
 

 

 

 

 

 

 

 

Forventede fremsættelser i den resterende del af folketingsåret 

2022-23 
 

 

Beskæftigelsesministeren 

 
Ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Psykisk arbejdsmiljø, virksomhe-

dens samarbejde om sikkerhed og sundhed, styrkelse af krav til arbejdsplads-

vurdering, udvidelse af Arbejdstilsynets reaktionsmuligheder, indsamling, be-

handling og videregivelse af data, aftale-forløb med virksomhederne, forhøjet 

bødeniveau m.v.) (Feb II) 
 
Lovforslaget har til formål at revidere den grønlandske lov om arbejdsmiljø, så den kom-
mer på niveau med standarderne i den gældende danske arbejdsmiljølov i det omfang, 
det giver mening for det grønlandske arbejdsmarked. 
 

Ændring af lov om Arbejdsmarkedets fond For Udstationerede og ændring af 

barselsloven (Udmøntning af Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens 

Hovedorganisations aftale om principper for justering af Arbejdsmarkedets 

Fond for Udstationerede m.v., samt ændring af en varslingsfrist i barselsloven) 

(Mar I) 
 
Lovforslaget udmønter bl.a. en aftale mellem Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) 
og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) om at foretage justeringer af Arbejdsmarkedets 
Fond for Udstationerede (AFU), som er indgået i forbindelse med overenskomstfor-
handlingerne på det private arbejdsmarked i 2020 (OK20). Formålet med denne del af 
lovforslaget er at give AFU en udvidet mulighed for at inddrive fagretlig bod i udlandet 
i sager, hvor der ikke er anmeldt konkrete løntilgodehavender til fonden. Lovforslaget 
sikrer desuden en særlig tavshedspligt om lønmodtagerens identitet i forbindelse med 
fonden behandling af et løntilgodehavende m.v. Endvidere indføres en pligt for fonden 
til remonstration (genvurdering) af fondens afgørelser. Desuden ændres en varslingsfrist 
i barselsloven, som burde have været ændret ved lov nr. 343 af 22. marts 2022.           

 

 

 

 

København, den 8. februar 2023 
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Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Forlængelse af retten til ud-

dannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv, in-

den for en pulje til og med 2023) (Mar I)  
 
Lovforslaget forlænger retten til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhvervet 
eller følgeerhverv, og giver ledige i målgruppen ret til uddannelse i 2023 inden for den 
afsatte pulje. Lovforslaget er en opfølgning på punkt 7 i aftalen om erstatning m.v. til 
minkavlerne og følgeerhverv berørt af covid-19 mellem den daværende regering (Social-
demokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance fra 
januar 2021. 

 

Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og un-

derstøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. og lov om arbejdsforsikring m.v. 

(Arbejdsløshedskasserne får ansvaret for kontaktforløbet i de første tre måne-

der, et forenklet kontaktforløb m.v. og permanentgørelse af forsøg om jobrettet 

indsats til unge) (Mar II)  
 
Lovforslaget har til formål at forenkle kontaktforløbet for forsikrede ledige og at give 
arbejdsløshedskasserne ansvaret for kontaktforløbet i de første tre måneders ledighed. 
Lovforslaget har endvidere til formål at permanentgøre lempelsen af uddannelsespålæg-
get. Lovforslaget er en opfølgning på anden delaftale om nytænkning af beskæftigelses-
indsatsen mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, 
Enhedslisten, Dansk Folkeparti og arbejdsfællesskabet af løsgængere fra juni 2022.  

 

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

delig og almindelig førtidspension m.v. og lov om individuel boligstøtte (Afskaf-

felse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i 

folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af reglerne med hen-

blik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.) (Mar II) 
 
Lovforslaget har til formål at gøre det mere attraktivt for seniorer at bidrage aktivt på 
arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen. Lovforslaget indebærer derudover justerin-
ger i beregning af pension med henblik på at gøre beregningerne mere rimelige. Lov-
forslaget er en opfølgning på aftalen om en ny reformpakke for dansk økonomi mellem 
den daværende regering (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, 
Kristendemokraterne og Radikale Venstre fra januar 2022.  

 

Lov om inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier (Mar II)   
 
Lovforslaget har til formål at yde inflationshjælp til de mest økonomisk udsatte børne-
familier. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Ansvar for Danmark” 
fra december 2022.  
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Lov om ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrechecken (Mar II) 
 
Lovforslaget har til formål at yde inflationshjælp til de økonomisk mest udsatte folke-
pensionister i form af en udbetaling på 5.000 kr. skattefrit til folkepensionister, der mod-
tager ældrecheck. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Ansvar for 
Danmark” fra december 2022.  
 

Lov om ansættelsesbeviser og visse ansættelsesvilkår (Mar II) 
 
Lovforslaget har til formål at forbedre lønmodtageres arbejdsvilkår ved at fremme en 
mere gennemsigtig og forudsigelig ansættelse. Lovforslaget gennemfører direktiv 
2019/1152 om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår for arbejdstagere i Den Eu-
ropæiske Union (arbejdsvilkårsdirektivet), som stiller krav om at fastsætte minimumsret-
tigheder for alle arbejdstagere i Unionen. 
 

Ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af kontanthjælpsmodtageres 

mulighed for kortvarige ophold i andre EU/EØS lande) (Mar II)  
 
Lovforslaget har til formål at ændre kontanthjælpsmodtageres mulighed for kortvarige 
ophold i EU/EØS lande.  
 
 

Børne- og undervisningsministeren 
 

Ændring af lov om de gymnasiale uddannelser (Udvidelse af lovens formålsbe-

stemmelse og indførelse af obligatorisk seksualundervisning) (Mar II)  
 
Lovforslaget har til formål at udvide lovens formålsbestemmelse med miljø og klima 
som emner, eleverne skal lære at forholde sig til, og at indføre obligatorisk seksualunder-
visning på de gymnasiale uddannelser.  

 

Ændring af lov om folkeskolen (Permanentgørelse af forsøg med internationale 

udskolingslinjer) (Mar II)  
 
Lovforslaget har til formål at permanentgøre et forsøg med internationale linjer i udsko-
lingen. Forsøget giver mulighed for i op til 50 pct. af undervisningstiden at undervise på 
engelsk i et vist omfang, primært i de naturvidenskabelige fag, og dermed fravige folke-
skolelovens forudsætning om, at undervisningssproget er dansk.  
 

Ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (Flere ret-

tigheder og bedre tilrettelæggelse af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) 

(Mar II)  
 
Lovforslaget har til formål at skabe en bedre ungdomsuddannelse for unge med særlige 
behov, bl.a. ved at tydeligere myndighedsansvar, etablering af STU-portal samt at give 
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elever flere rettigheder i forbindelse med valg af tilbud og tidligere afklaring m.v. Lov-
forslaget er en opfølgning på aftalen om flere rettigheder og bedre tilrettelæggelse af STU 
mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Ra-
dikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Bor-
gerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne og Alternativet fra maj 2022.  
 

Ændring af lov om folkeskolen (Forlængelse af de udvidede frihedsgrader om 

afkortning af skoleugens længde og målsætningen om fuld kompetencedæk-

ning samt udskydelse af udtrækning til udviklingslisten) (Apr II)  
 
Lovforslaget har til formål at forlænge de udvidede frihedsgrader, skolerne har haft de 
seneste par år. Det drejer sig for det første om at fravige målsætningen om fuld kompe-
tencedækning og for det andet at give mulighed for at afkorte skoleugens længde ved at 
konvertere al understøttende undervisning med henblik på tilrettelæggelse. Lovforslaget 
er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Ansvar fra Danmark” fra december 2022. 
 

Lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge (Apr II)  
 
Lovforslaget har til formål at styrke undervisningen for udsatte børn og unge. Lovforsla-
get udmønter dele af aftalen om at styrke undervisningen for anbragte børn og udsatte 
børn og unge mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk 
Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alli-
ance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne fra marts 2022. Lovforslaget 
udmønter den del af aftalen, der vedrører behandlings- og specialundervisningstilbud, 
der både skal tilbyde specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt so-
cialpædagogisk støtte og behandling. 
 

Ændring af lov om folkeskolen, barnets lov og lov om socialtilsyn m.v. (Styrkelse 

af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge m.v.) (Apr II)  
 
Lovforslaget har til formål at styrke undervisningen for anbragte og udsatte børn og 
unge. Lovforslaget udmønter dele af aftalen om at styrke undervisningen for anbragte 
børn og udsatte børn og unge mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Ven-
stre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folke-
parti, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne fra marts 
2022. Lovforslaget udmønter de dele af aftalen, som vedrører reguleringen af specialun-
dervisning og anden specialpædagogisk bistand samt regulering af det kommunale og 
statslige tilsyn med specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. 
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Digitaliseringsministeren 
 

Lov om fravigelse fra obligatorisk digital selvbetjening (Mar I) 
 
Lovforslaget har til formål at give borgere, som er fritaget for Digital Post, en bedre 
mulighed for at fravige fra krav om obligatorisk digital selvbetjening. Lovforslaget er en 
opfølgning på regeringsgrundlaget ”Ansvar for Danmark” fra december 2022. 

 

Ændring af lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer 

(Indskrænkning af lovens anvendelsesområde) (Mar I)  
 
Lovforslaget har til formål at tilrette anvendelsesområdet for lov om videreanvendelse 
af den offentlige sektors informationer for at undgå overlap med den kommende Data-
styringsforordning. Lovforslaget implementerer dele af EU’s regler om åbne data og vi-
dereanvendelse af den offentlige sektors informationer (åbne data-direktivet), som er en 
revision af EU’s direktiver om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer.  
 

Redegørelse til Folketinget: 
 

- Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2023 (Apr II) 
 
 

Erhvervsministeren 
 

Lov for Færøerne om gennemførsel af restriktive foranstaltninger over for Rus-

land og Belarus (Mar I) 

 
Lovforslaget har til formål at give erhvervsministeren bemyndigelse til på eget område, 
at fastsætte regler om, at EU’s sanktioner over for Rusland og Belarus gælder for Færø-
erne på de områder, som ikke er overtaget af Færøerne. 

 

Ændring af lov om forbrugslånsvirksomheder, kreditaftaleloven, lov om en ga-

rantifond for skadesforsikringsselskaber og forskellige andre love (Indgreb over 

for kreditter, der ydes rentefrit og uden andre omkostninger, udvidelse af dæk-

ningsområde for Garantifonden for skadesforsikringsselskaber m.v.) (Mar I) 
 
Lovforslaget har til formål at gennemføre en række ændringer af den finansielle regule-
ring for blandt andet at styrke forbrugerbeskyttelsen. Der foreslås bl.a. en ændring ved-
rørende regulering af forbrugslånsvirksomheder, der udbyder de såkaldte ”Køb nu - be-
tal senere-lån” (BNPL). Derudover foreslås det, at Garantifonden for skadesforsikring 
dækker arbejdsulykkesforsikringer, uafhængigt af om forsikringen er tegnet i et livs- eller 
skadesforsikringsselskab, hvilket sikrer en ensartet beskyttelse af de sikrede under ar-
bejdsulykkesforsikringer. Ligeledes at Garantifonden for skadesforsikring udpeges som 
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erstatningsorgan, som vil yde dækning til skadelidte for skader forvoldt af motorkøretø-
jer i tilfælde af et forsikringsselskabs konkurs eller likvidation. Endeligt implementerer 
lovforslaget en række EU-retsakter på det finansielle område.  

 

Ændring af lov om salg og markedsføring af lattergas til forbrugere og lov om 

markedsføring (Skærpelse af regler om markedsføring af lattergas til beruselse 

og indførelse af mulighed for fængselsstraf) (Mar II)  
 
Lovforslaget har til formål at styrke forbrugerbeskyttelsen ved for det første at skærpe 
reglerne for markedsføring af lattergas til forbrugere, sikre elektronisk aldersverificering, 
sætte fokus på salg til beruselsesformål og tilpasse reglerne til ændrede salgskanaler. 
Denne del af lovforslaget er en opfølgning på aftalen om opfølgning på evaluering af 
lattergasloven mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Fol-
keparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Fol-
keparti og Alternativet fra januar 2022. For det andet har lovforslaget til formål at skærpe 
sanktionerne i markedsføringsloven med henblik på at sanktionere grove og systematiske 
overtrædelser af markedsføringslovens forbud mod vildledning med henblik på at øge 
den præventive effekt.  
 

Ændring af lov om formidling af fast ejendom (Skærpelse af sanktionsmulighe-

derne til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere) (Mar II)  
 

Lovforslaget indfører nye og skærpede sanktionsmuligheder, som skal have en adfærds-
regulerende effekt i ejendomsmæglerbranchen og skabe større incitament til at overholde 
reglerne. De nye og skærpende sanktionsmuligheder foreslås på baggrund af en række 
anbefalinger fra arbejdsgruppen om eftersyn af sanktionsmuligheder for Disciplinær-
nævnet for Ejendomsmæglere. 
 

Lov om forsikringsvirksomhed (Mar II) 

 
Lovforslaget vil i en ny hovedlov udskille og videreføre gældende regler for forsikrings-
virksomhed fra lov om finansiel virksomhed. Formålet er at skabe et bedre overblik over 
lovgivningen og dermed gøre den mere brugervenlig. Forslaget indgår i opsplitningen af 
lov om finansiel virksomhed i sektorlove. Lovforslaget vil finde anvendelse på forsik-
ringsselskaber og stort set alle danske pensionsselskaber, som i dag reguleres som for-
sikringsvirksomhed.  
 

Ændring af lov om erhvervsfremme samt ændring af lov om dansk turisme (Re-

gulering af det nationale standardiseringsorgan i Danmark og udpegninger til 

Det Nationale Turismeforum og Dansk Turisme Advisory Board) (Apr I) 
  
Lovforslaget har til formål at stille krav til bestyrelsessammensætningen i den nationale 
standardiseringsorganisation (NSO) og stille krav til vederlag for direktionen samt krav 
til økonomisk sparsommelighed, revision og regnskab mv. Med ændringsforslaget til lov 
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om dansk turisme foretages de nødvendige administrative ændringer for, at erhvervsmi-
nisteren kan genudpege medlemmer og formænd i Det Nationale Turismeforum og i det 
hertil hørende Advisoryboard. 
 

Ændring af lov for Grønland om kapital og tilsynsmæssige krav for kreditinsti-

tutter og investeringsselskaber (Gennemførsel af visse ændringsforordninger 

til forordning (EU) nr. 575/2013) (Apr I) 
 
Lovforslaget har til formål at sætte EU-forordning om ændring af kapitalkravsforord-
ningen (CRR II), EU-forordning om ændring af kapitalkravsforordningerne, for så vidt 
angår visse justeringer som reaktion på covid-19-pandemien (CRR Covid-19 relaterede 
justeringer), og EU-forordning om ændring af kapitalkravsforordningen, for så vidt an-
går krav til minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer (NPE) i kraft på 
Grønland. CRR II, CRR Covid-19 relaterede justeringer og NPE er direkte gældende i 
EU-medlemslande. Grønland er ikke medlem af EU, hvorfor forordningerne ikke er 
direkte gældende. Reglerne sættes i kraft for at understøtte samhandlen inden for rigs-
fællesskabet og for at sikre den grønlandske finansielle sektors mulighed for at tilbyde 
tjenesteydelser internationalt. 
 

Ændring af lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer m.v. i 

Danmark og lov om klagenævnet for udbud (Udvidelse af lovens anvendelses-

område bl.a. med fokus på tidlig screening ifm. udbud af infrastrukturprojekter 

samt indførelse af bemyndigelsesbestemmelse til administration af EU-sankti-

oner om offentlige kontrakter) (Apr II) 
 
Lovforslaget har til formål at justere anvendelsesområdet for lov om screening af visse 
udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark. Efter den oprindelige lov trådte i kraft 
1. juli 2021, er der identificeret yderligere områder, hvor screening af investeringer m.v. 
kan være relevant., hvorfor anvendelsesområdet udvides bl.a. med fokus på udbudsom-
rådet. Lovforslaget har endvidere til formål at indføre en bemyndigelsesbestemmelse i 
lov om klagenævnet for udbud med henblik på at kunne udstede administrative forskrif-
ter om supplerende nationale regler til brug for at administrere EU-sanktioner om of-
fentlige kontrakter.  
 

Ændring af lov om likviditetslån mv. (Opfølgning på indefrysningsordning for 

høje energiregninger og til energiintensive virksomheder mv.) (Apr II) 
 
Lovforslaget har til formål at gøre det muligt for Erhvervsstyrelsen at overtage fordringer 
fra konkursramte energiselskaber, ensrette forældelsesfrister for renter og øvrige dele af 
fordringen samt give udvidet adgang til kontrol med ordningen ved whistleblower-hen-
vendelser og hvidvaskunderretninger. Lovforslaget følger op på aftalen om vinterhjælp 
mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Ra-
dikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Al-
ternativet og Moderaterne fra september 2022.  
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Ændring af årsregnskabsloven (Gennemførelse af EU-direktiv om land-for-land 

rapportering) (Apr II) 
 
Lovforslaget har til formål at indføre krav om, at de største multinationale virksomheder 
årligt skal oplyse offentligheden om deres aktiviteter i hele verden, herunder belyse ind-
tægter og skattebetalinger m.v. I den forbindelse stilles krav om, at den pågældende re-
visor skal udtale sig i tilknytning til sin erklæring vedrørende årsregnskabet, om virksom-
heden har offentliggjort de krævede oplysninger. Den øgede gennemsigtighed skal bi-
drage til at fremme et fair og effektivt skattesystem, der understøtter gode vækstbetin-
gelser baseret på princippet om, at virksomheder betaler skatter i det land, hvor deres 
indtægter genereres.  
 

Redegørelse til Folketinget: 

 
- Redegørelse om bedre regulering for erhvervslivet 2022 (Mar II) 

 
 

Finansministeren 
 

Finanslov for finansåret 2023 (Mar I) 
 

Ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner 

for finansåret 2022, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og 

regioner for finansåret 2023, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kom-

muner og regioner for finansåret 2024 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for 

stat, kommuner og regioner for finansåret 2025 (Konsekvenser af 2030-planfor-

løb og regeringens forslag til finanslov for 2023 m.v.) (Mar I) 

 

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

året 2026 (Mar I) 

 

Finanslov for finansåret 2024 (Aug II) 

 

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

året 2027 (Aug II) 
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Indenrigs- og sundhedsministeren  

 

Ændring af sundhedsloven (Udvidelse af fristen for retten til udvidet frit syge-

husvalg i forbindelse med somatisk behandling) (Mar I)  
  
Lovforslaget har til formål at udvide behandlingsretten fra 30 til 60 dage for somatisk 
behandling i en midlertidig periode. Regeringen ønsker i lyset af de akutte kapacitetsud-
fordringer og ventetider i sundhedsvæsenet at understøtte større fleksibilitet i regioner-
nes tilrettelæggelse af opgaver i sygehusvæsenet og at øge rummet for prioritering i en 
afgrænset periode. Lovforslaget vil ikke ændre på, at de mest syge patienter altid skal 
prioriteres først. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Ansvar for Dan-
mark” fra december 2022.   
 

Ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om 

sundhedsfaglig virksomhed (Skabe rammerne for en national kvalitetsplan for 

det nære sundhedsvæsen, smidigere regler for etablering og drift af regionskli-

nikker, mulighed for særligt vederlag til læger i områder med lægemangel, samt 

regler om fordeling af uddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen) (Mar II) 
 
Lovforslagets hovedformål er at skabe rammerne for en national kvalitetsplan for den 
videre kvalitetsudvikling af det nære sundhedsvæsen. Lovforslagets hovedformål er end-
videre at understøtte bedre lægedækning ved at smidiggøre reglerne om regionernes etab-
lering af egne almen medicinske klinikker, at gøre det muligt at fastsætte kriterier for 
fordelingen af uddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen og at sikre mulighed for et 
særligt vederlag til læger i områder med lægemangel. Derudover foreslås det at styrke 
muligheden for tværkommunalt samarbejde om visitation til ydelserne i hjemmesygeple-
jen og de kommunale akutfunktioner. Lovforslaget implementerer dele af aftalen om en 
sundhedsreform mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Venstre, Sociali-
stisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk 
Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet, Kristendemo-
kraterne og arbejdsfællesskabet af løsgængere fra maj 2022 og skal også ses i sammen-
hæng med regeringens strukturkommission. 
 

Ændring af partiregnskabsloven og partistøtteloven (Nye bundgrænser for of-

fentlig partistøtte og anordningshjemmel til ikraftsættelse af partistøtteloven 

for Færøerne m.v.) (Mar II)  
 
Lovforslaget har til formål at hæve bundgrænsen for offentlig partistøtte, således at det 
kun er partier, kandidater uden for partierne (løsgængere) og kandidatlister, der er valgt 
eller tæt på at blive valgt, der kan få partistøtte. Lovforslaget er en opfølgning på en 
beretning fra Folketingets Udvalg for Forretningsordenen om visse ændringer af ord-
ningen for offentlig partistøtte fra folketingsåret 2021-22. Derudover foreslås der indsat 
en anordningshjemmel til ikraftsættelse af partistøtteloven for Færøerne. 
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Ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig 

virksomhed, sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for 

sundhedsvæsenet (Skærpet straf ved ulovlige omskæringer af drengebørn, æn-

dring af sundhedspersoners rapporteringspligt i forbindelse med utilsigtede 

hændelser og ophævelse af Styrelsen for Patientklagers pligt til at udgive en 

årsberetning) (Mar II)  
 

Lovforslaget indeholder tre elementer, som er uafhængige af hinanden. Lovforslaget har 
til formål at skærpe straffen ved ulovlige omskæringer af drenge under 18 år ved en 
særskilt bestemmelse herom i autorisationsloven. Lovforslaget har desuden til formål at 
ændre sundhedspersoners generelle rapporteringspligt i forbindelse med utilsigtede hæn-
delser, således at der fremover alene er pligt til at rapportere utilsigtede hændelser med 
(faktisk) alvorlig eller dødelig konsekvens, potentielt alvorlig eller dødelig konsekvens 
samt øvrige hændelser, hvor sundhedspersonen vurderer, at der er et læringspotentiale. 
Endelig foreslås det, at den nuværende pligt for Styrelsen for Patientklager til at afgive 
en årsberetning om sin virksomhed ophæves. Lovforslaget er genfremsættelse af L 38, 
folketingsåret 2022-2023 (1. samling). 
 

Ændring af lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v., lov om 

forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om røgfri 

miljøer (Implementering af dele af delegeret direktiv vedrørende opvarmede 

tobaksvarer samt andre præciseringer og tekniske justeringer) (Apr II)  
 
Lovforslaget har til formål at implementere dele af et delegeret direktiv fra Europa-Kom-
missionen for så vidt angår tilbagetrækning af visse undtagelser vedrørende opvarmede 
tobaksvarer. Herudover vil lovforslaget indeholde andre præciseringer og tekniske juste-
ringer i form af en præcisering af kravene til alderskontrol og Sundhedsstyrelsens skilte 
m.v. 
 
 

Justitsministeren  

 

Ændring af straffeloven og retsplejeloven (Initiativer mod digitale krænkelser, 

herunder forbud mod grooming, sidestilling af tilsnigelse af samleje med vold-

tægt, religiøse lederes udnyttelse af religiøs afhængighed med henblik på at 

skaffe sig samleje m.v.) (Feb II) 
 
Lovforslaget har til formål at gennemføre de anbefalinger fra arbejdsgruppen om digitale 
krænkelser, som kræver lovændringer, herunder at kriminalisere grooming. Lovforslaget 
har derudover til formål at sidestille tilsnigelse af samleje med voldtægt og at skærpe 
straffen herfor. Lovforslaget har desuden til formål at udvide straffelovens forbud mod 
groft misbrug af en persons arbejdsmæssige, økonomiske eller behandlings- eller pleje-
mæssige afhængighed til at skaffe sig samleje eller andet seksuelt forhold med vedkom-
mende til at omfatte groft misbrug af et mellem en religiøs leder og et medlem af dennes 
menighed bestående afhængighedsforhold til at skaffe sig samleje eller andet seksuelt 
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forhold med medlemmet. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om initiativer mod 
digitale krænkelser mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Radikale Ven-
stre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, 
Peter Skaarup (UFG) og Karina Adsbøl (UFG) fra juni 2022. 

 

Ændring af kriminallov for Grønland, retsplejelov for Grønland og andre love 

(Samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse, digital kommunikation i kriminal-

retsplejen, tilståelsessager, udeblivelsesdomme, pligtig afgangsalder for dom-

mere og kredsdommere, ændringer som følge af modernisering af arve- og skif-

telovgivningen i Grønland m.v.) (Feb II) 
 
Lovforslaget er udarbejdet som led i regeringens arbejde med at udvikle justitsområdet i 
Grønland og har bl.a. til formål at udvide det kriminaliserede område for voldtægt i kri-
minallov for Grønland. Lovforslaget har desuden til formål at effektivisere behandlingen 
af kriminalsager. Endelig har lovforslaget til formål at gennemføre de konsekvensæn-
dringer, som er nødvendige for, at arveloven, dødsboskifteloven og ægtefælleskifteloven 
m.v. kan sættes i kraft for Grønland ved kongelige anordninger. 

 

Lov om undersøgelse af beslutningen om hjemsendelse af ledende medarbej-

dere i Forsvarets Efterretningstjeneste (Mar II) 
 
Lovforslaget har til formål at nedsætte en undersøgelseskommission til undersøgelse af 
beslutningen om hjemsendelse af ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjene-
ste. Kommissionen skal undersøge, om der blev varetaget usaglige hensyn ved hjemsen-
delsen. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Ansvar for Danmark” fra 
december 2022. 
 

Ændring af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder (Styrket indsats 

mod hooligans) (Mar II)  
  
Lovforslaget har til formål at implementere de initiativer i aftalen om en styrket indsats 
mod hooligans mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Venstre, Modera-
terne, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, 
Enhedslisten, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti fra oktober 2022, der kræver lovæn-
dring.  
 

Ændring af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (Retskrav på er-

statning til ofre for terrorhandlinger begået i udlandet og dispensation fra kra-

vet om politianmeldelse i visse tilfælde) (Mar II)  
 
Lovforslaget har for det første til formål at indføre et retskrav på erstatning til ofre for 
terror begået i udlandet. Lovforslaget har for det andet til formål at lovfæste Erstatnings-
nævnets praksis om dispensation fra kravet om politianmeldelse, når pædagogiske eller 
behandlingsmæssige hensyn taler imod indgivelse af en politianmeldelse. Lovforslaget er 
bl.a. en opfølgning på aftalen om et forbedret arbejdsskadesystem mellem den davæ-
rende regering (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, 
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Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, Nye Borger-
lige, Liberal Alliance og Alternativet fra september 2022. 
 

Ændring af lov om vagtvirksomhed (Etablering af forsøgsordning med kommu-

nale tryghedsvagter) (Mar II)   
 
Lovforslaget har til formål at etablere en forsøgsordning med kommunale tryghedsvag-
ter. 

 

Ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Kreditorforfølgning i pensi-

onsopsparinger for erstatningskrav mv. på baggrund af kriminalitet) (Mar II)   
 
Lovforslaget har til formål at sikre, at en kreditor kan foretage retsforfølgning mod in-
deståender på pensionskonti i det omfang, det skyldige beløb hidrører fra berigelseskri-
minalitet. Lovforslaget indebærer ændringer af retsplejelovens regler om kreditorbeskyt-
telse samt af tilsvarende regler i andre love, således at der kan foretages kreditorforfølg-
ning i pensioner tilhørende personer, der er idømt straf for udbyttegivende kriminalitet. 
Kreditorforfølgningen vil navnlig omfatte erstatningskrav fra forurettede, herunder of-
fentlige myndigheder. Lovforslaget er en opfølgning på beslutningsforslag nr. B 46 fra 
folketingsåret 2021-22. 
 

Redegørelse til Folketinget: 

 
- Redegørelse om forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter 

uden for strafferetsplejen (Mar II) 
 
 

Kirkeministeren 

 

Ændring af lov om trossamfund uden for folkekirken (Revision af loven) (Mar II)  
 
Lovforslaget har til formål at revidere trossamfundsloven baseret på de hidtidige erfa-
ringer med loven. Samtidig vil loven blive opdateret med nye bestemmelser, der tydelig-
gør de anerkendte trossamfunds og vielsesforretteres forpligtelse til at anerkende dansk 
ægteskabslovgivning.  
 
 

Ændring af lov om valg til menighedsråd (Valgbarhedskriterier for kirkefunkti-

onærer) (Mar II) 
 
Lovforslaget skal tilpasse valgbarhedskriterierne vedrørende timetalsgrænse og ansættel-
sesbeviser, som knytter sig til kirkefunktionærers valgbarhed til menighedsrådsvalget, på 
baggrund af en ny lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår.  
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Klima-, energi- og forsyningsministeren 
 

Ændring af vandsektorloven, lov om betalingsregler for spildevandsforsynings-

selskaber m.v., lov om vandforsyning m.v. og lov om kommuners afståelse af 

vandselskaber (Justeret økonomisk regulering af vandsektoren, styrkelse af 

takstkontrol m.v.) (Mar II) 
 
Lovforslaget har til formål at justere den økonomiske regulering i vandsektoren, så den 
i fremtiden giver bedre incitamenter og mulighed for at investere hensigtsmæssigt og 
understøtter høj kvalitet i levering, høj miljøopfyldelse og lave priser til forbrugerne. Det 
gavner eksporten og sikrer danske forbrugere gode vilkår. Der er samtidig et betydeligt 
effektiviseringspotentiale i sektoren, som kan komme forbrugerne, virksomhederne og 
samfundet til gode. Med justeringen indføres bl.a. fleksible indtægtsrammer og en for-
rentningsramme samtidig med, at det økonomiske og kommunale tilsyn styrkes. Lov-
forslaget er en opfølgning på aftalen om justeret økonomisk regulering af vandsektoren 
mellem den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre og Sociali-
stisk Folkeparti fra november 2018 og aftalen om spildevandsselskabers klimatilpasning 
mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Fol-
keparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Libe-
ral Alliance fra maj 2020.  
 

Ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Udbetaling af støtte og op-

krævning af betaling for elektricitet produceret på udbudte havvindmøllepar-

ker og implementering af dele af VE II-direktivet) (Mar II) 
 
Formålet med lovforslaget er at tilvejebringe hjemmel til udbetaling af støtte til og op-
krævning af betaling for elektricitet ved fremtidige udbud af havvindmølleparker. For-
målet er endvidere at gennemføre og muliggøre gennemførelse af enkelte bestemmelser 
i Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2018/2001/EU om fremme af anvendelsen 
af vedvarende energikilder (omarbejdning) (VE II-direktivet), der ikke blev gennemført 
i dansk ret inden direktivets implementeringsfrist den 30. juni 2021. Lovforslaget er en 
opfølgning på klimaaftalen om grøn strøm og varme mellem den daværende regering 
(Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, 
Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kri-
stendemokraterne fra juni 2022, delaftale om finansloven om investeringer i et fortsat 
grønnere Danmark mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Socialistisk Fol-
keparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne fra decem-
ber 2021, klimaaftalen for energi og industri m.v. mellem den daværende regering (Soci-
aldemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det 
Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet fra juni 2020 
og energiaftalen mellem den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Kon-
servative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, 
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti fra juni 2018. 
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Ændring af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af rå-

olie og kondensat, lov om kontinentalsoklen og visse andre rørledningsanlæg 

på søterritoriet og lov om anvendelse af Danmarks undergrund (Godkendelse af 

ændringer af rørledningen, forbud mod rutinemæssig afbrænding af kulbrinter, 

gennemførelse af direktiver om naturbeskyttelse, afvikling og ændring af kla-

gebestemmelse m.v.) (Mar II) 
 
Lovforslaget har til formål at sikre nødvendig modernisering af reguleringen af rørled-
ningen, der transporterer råolie fra Nordsøen ind til Fredericia, således at der sikres hjem-
mel til at foretage ændringer af infrastrukturen samt afvikle den i takt med fremtidens 
faldende olieproduktion i Nordsøen. Med lovforslaget indføres desuden forbud mod 
rutinemæssig afbrænding af kulbrinter i forbindelse med produktion af olie og gas, nye 
krav om konsekvensvurderinger i forhold til internationale naturbeskyttelsesområder og 
beskyttelse af visse arter ved tilladelse til ændringer på rørledningen samt ved udforsk-
ning af naturforekomster på kontinentalsoklen til gavn for klima, natur og miljø. 
 

Redegørelser til Folketinget: 
 

- Redegørelse for klimaeffekter (Mar II) 
 

- Energi- og forsyningspolitisk redegørelse (Apr II) 
 
 

Kulturministeren 

 

Lov om Kulturens Analyseinstitut (Mar II) 
 
Lovforslaget har til formål at udmønte en politisk fastsat ramme for instituttets virke, 
herunder overordnet opgavebeskrivelse, udpegning af bestyrelse, krav om at instituttet 
bliver undergivet den forvaltningsretlige lovgivning, m.v. Formålet med Kulturens Ana-
lyseinstitut er at sikre bedre og mere viden om kulturaktørenes forhold og kulturens 
betydning. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om finansloven for 2022 mellem den 
daværende regering (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, En-
hedslisten, Kristendemokraterne og Alternativet fra december 2021. 

 

Ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under 

Kulturministeriet, lov om scenekunst og lov om Statens Kunstfonds virksomhed 

(Ny styringsform på institutionerne, udpegning til Det Kongelige Teaters besty-

relse og digitale ansøgninger) (Mar II) 
 
Lovforslagets hovedformål er at indføre bestyrelser og forenkle den interne styrings-
struktur på de kunstneriske uddannelsesinstitutioner. Formålet er også at fjerne forsk-
ningsforpligtigelsen for Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Lov-
forslaget udmønter aftale om styrkelse af de kunstneriske uddannelser under Kulturmi-
nisteriet mellem den daværende regering (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folke-
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parti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folke-
parti, Liberal Alliance, De Frie Grønne, Alternativet, og Kristendemokraterne fra de-
cember 2021 og er en genfremsættelse af L 48, folketingsåret 2022-2023 (1. samling). 
Herudover skal lovforslaget sikre løbende udpegning til Det Kongelige Teaters besty-
relse og at Statens Kunstfond kan kræve digitale ansøgninger. 
 

Redegørelse til Folketinget: 
 

- Redegørelse om kulturpolitik (Maj II) 
 
 

Ministeren for landbrug, fødevarer og fiskeri 
 

Lov om administration af den fælles landbrugspolitik m.v. (Feb II)  
 
Folketinget vedtog den 22. december 2022 lov nr. 1590 af 28. december 2022 om admi-
nistration af den fælles landbrugspolitik m.v. efter en hastebehandling. Loven indeholder 
en solnedgangsklausul, hvorefter loven ophæves den 1. juli 2023. Lovforslaget fremsæt-
tes med henblik på folketingsbehandling af den nye hovedlov under en sædvanlig proces. 
 
 

Ministeren for ligestilling 
 
Redegørelse til Folketinget: 

 

- Redegørelse og perspektiv- og handlingsplan for ligestilling for 2023 (Feb II) 
 
 

Ministeren for udviklingssamarbejde og global klimapolitik 

 
Redegørelse til Folketinget: 

 
- Redegørelse om udviklingen i udviklingssamarbejdet (Apr II) 

 
 

Skatteministeren 

 

Ændring af lov om et indkomstregister, opkrævningsloven og skatteindberet-

ningsloven (Sanktionstiltag omfattet af tredje etape af reform af skattekontrol-

len) (Mar I) 
 
Lovforslaget har til formål at gennemføre sanktionstiltag omfattet af tredje etape af den 
reform af skattekontrollen, der blev igangsat i 2020 af den daværende regering. Tiltagene 
omfatter regler om nægtelse eller inddragelse af registrering for svigsvirksomheder, skær-
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pede regler om genregistrering, skærpet ledelsesansvar ved selskabsopløsning og ny prak-
sis for tvangsbøder til tredjepartsindberettere. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen 
om en styrket skattekontrol - etape 3 mellem den daværende regering (Socialdemokra-
tiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative 
Folkeparti, Nye Borgerlige, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne fra de-
cember 2021. 

 

Ændring af tinglysningsafgiftsloven og ejendomsvurderingsloven (Indførelse af 

godtgørelse af tinglysningsafgift for pant tinglyst til sikkerhed for lån til udskift-

ning af olie- eller gasfyr med en anden opvarmningskilde efter Klimaaftale om 

grøn strøm og varme 2022 af 25. juni 2022, fremrykket kategorisering af visse 

ejendomme m.v.) (Mar I) 
 
Lovforslaget har til formål at godtgøre tinglysningsafgiften ved tinglysning af pant til 
sikkerhed for lån til udskiftning af olie- og gasfyr i perioden 2023-2028 - såvel den faste 
afgift som den variable afgift. Lovforslaget er en opfølgning på klimaaftalen om grøn 
strøm og varme 2022 - et grønnere og sikrere Danmark mellem den daværende regering 
(Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, 
Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kri-
stendemokraterne fra juni 2022. Lovforslaget har derudover til formål at sikre en hurti-
gere afklaring af visse ejendommes kategorisering efter det nye ejendomsvurderingssy-
stem. 

 

Ændring af kildeskatteloven, selskabsskatteloven, kulbrinteskatteloven og lig-

ningsloven (Indførelse af begrænset skattepligt ved udøvelse af visse aktivite-

ter i Danmarks eksklusive økonomiske zone, anvendelse af kulbrinteanlæg m.v. 

i forbindelse med lagring af CO2 og ændring af listen over lande omfattet af de-

fensive foranstaltninger) (Mar II)  
 
Lovforslaget har til formål at skabe hjemmel til beskatning af aktiviteter, der udføres af 
virksomheder, der ikke er hjemmehørende i Danmark, når disse aktiviteter udøves på 
den danske kontinentalsokkel uden for 12-sømilegrænsen, samt at sikre, at der kan ske 
beskatning af løn udbetalt til ansatte i sådanne virksomheder, når de ansatte ikke er skat-
temæssigt hjemmehørende i Danmark. Lovforslaget har endvidere til hensigt at skabe 
klarhed over de skattemæssige konsekvenser af, at anlæg opført til brug for kulbrinteak-
tiviteter anvendes til aktiviteter med lagring af CO2. Endelig har lovforslaget til formål 
at ændre listen over lande, der er omfattet af de danske defensive foranstaltninger over 
for lande på EU´s sortliste over skattely. Lovforslaget er en delvis genfremsættelse af 
lovforslag L 12, folketingsåret 2022-23 (1. samling). 

 

Lov om vejafgift (Mar II) 
 
Lovforslaget har til formål indføre en vejafgift for lastbiler og lastvogne m.v. Lovforsla-
get skal bidrage til at sikre den grønne omstilling af den tunge vejtransport og reducere 
CO2-udledningen fra vejgodstransporten. Vejafgiften træder i stedet for Eurovignetten, 
som er implementeret ved den gældende lov om afgift af vejbenyttelse. Lovforslaget 
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udmønter delvist aftalen om kilometerbaseret vejafgift for lastbiler mellem den davæ-
rende regering (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enheds-
listen fra juni 2022.  
 

Lov om midlertidigt solidaritetsbidrag (Mar II)  
 
Lovforslaget har til formål at supplere og gennemføre den del af EU-forordningen om 
et nødindgreb for at imødegå høje energipriser, der vedrører et midlertidigt solidaritets-
bidrag fra olie-, gas-, kul- og raffinaderisektoren.  
 

Lov om indtægtsloft (Mar II) 
 
Lovforslaget har til formål at gennemføre den del af EU-forordningen om et nødindgreb 
for at imødegå høje energipriser, der vedrører et indtægtsloft på 180 EUR pr. MWh for 
elproduktion. Indtægtsloftet er målrettet de elproducenter, der i dag vurderes at oppe-
bære ekstraordinære indtægter, fordi de producerer elektricitet fra energikilder med om-
kostninger markant under markedsprisen. 
 

Ændring af momsloven, chokoladeafgiftsloven, skattekontrolloven og forskel-

lige andre love og ophævelse af lov om ændring af momsloven (Indberetning af 

betalingsoplysninger til bekæmpelse af grænseoverskridende momssvig, om-

vendt betalingspligt for teleydelser, notifikationsordning i visse afgiftslove, æn-

dring af regler om ansvarsfrihed, tydeliggørelse af praksis om skærpede bøder, 

oplysningspligt i forbindelse med delvis momsfradragsret, justering af regler 

om udtagning, fritagelse for lønsumsafgift på energivirksomheders aktiviteter 

vedrørende indefrysning i forbindelse med indefrysningsordning for høje ener-

giregninger og ændring af regler om kompetence til opkrævning af visse under-

holdsbidrag m.v.) (Mar II) 
 
Lovforslaget har bl.a. til formål at gennemføre en ændring af EU’s momsdirektiv med 
henblik på bekæmpelse af momssvig gennem oplysninger fra udbydere af betalingstje-
nester, at indføre omvendt betalingspligt for teleydelser, at justere reglen om ansvarsfri-
hed angående visse oplysninger fra tredjemand og at ændre hæftelsesbestemmelserne på 
tværs af afgiftslovene. Derudover har lovforslaget til formål at lovfæste praksis vedrø-
rende skærpede ordensbøder ved indførsel af beskattede varer, at justere momslovens 
regler om udtagning, at fritage energivirksomheders aktiviteter vedrørende indefrysning 
i forbindelse med indefrysningsordning for høje energiregninger for lønsumsafgift og at 
overføre kompetencen til at opkræve nordiske underholdsbidrag fra Gældsstyrelsen til 
Udbetaling Danmark for at forenkle opkrævning af disse bidragskrav. 
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Ændring af momsloven (Ændring af momsreglerne om forfattervirksomhed og 

kunstnerisk aktivitet) (Apr I)  
 
Lovforslaget har til formål at ændre momsfritagelsen for forfattervirksomhed og kunst-
nerisk aktivitet, så det præciseres, at meddelelse af licens til ophavsrettigheder ikke læn-
gere kan sælges uden moms af andre end den oprindelige forfatter eller kunstner. Lov-
forslaget er en genfremsættelse af L 13, folketingsåret 2022-23 (1. samling). 
 

Ejendomsskattelov (Apr II) 
 
Lovforslaget har til formål at indføre nye regler om bl.a. en permanent skatterabat i ejen-
domsværdiskat og grundskyld af ejerboliger ejet af fysiske personer. Derudover foreslås 
der indført en moderniseret stigningsbegrænsning for grundskyld af andre ejendomme 
end ejerboliger ejet af fysiske personer samt en permanent indefrysningsordning for stig-
ninger i ejendomsværdiskat og grundskyld af ejerboliger ejet af fysiske personer. Lov-
forslaget er en opfølgning på forlig om tryghed om boligbeskatningen mellem den da-
værende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialde-
mokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre fra maj 2017 og aftalen om kompen-
sation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen mellem samme partier fra 
maj 2020. 

 

Ændring af kildeskatteloven, lov om kommunal indkomstskat, ejendomsvurde-

ringsloven og forskellige andre love (Opkrævning og inddrivelse af grundskyld 

og dækningsafgift m.v., statens afregning af grundskyld og dækningsafgift til 

kommunerne, foreløbige vurderinger som midlertidigt beskatningsgrundlag i 

2024 og 2025, forenkling af ejendomsvurderingerne for 2024 og 2025, udvidelse 

af antallet af dommere i Landsskatteretten m.v.) (Apr II) 
 
Lovforslaget er et følgelovforslag til en ny hovedlov om ejendomsskatter. Lovforslaget 
omfatter bl.a. tiltag, der skal overflytte opgaven om opkrævning af grundskyld af ejerbo-
liger ejet af fysiske personer til Skatteforvaltningen, indføre en model for afregning af 
grundskyld og dækningsafgift til kommunerne samt indføre regler om foreløbige vurde-
ringer for opkrævning af ejendomsskatter i 2024 og 2025. Lovforslaget indeholder nød-
vendige forenklinger af vurderingerne for 2024 og 2025 med henblik på at understøtte 
den samlede tidsplan for udsendelse af ejendomsvurderinger, og antallet af dommere i 
Landsskatteretten foreslås udvidet med fire. Lovforslaget er en opfølgning på forlig om 
tryghed om boligbeskatningen mellem den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance 
og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Ven-
stre fra maj 2017 og aftalen om kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om bo-
ligbeskatningen mellem samme partier fra maj 2020. 
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Social- og boligministeren 

 
Ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Ændring 

af andelsboliglovens værdiansættelsesprincipper) (Feb II)  

 
Lovforslaget har til formål at ændre i lovens to værdiansættelsesprincipper, således at 
gyldighedsperioden for valuarvurderinger forlænges til 42 måneder fra 18 måneder, og 
de offentlige ejendomsvurderinger for andelsboliger, der typisk ikke er opdateret siden 
2012, kan nettoprisindekseres én gang årligt, således at den seneste offentlige vurdering 
ikke udhules af inflationen. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om kompensation 
til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen mellem den daværende regering 
(Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative 
Folkeparti og Liberal Alliance fra maj 2020. Lovforslaget er en genfremsættelse af L 32, 
folketingsåret 2022-23 (1. samling). 

 

Ændring af lov om social service (Hurtigere og mere fleksibel hjælp til borgere 

med en hastigt fremadskridende sygdom) (Mar I)  
 
Lovforslaget har til formål at sikre hurtigere og mere fleksibel hjælp til mennesker med 
hastigt fremadskridende sygdomme, som f.eks. ALS, prion-sygdomme og Krabbes syg-
dom. Der er eksempler på, at personer med hastigt fremadskridende sygdomme har 
sagsbehandlingstider på op til et år, imens deres behov for hjælp hastigt ændrer sig. Hjæl-
pen kommer altså ikke i tide. Hensigten med lovforslaget er derfor, at borgere i målgrup-
pen kan få tildelt hjælp med det samme, når de ansøger om hjælp og støtte hos kommu-
nen første gang. Lovforslaget er en opfølgning på beretningen til B 41 fra folketingsåret 
2020-2021.  
 

Ændring af lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og ad-

ministration på det sociale område, lov om forpligtende kommunale samarbej-

der, lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Omlægning af 

indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslusningsboliger og 

indretning af bofællesskaber m.v.) (Mar I)  
 
Lovforslaget indeholder en ny bostøtteparagraf målrettet borgere, der udskrives fra § 
110-boformer samt en præcisering af målgruppe og formål for § 110. Lovforslaget inde-
holder derudover bl.a. krav om handleplaner for borgere med ophold på § 110 samt en 
kommunal udskrivningskompetence fra § 110 – under en række forudsætninger. Endelig 
omlægges refusionsordningen således, at det bedre kan betale sig at hjælpe borgerne i 
egen bolig. Lovforslaget indeholder desuden en udvidelse af målgruppen for udslus-
ningsboliger, en udvidelse af hvilke boliger der kan anvendes til udslusningsboliger, samt 
en forlængelse af udslusningsperioden fra 2 år op til 5 år. Forslaget giver desuden kom-
munerne mulighed for at afholde udgifter til indretning af kollektive bofællesskaber (de-
leboliger). Lovforslaget udmønter dele af aftalen om Fonden for blandede byer – flere 
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billige boliger og en vej ud af hjemløshed mellem den daværende regering (Socialdemo-
kratiet), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Kristendemokraterne 
fra november 2021. 
 

Barnets lov (Mar II)  
 

Lovforslaget har til formål at anerkende børn i deres egen ret og som selvstændige indi-
vider med egen stemme. Reglerne skal være til for barnets skyld og ikke for forældrenes 
eller myndighedernes. Barnets rettigheder skal styrkes, og reglerne på børneområdet skal 
sikre, at barnets perspektiv altid er i fokus og er styrende både i udredningen af barnets 
behov, indsatser og opfølgning på trivsel og udvikling, uanset barnets alder. Lovforslaget 
er en opfølgning på aftalen om børnene først mellem den daværende regering (Socialde-
mokratiet), Enhedslisten, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Alternativet, Venstre, 
Konservative, Liberal Alliance, Kristendemokraterne og Dansk Folkeparti fra maj 2021. 
Lovforslaget er en genfremsættelse af L 44, folketingsåret 2022-23 (1. samling). 
 

Ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det 

sociale område m.fl. (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adop-

terede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvinde-

krisecentre m.v. og fast-track for godkendelse af plejefamilier m.v.) (Mar II) 
 
Lovforslaget har til formål at implementere barnets lov, som skal hjælpe sårbare og ud-
satte børn og familier bedre ved at sikre, at børns mistrivsel opdages hurtigere, så hjælpen 
gives tidligere og med den rette indsats fra start. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen 
om børnene først mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Enhedslisten, 
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Alternativet, Venstre, Konservative, Liberal Al-
liance og Dansk Folkeparti fra maj 2021. Lovforslaget er en genfremsættelse af L 45, 
folketingsåret 2022-23 (1. samling). 
 

Ændring af lov om social service (Ophævelse af aldersgrænsen og dispensati-

onsadgangen i ordningen med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere til 

overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten) (Mar II)  
 
Lovforslaget har til formål at skabe bedre vilkår for borgere med ordninger med kontant 
tilskud til ansættelse af hjælpere efter servicelovens § 95, stk. 3, og behov for overvågning 
og støtte i forbindelse hermed om natten og deres familier. Lovforslaget er en opfølgning 
på aftalen om finansloven fra 2020 mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), 
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet fra december 
2019. 
 

Ændring af lov om forsøg med et socialt frikort (Forlængelse af forsøg med et 

socialt frikort) (Mar II)  
 
Lovforslaget har til formål at forlænge forsøgsperioden med et socialt frikort i 2. halvår 
af 2023 og i 2024. Lovforslaget viderefører således ordningen med eventuelle justeringer 
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og forbedringer. Lovforslaget er bl.a. en opfølgning på aftalen om udmøntning af reser-
ven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2021-2024 om 
at videreføre det sociale frikort i 2023-2024 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk 
Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative 
Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance fra december 2020. Regeringen vil desuden i 
forlængelse af regeringsgrundlaget ”Ansvar for Danmark” fra december 2022 se på, 
hvordan det sociale frikort kan forlænges og forbedres yderligere. 
 

Ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov 

om social service og forskellige andre love (Handlekommune for børn, der hjæl-

pes tilbage til Danmark af danske myndigheder, og for børn, hvis forældre er i 

udlandet m.v.) (Mar II)  
 
Lovforslaget har til formål at sikre en handlekommune for bl.a. børn, der af danske myn-
digheder hjælpes tilbage til Danmark fra udlandet, og for børn, hvis forældre er i udlan-
det. Herudover har lovforslaget til formål at rette op på en række mangler og uhensigts-
mæssigheder i reglerne om handlekommune og mellemkommunal refusion samt ensrette 
brugen af begrebet ”handlekommune”.  
 
 

Statsministeren 

 
Redegørelse til Folketinget: 

 
- Redegørelse om rigsfællesskabet (Apr II) 

 
 

Transportministeren 

 
Ændring af færdselsloven (Undtagelse til hegningspligt i områder med udsatte 

dyr m.v.) (Mar I)  
 
Lovforslaget har til formål at ensrette reglerne for hegningspligt i naturområder med 
udsatte dyr. Formålet er endvidere at indføre en undtagelsesbestemmelse til færdselslo-
vens hegningspligt, når der i områderne som udgangspunkt ikke er adgang for motori-
seret trafik. Lovforslaget er med enkelte justeringer en genfremsættelse af dele af L 20, 
folketingsåret 2022-23 (1. samling). 
 

Lov om rammerne for udvikling af Københavns lufthavn, Kastrup (Mar II) 
 
Formålet med lovforslaget er at skabe de lovgivningsmæssige rammer for en optimering 
af arealanvendelsen i Københavns Lufthavne. Med lovforslaget foreslås etablering af 
rammerne for en ændring af udformningen af tværbanen og en mere fleksibel regulering 
af arealanvendelsen. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om gode rammer for ud-
vikling af Københavns Lufthavne mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), 
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Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance fra decem-
ber 2021. 
 

Ændring af jernbaneloven og lov om DSB (Revision af visse regler på jernbane-

området) (Mar II) 
 
Formålet med lovforslaget er dels at sikre korrekt implementering af EU-reguleringen 
på jernbaneområdet, dels at forbedre og opdatere regelgrundlaget i jernbaneloven. Der 
er hovedsageligt tale om præciseringer af gældende bestemmelser. Det foreslås dog at 
indføre enkelte nye rammer i loven, bl.a. om regler for farligt gods, og om Banedanmarks 
mulighed for udlejning af ERTMS-udstyr.  
 

Ændring af lov om godskørsel (Implementering af ændringer til direktiv om an-

vendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej) (Mar 

II) 
 
Lovforslaget har til formål at implementere direktiv om ændring af direktiv om anven-
delse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej. Lovforslaget skal 
sikre implementering af ændringsdirektivets nye bestemmelser samt præcisere myndig-
hedernes kontrolbeføjelser. For at kunne implementere direktivet er det nødvendigt at 
ændre godskørselsloven, så denne også omfatter godskørsel med alle køretøjer og ikke 
kun dansk-registrerede køretøjer. 
 
 

Uddannelses- og forskningsministeren 
 

Ændring af lov om aktiviteter i det ydre rum (Begrænsning af ikke-statslige 

større raketopsendelser og opsendelser af rumgenstande) (Mar II) 
 
Lovforslaget har til formål for en afgrænset periode at indføre et forbud mod, at ikke-
statslige operatører kan foretage større raketopsendelser eller opsende rumgenstande i 
den danske stat samt uden for et myndighedsområde, når opsendelsen foretages på 
dansk fartøj eller indretning eller af danske operatører. 
 
 

Udenrigsministeren 
 

Redegørelse til Folketinget: 

 
- Redegørelse om udvalgte internationale organisationer (OSCE, Østersørådet og 

Europarådet) (Mar I) 
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Udlændinge- og integrationsministeren 
 

Lov om kompensation til naboer omkring Udrejsecenter Kærshovedgård (Mar I) 
 
Lovforslaget har til formål at give en håndsrækning til de nærmeste naboer omkring Ud-
rejsecenter Kærshovedgård, som oplever gener og utryghed som følge af naboskabet til 
Kærshovedgård. Forslaget vil således indeholde bestemmelser om, at de nærmeste na-
boer til Kærshovedgård tilbydes mulighed for, at staten opkøber deres ejendom, mens 
de naboer, der ligger længere væk, tilbydes økonomisk kompensation i form af et en-
gangsbeløb, der vil afhænge af afstanden til Kærshovedgård. Lovforslaget er en opfølg-
ning på regeringsgrundlaget ”Ansvar for Danmark” fra december 2022. 
 

Ændring af udlændingeloven, hjemrejseloven, straffeloven og forskellige andre 

love og ophævelse af lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med 

Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale 

(Opfølgning på EU-lovgivning, ophævelse af Brexit-borgerloven m.v.) (Mar II) 
 
Lovforslaget indeholder opfølgning på EU-lovgivning, ophævelse af Brexit-borgerloven 
samt forslag om at indføre nye regler om hjælp til hjemrejse og om at ændre de gældende 
regler om hjemrejsestøtte. Endvidere har lovforslaget til formål at implementere stats-
borgerretskonventionens artikel 7, stk. 1, litra f, i lov om dansk indfødsret. Endvidere 
indeholder lovforslaget revision af loven om mulighed for overførsel af asylansøgere til 
asylsagsbehandling og eventuel efterfølgende beskyttelse i tredjelande samt revision af 
udlændingelovens regler om obligatorisk kursus i dansk familieret og folkestyre for reli-
giøse forkyndere m.fl. Endelig indeholder lovforslaget forslag om en række mindre ju-
steringer af teknisk karakter i hjemrejseloven, udlændingeloven og straffeloven. 
 

Lov om indfødsrets meddelelse (Apr II) 
 
Lovforslaget har til formål at tildele dansk indfødsret, da dansk indfødsret tildeles ved 
lov. Lovforslaget vil derfor indeholde forslag om, at et antal udlændinge erhverver dansk 
indfødsret. Under lovforslaget opregnes de personer, der er optaget på lovforslaget, med 
navns nævnelse og bopælskommune.  
 
 

Ældreministeren 
 

Ændring af lov om velfærdsaftaler på ældreområdet (Aftale om velfærdsaftaler 

på ældreområdet) (Mar II) 
 
Lovforslaget har til formål at skabe lettere og smidigere arbejdsgange og sagsbehandling, 
der kan komme de ældre til gode. De skærpede krav til skriftlighed for velfærdsaftale-
kommunerne vil med lovforslaget blive lempet, så de følger gældende regler i servicelo-
ven. Lovforslaget vil desuden muliggøre, at kommunerne kan lave forsøg med selvvisi-
tation til madservice. Lovforslaget er et ønske fra én af de tre velfærdsaftalekommuner, 
der er fremsat efter udmøntningen af aftalen om velfærdsaftaler på ældreområdet mellem 



- 24 - 

 
den daværende regering (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Frie 
Grønne og Alternativet fra december 2020. 
 

Redegørelse til Folketinget: 

 
- Redegørelse om ældreområdet (Mar II) 


