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FORORD
Regeringen fremlægger hermed en oversigt over lovforslag, forslag til folketingsbeslutning
og ministerredegørelser, der fremsættes for Folketinget fra årsskiftet 2001/2002 og i den
resterende del af 2. samling 2001/2002.
Oversigten skal ses i sammenhæng med den oversigt over forslag til fremsættelse inden
Folketingets juleferie, der blev oversendt til den midlertidige formand for Folketinget den
4. december 2001.
Samlet giver de to oversigter et overblik over regeringens planlagte lovgivningsarbejde i
hele 2. samling af folketingsåret 2001/2002.
Nærværende oversigt er udarbejdet efter de samme principper, som i en årrække har været
anvendt ved statsministerens skriftlige åbningsredegørelse i henhold til grundlovens § 38.
Disse principper er udarbejdet i et nært samarbejde mellem regeringen og Folketinget bl.a.
som led i lovkvalitetsarbejdet.
Det er regeringens hensigt at intensivere arbejdet med bedre lovkvalitet.
Lovgivningsarbejdet i 2. samling 2001/2002 har naturligvis nær sammenhæng med regeringsgrundlaget af 26. november 2001 ”Vækst, velfærd – fornyelse”, herunder især forslagene i 100-dages programmet ”Regeringens første 100 dage” fra 4. december 2001. I forbindelse med omtalen af de enkelte lovforslag i oversigten er det angivet, om disse udmønter regeringsgrundlaget og 100-dages programmet.
Det planlagte lovgivningsarbejde omfatter herudover også en opfølgning på regeringens
beslutninger vedrørende sanering af råd, nævn, udvalg og centre samt bl.a. forslag, der har
sammenhæng med finanslovforslaget for 2002, kommuneaftaler, nye EU-regler og andre
internationale aftaler samt revisionsbestemmelser i lovene. Der fremsættes også en række
love af mere teknisk karakter, herunder forslag, der indgik i den tidligere regerings lovprogram.
Der blev i 1999 iværksat en forsøgsordning med lovovervågning. Formålet med lovovervågningen er at styrke og systematisere vurderingerne af, om de mål, vi sætter os med lovgivningen, rent faktisk nås, og om de forudsætninger, som vi i øvrigt gør os, holder. Den
nye regering ønsker at fortsætte forsøget med lovovervågning, og de forslag, der omfattes
af ordningen, er særlig markeret.
Jeg inviterer med disse bemærkninger til et godt samarbejde om regeringens lovforslag.

Anders Fogh Rasmussen
Statsminister
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BESKÆFTIGELSESMINISTEREN
Ændring af funktionærloven (Forlængelse af revisionsfrist) (Jan I)
Forslaget udskyder den forudsatte revision af lovens bestemmelser om konkurrence- og
kundeklausuler til den 1/10 2004.
Ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse
og barselorlov m.v., lov om dagpenge ved sygdom og fødsel og lov om børnepasningsorlov (Jan I)
Med lovforslaget gennemføres regeringens forslag om forbedrede vilkår for børn og børnefamilier. Der sker en udvidelse af barselorloven til 52 uger, og denne gøres mere fleksibel.
Forslaget indgår i regeringens 100-dages program. Forslaget omfattes af lovovervågning.
Ændring af lov om ATP og andre love (Jan I)
Det særlige pensionsbidrag omlægges således, at den enkelte får godskrevet hele det beløb,
som den pågældende har indbetalt i løbet af året. Forslaget indgår i regeringens 100-dages
program.
Lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse (Jan II)
Forslaget betyder, at ledige, der har påbegyndt en aktivperiode efter den 1. januar 1999 og
som i 2002 mister retten til dagpenge uden at have fået tilbud om aktivering i mindst 75
pct. af aktivperioden, får tilbud om supplerende aktivering.
Lov om ophævelse af lov om servicejob (Jan II)
Forslaget indebærer, at der ikke længere vil kunne oprettes eller besættes nye servicejob.
Der vil fortsat kunne ydes tilskud til servicejob, der allerede er oprettet eller besat. Forslaget indgår i finanslovforslaget for 2002.
Ændring af ferieloven (Renteafkast af feriekonto) (Jan II)
Det foreslås, at der overføres op til 150 mill. kr. af den del af renteafkastet i 2002, der ikke
dækker administration, af FerieKonto til statskassen. Forslaget indgår i finanslovforslaget
for 2002.
Lov om gennemførelse af dele af direktiv om arbejdstid (Feb I)
Forslaget betyder, at den gruppe af lønmodtagere, som ikke har rettigheder svarende til
deltidsdirektivet, fordi de ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst, der gennemfører
direktivet, får rettigheder svarende til direktivet.
Ændring af lov om gennemførelse af deltidsdirektivet (Feb II)
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Forslaget betyder, at en arbejdsgiver og en lønmodtager får ret til at aftale, at lønmodtageren kan arbejde på deltid uanset eventuelle bestemmelser om det modsatte i en kollektiv
overenskomst. Forslaget indgår i regeringens 100-dages program.
Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Feb II)
Forslaget indebærer en generel adgang til at oprette tværfaglige a-kasser, jf. regeringens
100-dages program. Forslaget betyder også, at medlemmer af a-kasser for selvstændige
erhvervsdrivende, der modtager efterløn eller overgangsydelse, kan foretage frivillig indbetaling af ATP på samme måde, som medlemmer af lønmodtagerkasser.
Lov om en statslig, tværfaglig arbejdsløshedskasse (Feb II)
Forslaget indebærer, at der etableres en statslig, tværfaglig a-kasse, som skal have pligt til
at forsikre enhver, som opfylder de sædvanlige krav for medlemskab af en a-kasse. Forslaget indgår i regeringens 100-dages program.
Ændring af en række love på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet (Feb II)
Der indføres en hjemmel til opkrævning af bidrag fra arbejdsgiverne til finansiering af ATP
for personer på overførselsindkomster, herunder administrationsbidraget.
Ændring af lov om arbejdsmiljø (Feb II)
Det nuværende system på arbejdsmiljøområdet skal moderniseres med vægt på dialog og
samarbejde mellem medarbejdere, virksomheder, arbejdsmarkedets parter og regeringen, jf.
bl.a. 100-dages programmet.
Lovforslaget indebærer bl.a., at virksomheder kun skal have en sikkerhedsorganisation,
hvis virksomheden har ti eller flere ansatte, at Arbejdstilsynets beføjelser i private hjem
begrænses, at det gebyrbelagte tilsyn ophæves, og at der indføres en aftalemodel i forhold
til mobning, herunder seksuel chikane.
Forslaget kan indeholde yderligere elementer bl.a. i lyset af de kommende drøftelser med
arbejdsmarkedets parter om et bedre arbejdsmiljø, jf. regeringens 100-dages program.
Forslaget skal ses i sammenhæng med regeringsgrundlaget.
Ophævelse af lov om en generel arbejdsmiljøafgift og ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder og statstilskud til virksomheder med certifikat (Feb II)
Forslaget indebærer, at den eksisterende ordning med en arbejdsmiljøafgift og tilhørende
tilskud ophæves. Ordningen med arbejdsmiljøcertifikat videreføres som en frivillig ordning. Forslaget skal ses i sammenhæng med regeringsgrundlaget.
Ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ret til kontanthjælp efter 7 år) (Feb II)
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For at forbedre integrationen af udlændinge fremlægges forslag om at indføre et optjeningsprincip for kontanthjælp. Det vil fremover være en betingelse for at opnå ret til kontanthjælp, at ansøgeren har boet i Danmark i mindst 7 år. Optjeningsprincippet gælder for
både danske og udenlandske statsborgere. Forslaget indgår i regeringens 100-dages program.
Ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om aktiv
socialpolitik, lov om fleksydelse og lov om integration af udlændinge i Danmark (Feb
II)
Der er tale om en række mindre justeringer af lovgivningen bl.a. vedrørende lægers rolle i
koordinationsudvalgene, reglerne om ledighedsydelse og fleksydelse, udbetaling af kontanthjælp og introduktionsydelse samt reglerne om betaling for personer fra Grønland og Færøerne med ophold i Danmark.
Ændring af lov om ligeløn (Feb II)
Forslaget indebærer en udskydelse af den i loven forudsatte frist den 1. juni 2002 for udarbejdelse af en ligelønsstatistik.
Lov om arbejdsskadesikring (Feb II)
Forslaget indebærer ændringer på arbejdsskadeområdet bl.a. med henblik på afkortning af
sagsbehandlingstiderne. Der sker også en justering af Erhvervssygdomsudvalgets opgaver.
Forslaget udmønter regeringsgrundlaget samt regeringens beslutninger vedrørende sanering
af råd, nævn, udvalg og centre.
Lov om orlov til lønmodtagere, der passer en nærtstående med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (Feb II)
Forslaget indebærer, at lønmodtagere får ret til orlov fra det ordinære arbejde for i stedet at
blive ansat af kommunen i op til 6 måneder for at passe en handicappet nærtstående. Forslaget skal ses i sammenhæng med socialministerens forslag på området.
Lov om nedlæggelse af Udbyttedelingsnænvnet (Feb II)
Forslaget betyder, at Udbyttedelingsnævnet, der ikke har været virksomt siden 1972, nedlægges. Forslaget er en opfølgning på regeringens beslutninger vedrørende sanering af råd,
nævn, udvalg og centre.

FINANSMINISTEREN
Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre (Jan II)
Staten yder i medfør af hjemmestyreloven et generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre,
som fastsættes ved lov. Den gældende tilskudslov løber i perioden 1999-2001. Nærværen-
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de forslag fremsættes således med henblik på lovfastsættelse af bloktilskuddet til Færøernes hjemmestyre i 2002.
Tilskuddet fastlægges efter forhandling mellem regeringen og Færøernes landsstyre. Lovforslaget vil blive udarbejdet på grundlag af resultatet af disse forhandlinger.
Finanslov for finansåret 2002 (Jan II)
Lov om tillægsbevilling for finansåret 2001 (Jan II)
Ændring af lov om en satsreguleringsprocent (Feb II)
Det foreslås, at bemyndigelsen til at fastsætte satsreguleringsprocenten m.v. og de nærmere
regler om beregningen heraf overføres fra finansministeren til rigsstatistikeren (Danmarks
Statistik). Ansvaret for loven vil fortsat ligge i Finansministeriet.
Finanslov for finansåret 2003 (Aug II)
Finansministeren vil give Folketinget redegørelse om:
•

Redegørelse om Dansk Olie og Naturgas A/S (Jan II)

FØDEVAREMINISTEREN
Ændring af fiskeriloven (Feb II)
Forslaget skal ses i sammenhæng med beslutningen om at indføre individuelle, omsættelige
kvoter for visse dele af fiskeriet. Der foreslås endvidere en række mindre justeringer og
præciseringer af loven. Forslaget omfattes af lovovervågning.
Ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og plantedække (Feb II)
Der er tale om en modernisering af regelsættet på området bl.a. i lyset af den teknologiske
udvikling.

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTEREN
Ændring af lov om sygehusvæsenet (Kommunal betaling for sygdomsbehandling)
(Jan I)
Forslaget giver kommunerne mulighed for efter en konkret og individuel vurdering at betale for sygdomsbehandling af borgere på f.eks. privat sygehus eller klinik eller i udlandet.
Forslaget indgår i regeringens 100-dages program.
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Ændring af lov om sygehusvæsenet (Jan II)
Forslaget udmønter regeringsgrundlaget for så vidt angår den statslige pulje på 1,5 mia. kr.
til øget behandlingskapacitet i sundhedsvæsenet og frit valg til private eller udenlandske
sygehuse eller speciallæger, hvis det offentlige sygehusvæsen ikke kan tilbyde behandlingen inden 2 måneder. Forslaget skal ses i sammenhæng med socialministerens forslag om
høreapparater. Forslaget indgår i regeringens 100-dages program.
Ændring af lov om hjemmesygeplejerskeordninger (Indførelse af mulighed for privat
hjemmesygepleje) (Jan II)
Formålet med forslaget er at give kommunerne mulighed for at sikre en god og effektiv
hjemmesygepleje ved at give kommunerne adgang til frit at beslutte, hvordan de vil tilrettelægge hjemmesygeplejen, herunder til at anvende privatansatte sygeplejersker. Forslaget
indgår i regeringens 100-dages program.
Lov om bioanalytikere (Autorisationsordning) (Feb I)
Forslaget indfører en autorisationsordning for bioanalytikere for derigennem bl.a. at højne
behandlingskvaliteten og øge patientsikkerheden på området.
Lov om radiografer (Autorisationsordning) (Feb I)
Forslaget indfører en autorisationsordning for radiografer for derigennem bl.a. at højne
behandlingskvaliteten og øge patientsikkerheden på området.
Ændring af lov om apotekervirksomhed (Modernisering af apotekervæsenet) (Feb I)
Forslaget er en opfølgning på den aftale om modernisering og liberalisering af apotekervæsenet, som V, KF, S, RV, SF og CD indgik i november 2000.
Lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer (Feb II)
Forslaget gennemfører Europaparlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og
salg af tobaksvarer. Forslaget medfører en række skærpelser af reglerne på området.
Ændring af lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (Feb II)
Formålet med forslaget er at give kommunerne større frihed i tilrettelæggelsen af den
kommunale sundhedstjeneste, herunder at fremme en bedre anvendelse af ressourcerne på
tværs af sektorer. Forslaget omfattes af lovovervågning.
Ændring af lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien (Isolation på egen
stue som behandlingsmiddel på Sikringsafdelingen) (Feb II)
Formålet med lovforslaget er at tilvejebringe hjemmel til at anvende isolation på egen stue
som behandlingsmiddel på Sikringsafdelingen i Nykøbing Sjælland.
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Ændring af lov om fremskaffelse og anvendelse af humant blod og blodprodukter til
lægemiddelformål m.v. (Feb II)
Lovforslaget vil indebære en ændring af reglerne for sygehusenes forsyning med blodderivater. Således vil både Statens Serum Instituts status som eneleverandør af blodderivater til
offentlige sygehuse og amtskommunernes og HS´s pligt til at levere blodplasma til Statens
Serum Institut blive ophævet. Der vil ikke blive ændret på det velfungerende princip om, at
al donation skal baseres på frivillige og ubetalte donorer. Forslaget fremsættes i henhold til
en revisionsbestemmelse.
Ændring af lov om lægemidler (Feb II)
Der er tale om mindre ændringer af lovgivningen bl.a. i forbindelse med implementering af
EU-regler på området.
Lov om nedlæggelse af råd og nævn på det sundhedsmæssige område (Feb II)
Forslaget betyder, at Blodproduktudvalget, Apotekervarenævnet, Reklamenævnet og Sygesikringsnævnet for Søfarende nedlægges. Forslaget er en opfølgning på regeringens beslutninger vedrørende sanering af råd, nævn, udvalg og centre.
Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner og ændring af forskellige love
som følge af sammenlægningen af de bornholmske kommuner (Jan II)
Med lovforslagene skabes det lovmæssige grundlag for en sammenlægning af kommunerne
og amtskommunen på Bornholm. Der oprettes en ny kommune, Bornholms Kommune, der
ligesom Københavns og Frederiksberg Kommuner tillægges både kommunale og amtskommunale opgaver.
Ændring af lov om en kommunal tjenestemandsret (Feb I)
Lovforslaget indebærer, at sager, der kan behandles af den kommunale tjenestemandsret,
både kan anlægges af og mod kommuner, der ikke er medlemmer af Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen. Baggrunden for forslaget er Farum Kommunes udmeldelse af KL.
Ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner (Efterregulering af udligningen vedrørende tidligere år) (Feb I)
Som en udmøntning af aftalerne om den kommunale økonomi 2002 indføres der en årlig
efterregulering af udligningen, hvori indgår summen af de relevante skattebeløb, som afregnes i det pågældende år, og som tidligere har været undergivet udligning.
Ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme (Loft over grundskyldspromille for produktionsjord) (Feb II)
Forslaget har navnlig til formål at reducere jordbrugserhvervenes omkostninger til betaling
af ejendomsskatter, idet det foreslås, at det nuværende loft for den kommunale grund-
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skyldspromille for produktionsjord på 12 promille fastholdes. Forslaget indgår i regeringsgrundlaget.
Lov om nedlæggelse og ændring af råd og nævn på det kommunale område, samt
beredskabs- og valgområdet (Feb II)
Forslaget betyder, at Inddelingsnævnet, Partistøttenævnet og Redningsrådet nedlægges,
samt at Værnepligtsnævnets sammensætning ændres. Forslaget er en opfølgning på regeringens beslutninger vedrørende sanering af råd, nævn, udvalg og centre.
Ændring af lov om kommunernes styrelse (Mar I)
Med lovforslaget vil kommuner og amtskommuner navnlig få pligt til at realitetsbehandle
tilbud om at udføre en offentlig opgave for den enkelte kommune eller amtskommune.
Lovforslaget vil indebære, at kommunerne og amtskommunerne bliver forpligtet til at
sammenligne pris og kvalitet på henholdsvis det private tilbud og de tilsvarende ydelser,
som de selv forestår.
Indenrigs- og sundhedsministeren vil give Folketinget redegørelse om:
•

Regionalpolitisk redegørelse (Mar II)

•

Redegørelse om udviklingen i psykiatrien (Apr II) [Sammen med socialministeren]

JUSTITSMINISTEREN
Ændring af tinglysningsloven (Terminaladgang til tinglysningsregistrene) (Jan II)
På baggrund af en udtalelse fra Justitsministeriets udvalg om papirløs tinglysning foreslås
det at lempe adgangen til at få ekstern terminaladgang til tinglysningsregistrene, dvs. adgang via brugernes egne edb-anlæg. Efter forslaget vil enhver fremover kunne få ekstern
terminaladgang.
Ændring af retsplejeloven (Udeblivelsesdomme i straffesager, pressens adgang til
domsudskrifter m.v. og politiklagenævnsmedlemmers sagsbehandling) (Jan II)
Formålet med lovforslaget er at sikre en øget anvendelse af udeblivelsesdomme i straffesager.
Dermed sikres en bedre udnyttelse af domstolenes ressourcer, og den samlede sagsbehandlingstid ved domstolene vil blive nedbragt. Formålet er endvidere at udvide pressens adgang
til aktindsigt i domsudskrifter m.v. Forslaget har endelig til formål at foretage en mindre justering af reglerne om behandling af politiklagenævnssager.
Ændring af forvaltningsloven (Digital kommunikation) (Jan II)
Det foreslås at indføje en bemyndigelsesbestemmelse, der giver mulighed for administrativt at ophæve eller ændre formkrav i lovgivningen, hvorefter der skal anvendes papirdokumenter ved meddelelser fra borgerne til det offentlige.
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Forslaget bygger på anbefalingerne fra Justitsministeriets udvalg om retsvirkningerne af
digital signatur m.v. i betænkning nr. 1400/2000. Forslaget er endvidere et led i regeringens initiativer med henblik på indførelse af digital forvaltning.
Ændring af renteloven (Gennemførelse af EF-direktiv om bekæmpelse af forsinkede
betalinger i handelsforhold m.v.) (Jan II)
Forslaget fremsættes bl.a. med henblik på at gennemføre direktiv 2000/35/EF om bekæmpelse af forsinket betaling i handelsforhold. Direktivet tilsigter at bekæmpe overskridelse af
betalingsfrister mellem private virksomheder og mellem offentlige myndigheder og private
virksomheder. Lovforslaget indeholder en mindre generel forhøjelse af morarenten både i
handelsforhold og forbrugerforhold samt regler om kreditors ret til at få dækket rimelige og
relevante inddrivelsesomkostninger.
Ændring af lov om gensidig bistand ved inddrivelse af visse EF-fordringer (Udvidelse
af lovens anvendelsesområde, effektivisering m.v.) (Jan II)
Forslaget har bl.a. til formål at udvide lovens anvendelsesområde til at omfatte visse indkomst og formueskatter m.v. Forslaget vil gennemføre et ændringsdirektiv til direktivet om
gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med foranstaltninger, der er finansieret af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, samt af landbrugsafgifter og told og i forbindelse med merværdiafgift og visse punktafgifter.
Ændring af færdselsloven (Behandling af erstatningskrav efter skader i udlandet)
(Jan II)
Forslaget gennemfører det fjerde motorkøretøjsdirektiv (2002/26/EF). Formålet med direktivet er bl.a. at forbedre beskyttelsen af skadelidte, der under ophold i en anden EUmedlemsstat lider skade ved et trafikuheld.
Ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Advokatselskaber) (Jan II)
Det foreslås, at der i den færøske retsplejelov indføres adgang til at drive advokatvirksomhed i selskabsform efter samme regler som i den danske retsplejelov. Lovforslaget fremsættes efter anmodning fra Færøernes landsstyre.
Ændring af adoptionsloven (Nedlæggelse af adoptionsrådet) (Feb I)
Lovforslaget betyder, at Adoptionsrådet nedlægges. Forslaget er en opfølgning på regeringens beslutninger vedrørende sanering af råd, nævn, udvalg og centre.
Ændring af straffeloven og forvaltningsloven (Fangeflugt og begrænsning i indsattes
adgang til aktindsigt m.v.) (Feb II)
Det foreslås at ændre straffeloven, så det bliver gjort strafbart at undvige fra afsoning. Forslaget indebærer endvidere, at retten til aktindsigt i sager om straffuldbyrdelse skal begrænses. I tilknytning hertil gennemføres der en væsentlig skærpelse af de administrative regler
for udgang. Forslaget indgår i regeringens 100-dages program.
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Ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på
telemarkedet og lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. (Gennemførelse af
EU-retshjælpskonventionen og 2 tillægsprotokol til Europarådets retshjælpskonvention) (Feb II)
Formålet med lovforslaget er at gennemføre de nødvendige lovændringer, således at konventionen af 29. maj 2000 om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske
Unions medlemsstater og 2. tillægsprotokol af 8. november 2001 kan anvendes her i landet.
Lovforslaget skal bl.a. sikre, at danske domstole har mulighed for at imødekomme anmodninger fra udenlandske myndigheder om afhøring af vidner her i landet ved hjælp af fjernkommunikation. Lovforslaget regulerer endvidere aflytning til brug for straffesager i udlandet.
Ændring af lov om TV-overvågning (Tv-overvågning af pengeautomater, valutavekslingsautomater og pengetransportbiler) (Feb II)
Det foreslås på baggrund af et oplæg fra Finansrådet at udvide adgangen for pengeinstitutter m.v. til at foretage tv-overvågning, navnlig med henblik på at forebygge røverier og
anden berigelseskriminalitet.
Ændring af straffeloven (Forhøjelse af straffen for voldtægt, vold, uagtsomt manddrab, grov forstyrrelse af ro og orden, biltyveri, menneskesmugling og menneskehandel m.v.) (Feb II)
Det foreslås at ændre straffeloven med henblik på at opnå en forhøjelse af straffene for
voldtægt, vold, uagtsomt manddrab og visse andre bestemmelser vedrørende navnlig personfarlig kriminalitet. Samtidig forhøjes straffene for biltyveri og for grov forstyrrelse af
den offentlige ro og orden.
Endvidere foreslås det at styrke det strafferetlige værn mod handel med mennesker med
henblik på seksuel udnyttelse bl.a. ved at indføre en ny bestemmelse herom i straffeloven.
Bestemmelsen vil få en strafferamme på 8 år. Politiet får samtidig adgang til at foretage
indgreb i meddelelseshemmeligheden i disse sager. Lovforslaget vil bl.a. gøre det muligt
for Danmark at medvirke til vedtagelsen af en EU-rammeafgørelse om menneskehandel.
Endelig tilsigter forslaget at gøre det muligt for Danmark at medvirke til at vedtage en EUrammeafgørelse om styrkelse af de strafferetlige rammer med henblik på bekæmpelse af
hjælp til ulovlig indrejse og ulovligt ophold. Formålet med rammeafgørelsen er at sikre, at
der i alle EU-lande er effektive strafferetlige regler om menneskesmugling. Lovforslaget
indebærer, at strafmaksimum i straffelovens § 125 a om menneskesmugling forhøjes fra 4
til 8 års fængsel.
Forslaget indgår bl.a. i regeringens 100-dages program.
Ændring af retsplejeloven (Forbedret vidnebeskyttelse) (Feb II)
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Forslaget indebærer, at der i nærmere bestemt omfang bliver mulighed for at hemmeligholde identiteten på vidner i sager om grov organiseret kriminalitet. Forslaget er et led i regeringens 100-dages program.
Ændring af straffeloven og adoptionsloven (Børnepornografi, seksuel udnyttelse og
salg af børn) (Mar I)
Forslaget gør det muligt for Danmark at ratificere en tillægsprotokol til FN´s børnekonvention om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi. Forslaget indebærer bl.a., at der
indføres en udtrykkelig aldersgrænse, således at det bliver strafbart at befatte sig med pornografisk materiale, hvor personer under 18 år medvirker, og at bestemmelsen om børnepornografi fremover også vil skulle omfatte fiktive gengivelser af et barn, der deltager i en
seksuel aktivitet.
EU-kommissionen fremsatte den 21. december et forslag til rammeafgørelse om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi. Forslaget indeholder forpligtelser
for medlemsstaterne for så vidt angår det strafbare område samt sanktionsniveauet. Der
forhandles fortsat om forslaget, men det forventes, at en vedtagelse af forslaget vil kræve
lovændringer. Lovforslaget vil derfor så vidt muligt tage hensyn til forslaget til rammeafgørelse
Ændring af færdselsloven (Forhøjelse af hastighedsgrænsen til 130 km/t på motorveje, skærpet håndhævelse af hastighedsgrænserne m.v. ) (Mar II)
Lovforslaget har til formål at forhøje hastighedsgrænsen på motorveje for personbiler og
motorcykler fra 110 km/t til 130 km/t, samtidig med at kontrollen med grove trafikforseelser på motorveje intensiveres, og bøderne ved overtrædelse af hastighedsgrænsen på motorveje sættes op. Forslaget har endvidere til formål at skærpe reglerne om erhvervelse af
kørekort på prøve samt at styrke indsatsen mod spiritus- og promillekørsel. Forslaget er et
led i udmøntningen af regeringsgrundlaget.
Ændring af erstatningsansvarsloven (Godtgørelse til efterladte ved dødsfald) (Mar
II)
Justitsministeriet har nedsat en arbejdsgruppe, der skal belyse fordele og ulemper ved at
indføre en hjemmel i erstatningsansvarsloven til at tilkende efterladte ved dødsfald en særlig godtgørelse ud over en eventuel erstatning for økonomisk tab. Arbejdsgruppen forventes at afgive betænkning omkring årsskiftet 2001/2002. Der vil i lyset af arbejdsgruppens
anbefalinger og høringssvarene over betænkningen blive taget stilling til udformningen af
et eventuelt lovforslag.

KULTURMINISTEREN
Lov om ophævelse af lov om Kulturministeriets Udviklingsfond (Jan I)
Forslaget indebærer, at Kulturministeriets Udviklingsfond nedlægges. Forslaget er en opfølgning på regeringens beslutninger vedrørende sanering af råd, nævn, udvalg og centre.
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Ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Nedlæggelse af Public Service
Rådet samt DR’s og TV 2’s centrale og regionale programråd og ophævelse af forpligtelse til at betale networking-afgift) (Feb II)
Forslaget betyder, at Public Service Rådet samt DR’s og TV 2’s centrale og regionale programråd nedlægges. Forslaget er en opfølgning på regeringens beslutninger vedrørende
sanering af råd, nævn, udvalg og centre. Forslaget betyder endvidere, at visse lokal-tvstationers forpligtelse til at betale networking-afgift til staten bortfalder.
Ændring af lov om offentlige arkiver m.v. (Mar II)
Lovforslaget fremsættes i henhold til arkivlovens § 41, hvorefter forslag til revision af loven fremsættes senest i folketingsåret 2001/2002. Der vil være tale om en generel revision
med særlig vægt på tilgængelighed. Forslaget omfattes af lovovervågning.
Ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Maj I)
Regeringen har til hensigt i foråret 2002 at indlede forhandlinger med partierne i Folketinget om en ny, flerårig mediepolitisk aftale. Det forventes, at der på baggrund af disse forhandlinger bliver behov for ændringer af radio- og fjernsynsloven.

MILJØMINISTEREN
Ændring af lov om miljøbeskyttelse (Certificering af mæglere m.v., der handler med
affald) (Jan I)
Forslaget indebærer, at der stilles krav om, at affaldsmæglere, -indsamlere og -forhandlere
for egen regning skal etablere et miljøstyringssystem ved grænseoverskridende handel med
affald. Samtidig stilles krav om, at alle affaldsproducenter og affaldsbehandlere forpligtes
til kun at anvende certificerede affaldsmæglere m.v.
Ændring af havmiljøloven (Jan II)
Lovforslaget skal bl.a. muliggøre ratificeringen af MARPOL-konventionens bestemmelser
om forebyggelse af luftforurening fra skibe samt et EU-direktiv om anmeldelse af skibes
affald.
Ændring af lov om planlægning (Jan II)
Forslaget gennemfører en række regelforenklinger på planområdet. Landzonekompetencen
overføres fra amtsrådene og Hovedstadens Udviklingsråd til kommunerne, og der sker
lempelser af landzonebestemmelserne, som giver ret til at opføre eller indrette en yderligere
bolig på en landbrugsejendom, når det sker som led i et generationsskifte eller til brug for
en medhjælper. Ændringerne giver også bedre muligheder for at udnytte overflødige landbrugsbygninger og at foretage tilbygninger og større ombygninger til eksisterende virksomheder i det åbne land. Endvidere foreslås ændrede regler om placering af gyllebeholdere på
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markerne. Endelig foreslås reglerne om planlægning til butiksformål ændret, således at
kommunernes kompetence som planmyndighed inden for byzonen bliver udvidet. Forslaget
omfattes af lovovervågning.
Forslaget indgår i regeringens 100-dages program.
Ændring af lov om miljø og genteknologi (Feb II)
Forslaget har især til formål at implementere direktiv nr. 2001/18/EC om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer. Der er tale om et omfattende direktiv, som indeholder en række væsentlige ændringer i forhold til det nugældende direktiv. Det drejer sig
bl.a. om en præcisering af forsigtighedsprincippets anvendelse, fælles principper for en
udvidet risikovurdering, obligatorisk tidsbegrænsning og overvågning første gang en markedsføringstilladelse gives og en udvidelse af hørings- og informationsforpligtelsen over
for offentligheden. Hovedparten af direktivets bestemmelser kan implementeres ved ændringer af bekendtgørelser, men en række bestemmelser vil forudsætte lovændringer.
Ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Feb II)
Der er tale om mindre justeringer af reglerne på området, herunder en nedsættelse af miljøbidragssatsen.
Lov om ophævelse af lov om Den Grønne Fond, lov om pulje til grøn beskæftigelse og
lov om støtte til forureningstruede vandindvindinger samt ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om Ørestaden m.v. (Feb II)
Forslaget betyder, at Den Grønne Fond, Den grønne Jobpulje, Vandrådet og Vandfonden,
Koordinationsudvalget for skibsrelaterede spørgsmål samt Ørestadsrådet nedlægges. Forslaget er en opfølgning på regeringens beslutninger vedrørende sanering af råd, nævn, udvalg og centre.

MINISTEREN FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION
Love om indfødsrets meddelelse
Ved de årlige love om indfødsrets meddelelse får et antal udenlandske statsborgere dansk
indfødsret.
Ændring af lov om integration af udlændinge i Danmark (Feb II)
Lovforslaget indebærer en ændring af integrationslovens regler om udarbejdelse af handlingsplaner i forbindelse med udlændinges deltagelse i introduktionsprogrammet.
Ændring af udlændingeloven med flere love (Ophævelse af de facto-status, stramning
af betingelserne for familiesammenføring) (Feb II)
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Lovforslaget har til formål at udmønte den del af regeringens udspil i henhold til regeringsgrundlaget på udlændingeområdet, som kræver ændringer af udlændingeloven m.v. Lovforslaget vil derfor bl.a. indebære, at de facto-flygtningebegrebet ophæves, at tidsubegrænset opholdstilladelse tidligst vil kunne opnås efter 7 år, at betingelserne for familiesammenføring strammes, og at der skabes en generel adgang for udlændingemyndighederne til at
videregive oplysninger om udlændinges opholdsgrundlag til kommunerne. Der vil også
kunne indgå forslag vedrørende uledsagede mindreårige asylansøgere.
Forslaget indgår i regeringens 100-dages program.
Ændring af indfødsretsloven (Ændring af erklæringsbestemmelserne vedrørende
nordiske statsborgere) (Mar I)
Formålet med lovforslaget er at tilpasse indfødsretsloven til en ny svensk statsborgerretslovgivning, som accepterer dobbelt statsborgerskab. Lovforslaget indebærer, at der indføres
krav om, at personer, som erhverver dansk indfødsret ved erklæring efter de særlige regler
for nordiske statsborgere, skal godtgøre, at de derved mister deres hidtidige statsborgerskab.
Lov om ophævelse af lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det
tidligere Jugoslavien (Jugoslaverloven) (Mar II)
Formålet med en ophævelse af jugoslaverloven er at sidestille asylansøgere fra BosnienHercegovina med asylansøgere fra andre lande. Det må således på nuværende tidspunkt
lægges til grund, at der ikke længere pågår krigshandlinger eller lignende uroligheder i
Bosnien-Hercegovina, som i sig selv kan begrunde, at Bosnien-Hercegovina med hensyn til
international beskyttelse skal indtage en særstilling i forhold til andre lande, som Danmark
modtager asylansøgere fra.
Ændring af udlændingeloven (Eurodac m.v.) (Mar II)
Lovforslaget forventes bl.a. at sikre, at Danmark kan tilknytte sig Eurodac-forordningen
om oprettelse af et fælles europæisk fingeraftrykssystem.

MINISTEREN FOR LIGESTILLING
Ændring af lov om ligestilling mellem kvinder og mænd (Nedlæggelse af Videnscenter
for Ligestilling) (Feb I)
Forslaget indebærer, at Videnscenter for Ligestilling nedlægges. Forslaget er en opfølgning
på regeringens beslutninger vedrørende sanering af råd, nævn, udvalg og centre. En del af
centrets opgaver vil blive overført til ligestillingsafdelingen under ministeren for ligestilling, der vil få mulighed for at iværksætte undersøgelser og aktiviteter.
Ministeren for ligestilling vil give Folketinget redegørelse om:
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•

Redegørelse om ligestilling (Mar I)

MINISTEREN FOR VIDENSKAB, TEKNOLOGI OG UDVIKLING
Ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. (Feb I)
Loven indeholder en bestemmelse om revision af loven i folketingsåret 2001/02. Forslaget
indebærer, at den egentlige revision af lovgivningen på området udskydes til folketingsåret
2002/2003.
Lov om fremtidig teknologi og erhvervsudvikling (Mar I)
Formålet med forslaget er at tilpasse lovgivningen til den gennemførte ressortfordeling mellem Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og Økonomi- og Erhvervsministeriet.
Lov om radiofrekvenser og teleinfrastruktur (Mar II)
Lovforslaget indeholder en sammenskrivning og justering af de eksisterende love om radiokommunikation og radiofrekvenser, offentlig mobilkommunikation og graveadgang og udnyttelse af master til radiokommunikationsformål. Formålet er at få en enklere og mere sammenhængende regulering, der kan sikre effektive og hurtigere beslutninger i forhold til navnlig administrationen af radiofrekvenser.
Forskningsministeren vil give Folketinget redegørelse om:
•

IT- og telepolitisk redegørelse (Netværksredegørelse) (Mar I)

SKATTEMINISTEREN
Lovforslag som led i regeringens 100-dages program:
Ændring af ligningsloven (Større skattefrihed ved udlejning af værelser) (Jan I)
Forslaget letter beskatningen ved udlejning af værelser.
Ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsfondsloven (Hjemme-pc-ordning samt
skattefrihed for arbejdsgiverbetalt datakommunikation) (Jan I)
Det foreslås at indføre en moderniseret hjemme-pc-ordning og skattefrihed for arbejdsgiverbetalt datakommunikation, når arbejdstageren via dataforbindelse har adgang til arbejdsstedets netværk.
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Ændring af skattestyrelsesloven og ligningsloven (Fuld omkostningsgodtgørelse i
skattesager m.v., som skatteyder vinder fuldt ud eller i overvejende grad eller som
videreføres af skattemyndighederne (Jan I)
Lovforslaget giver den borger eller virksomhed, som har vundet en skattesag, mulighed for
at få godtgjort udgifterne til sagkyndig bistand fuldt ud. Det gælder, når sagen vindes fuldt
ud eller i overvejende grad. Taber skatteyderen sagen, får denne – som i dag – godtgjort
udgifterne med 50 pct.
Ændring af ligningsloven (Skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger) (Feb I)
Det foreslås at indføre skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger.
Ændring af ejendomsværdiskatteloven (Indførelse af loft over ejendomsværdiskatten
og ejendomsværdiskat ved flytning) (Feb I)
Det foreslås at indføre et stop for stigninger i ejendomsværdiskatten, således at ejendomsværdiskatten ikke kan stige udover, hvad der fremgår af forskudsopgørelsen for 2002.
Hvis den reelle ejendomsværdiskat for 2002 er lavere, er det dette beløb, der udgør loftet.
Det foreslås endvidere, at der ikke skal betales dobbelt ejendomsværdiskat i forbindelse
med køb og salg af bolig.
Lovforslag som led i regeringens konkurrenceevnepakke, jf. regeringsgrundlaget og
100-dages programmet:
Lov om beskatning af rederivirksomhed (Tonnageskatteordning) (Feb I)
Bl.a. med henblik på at ligestille danske rederier med rederier i visse andre EU-lande foreslås en særlig skatteordning for rederivirksomheder, en såkaldt tonnageskatteordning, hvor
indkomst opgøres efter tonnage og ikke efter faktisk driftsresultat. Tonnageskatteordningen
skal være frivillig for rederierne.
Ændring af afskrivningsloven, aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven,
virksomhedsskatteloven, ligningsloven, personskatteloven og andre skattelove (Strukturtilpasninger m.v. og lempelse af tabs- og underskudsregler) (Feb I)
Der foreslås at fjerne en række barrierer for nødvendige strukturtilpasninger i erhvervslivet
samt at foretage en række nødvendige tekniske ændringer af erhvervslivets skatteregler.
Det foreslås endvidere at ophæve 5-års-begrænsningen for fremførsel af uudnyttede underskud og tab i en række skattelove. Forslaget vil omfatte underskud og tab, der opstår fra og
med indkomståret 2002.
Ændring af lov om merværdiafgift (Forhøjelse af momsregistreringsgrænsen, momsfritagelse for almennyttige foreninger samt lempelser i reglerne om momsafregning)
(Feb II)
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Det foreslås at forhøje den nuværende registreringsgrænse for moms på 20.000 kr. Forslaget indeholder desuden en momsfritagelse for idrætsforeninger og andre almennyttige foreninger.
For at lempe reglerne om momsafregning og dermed imødekomme erhvervslivets ønsker
foreslås det endvidere at forlænge fristen for momsangivelse og betaling for større virksomheder fra den 25. juli til den 10. august. Endelig foreslås grænsen for månedvis afregning hævet.
Ændring af ligningsloven og personskatteloven (Forsøgsordning med 150 pct. fradrag
for forskningsudgifter) (Feb II)
Det forslås som en forsøgsordning at give virksomhederne mulighed for at fradrage tilskud
til forskning ved offentlige institutioner med 150 pct. Herved gives erhvervslivet et incitament til at indgå i strategiske samarbejdsrelationer med universiteterne og øvrige forskningsinstitutioner.
Ændring af etableringskontoloven (Udvidelse af etableringskontoordningen) (Feb II)
Etableringskontoordningen foreslås udvidet for at forbedre mulighederne for opsparing til
etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed. Udvidelsen sker ved forhøjelse af beløbsog aldersgrænser, længere indskudsperiode og lempeligere efterbeskatning.
Ændring af kildeskatteloven (Lempelse af forskerskatten – afskaffelse af efterbeskatning) (Feb II)
Der foreslås en ændring af kildeskattelovens § 48 E, den såkaldte forskerskatteordning således, at efterbeskatningskravet generelt afskaffes. Det vil således være muligt for alle, der
har gjort brug af den særlige ordning, at forblive i Danmark permanent uden, at den engang
opnåede skattefordel skal tilbagebetales.
Ændring af kildeskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og andre skattelove (Succession for nære medarbejdere, aktier i
selskaber af finansiel karakter og forbedring af henstandordningen for goodwill –
generationsskifte) (Mar II)
Forslaget har til formål at nære medarbejdere får mulighed for på lige fod med familiemedlemmer at udskyde skatten ved overtagelse af en virksomhed. Forslaget har endvidere til
formål at lempe skatten af goodwill ved salg af virksomhed. Forslaget siger endelig på at
lempe beskatningen ved succession i selskaber, der i væsentligt omfang investerer i finansielle aktiver.
Ændring af ligningsloven (Forbedring af vilkårene for medarbejderaktieordninger)
(Apr II)
Det foreslås at lette beskatningen af aktier, aktiekøberetter og tegningsretter, der tildeles
medarbejdere.
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Øvrige lovgivningsinitiativer:
Ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, pensionsbeskatningsloven og
andre skattelove (Konsekvensændringer som følge af førtidspensionsreformen m.v.)
(Feb II)
Der er tale om konsekvensændringer af skattelovgivningen som følge af den i sidste folketingsår gennemførte førtidspensionsreform.
Ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (Ophævelse af afgift af
smøreolier, hydraulikolier og lign. og godtgørelse af genvundne benzindampe m.v.)
(Feb II)
Afgiften på smøreolier, hydraulikolier og lignende ophæves. Ophævelsen af afgiften er
nødvendig, da opkrævningen er i strid med EU’s mineraloliedirektiv. Herudover indføres
der en godtgørelse for genvundne benzindampe i forbindelse med dampretursystemer.
Dobbeltbeskatningsoverenskomster (Feb II)
Der fremsættes lovforslag om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster med Portugal og Slovenien samt Polen.
Ændring af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler og lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. og
ligningsloven (Skattestop, afgiftsnedsættelse for miljøvenlige motorcykler, afgiftsfritagelse for køreskolebusser, godtgørelse af registreringsafgift ved udførsel af biler og
motorcykler, ændrede regler for brugte biler m.v. samt ændret firmabilbeskatning af
varebiler) (Mar I)
Forslaget går ud på at indføre skattestop for vægtafgiften og den grønne ejerafgift, samt
fjernelse af ekstrareguleringen af registreringsafgiftens skalaknæk. Herudover foreslås en
række lempelser og forenklinger af vægtafgiften og registreringsafgiften. Endelig forslås en
ændret beskatning af varebiler, der bruges som firmabiler, således at behovet for kørebøger
formindskes. Forslaget skal ses i sammenhæng med regeringsgrundlaget.
Ændring af skattestyrelsesloven (Styrkelse af den kommunale skatteforvaltning m.v.)
(Mar I)
Formålet med forslaget er at styrke varetagelsen af ligningsopgaven ved, at der skabes bedre muligheder for etablering af samarbejder om løsning af ligningsopgaverne.
Ændring af lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier
(Ændringer som følge af ophævelse af dåseforbudet) (Mar II)
I forbindelse med regeringens tilkendegivelser om at det skal være muligt at markedsføre
øl og sodavand på dåser, vil der blive fremsat forslag om en ændring af emballageafgiftsloven, således at afgiften tilpasses den nye situation på emballageområdet.
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Ændring af vurderingsloven og skattestyrelsesloven (Forenkling og modernisering af
vurderingsorganisationer) (Mar II)
Det foreslås yderligere at forenkle og automatisere den offentlige ejendomsvurdering. Forslaget indebærer nedlæggelse af vurderingsrådene og skyldrådene og en overførsel af ansvaret for opgaven til told- og skatteregionerne.
Ændring af afskrivningsloven og ligningsloven (Udvidelse af adgangen for afskrivningsret på udgifter afholdt til kunstnerisk udsmykning, samt skattefrihed for visse
kunstnerlegater) (Mar II)
Det foreslås, at virksomheders kunstkøb bliver fradragsberettiget på lige fod med investeringer i installationer og bygninger for herved at fremme opkøbet af kunstværker og øge
efterspørgslen efter kunst. Hermed forbedres vilkårene for de skabende kunstnere samt
trivslen på arbejdspladsen via et godt miljø. Endvidere foreslås det at indføre skattefrihed
for visse kunstnerlegater. Forslaget skal ses i sammenhæng med regeringsgrundlaget.
Ændring af forskellige skattelove (Øresundsbeskatningen) (Mar II)
Med henblik på at fremme integrationen i Øresundsregionen foreslås det at fjerne skattemæssige barrierer, som hindrer udnyttelse af det potentiale, som er skabt i regionen ved
etablering af den faste forbindelse.
Ændring af visse energiafgiftslove og ændring af lov om afgift af mineralolieprodukter, lov om afgift af kuldioxid og lov om afgift af svovl (Hjælp til barmarksværker og små kraftvarmeanlæg og lettelser for erhvervslivet samt bedre miljø) (Mar II)
Der foreslås afgiftslettelser i forbindelse med regeringens hjælpepakke til barmarksværkerne. Ligeledes indeholder forslaget afgiftslettelser for virksomheder, der producerer mineraluld m.v. og for biobrændsler.

SOCIALMINISTEREN
Ændring af lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling (Jan I)
Loven er forudsat taget op til revision i folketingsåret 2001/2002. Det foreslås, at loven
bibeholdes i sin nuværende form.
Ændring af lov om individuel boligstøtte (Refusion for boliger til flygtninge) (Jan I)
Forslaget udvider den statslige refusion af kommunale udgifter i forbindelse med udlejning
af boliger til flygtninge til også at omfatte kommunalt ejede boliger. Forslaget er et led i
kommuneaftalerne for 2002.
Ændring af lov om social service (Forhøjelse af tilskud til høreapparater) (Jan II)
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Forslaget indebærer en forhøjelse af det eksisterende tilskud til høreapparatbehandling fra
3000 kr. til 5000 kr. pr. høreapparat. Forslaget skal ses i sammenhæng med indenrigs- og
sundhedsministerens forslag om ændring af lov om sygehusvæsenet.
Ændring af lov om social service (Revision af ledsageordningen) (Feb II)
Revisionsbestemmelsen i serviceloven foreslås ophævet, således at ledsageordningen efter
lovens §§ 31 og 78 gøres permanent.
Ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det
sociale område (Valgfrihed mellem offentlige og private leverandører af hjemmehjælp, større fleksibilitet, sikring af retskrav på hjemmehjælp, klageråd m.v.) (Feb
II)
Forslaget skal sikre større kvalitet i ældreplejen ved at sikre valgfrihed mellem offentlige
og private leverandører af hjemmehjælp; større fleksibilitet med hensyn til den ældres valg
af ydelser; og sikring af retskrav på hjemmehjælp, således at den ældre altid får den hjælp,
som der er krav på. Endvidere skal der foretages en revision af reglerne om klageråd. Endelig skal formuleringen af retssikkerhedslovens § 69 ændres, så det klart fremgår, at Ankestyrelsen og de sociale nævn kan efterprøve kommunale og amtskommunale skønsmæssige
afgørelser i samme omfang som domstolene. Forslaget indgår i regeringens 100-dages program.
Ændring af lov om social service (Tilskud til pasning af egne børn) (Feb II)
Formålet med lovforslaget er at indføre mulighed for tilskud til pasning af egne børn. Forslaget skal ses i sammenhæng med beskæftigelsesministerens forslag om ændring af reglerne om barselorlov. Forslaget indgår i regeringens 100-dages program.
Ændring af lov om social service (Ansættelse til pasning af nærtstående med handicap m.v.) (Feb II)
Forslaget indebærer mulighed for ansættelse med løn til pasning i hjemmet af nærtstående
med handicap m.v. Forslaget skal ses i sammenhæng med beskæftigelsesministerens forslag på området. Forslaget omfattes af lovovervågning.
Ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om social pension (Ændrede regler om
efterlevelseshjælp og pensionsudbetalingens ophør) (Feb II)
Formålet med forslaget er at ændre reglerne for udbetaling af efterlevelseshjælp og reglerne
om tilbagebetaling af forudbetalt pension.
Socialministeren vil give Folketinget redegørelse om:
•

Redegørelse om udviklingen i psykiatrien [Sammen med indenrigs- og sundhedsministeren] (Apr II)
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TRAFIKMINISTEREN
Ændring af lov om luftfart (Montreal-konventionen m.v.) (Feb II)
Forslaget vedrører Danmarks ratifikation af Montreal-konventionen om luftfartsselskabernes erstatningsansvar ved international lufttransport.
Ændring af lov om jernbanesikkerhed m.v. (Feb II)
Lovforslaget betyder, at der foretages en række tilpasninger og justeringer af reglerne på
området med henblik på en styrkelse af jernbanesikkerheden.
Lov om nedlæggelse af visse sporanlæg (Feb II)
Forslaget bemyndiger trafikministeren til at nedlægge havnebanen i Sønderborg og sidesporene ved Svendborg Station.
Lov om ophævelse af lov om oprettelse af et transportråd og ændring af lov om jernbanevirksomhed m.v. (Feb II)
Forslaget betyder, at Transportrådet og Jernbanerådet nedlægges. Forslaget er en opfølgning på regeringens beslutninger vedrørende sanering af råd, nævn, udvalg og centre.
Lov om etablering af S-togsdrift mellem København og Roskilde (Mar II)
Forslaget bemyndiger trafikministeren til at lade udføre de nødvendige anlæg med henblik
på at etablere S-togsdrift mellem København og Roskilde samt foretage de nødvendige
ekspropriationer.
Ændring af lov om buskørsel, lov om godskørsel og lov om den lokale og regionale
kollektive personbefordring (Mar II)
Med forslaget foretages en åbning af markedet for fjernbuskørsel. Som en opfølgning på
regeringens beslutninger vedrørende sanering af råd, nævn, udvalg og centre foretages der
endvidere en sammenlægning af Vejtransportrådet og Persontrafikrådet. Den del af forslaget, der vedrører fjernbuskørsel, omfattes af lovovervågning.

UDENRIGSMINISTEREN
Folketingsbeslutning om dansk militær deltagelse i en international sikkerhedstyrke i
Afghanistan (Jan I)
Folketingsbeslutning om tiltrædelse af Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem
De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side (Jan II)
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Folketingsbeslutning om tiltrædelse af Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem
De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken
Kroatien på den anden side (Feb II)
Lov om ændring af lov om udenrigstjenesten samt ændring af lov om internationalt
udviklingssamarbejde (Nedlæggelse af Udetillægsnævnet, Udenrigsministeriets Ejendomsnævn og Samarbejdsudvalget til Samordning af Bistandsarbejdet og det Kulturelle Samarbejde med Udviklingslandene (Feb II)
Forslaget fremsættes i forbindelse med nedlæggelse af Udetillægsnævnet, Udenrigsministeriets Ejendomsnævn og Samarbejdsudvalget til Samordning af Bistandsarbejdet og det
Kulturelle Samarbejde med Udviklingslandene (Det lange Udvalg). Forslaget er en opfølgning på regeringens beslutninger vedrørende sanering af råd, nævn, udvalg og centre.
Lov om sammenlægning af udenrigspolitiske forskningsinstitutioner (Feb II)
Forslaget betyder, at Dansk Udenrigspolitisk Institut, Center for Udviklingsforskning,
Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier, Center for Freds- og Konfliktforskning
og dele af bevillingen og aktiviteterne under Det Danske Center for Menneskerettigheder
sammenlægges til et nyt forsknings- , udrednings- og analyseinstitut vedrørende udenrigs-,
sikkerheds- og udviklingspolitik, holocaust og folkedrab samt menneskerettigheder. Forslaget er en opfølgning på regeringens beslutninger vedrørende sanering af råd, nævn, udvalg og centre.
Folketingsbeslutning om tiltrædelse af Euro-Middelhavsassocieringsaftalen mellem
De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side (Mar I)

Udenrigsministeren vil give Folketinget redegørelse om:
•

Redegørelse om OSCE (Maj II)

UNDERVISNINGSMINISTEREN
Lov om ophævelse af lov om daghøjskoler m.v. og lov om den fri ungdomsuddannelse
samt ændring af folkeoplysningsloven og andre love (Reform af daghøjskolerne,
ændrede tilskudsregler for folkeoplysning, afvikling af den fri ungdomsuddannelse,
betaling for aktiverede i uddannelse) (Jan II)
Det foreslås, at daghøjskoleloven ophæves, idet der samtidig i folkeoplysningsloven indsættes hjemmel for kommunalbestyrelser og amtsråd til at yde tilskud til daghøjskoler. Lov
om den fri ungdomsuddannelse foreslås ophævet og uddannelsen afviklet. Folkeoplysningsloven ændres, således at loftet for det kommunale tilskud nedsættes og der gives mulighed for at differentiere tilskuddet og støtte prioriterede fag. Forslaget er bl.a. et led i finansloven for 2002.

25

Ændring af lov om bestyrelse for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering og om
efteruddannelsesudvalg samt andre love (Omlægning af den finansieringsmæssige
styring af den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse) (Jan II)
Forslaget indebærer bl.a. en ophævelse af adgangen til gennem udskrivning af arbejdsgiverbidrag at finansiere udgifter udover statstilskuddet. Forslaget indebærer også bl.a. ændringer vedrørende den økonomiske styring på området, herunder adgang til at indføre deltagerbetaling. Forslaget er bl.a. et led i finansloven for 2002.
Ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (Forenkling vedrørende uddannelsesråd og -udvalg) (Feb I)
Lovforslaget betyder, at Ungdomsskolerådet nedlægges, og at Folkeskolerådet med en
ændret sammensætning og under et nyt navn får til opgave at rådgive om anliggender vedrørende både folkeskolen og ungdomsskolen. Forslaget omfatter tillige, at Gymnasierådet,
Hf-rådet, hhx-udvalget og htx-udvalget nedlægges samtidig med, at rådgivningen for disse
uddannelsesområder samles i et nyt fælles rådgivningsorgan: Rådet for de Gymnasiale Uddannelser. De erhvervsgymnasiale uddannelser udtages af Erhvervsuddannelsesrådets ressort, og DA og LO får hvert et medlem i det gymnasiale råd efter samme model som i Folkeskolerådet. Seminarierådet for Læreruddannelsen og Seminarierådet for Pædagoguddannelsen nedlægges, og rådgivningsopgaven overføres til Rådet for Mellemlange Videregående Uddannelser. Forslaget er en opfølgning på regeringens beslutninger vedrørende sanering af råd, nævn, udvalg og centre.
Ændring af lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. (Feb
II)
Forslaget indebærer en styrkelse af Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelsers
rolle i forbindelse med vurderingen og anerkendelsen af udlændinges medbragte kvalifikationer m.v. Forslaget er et led i regeringens integrations- og udlændingeudspil.
Ændring af folkeskoleloven (Begrænsning af kommunernes pligt til modersmålsundervisning og udvidelse af sprogstimuleringstilbud) (Feb II)
Forslaget er et led i regeringens 100-dages program.
Ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Krav til undervisningen og
styrkelse af tilsynet med skolerne) (Feb II)
Forslaget indebærer, at det bliver et lovkrav, at frie grundskoler skal forberede eleverne til
at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Forslaget styrker også tilsynet med undervisningen på de frie grundskoler. Forslaget er et led i regeringens integrations- og udlændingeudspil.
Ændring af visse institutionslove (Forenkling af tilskudsbetingelser) (Feb II)
Der er tale om en forenkling af bestemmelserne om tilskud samt reglerne for betaling for
uddannelse i forbindelse med aktivering på nogle af Undervisningsministeriets lovområder.

26

Ændring af lov om Statens Uddannelsesstøtte (Den Internationale Brigade m.v.) (Feb
II)
Loven vedrører bl.a. en forhøjelse af fribeløbet d.v.s. det beløb, de studerende må tjene ved
siden af deres SU, for studerende, der får udbetalt godtgørelse og bonus, fordi de har indgået kontrakt med forsvaret om deltagelse i opgaver i udlandet.
Ændring af lov om erhvervsskoler og lov om arbejdsmarkedsuddannelsescentre
(Forenkling af regel- og tilskudsgrundlaget på AMU-området og erhvervsskoleområdet) (Mar II)
Lovforslaget indebærer en omfattende forenkling af regel- og tilskudsgrundlaget på AMU
og erhvervsskoleområderne til et et-strenget system med én samlet institutionslov og med
ét tilskudssystem. Forslaget vil bl.a. understøtte en fastholdelse af lokale og regionale uddannelsessteder ved at skabe større og mere bæredygtige institutioner, der er mindre sårbare over for ændringer i søgningen og stærkere med hensyn til faglig kvalitet og udvikling.
Forslaget omfattes af lovovervågning.
Ændring af forskellige uddannelseslove med henblik på øget gennemsigtighed og
åbenhed i uddannelsessektoren (Mar II)
Forslaget skal sikre højere kvalitet i uddannelsessystemet ved øget gennemsigtighed og
åbenhed. Med forslaget sikres let tilgængelig relevant information om indhold, kvalitet og
niveau af givne uddannelsestilbud, herunder ophævelse af forbuddet mod offentliggørelse
af karakterer i det almene gymnasium og hf. Forslaget omfattes af lovovervågning.
Ændring af lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende uddannelsesinstitutioner for videregående uddannelser m.v. (selvejeloven) samt ophævelse
af lov om Danmarks Forvaltningshøjskole og lov om Skovskolen) (Mar II)
Forslaget formål er at styrke frivillighedsprincippet i CVU-lovgivningen. Endvidere foreslås Danmarks Forvaltningshøjskole og Skovskolen, der er overført til Undervisningsministeriet, omfattet af selvejeloven.

ØKONOMI- og ERHVERVSMINISTEREN
Ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. og lov om
andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Forøgelse af andelsboligkvoten og
ændring af finansieringen) (Jan I)
Forslaget indebærer, at kvoten til støttede private andelsboliger forhøjes fra 1000 til 1800
årligt, samt at støtten omlægges til et engangstilskud og reduceres fra ca. 17 % til 10 % af
anskaffelsessummen. Omlægningen betyder også mere fleksibilitet i finansieringen for
andelsboligforeninger. Forslaget skal ses i sammenhæng med regeringsgrundlaget.
Lov om Maritime Uddannelser (Jan II)
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Formålet med lovforslaget er at modernisere og samle reglerne for de maritime uddannelser
i én lov. Lovforslaget er en opfølgning på den omstrukturering af søfartsskolerne, der blev
gennemført primo 2001.
Ændring af lov om banker og sparekasser, lov om forsikringsvirksomhed og realkreditloven (Afskaffelse af offentlige repræsentanter) (Jan II)
Lovforslaget afskaffer ordningen med offentlige repræsentanter i bestyrelser for danske
finansielle virksomheder, der i takt med den større åbenhed og gennemsigtighed på markederne har udlevet sit formål. Forslaget indgår i regeringens 100-dages program.
Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk
handel (Jan II)
Forslaget har til formål at sikre fri bevægelighed af informationstjenester, bl.a. salg af varer
via Internettet. Forslaget gennemfører direktiv 2000/31/EF om elektronisk handel.
Ændring af sømandsloven og lov om sikkerhed til søs (Søfarendes hviletid m.v., indberetningspligt, anløbsforbud, lastning og losning af bulkskibe samt hjemmel for betaling for syn på visse skibe) (Feb I)
Forslaget giver hjemmel til at implementere fem EU-direktiver på søfartsområdet. Det drejer sig om regler om arbejdstid/hviletid for søfarende og fiskere, skærpede regler om havnestatskontrol af udenlandske skibe og regler om øget sikkerhed ved lastning og losning af
bulkskibe. Herudover skaber forslaget hjemmel til at tage betaling for visse lovpligtige
tilsyn på visse typer af skibe svarende til et niveau i lande, som vi normalt sammenligner os
med.
Lov om ophævelse af lov om erhvervsservice (Feb I)
Lovforslaget har til formål at ophæve lov om erhvervsservice, som trådte i kraft i januar
2000, og som har gyldighed til 31. december 2002. Det skønnes, at ordningen på nuværende tidspunkt er så veletableret, at der ikke er behov for lovgivning på området. Forslaget
indgår i finanslovforslaget for 2002.
Forslag til ændring af hjemmeserviceloven (Bortfald af ydelser og nedsættelse af tilskudsprocent) (Feb I)
Der er tale om en ændring af hjemmeserviceloven, som vil mindske statens udgifter til
ordningen. Forslaget indebærer, at tilskuddet til rengøring reduceres fra 50% til 40%, og at
tilskuddet til de resterende former for hjemmeservice bortfalder. Forslaget indgår i finanslovforslaget for 2002.
Lov om færøsk ansættelse af personalet ved Søfartsstyrelsens regionskontor i Thorshavn (Feb II)
Lovforslaget vedrører de ansattes forhold på Søfartsstyrelsens regionskontor i Thorshavn i
forbindelse med, at sagsområdet sikkerhed til søs overføres til Færøernes Landsstyre. Lov-
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forslaget er en konsekvens af en aftale, der blev indgået den 30. oktober 2001 mellem den
danske regering og Færøernes Landsstyre.
Ændring af lov om almene boliger og støttede private andelsboliger og lov om boliger
for ældre og personer med handicap (Bedre vilkår for selvejende ældreboliginstitutioner og frit valg af plejebolig m.v.) (Feb II)
Lovforslaget udmønter sammen med L 29 om nedsættelse af den kommunale grundkapital
B 76 om bedre vilkår for selvejende ældreboliginstitutioner og selvejende plejecentre. Lovforslaget indebærer, at visse selvejende ældreboliginsitutioner i perioden 2002-2005 kan
opføre og ombygge ældreboliger m.v. efter differentierede finansieringsregler. Lovforslaget
indebærer endvidere ændringer af reglerne om kommunal anvisningsret til selvejende almene ældreboliger. Forslaget indebærer endelig, at ældre, der visiteres til en plejebolig
eller en plejehjemsplads, får ret til frit at vælge plejebolig eller plejehjem. Dette betyder, at
ældre frit kan vælge plejeboliger eller plejehjem i andre kommuner, og at ægtepar, samlevende og registrerede partnere kan visiteres som par og ikke enkeltpersoner. Denne del af
lovforslaget indgår i regeringens 100-dages program.
Ændring af lov om VækstFonden (Feb II)
Formålet med lovændringen er bl.a. at give VækstFonden større fleksibilitet til en flerårig
planlægningshorisont for lånegarantiordningen ved at give fonden mulighed for at anvende
en del af egenkapitalen til dækning af budgetterede tab på lånegarantier.
Ændring af lov om elforsyning og visse andre energilove (Feb II)
Lovforslaget har til formål at fastsætte regler om udjævning af omkostninger til produktionskapacitet til sikring af elforsyningssikkerheden og regler, som skal reducere risikoen for
sammenbrud i elforsyningen. Forslaget skal endvidere følge op på politiske drøftelser om
de økonomiske vilkår for elproduktion på vedvarende energikilder og tilpasse rammerne
for energiberedskabet bl.a. i forbindelse med indsatsen mod terrorvirksomhed.
Lov om nedlæggelse af visse råd og nævn på erhvervsområdet (Feb II)
Forslaget betyder, at Fragtskibsudvalget, Revisornævnet, Ejendomsomsætningsnævnet,
Forsikringsmæglerudvalget og Eksamenskommissionerne for navigatør- og maskinmesteruddannelserne nedlægges. Forslaget er en opfølgning på regeringens beslutninger vedrørende sanering af råd, nævn, udvalg og centre.
Lov om nedlæggelse af visse råd, nævn og puljer på bygge- og boligområdet (Feb II)
Forslaget betyder, at Byggeriets Udviklingsråd nedlægges, og at visse bestemmelser om
særskilte puljer i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. ophæves.
Forslaget er en opfølgning på regeringens beslutninger vedrørende sanering af råd, nævn,
udvalg og centre.
Lov om ophævelse af lov erhvervsudvikling og forslag til lov om ændring af lov om
erhvervsfremme (Mar I)
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Formålet med forslaget er at forenkle rådsstrukturen og give hjemmel til privatisering af
DANAK. Forslaget er tilpasset til den gennemførte ressortfordeling mellem Ministeriet for
Videnskab, Teknologi og Udvikling og Økonomi- og Erhvervsministeriet.
Ændring af lov om byfornyelse (Bedre muligheder for ejere til at opnå omprioriteringsgevinster) (Mar I)
Formålet med forslaget er at reducere kapitaludgifterne og dermed reducere den statslige
støtte til låneydelsen ved at give ejerne et incitament til at gennemføre omprioriteringer af
eksisterende nominallån til værdiforøgende forbedringsudgifter.
Ændring af lov om anvendelsen af visse af De europæiske Fællesskabers retsakter om
økonomiske forbindelser til tredjelande (Mar I)
Lovforslaget har til formål at give mulighed for at straffe groft uagtsomme overtrædelser af
eksportkontrolreglerne. I dag kan udelukkende forsætlige overtrædelser af lovgivningen
straffes. Forslaget er en del af regeringens lovgivning vedrørende bekæmpelse af terrorisme.
Ændring af værdipapirhandelsloven (Mar II)
Lovforslaget foreslår etablering af et insiderregister, der skal øge gennemsigtigheden på
værdipapirmarkedet. Forslaget indebærer også en skærpelse af insiderreglerne, så de omfatter handel med unoterede investeringsforeninger. Desuden integreres forbrugerhensyn i
værdipapirhandelsloven, og det foreslås at indsætte en forbrugerrepræsentant i Fondsrådet.
Endvidere foreslås en præcisering af kompetencen på værdipapirområdet, således at Fondsrådet overtager den formelle myndighedsudøvelse fra Københavns Fondsbørs A/S. Endvidere præciseres kompetenceforholdet mellem Fondsrådet og Forbrugerombudsmanden.
Forslaget er en del af en finansiel lovpakke, der også omfatter det næstfølgende lovforslag.
Ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre finansielle love samt
ændring af lov om skibskreditfond (Mar II)
Som led i den igangværende harmonisering af den finansielle lovgivning medfører lovforslaget en sammenlægning af firmapensionskasseloven og lov om forsikringsvirksomhed.
Herudover giver lovforslaget pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber
mulighed for anvendelse af et nyt kapitalinstrument, og der foreslås en klarere
bidragsstruktur til Finanstilsynet. Der sker endvidere præciseringer af reglerne om de
finansielle virksomheders udøvelse af god skik, reglerne om administrationsboer på
forsikringsområdet samt reglerne om værdiansættelsesnævn. Hertil kommer, at
kompetenceforholdet mellem Det Finansielle Virksomhedsråd og Forbrugerombudsmanden præciseres. Lovforslaget giver endvidere ejere af obligationer udstedt af Skibskreditfonden fortrinsstilling frem for almindelige kreditorer i forbindelse med konkurs.
Forslaget er en del af en finansiel lovpakke, der også omfatter det ovenfor anførte
lovforslag.
Ændring af konkurrenceloven (Mar II)
Lovforslaget styrker muligheden for at gribe ind over for konkurrencebegrænsninger i den
offentlige sektor. Herudover hæver forslaget bøderne for overtrædelser af konkurrencelo-
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ven til et niveau, som sikrer, at sanktionerne står mål med den mulige fortjeneste ved overtrædelse af loven. Endelig sker der nogle mere tekniske ændringer, der forbedrer eller klargør Konkurrencestyrelsens efterforskningsmuligheder.
Lov om fremme af privat udlejningsbyggeri (Apr II)
Forslaget skal fremme incitamenterne for byggeri af private udlejningsboliger. Forslaget
skal ses i sammenhæng med regeringsgrundlaget.
Økonomiministeren vil give Folketinget redegørelse om:
•

Redegørelse om udflytning af statslige arbejdspladser (Maj I)
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