beskæftigelse af udlændinge, hurtig jobstart for kandidatdimittender, 

prøvelse af udvisning, afskaffelse af klippekortet for selvforsørgede kursi-

ster, ophævelse af muligheden for forlængelse af opholdstilladelse for 

greencardhavere og optimering af  Start Up Denmark m.v.) 

Apr II 

  

Ændring af udlændingeloven (Styrkelse af praktikantordningens uddannel-

sesmæssige sigte på landbrugs-, jordbrugs-, veterinær-, skovbrugs- og gart-

neriområdet) 

Apr II 

  

Lov om indfødsrets meddelelse  Apr II 

  

Ændring af udlændingeloven (Styrket international rekruttering på rime-

lige arbejdsvilkår og målrettet mangel på arbejdskraft)  

Apr II 

  

Ændring af lov om integrationsgrunduddannelse (Videreførelse af igu-ord-

ningen, mulighed for igu-ordning for personer med opholdstilladelse efter 

lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bi-

stået de danske myndigheder m.v., videreførelse af EGU-bonusordningen) 

Apr II 

 


