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FORORD 
 
Statsministerens redegørelse i henhold til Grundlovens § 38 afgives i en mundtlig og en 
skriftlig del. 
 
I denne skriftlige del af redegørelsen gives en kortfattet omtale af de lovforslag og forslag 
til folketingsbeslutning, som regeringen ved begyndelsen af det nye folketingsår forventer 
at fremsætte i løbet af folketingsåret. Denne del af redegørelsen indeholder endvidere op-
lysninger om ministerredegørelser til Folketinget. 
 

xxx 
 
Der er tale om et omfattende og ambitiøst lovprogram med væsentlig lovgivning på bl.a. 
erhvervs-, rets- og udlændinge-, miljø-, social- og sundhedsområdet. 
 
Herudover følger lovprogrammet op på en række af de reformer, der er omtalt i regerings-
grundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011, af bl.a. førtidspension og 
fleksjob, folkeskole og tidligere færdiggørelse af uddannelserne. 
 

xxx 
 
Jeg ser frem til et godt samarbejde med Folketingets partier om det kommende folketings-
års lovgivning. 
 
 
 
 
 
Helle Thorning-Schmidt 
Statsminister 
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BESKÆFTIGELSESMINISTEREN 
 
Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og flere 
andre love (Reform af førtidspension og fleksjob)  (Okt II) 
 
Lovforslaget følger op på aftalen om en reform af førtidspension og fleksjob fra juni 2012 
samt på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen fra oktober 2011”. 
 
Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Su-
spension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og mang-
lende ret til refusion af kontanthjælp)  (Okt II) 
 
Forslaget indebærer en 2-årig suspension af reglerne om 100 pct. kommunal finansiering af 
udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp, hvis tilbud om aktivering og sam-
taler ikke gennemføres rettidigt (strafrefusion). Forslaget følger op på aftalen om kommu-
nernes økonomi for 2013. 
 
Ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Begrænsning af arbejdsgiverens krimi-
nalretlige ansvar og skærpelse af det kriminalretlige ansvar, indførelse af koordina-
toruddannelse m.v.)  (Okt II) 
 
Lovforslaget vedrører bl.a. ændringer af det kriminalretlige ansvar i forbindelse med ar-
bejdsulykker samt indførelse af en arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- 
og sundhedsarbejdet. 
                                                                                                                                                                         
Lov om indretning m.v. af visse produkter  (Nov I) 
 
Forslaget vedrører indretningen af maskiner, elevatorer, tekniske hjælpemidler m.v., hvor 
reguleringen er baseret på en række EU-direktiver og forordninger. Reguleringen er hidtil 
sket i arbejdsmiljøloven, men det skønnes mest hensigtsmæssigt, at reglerne fastsættes i 
nærværende selvstændige lov. 
 
Ændring af lov om Forebyggelsesfonden  (Nov II) 
 
Forslaget indebærer bl.a., at fondens formål gøres bredere og mere fleksibel i forhold til 
fremtidige arbejdsmarkedsrettede indsatser og initiativer. Fonden vil bl.a. have fokus på at 
mindske nedslidningen på arbejdsmarkedet, at give flere seniorer et arbejdsliv, der gør at 
de får lyst til at blive længere tid på arbejdsmarkedet samt at styrke inklusionen på ar-
bejdsmarkedet. Fondens navn ændres til Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Forsla-
get følger op på aftalerne om finansloven for 2012 og beskæftigelsesministerens udspil ”Et 
godt og langt arbejdsliv for alle ” fra august 2012.    
 
Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Sænkning af driftsloftet)  (Nov II) 
 
Forslaget indebærer en sænkning af driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter. 
Forslaget forventes at medføre en reduktion af driftsudgifterne til aktivering og forudsættes 
at finansiere initiativer i ungepakken og puljen til uddannelsesløft for ledige og indsats for 
dagpengemodtagere sidst i dagpengeperioden, jf. ”Aftale om en særlig indsats for ledige, 
som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge” fra august 2012. 
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Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om digital indberetningsløs-
ning til brug for anmeldelse af sygefravær m.v. (Digitalisering af virksomheders refu-
sionsanmodninger)  (Nov II) 
 
Lovforslaget indebærer, at det gøres obligatorisk for kommuner og virksomheder at anmo-
de digitalt om refusionskrav for løntilskud og fleksjob. Lovforslaget er et led i den fælles-
offentlige digitaliseringsstrategi. 
 
Ændring af ligebehandlingsloven  (Dec I) 
 
Forslaget gennemfører EU-direktiv 2012/18/EU om forældreorlov. Forslaget indebærer 
bl.a., at beskyttelsen omfatter alle former for mindre gunstig behandling som følge af an-
søgning om forældreorlov og ikke – som i dag – alene lovstridige afskedigelser. Forslaget 
præciserer endvidere, at forældre har ret til at bede om ændrede arbejdsforhold ved tilba-
gevenden til arbejde efter orlov, og at arbejdsgiveren skal besvare sådanne anmodninger. 
 
Lov om vikarers ansættelsesforhold  (Dec I) 
 
Forslaget gennemfører EU-direktiv 2008/104/EF om vikararbejde, der har til formål at 
beskytte lønmodtagere, som udsendes af et vikarbureau til at arbejde midlertidigt i en virk-
somhed.  
 
Ændring af lov om arbejdsmiljø og om ophævelse af lov om arbejdsmiljøcertifikat til 
virksomheder (Psykisk arbejdsmiljø, obligatorisk digital kommunikation, overførelse 
af certifikatreglerne til arbejdsmiljølovgivningen m.v.)  (Jan I) 
 
Lovforslaget præciserer, at loven omfatter både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. 
Desuden indeholder forslaget hjemmel til obligatorisk digital kommunikation på arbejds-
miljøområdet samt regelforenkling ved overførelse af reglerne om arbejdsmiljøcertifikat til 
arbejdsmiljølovgivningen. Endelig indeholder forslaget en række mindre strafferetlige og 
ordensmæssige justeringer samt præcisering af en hjemmel til opkrævning af gebyr. 
 
Lov om barseludligning for selvstændige  (Feb II) 
 
Forslaget vedrører en obligatorisk barselsudligningsordning for selvstændige. Forslaget 
følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011. 
 
Ændring af ligelønsloven (Udbygning af de kønsopdelte lønstatistikker)  (Feb II) 
 
Lovforslaget vedrører en udbygning af de kønsopdelte lønstatistikker. Forslaget følger op 
på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011. 
 
Lovgivning vedrørende et nyt refusionssystem  (Feb II) 
 
Der kan blive tale om at fremsætte lovforslag vedrørende en omlægning af den statslige 
refusion for de kommunale forsørgelsesudgifter med henblik på at begrænse længereva-
rende offentlig forsørgelse og fokusere på tilbagevenden til beskæftigelse. Forslaget skal 
ses i sammenhæng med aftalen om kommunernes økonomi for 2013. 
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Lovgivning vedrørende varighedsbegrænsningen på sygedagpengeområdet  (Feb II) 
 
Der er igangsat et udvalgsarbejde vedrørende en ophævelse af varighedsbegrænsningen på 
sygedagpenge og en styrkelse af den aktive indsats over for sygedagpengemodtagere. Der 
kan på denne baggrund blive tale om at fremsætte lovforslag på området. Forslaget følger 
op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011. 
 
Lovgivning vedrørende en kontanthjælpsreform  (Mar II) 
 
Lovforslaget vil følge op på regeringens kommende udspil vedrørende en kontant-
hjælpsreform. Forslaget følger også op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sam-
men” fra oktober 2011. 
 
 
 
BØRNE- OG UNDERVISNINGSMINISTEREN 
 
Ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve)  (Okt II) 
 
Forslaget vedrører indførelse af en ny fællesfaglig naturfagsprøve i fagene fysik/kemi, geo-
grafi og biologi i 9. klasse som erstatning for den eksisterende bundne prøve i fysik/kemi. 
Prøven vil blive tilrettelagt som en gruppeprøve. Lovforslaget følger op på anbefalinger fra 
Arbejdsgruppen om alternative prøveformer og regeringens beslutning om at genindføre 
gruppeprøver.  
 
Ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) 
(Ophævelse af kommunal pligt til at udarbejde en plan for sprogvurdering m.v.)  
(Okt II) 
 
Forslaget ophæver kommunalbestyrelsens pligt til at udarbejde og offentliggøre en plan for 
kommunens mål og rammer for arbejdet med sprogvurderinger og sprogstimulering for 
børn i dagtilbudsalderen og i indskolingen. Forslaget er et led i regeringens forenklingsind-
sats og indgår i aftalen om kommunernes økonomi for 2013. 
 
Ændring af forskellige institutions- og uddannelseslove m.v. (Adgang til delegation af 
kompetence og fastsættelse af klageadgang m.v.)  (Nov I) 
 
Lovforslaget indebærer bl.a., at børne- og undervisningsministeren får adgang til at delege-
re kompetence til en anden statslig myndighed og i forbindelse hermed afskære kla-
geadgangen over de afgørelser, som myndigheden træffer i medfør af delegationen. Lov-
forslaget følger op på den ressortafgræsning af undervisningsområdet, der har fundet sted 
mellem henholdsvis Ministeriet for Børn og Undervisning og Ministeriet for Forskning, 
Innovation og Videregående Uddannelser.  
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Ændring af lovgivningen om de frie skoler (Inklusion af elever med særlige behov i 
den almindelige undervisning)  (Nov I) 
 
Forslaget indebærer især en omlægning af tilskuddene til de frie skoler med henblik på 
inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning. Forslaget skal ses i 
sammenhæng med den generelle lovgivning om inklusion fra folketingsåret 2011/12.   
 
Ændring af lov om folkeskolen (Kvalifikationskrav til lærerpersonalet m.v. i dagbe-
handlingstilbud og anbringelsessteder)  (Nov II) 
 
Forslaget indebærer bl.a., at der fastsættes kvalifikationskrav til lærerpersonalet, der vare-
tager specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Forslaget skal ses 
i sammenhæng med aftalerne om kommunernes økonomi for 2012 og 2013.  
 
Ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion (Finansieringsomlægning)  (Nov II) 
 
Forslaget indebærer en finansieringsomlægning af Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER), 
således at arbejdsgiverne fremover afholder udgifterne til skolepraktikydelse (pr. 1. januar 
2013) og til VEU-godtgørelse (pr. 1. januar 2014). Arbejdsgiverne vil hermed fremover 
løfte en større del af udgifterne ved de erhvervsrettede grund- og voksenuddannelser. For-
slaget omfatter også en afvikling af den nuværende præmie- og bonusordning for praktik-
pladsaftaler. Afviklingen skal ses i lyset af, at virkningen af ordningen er aftaget samtidig 
med, at den er administrativ tung og dyr. Forslaget indebærer endelig, at AER ændrer navn 
til AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Forslaget indgår i forslaget til finanslov for 
2013.  
 
Lovgivning vedrørende opfølgning på ungepakke II  (Nov II) 
 
Der er gennemført en evaluering af ungepakke II, der er afsluttet i september 2012. Der 
kan på baggrund af evalueringen og prioriteringerne på finansloven for 2013 blive tale om 
lovgivning på området. 
 
Ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (Opfølgning på 
revisionsbestemmelse)  (Dec I) 
     
Forslaget indebærer justeringer af uddannelsens rammer bl.a. med henblik på at opnå en 
mere hensigtsmæssig tilrettelæggelse og styrkelse af kommunernes styrings- og priorite-
ringsmuligheder. Forslaget følger op på gennemførte evalueringer samt en revisionsbe-
stemmelse i loven. 
 
Ændring af lov om folkeskolen (Internationale grundskoletilbud i kommunalt regi)  
(Dec I) 
 
Forslaget giver kommunerne mulighed for at oprette dels internationale linjer på eksiste-
rende folkeskoler og dels fritstående kommunale internationale grundskoler. Forslaget har 
bl.a. til formål at give kommunerne mulighed for at tiltrække kvalificeret udenlandsk ar-
bejdskraft. Forslaget skal ses i sammenhæng med aftalerne om kommunernes økonomi for 
2012 og 2013. 
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Ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksen-
uddannelse m.v. og lov om folkeskolen (Europaskole)  (Jan I) 
 
Forslaget indebærer, at børne- og undervisningsministeren kan godkende, at Københavns 
Kommune i tilknytning til Sankt Annæ Gymnasium opretter og driver en Europaskole. 
Forslaget indebærer endvidere, at Ministeriet for Børn og Undervisning kan give tilskud til 
Europaskolens gymnasiedel svarende til et tilskud, der gives til stx på andre gymnasier, 
herunder tilskud til specialpædagogisk støtte. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget 
”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011. 
 
Ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksen-
uddannelse m.v. (Opfølgning på analyse af fordelingsudvalgenes rolle og praksis)  
(Jan I) 
 
Regionsrådenes fordelingsudvalg koordinerer fordelingen af elever og kursister mellem de 
enkelte institutioner. Der er på baggrund af aftalen mellem regeringen og EL om udmønt-
ning af et fleksibelt klasseloft på 28 i klasserne i de gymnasiale uddannelser igangsat en 
analyse af fordelingsudvalgenes rolle og praksis. Der vil på denne baggrund kunne blive 
behov for lovændringer på området. 
 
Lov om en fleksuddannelse  (Feb II) 
 
Lovforslaget indebærer, at der oprettes en fleksibel ungdomsuddannelse, der kombinerer 
undervisningselementer fra eksisterende uddannelser. Uddannelsen vil henvende sig til 
unge, der ikke har forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller en gym-
nasial uddannelse. Uddannelsen skal være et selvstændigt uddannelsestilbud, som fører 
frem til erhvervskompetence. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der 
står sammen” fra oktober 2011. 
 
Ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.  (Opfølgning på AMU-
kulegravning m.v.)  (Feb II) 
 
Forslaget vedrører bl.a. initiativer som opfølgning på AMU-kulegravningen, herunder 
skærpet mulighed for at kunne tilbagekalde godkendelse til at udbyde arbejdsmarkedsud-
dannelser og mulighed for at kunne fastsætte vilkår for udbudsgodkendelser i forbindelse 
med tilsyn. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra 
oktober 2011.  
 
Ændring af en række love på uddannelsesområdet (Harmonisering af klageadgangen 
på de gymnasiale uddannelser med andre uddannelser samt justering af uddannel-
serne som led i udviklingsplan)  (Feb II) 
 
Lovforslaget indebærer, at klageadgangen på det gymnasiale uddannelsesområde bliver 
harmoniseret med andre uddannelsesområder, således at klageadgangen til ministeriet bli-
ver begrænset til retlige spørgsmål. Forslaget indeholder endvidere justeringer som led i en 
samlet udviklingsplan for de gymnasiale uddannelser, herunder ændringer af Rådet for de 
Gymnasiale Uddannelser.  
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Lovgivning vedrørende reform af folkeskolen  (Mar II) 
 
Lovgivningen vedrører en reform af folkeskolen. Reformen skal bidrage til forbedringer af 
alle elevers faglige niveau med særlig fokus på dansk og matematik. Lovforslaget følger 
op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011.  
 
 
 
ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 
 
Ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og 
styrket offentligt tilsyn med revisorer m.v.)  (Okt I) 
 
Forslaget vedrører en særlig erklæringsstandard for mindre virksomheder med henblik på 
at lette byrderne for virksomhederne. Denne del af forslaget følger op på regeringsgrundla-
get ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011 og indgår i regeringens handlingsplan 
for enklere regler fra marts 2012. Forslaget vedrører også bl.a. i lyset af EU-reglerne på 
området en styrkelse af kvalitetskontrollen med revisionsvirksomheder, der reviderer virk-
somheder af offentlig interesse f.eks. børsnoterede og finansielle virksomheder. 
 
Ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. 
(Obligatorisk digital kommunikation og tilpasninger som følge af ressortoverførsel 
m.v.)  (Okt I)  
 
Forslaget vedrører især digital kommunikation på Erhvervs- og Vækstministeriets område 
samt på Økonomi- og Indenrigsministeriets område for så vidt angår indberetninger til 
Danmarks Statistik. Forslaget følger op på regeringens digitale strategi fra oktober 2012. 
 
Ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og forskellige andre love (Indførelse af 
regler om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning i det øverste le-
delsesorgan samt for afrapportering herom)  (Okt I) 
 
Formålet med forslaget er at få flere kvinder ind i ledelsen i de største virksomheder i 
Danmark. Forslaget indebærer, at virksomhederne skal opstille måltal for andelen af det 
underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan samt udarbejde en politik for at øge 
andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens ledelsesniveauer generelt. Virk-
somhederne skal herefter årligt redegøre for status for opfyldelsen af måltal og for sin poli-
tik i årsrapporten. Forslaget skal ses i sammenhæng med lovforslaget fra ministeren for 
ligestilling og kirke om kvinder i ledelse. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et 
Danmark, der står sammen” fra oktober 2011. 
 
Ændring af lov om Vækstfonden (Vækstfondens bestyrelsessammensætning og kapi-
talforvalterrolle)  (Okt I) 
 
Forslaget indebærer bl.a., at Vækstfonden får adgang til at udføre tjenesteydelser, herunder 
kapitalforvaltning, at bestyrelsessammensætningen ændres med henblik på at sikre en pro-
fessionalisering af bestyrelsen, og at der sker en forenkling af reglerne om udpegning af 
bestyrelsesmedlemmer. Forslaget skal ses i sammenhæng med den styrkelse af Vækstfon-
den, der er sket i de senere år bl.a. med udvidelsen af vækstkautionsordningen, rollen som 
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sekretariat for Dansk Vækstkapital og senest Vækstfondens mulighed for at kunne optage 
lån for at kunne tilbyde ansvarlige lån samt regeringens forslag om, at Vækstfonden skal 
kunne yde efterstillede lån. Endelig foreslås en række præciseringer af lovteksten, herun-
der i forhold til den EU-retlige lovgivning. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et 
Danmark, der står sammen” fra oktober 2011 og ”Udviklingspakken” fra marts 2012. 
 
Ændring af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kon-
trakter (tilbudsloven) og lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige 
myndigheder og kommuner og regioners deltagelse i selskaber (Lempelse af annonce-
ringspligten samt styrket mulighed for kommuner og regioners deltagelse i selskaber)  
(Okt I) 
 
Forslaget vedrører en lempelse af annonceringspligten samt styrket mulighed for kommu-
ner og regioners deltagelse i selskaber. Forslaget indgår i aftalerne om kommunernes og 
regionernes økonomi for 2013. 
 
Ændring af konkurrenceloven (Indførelse af fængselsstraf, forhøjelse af bødeni-
veauet, straflempelse, ændrede sagsprocesser m.v.)  (Okt II) 
 
Forslaget vedrører især indførelse af mulighed for fængselsstraf for deltagelse i kartelakti-
viteter, tilpasninger af straflempelsesreglerne, en generel forhøjelse af bødeniveauet for 
virksomheders og personers overtrædelser af loven samt ændrede sagsprocesser. Forslaget 
følger op på Konkurrencelovsudvalgets rapport fra marts 2012.  
 
Ændring af  søloven, lov om skibes besætning, lov om tillæg til strandingslov af 10. 
april 1895 og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreringsafgift for 
fritidsfartøjer (Gennemførelse af vragfjernelseskonventionen, tilpasninger som følge 
af passagerrettighedsforordningen, gebyr for sønærings- og kvalifikationsbeviser, en 
årlig afgift for at være optaget i skibsregistrene og sanktionering af skibsførerens 
forpligtigelse til at redde de ombordværende m.v.)  (Okt II) 
 
Forslaget vedrører indførelse af regler om fjernelse af skibsvrag m.v., som bl.a. følger af 
den internationale vragfjernelseskonvention, klagerettigheder for skibspassagerer samt 
mulighed for at opkræve gebyr for udstedelse af sønæringsbeviser og indførelse af en årlig 
afgift for at have skibe optaget i de danske skibsregistre. Derudover indeholder lovforsla-
get en bestemmelse om, at skibsføreren kan ifalde straf, hvis han forsømmer at forsøge at 
redde de ombordværende. 
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Ændring af en række finansielle love på Erhvervs- og Vækstministeriets område 
(Holdingvirksomheder, udveksling af oplysninger, administrative bødeforelæg, short 
selling, credit default swaps, OTC-derivater, centrale modparter, centrale handelsre-
gistre, fælles betalingsområde i Europa, anvendelse af køn ved beregning af præmier 
og ydelser, Det Systemiske Risikoråd, sammenlægning af Det Finansielle Virksom-
hedsråd og Fondsrådet, øget offentlighed omkring Finanstilsynets arbejde, Finanstil-
synets varetagelse af opgaver mod betaling, rammer for tilsyn med referencerenter 
m.v)  (Nov I) 
 
Forslaget vedrører en række ændringer og justeringer i lovgivningen som følge af EU-
regulering samt et ønske om et mere effektivt og styrket tilsyn med øget åbenhed og flere 
sanktionsmuligheder. Forslaget indebærer bl.a. oprettelsen af ét finansielt råd ved en sam-
menlægning af Det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet. Forslaget vedrører også 
indførelse af tilsyn med reference-renter. 
 
Ophævelse af lov om hjemmeservice  (Nov I) 
 
Forslaget vedrører en afskaffelse af hjemmeserviceordningen. Forslaget indgår i finans-
lovforslaget for 2013.  
 
Ændring af lov om markedsføring, lov om rettens pleje og lov om finansiel virksom-
hed (Udvidelse af Forbrugerombudsmandens processuelle beføjelser og håndhævel-
sesbeføjelser over for finansielle virksomheder samt styrkelse af beskyttelsen af børn 
og unge)  (Dec I) 
 
Formålet med forslaget er at give Forbrugerombudsmanden bedre vilkår for at føre et mere 
effektivt tilsyn med markedsføring. Forslaget indebærer en styrkelse af Forbrugerom-
budsmandens beføjelser i forhold til erstatningssøgsmål, møderet og indførelse af mulig-
hed for administrative bødeforlæg. Det foreslås også, at Forbrugerombudsmanden frem-
over får mulighed for at anvende markedsføringslovens regler om vildledning, købsop-
fordringer og kreditkøb i forhold til finansielle virksomheder. Forbrugerombudsmanden får 
endvidere mulighed for at behandle sager vedrørende overtrædelse af strafbelagte bestem-
melser i regler om pris- og risikooplysninger for finansielle ydelser udstedt i medfør af lov 
om finansiel virksomhed. Endelig foreslås det, at beskyttelsen af børn og unge styrkes ved 
at præcisere, at markedsføring rettet mod børn og unge under 18 år ikke må indeholde bil-
leder eller omtale af eller henvisninger til rusmidler, herunder alkohol. Forslaget følger op 
på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011 og på regeringens 
”Forbrugerpolitisk eftersyn” fra august 2012. 
 
Ændring af lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse  (Dec I) 
 
Fonden vedrører en omlægning af den eksisterende fond til grøn omstilling og erhvervs-
mæssig fornyelse. Lovforslaget indebærer oprettelse af en Markedsmodningsfond, der skal 
hjælpe virksomheder med at overvinde kritiske barrierer, f.eks. kapitalmangel eller behov 
for at opbygge tillid hos kunder, og komme på markedet med nye produkter og services. 
Forslaget indgår i finanslovforslaget for 2013. 
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Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde, europæiske sociale iværksætter-
fonde og europæiske venturekapitalfonde  (Jan I) 
 
Lovforslaget gennemfører direktiv 2011/61/EU om forvaltere af alternative investerings-
fonde m.v. Forslaget vedrører også den regulering, der følger af Kommissionens forslag til 
forordning om europæiske sociale iværksætterfonde og forordning om europæiske ventu-
rekapitalfonde. 
 
Ændring af  søloven og forskellige andre love (Gennemførelse af FN’s konvention af 
11. december 2008 om aftaler for international transport af gods helt eller delvist til 
søs og tilpasninger som følge af ændring til FN’s konvention om ansvar og erstatning 
for skader opstået i forbindelse med søtransport af farlige og skadelige stoffer, ned-
læggelse af Dykkerrådet m.v.)  (Jan I) 
 
Lovforslaget vedrører ændringer som følge af FN’s konvention fra 2008 om aftaler for 
international transport af gods helt eller delvist til søs (”Rotterdam-reglerne”). Forslaget 
vedrører endvidere en ændringsprotokol til konventionen om ansvar og erstatning for ska-
der opstået i forbindelse med søtransport af farlige og skadelige stoffer (2010-protokollen 
til HNS-konventionen). Derudover indeholder forslaget opstramninger, som kan bidrage til 
at øge sikkerheden for passagerne om bord på krydstogtskibe m.v. ved Grønland. Denne 
del af forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra okto-
ber 2011. Det foreslås derudover at nedlægge Dykkerrådet.  
 
Ændring af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 
(Modernisering af revisoruddannelsen)  (Jan II) 
 
Lovforslaget vedrører en modernisering af uddannelsen til godkendt revisor. Forslaget skal 
ses i sammenhæng med ændringerne af årsregnskabsloven i 2010. Forslaget følger op Re-
visorkommissionens anbefalinger og forslag.  
 
Lov om DanPilot  (Jan II)  
 
Med lovforslaget omdannes det statslige lodsvæsen til den selvstændige offentlige virk-
somhed DanPilot. Formålet med omdannelsen er bl.a. at fremme en forretnings- og kunde-
orienteret udvikling af det statslige lodsvæsen ved, at DanPilot med omdannelsen kan dri-
ve sin virksomhed på markedslignende vilkår.  
 
Ændring af konkurrenceloven (Indførelse af gebyr for fusionskontrol)  (Feb II) 
 
Forslaget vedrører hjemmel for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til at opkræve gebyr 
for fusionskontrol. Forslaget indgår i finanslovforslaget for 2013. 
 
Lov om investeringsforeninger  (Feb II) 
 
Lov om investeringsforeninger ændres således, at loven fremover udelukkende regulerer 
UCITS (investeringsforeninger), SIKAV’er (selskaber for investering med kapital der er 
variabel) og værdipapirfonde. Specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle forenin-
ger, fåmandsforretninger og andre kollektive investeringsforeninger, som i dag reguleres i 
den gældende lov om investeringsforeninger m.v., vil fremover blive omfattet af den gene-
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relle regulering i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde på lige fod med andre 
alternative investeringsfonde. Forslaget gennemfører EU-direktiver på området. 
 
Ændring af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven), årsregnskabs-
loven og lov om Det Centrale Virksomhedsregister (CVR-loven)  (Feb II) 
 
Der er som forudsat i selskabsloven fra 2009 igangsat en evaluering af selskabsloven. Lov-
forslaget vil følge op på denne evaluering, som forventes afsluttet med udgangen af sep-
tember 2012. Forslaget vil endvidere indeholde en ændring af CVR-loven, som gør det 
muligt at stille krav om indberetning af virksomheders e-mailadresser til Det Centrale 
Virksomhedsregister (CVR).  
 
Ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. og lov om indhentning af 
tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter  (Feb II) 
 
Regeringen har nedsat en arbejdsgruppe, som har til opgave at analysere mulighederne for 
en generel forenkling og tilpasning af klagesystemet for udbud, herunder at fremlægge 
konkrete forslag på området. Lovforslaget følger op på dette udvalgsarbejde. Forslaget skal 
ses i sammenhæng med aftalen om kommunernes økonomi for 2013. 
 
Lov om finansielle rådgivere uden for den finansielle sektor  (Feb II) 
 
Lovforslaget følger op på anbefalingerne om at indføre lovgivning for rådgivning om fi-
nansielle produkter, som er indeholdt i Erhvervs- og Vækstministeriets rapport om mulig-
hederne for at styrke uvildig rådgivning fra august 2012. Lovforslaget har til formål at fast-
sætte rammerne for den virksomhed, der består i at yde helhedsorienteret rådgivning om 
finansielle produkter til forbrugerne, uden at der er tale om virksomhed, der udøves af fi-
nansielle virksomheder. Forslaget følger op på regeringens ”Forbrugerpolitisk eftersyn” fra 
august 2012.  
 
Ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet  (Feb II) 
 
Forslaget vedrører forbedret sikring af drift af teletjenester i forbindelse med teleudbyderes 
konkurs. 
 
 
Erhvervs- og vækstministeren vil give Folketinget redegørelse om: 

 
 Redegørelse om Erhvervslivet og reguleringen  (Nov I) 
 
 Redegørelse om Erhvervsfremme og -støtte 2013  (Mar II) 

 
 Redegørelse om Danmarks digitale vækst  (Maj II) 
 

 



 14

 

EUROPAMINISTEREN 
 
Lov om Den Europæiske Unions Udvidelse med Republikken Kroatien  (Feb I)   
 
Forslaget vedrører Danmarks ratifikation af tiltrædelseskomplekset vedrørende Republik-
ken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union. 
 
 
 
FINANSMINISTEREN 
 
Finanslov for finansåret 2013  (Okt I) 
 
Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2013  (Nov I)  
 
Forslaget vedrører fastsættelsen af statens tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2013.  
 
Ændring af lov om Statstidende  (Dec I)  
 
Forslaget indebærer især, at finansministeren kan fastsætte regler om, at indrykninger i 
Statstidende kun kan foregå digitalt.   
 
Lov om tillægsbevilling for finansåret 2012  (Jan II) 
 
Lovgivning vedrørende overgang til obligatorisk digital selvbetjening for borgere – 
bølge 2  (Mar II) 
 
Forslaget vedrører 2. del af lovgivningen om obligatorisk digital selvbetjening, når borgere 
henvender sig til det offentlige. Forslaget følger op på den fællesoffentlige digitaliserings-
strategi 2011-2015 fra august 2011, aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi 
for 2013 samt på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011. 
 
Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 
2014-17  (Apr I) 
 
Forslaget vedrører – som opfølgning på budgetloven fra folketingsåret 2011/12 – første-
gangsfastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-
2017.  
 
Finanslov for finansåret 2014  (Aug II) 
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FORSVARSMINISTEREN 
 
Ændring af lov om Statens Istjeneste  (Okt II) 
 
Forslaget vedrører en omlægning af Statens Istjeneste bl.a. med hensyn til den praktiske 
udførelse af isbrydningen samt finansieringen heraf. Forslaget er udarbejdet på baggrund 
af arbejdet i en tværministeriel arbejdsgruppe. 
 
Ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.  (Dec I) 
 
Forslaget giver mulighed for at udbyde forsvarets uddannelser til andre end egne ansatte 
og bemyndiger forsvarsministeren til at fastsætte nærmere regler herom.  
 
Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste  (Feb II) 
 
Lovforslaget har til formål at regulere Forsvarets Efterretningstjenestes (FE’s) virksomhed 
i én samlet lov samt at etablere et særligt tilsynsorgan for FE. Forslaget vil bl.a. omfatte en 
regulering af FE’s opgaver, behandling af personoplysninger, indsigt i oplysninger samt 
tilsynsorganets sammensætning og beføjelser. Forslaget vil bygge på betænkning nr. 
1529/2012 om PET og FE fra udvalget vedrørende Politiets og Forsvarets Efterretningstje-
nester. 
 
 
 
JUSTITSMINISTEREN 
 
Ændring af færdselsloven (Forsøgsordning vedrørende kommuners håndhævelse af 
bestemmelser om cykelparkering  (Okt I) 
 
Formålet med lovforslaget er at skabe hjemmel til, at justitsministeren efter ansøgning kan 
tillade forsøgsordninger, der indebærer, at kommuner, som etablerer cykelparkeringsre-
striktioner eller forbud, inden for nærmere bestemte rammer får adgang til at håndhæve de 
pågældende restriktioner eller forbud. Forslaget er foranlediget af et ønske fra en række 
større kommuner. 
 
Ændring af forskellige love på Justitsministeriets område (Overførsel af personop-
lysninger til tredjelande, afskaffelse af Ministerialtidende, bagatelgrænse for politiets 
behandling af hittegods m.v.)  (Okt I) 
 
Lovforslaget har til formål at udmønte en række af de initiativer, som indgår i Justitsmini-
steriets handlingsplan for udmøntning af ”Effektiv administration i staten”. Forslaget inde-
bærer bl.a. visse ændringer af persondataloven, indførelse af en bagatelgrænse for politiets 
behandling af hittegods og afskaffelse af Ministerialtidende. 
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Ændring af renteloven, lov om erstatningsansvar og lov om forsikringsaftaler (Gen-
nemførelse af direktiv om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner 
samt ændring af rentesatsen i visse formueretlige love)  (Okt I) 
 
Lovforslaget har til formål at gennemføre EU-direktiv 2011/7/EU om bekæmpelse af for-
sinket betaling i handelstransaktioner.  
 
Ændring af lov om kreditaftaler (Gennemførelse af ændringsdirektiv om suppleren-
de antagelser til brug ved beregningen af de årlige omkostninger i procent m.v.)  (Okt 
I) 
 
Lovforslaget har til formål at gennemføre direktiv 2011/90/EU og vedrører en række sup-
plerende regler, der skal sikre, at forbrugere kan sammenligne forskellige kreditgiveres 
tilbud. 
 
Ændring af retsplejeloven, straffeloven og lov om elektroniske kommunikationsnet 
og –tjenester (Revision af reglerne om forkyndelse m.v.)  (Okt I) 
 
Forslaget har navnlig til formål at indføre nye og mere moderne forkyndelsesformer – tele-
fonforkyndelse og forenklet digital forkyndelse. Forslaget vil bygge på betænkning nr. 
1528/2011 om revision af reglerne om forkyndelse og på Retsplejerådets udtalelse over 
betænkningen. 
 
Ændring af færdselsloven og lov om fragtaftaler ved international vejtransport (Ind-
førelse af gebyr i forbindelse med chaufføruddannelsen inden for vejtransport af far-
ligt gods og indførelse af mulighed for anvendelse af elektroniske fragtbreve)  (Okt 
II) 
 
Forslaget har bl.a. til formål at indføre et omkostningsdækkende gebyr for afholdelse af 
eksamen samt udstedelse af uddannelsesbevis i forbindelse med den lovpligtige chauffør-
uddannelse inden for vejtransport af farligt gods. Forslaget vedrører endvidere en ændring 
af CMR-loven, som muliggør anvendelse af elektroniske fragtbreve i forbindelse med in-
ternational vejtransport (gennemførelse af tillægsprotokol til FN-konventionen om fragt-
breve ved international godsbefordring ad landevej).  
 
Ændring af retsplejeloven (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud m.v.)  (Okt 
II) 
 
Lovforslaget har navnlig til formål at ændre og modernisere reglerne om fogedforbud, så-
ledes at domstolenes behandling af sager om fogedforbud styrkes. Forslaget vil bygge på 
betænkning nr. 1530/2012 fra Retsplejerådet.  
 
Lov om indfødsrets meddelelse  (Okt II) 
 
Ændring af færdselsloven (Sikkerhed ved reparation af havarerede køretøjer på mo-
torvej)  (Nov I) 
 
Formålet med forslaget er at fastsætte regler, som skal øge sikkerheden for mekanikere og 
andre, som udfører bjergning (bortbugsering) af køretøjer, der er havareret på motorvej, 
eller som foretager reparation på stedet af sådanne køretøjer. 
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 Ændring af den grønlandske retsplejelov (Retskredsreform)  (Nov I) 

 Lovforslaget vedrører især en ændring af den grønlandske retskredsstruktur, så de nuvæ-
rende 18 retskredse erstattes af 4 nye kredse, som fastlægges med udgangspunkt i de grøn-
landske kommunegrænser. Forslaget er i overensstemmelse med Grønlands Selvstyres øn-
sker på området. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sam-
men” fra oktober 2011. 

 Ændring af tinglysningsloven, retsafgiftsloven og tinglysningsafgiftsloven (Udvidelse 
af virksomhedspant, afgiftsfri opslag i tinglysningssystemet og ændring af den faste 
del af tinglysningsafgiften)  (Nov II) 

 Formålet med lovforslaget er – bl.a. i lyset af erfaringerne med loven – at udvide reglerne 
om virksomhedspant. Formålet med forslaget er herudover at fjerne den særskilte afgifts-
betaling for opslag i tingbøgerne, således at adgangen til at foretage forespørgsler i den 
digitale tingbog, personbog og andelsboligbog fremadrettet bliver afgiftsfri. Det er endvi-
dere hensigten, at udskrifter af de i tingbøgerne lyste akter skal gøres afgiftsfri. 

 Ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne 
(Ændringer i forbindelse med overgang til elektronisk kundgørelse af retsforskrifter 
på Færøerne)  (Nov II) 

 Formålet med forslaget er at ændre reglerne om ikrafttræden og kundgørelse af love, an-
ordninger og bekendtgørelser på Færøerne. Forslaget skal ses i sammenhæng med et for-
slag til ændring af lagtingslov om Kunngerdabladid (landsstyrets kundgørelsestidende), 
som det færøske landsstyre har til hensigt at fremsætte for Lagtinget i oktober 2012, og 
som skaber grundlag for overgang til elektronisk kundgørelse af retsforskrifter på Færøer-
ne. Lovforslaget fremsættes efter ønske fra de færøske myndigheder. 

 Lov om en offerfond  (Dec I) 

 Regeringen ønsker at styrke indsatsen i forhold til ofre. Som led i denne indsats fremsættes 
forslag om en offerfond, der har til formål at styrke behandlingen af og støtten til ofre for 
forbrydelser. Det foreslås endvidere at udvide informationspligten i forhold til ofre. For-
slaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011. 

 Ændring af straffeloven og retsplejeloven (Styrket indsats over for økonomisk krimi-
nalitet)  (Dec I) 

 Forslaget vil indeholde en række initiativer, som skal bidrage til indsatsen til forebyggelse, 
efterforskning og retsforfølgning af økonomisk kriminalitet.  

 Ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bort-
visning (Styrket indsats over for tvangsægteskaber m.v.)  (Dec I) 

 Regeringen vil som led i opfølgningen på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sam-
men” fra oktober 2011 fremlægge en strategi mod parallelle retsopfattelser med fokus på 
religiøse vielser. Det forventes, at der i forlængelse heraf vil blive fremsat lovforslag på 
området.  
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Ændring af straffeloven (Seksualforbrydelser)  (Jan II) 
 
Forslaget vedrører en generel modernisering af straffelovens bestemmelser om seksual-
forbrydelser. Lovforslaget vil bygge på Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om 
seksualforbrydelser. 
 
Ændring af retsplejeloven, lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om 
udlevering af lovovertrædere (Gennemførelse af Europarådets hvidvask- og terrorfi-
nansieringskonvention samt 3. og 4. tillægsprotokol til Europarådets udleveringskon-
vention  (Jan II) 
 
Forslaget vedrører en række justeringer af lovgivningen med henblik på dansk tiltrædelse 
af Europarådets hvidvask- og terrorfinansieringskonvention fra 2005 samt dansk tiltrædel-
se af 3. og 4. tillægsprotokol til Europarådets udleveringskonvention.                                                   
 
Ændring af færdselsloven (Ændring af sanktionssystemet for overtrædelser af reg-
lerne om kontrolapparatet)  (Jan II) 
 
Formålet med lovforslaget er at ændre sanktionssystemet for overtrædelser af artikel 13-16 
i Rådets forordning nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vej-
transport, således at der generelt sondres mellem meget alvorlige, alvorlige og mindre al-
vorlige overtrædelser. 
 
Lov om statsborgerskabsprøve  (Jan II) 
 
Lovforslaget vil indeholde bemyndigelse til efter forhandling med børne- og undervis-
ningsministeren at etablere en statsborgerskabsprøve, der vægter aspekter af det hverdags-
liv og det aktive politiske liv, som møder borgerne i et moderne samfund. Samtidig ophæ-
ves lov om indfødsretsprøve. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der 
står sammen” fra oktober 2011. 
 
Lov om indsamlinger  (Jan II) 
 
Lovforslaget vedrører en række nye principper og ordninger for indsamlingsområdet, her-
under oprettelsen af et nyt uafhængigt nævn med kompetence på indsamlingsområdet. For-
slaget vil bygge på betænkning nr. 1532/2012 om indsamlinger. 
 
Ændring af straffeloven, straffuldbyrdelsesloven og retsplejeloven (Udmøntning af 
udredningsarbejde om Kriminalforsorgen)  (Jan II) 
 
Der er igangsat et udredningsarbejde om Kriminalforsorgen. Lovforslaget vil følge op på 
dette udredningsarbejde.  
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Ændring af udlændingeloven (Adgang for asylansøgere til at arbejde og bo uden for 
asylcentre og overdragelse af en del af politiets sagsbehandling i den indledende fase 
af asylprocessen til Udlændingestyrelsen)  (Jan II) 
 
Lovforslaget vil indebære, at visse grupper af asylansøgere får ret til at tage arbejde og bo 
uden for asylcentre. Lovforslaget vil også indebære, at Udlændingestyrelsen overtager op-
gaver fra Rigspolitiet vedrørende den indledende del af asylsagsbehandlingen. Forslaget 
følger op på aftalerne om finansloven for 2012, regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står 
sammen” fra oktober 2011 og aftalen ”Øget fokus på udrejse – nye muligheder for asylan-
søgere” af 19. september 2012. 
 
Ændring af udlændingeloven (Bedre beskyttelse af ofre for menneskehandel og ret til 
fortsat ophold for voldsramte ægtefællesammenførte)  (Jan II) 
 
Lovforslaget vedrører regler, der skal give ofre for menneskehandel en bedre beskyttelse. 
Forslaget vedrører endvidere regler om, at ægtefællesammenførte, der har været udsat for 
vold i hjemmet, skal have ret til at bevare deres opholdstilladelse. Forslaget følger op på 
regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011. 
 
Lov for Grønland om udlændinges adgang til opholdstilladelse med henblik på be-
skæftigelse ved storskalaerhvervsprojekter  (Feb I) 
 
Der kan blive tale om at fremsætte lovforslag vedrørende udlændinges adgang til opholds-
tilladelse med henblik på beskæftigelse ved storskalaerhvervsprojekter i Grønland. Forsla-
get fremsættes i givet fald efter ønske fra Grønlands Selvstyre. 
 
Ændring af udlændingeloven (Forenkling af ordningen om eftersøgning af uledsage-
de mindreåriges familiemedlemmer, nedsættelse af aldersgrænsen til 15 år for op-
holdstilladelse til plejebørn, registrering af udlændinges grundlæggende personop-
lysninger m.v.)  (Feb I) 
 
Lovforslaget vedrører bl.a. reglerne om Udlændingestyrelsens rolle i forbindelse med ef-
tersøgning af uledsagede mindreåriges familiemedlemmer, en nedsættelse af aldersgrænsen 
til 15 år for opholdstilladelse til plejebørn samt reglerne om udlændingemyndighedernes 
registrering af grundlæggende personoplysninger om udlændinge, der får opholdstilladelse. 
 
Lov om offentlighed i forvaltningen  (Feb I) 
 
Forslaget har til formål at indføre en ny samlet offentlighedslov. Forslaget vil bygge på 
Offentlighedskommissionens betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven. Forslaget 
følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011. 
 
Ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offent-
lighed i forvaltningen)  (Feb I) 
 
Forslaget vedrører især en række justeringer af forvaltningsloven og retsplejeloven med 
henblik på at skabe parallelitet i forhold til den nye offentlighedslov. 
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Ændring af forskellige lovbestemmelser om aktindsigt m.v. (Konsekvensændringer i 
lyset af lov om offentlighed i forvaltningen og ændringer i forvaltningsloven og rets-
plejeloven)  (Feb I) 
 
Forslaget vedrører en række konsekvensændringer som følge af de to ovennævnte forslag.  
 
Ændring af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder (Forstærket indsats 
mod uroligheder i forbindelse med fodboldkampe)  (Feb II) 
 
Der er igangsat en evaluering af hooliganloven fra 2008 og indsatsen mod fodboldrelatere-
de uroligheder. Justitsministeren har også indledt drøftelser med interessenterne på områ-
det med henblik på at sikre, at fodboldkampe kan afvikles under fredelige forhold. Det 
forventes, at der i forlængelse af disse initiativer vil blive fremsat lovforslag på området.  
 
Lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET)  (Feb II) 
 
Lovforslaget har til formål at regulere PET’s virksomhed i en samlet lov og at etablere et 
særligt tilsynsorgan for PET. Forslaget vil bl.a. omfatte en regulering af PET’s opgaver, 
behandling af personoplysninger, indsigt i oplysninger samt tilsynsorganets sammensæt-
ning og beføjelser. Forslaget vil bygge på betænkning nr. 1529/2012 om PET og FE fra 
udvalget vedrørende Politiets og Forsvarets Efterretningstjenester. 
 
Ændring af lov om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstje-
nester  (Feb II) 
 
Formålet med forslaget er – som led i en ny samlet regulering af efterretningstjenesternes 
virksomhed – at styrke den demokratiske kontrol med efterretningsområdet. Med forslaget 
foreslås således en styrkelse af den parlamentariske kontrol, som udøves af Folketingets 
Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne. 
 
Ændring af våbenloven (Sanktion for overtrædelse af skydevåbenforordningen m.v.)  
(Feb II) 
 
Formålet med lovforslaget er at bringe lovgivningen i overensstemmelse med EU’s skyde-
våbenforordning, herunder fastsættelse af nærmere regler om sanktioner for overtrædelse 
af forordningen.  
 
Ændring af retsplejeloven (Revisionsbestemmelse om logning)  (Feb II) 
 
Forslaget vedrører en revisionsbestemmelse om reglerne om logning. Forslagets indhold er 
p.t. under overvejelse. Forslaget skal bl.a. ses i sammenhæng med kommende nye EU-
regler på området. 
 
Ændring af udlændingeloven (Ændring af Dublin-forordningen)  (Feb II) 
 
Forslaget vedrører gennemførelse af en ændring af Dublin-forordningen. Danmark har 
gennem en parallelaftale tilsluttet sig Dublin-forordningen på mellemstatsligt grundlag. 
Efter forslaget til ændring af forordningen skal en asylansøger kunne anmode en retsin-
stans eller et nævn om, at en klage over en Dublin-afgørelse skal tillægges opsættende 
virkning.  
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Lov om indfødsrets meddelelse  (Apr I) 
 
 
Justitsministeren vil give Folketinget redegørelse om: 
 
 Forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter uden for 

strafferetsplejen  (Feb II) 
 
 
 
KLIMA-, ENERGI- OG BYGNINGSMINISTEREN 
 
Lov om CO2-kvoter  (Okt I) 
 
Formålet med forslaget er at gennemføre EU-direktiv 2009/29/EF, som ændrer kvotehan-
delsdirektivet fra 2003 med henblik på at forbedre og udvide EU’s kvotehandelssystem for 
CO2-kvoter fra og med tredje kvotehandelsperiode (2013-2020).  
 
Ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning  (Okt II) 
 
Formålet med lovforslaget er at skabe et grundlag for udstedelse af forsyningsbevillinger i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen, indtil regeringens reguleringseftersyn er afsluttet 
og en ny og ændret forsyningspligtregulering kan træde i kraft den 1. januar 2014.   
 
Ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v.  (Dec I) 
 
Formålet med lovforslaget er især at fastsætte økonomiske rammer for 500 MW kystnære 
havvindmøller. Formålet er endvidere især at ændre to af de fire ordninger til fremme af 
udbygning med vindmøller (køberetsordningen og værditabsordningen) som opfølgning på 
evalueringerne i 2011. Forslaget følger op på aftalen om dansk energipolitik 2012-20 fra 
marts 2012. 
 
Ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning  (Jan II) 
 
Lovforslaget gennemfører dele af REMIT-forordningen, der trådte i kraft i december 2011. 
Forordningen forbyder insiderhandel og markedsmanipulation ved handel med engros-
energiprodukter. 
 
Ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet  (Jan II) 
 
Lovforslaget vedrører en revisionsbestemmelse i lov om anvendelse af Christianiaområdet. 
 
Ændring af byggeloven og lov om bygnings- og boligregistrering  (Feb I) 
 
Forslaget vedrører en række justeringer med henblik på at skabe en mere enkel og effektiv 
byggesagsbehandling. Denne del af forslaget følger op på arbejdet i en bredt sammensat 
arbejdsgruppe om effektiv byggesagsbehandling samt aftalerne om kommunernes økonomi 
for 2013. Forslaget skaber endvidere mulighed for en mere effektiv indsamling af oplys-
ninger om de centrale varmeinstallationer i den eksisterende bygningsmasse.  
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Lov om statstilskud til vedvarende energi til proces  (Feb II) 
 
Formålet med lovforslaget er at sikre en effektivisering og omstilling til vedvarende energi 
af virksomhedernes procesenergi, så fossil energi bliver erstattet med vedvarende energi 
eller fjernvarme. Forslaget følger op på aftalen om dansk energipolitik 2012-20 fra marts 
2012. 
 
 
Klima-, energi- og bygningsministeren vil give Folketinget redegørelse om: 
 
 Klimapolitisk redegørelse  (Feb I) 

 
 Energipolitisk redegørelse  (Apr II) 
 
 
 
KULTURMINISTEREN 
 
Ændring af museumsloven (Udvikling af museumsområdet m.v.)  (Okt I) 
 
Forslaget vedrører navnlig en forenkling af tilskudsstrukturen, herunder oprettelsen af en 
samlet pulje til udvikling af museumsområdet, samt en omlægning af visse tilskud til kon-
serveringsformål. Forslaget er en opfølgning på udredningen om fremtidens museumsland-
skab fra april 2011. 
 
Ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygning og bymiljøer (Mulighed 
for digital bekendtgørelse, bemyndigelse til at bygningsarbejder kan ske efter skrift-
lig underretning m.v.)  (Okt I) 
 
Forslaget vedrører en række forenklinger på bygningsfredningsområdet med henblik på at 
lette byrderne for borgerne og nedsætte de administrative omkostninger for Kulturministe-
riet. Forslaget er en del af Kulturministeriets handlingsplan for ”Effektiv administration i 
staten”.                   
 
Ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Forbud mod fremme af terroris-
me i programvirksomhed)  (Nov II) 
 
Formålet med lovforslaget er at sikre, at loven indeholder effektive muligheder for at kun-
ne gribe ind over for radio- og tv-stationer, som udsender programmer, der opfordrer til 
terrorisme.   
 
Ændring af lov om fremme af dopingfri idræt  (Jan I) 
 
Lovforslaget har til formål at styrke indsatsen mod doping i motions- og fitnesscentre ved 
indførelse af en adgang til udveksling af oplysninger om dopingsanktionerede. Lovforsla-
get vil følge op på den politiske aftale i forbindelse med rapporten fra arbejdsgruppen om 
dopingkontrol i motions- og fitnesscentre fra juni 2012. 
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Lovgivning vedrørende det statslige kunststøttesystem, Statens Kunstråd og Statens 
Kunstfond [2 lovforslag]  (Jan I) 
 
Lovgivningen vedrører en reform af det statslige kunststøttesystem, Statens Kunstråd og 
Statens Kunstfond med henblik på at skabe et enklere og mere gennemskueligt statsligt 
kunststøttesystem. Lovgivningen udmønter to politiske aftaler af 13. juni 2012 om reform 
af henholdsvis kunststøttesystemet og de livsvarige ydelser.                    
 
Ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Gennemførelse af medieaftale for 
2012-14)  (Jan II) 
 
Lovforslaget har til formål at gennemføre den aftale om mediepolitikken for perioden 
2012-2014, som forventes indgået i efteråret 2012. Det samlede licensprovenu i aftalens 
periode vil udgøre den økonomiske ramme for medieaftalen. Forslaget følger op på rege-
ringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011. 
  
Lovgivning vedrørende den fremtidige offentlige mediestøtte  (Jan II) 
 
Lovforslaget har til formål at fastsætte regler om den fremtidige offentlige mediestøtte. 
Den nærmere udmøntning af forslaget, som følger op på Mediestøtteudvalgets rapport fra 
september 2011, vil afhænge af de politiske drøftelser om mediestøtten, som igangsættes, 
når de politiske drøftelser om medieaftale for 2012-14 er afsluttet, jf. lovforslaget ovenfor. 
Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 
2011.  
 
Ændring af lov om ophavsret  (Jan II) 
  
Forslaget har især til formål at forlænge beskyttelsestiden for udøvende kunstneres fremfø-
relse af musikværker og pladeselskabers lydoptagelser fra de nuværende 50 til 70 år. For-
slaget gennemfører direktiv 2011/77/EU.                                                                                                        
 
Ændring af lov om film  (Jan II) 
  
Forslaget indebærer, at der fastsættes retningslinier for kommunernes støtte til biografvirk-
somhed. Forslaget fremsættes på baggrund af en henvendelse fra EU-Kommissionen. 
 
 
 
MILJØMINISTEREN 
 
Ændring af lov om miljøbeskyttelse (Virksomheders adgang til genbrugspladser på 
tværs af kommunegrænser)  (Okt I) 
 
Forslaget vedrører adgang for virksomheder til at aflevere affald på genbrugspladser i en 
anden kommune end hjemkommunen. Formålet er, at virksomheder – eksempelvis hånd-
værkervirksomheder – som arbejder i en anden kommune end hjemkommunen, kan afleve-
re affaldet på genbrugspladsen i den kommune, hvor arbejdet udføres. 
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Ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om betalingsregler for spildevandsforsy-
ningsselskaber m.v. og lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisiko fra 
vandløb og søer (Bemyndigelse til fastsættelse af regler om oversvømmelseskort, digi-
tal fremsendelse af oversvømmelseskort og risikostyringsplaner m.v.)  (Okt I) 
 
Forslaget vedrører især spildevandsforsyningsselskabers udarbejdelse af oversvømmelses-
kort og oplysninger i øvrigt vedrørende sandsynlighed for oversvømmelser som følge af 
kapacitetsproblemer i spildevandsanlæg. Materialet er til brug for grundejere, spildevands-
forsyningsselskaber og kommuner i forbindelse med udarbejdelse af kommunale kli-
matilpasningsplaner. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står 
sammen” fra oktober 2011 og aftalen om kommunernes økonomi for 2013.  
 
Lov om administration af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ 
og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ  (Okt 
I) 
 
Lovforslaget giver miljøministeren hjemmel til at fastsætte en række administrative be-
stemmelser med henblik på at kunne udmønte EU-forordningerne om bekæmpelse af hand-
len med ulovligt fældet træ og træprodukter. 
 
Ændring af lov om miljøbeskyttelse (Ændring af godtgørelsesordningen i forbindelse 
med boringer)  (Okt I) 
 
Forslaget vedrører godtgørelse til lodsejere, der udlægger 25m-bræmmer omkring 
vandboringer, og hvor vandboringer ikke ligger på deres matrikel. 
 
Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer  (Nov I) 
 
Forslaget indeholder regler med henblik på Danmarks ratifikation af Nagoya protokollen 
til Biodiversitetskonventionen om adgang til genetiske ressourcer og udbyttedeling ved 
deres anvendelse. Forslaget indebærer bl.a. et forbud mod anvendelse af genetiske ressour-
cer, der er erhvervet i strid med bestemmelser om adgang til disse ressourcer i de lande, de 
kommer fra. 
 
Ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen (Udmøntning af den Fællesoffentlige 
Digitaliseringsstrategi 2011-15)  (Nov I) 
 
Lovforslaget er et led i den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi og udmønter et element 
i aftalen om kommunernes økonomi for 2013 og en efterfølgende aftale med KL fra sep-
tember 2012. Forslaget vedrører endvidere justeringer som følge af, at opgaver vedrørende 
søopmåling er overført til Kort- og Matrikelstyrelsen.   
 
Ændring af lov om kemiske stoffer og produkter (Biocider og nanomaterialer)  (Nov 
II) 
Forslaget vedrører oprettelse af og indberetning til et nyt register vedrørende nanomateria-
ler. Denne del af forslaget følger op på aftalerne om finansloven for 2012. Lovforslaget 
vedrører endvidere en række ændringer som følge af en ny EU-forordning om bio-
cidmidler, som blev vedtaget i maj 2012.  
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Lov om betalingsregler og spildevandforsyningsselskaber (Tilpasning af reglerne 
vedrørende takstfinansiering af spildevandshåndtering – klimatilpasning)  (Dec I) 
 
Lovforslaget vedrører en ændring af reglerne om takstfinansiering af spilde-
vandshåndtering med henblik på at styrke kommunernes arbejde med klimatilpasning og 
sikre medfinansiering fra spildevandsforsyningsselskaber. Forslaget følger op på rege-
ringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011 og aftalen om kommu-
nernes økonomi for 2013.   
 
Ændring af lov om miljøbeskyttelse (Anvendelse af indtægtsført pant)  (Feb II) 
 
Forslaget skal sikre, at indtægtsført pant kan overføres fra Dansk Retursystem A/S til sta-
ten. Lovforslaget følger op på aftalerne om finansloven for 2012. 
 
Ændring af lov om kemikalier (Strafskærpelse m.v.)  (Feb II) 
 
Forslaget vedrører en styrket håndhævelsesindsats mod anvendelsen og importen af ulovli-
ge sprøjtemidler. Forslaget indebærer skærpede bødetakster, som vil være vejledende for 
politi og domstole. Forslaget vedrører også regler om retten til erhvervsmæssig anvendelse 
af bekæmpelsesmidler. 
 
Ændring af lov om planlægning  (Feb II) 
 
Forslaget indebærer, at kommuner med vanskeligt stillede landdistrikter får mulighed for i 
højere grad at vægte udvikling og vækst i disse områder på baggrund af kommunernes 
planlægning og ved en afvejning af hensyn til natur, landskab og erhverv. Forslaget vedrø-
rer herudover visse bestemmelser om helårsboliger og erhverv i landzone, planlægning i 
kystnærhedszonen og planlægning for udvalgsvarehandel. Forslaget indebærer endelig, at 
bestemmelser om tilslutningspligt m.v. til fællesantenneanlæg i gældende lokalplaner skal 
miste deres gyldighed efter en overgangsperiode på to år fra lovforslagets ikrafttræden. 
 
Ændring af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbe-
skyttelsesområder (Revision af plankonceptet)  (Feb II) 
 
Der gennemføres en evaluering af erfaringerne med 1. generation af de statslige vand- og 
Natura 2000-planer og de foreløbige erfaringer med forberedelsen af de opfølgende vand-
handleplaner og Natura 2000-handleplaner. Der vil på denne baggrund blive foreslået et 
ændret plankoncept, som skal sikre en smidigere, enklere og mere effektiv planlægning og 
med fokus på inddragelse af interessenter på området. 
 
Ændring af lov om kolonihaver (Prisfastsættelse af kolonihavegrunde)  (Feb II) 
 
Forslaget vedrører reglerne om prisfastsættelse af kolonihavegrunde. Forslaget indebærer, 
at der fastsættes en ny bestemmelse i kolonihaveloven, som giver statslige og kommunale 
ejere af arealer til kolonihaveformål mulighed for at fastsætte lejen lavere end markedspris, 
således at der kan tages eksempelvis social hensyn i den enkelte kommune. Forslaget skal 
ses i sammenhæng med, at Statsforvaltningen Hovedstaden i en sag om Københavns 
Kommunes fornyelse af aftaler om udleje af kolonihavearealer udtalte, at kommunernes 
udleje af arealer til kolonihaveformål skulle ske til markedspris.   
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MINISTEREN FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER  
 
Ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger (Nedsættelse af den 
kommunale grundkapital og kapitalindskud i friplejeboliger)  (Okt I) 
 
Formålet med forslaget er at understøtte kommunernes muligheder for at føre en aktiv bo-
ligpolitik. Forslaget nedsætter det kommunale grundkapitaltilskud til alment byggeri og 
friplejeboliger fra 14 pct. til 10 pct. fra den 1. juli 2012 og som udgangspunkt frem til ud-
gangen af 2016. Forslaget følger op på aftalen om kommunernes økonomi for 2013. 
 
Ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Ændrede fordelingsprincipper 
for områdefornyelse m.v.)  (Nov I) 
 
Lovforslaget indebærer bl.a. en omfordeling af den del af den statslige udgiftsramme, der 
kan afsættes til områdefornyelse og bygningsfornyelse i områderne, således at de små byer 
og landdistrikterne sikres flere midler inden for den eksisterende byfornyelsesramme.  
 
Ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Kommunal indbringelse af 
sager for huslejenævnene, udvidelse af frakendelsesordningen, forhåndsgodkendelse 
af lejen for ejerlejligheder, udlejning af almene boliger og midlertidig genhusning)  
(Nov I) 
 
Forslaget giver kommunerne mulighed for at indbringe sager vedrørende vedligeholdel-
sesmangler for huslejenævnene og udvider frakendelsesordningen til også at omfatte straf 
efter byggeloven for udlejning af lokaler, som ikke er godkendt til beboelse. Forslaget gi-
ver også huslejenævnene hjemmel til efter ansøgning at give forhåndsgodkendelse til hus-
lejen for en ejerlejlighed, som påtænkes udlejet. Forslaget præciserer endvidere, at udlej-
ning af almene boliger til et selskab er omfattet af erhvervslejeloven. 
 
Ændring af lov om almene boliger (Forenkling og tekniske ændringer)  (Dec I) 
 
Der er tale om en række justeringer og forenklinger af regelsættet vedrørende almene boli-
ger bl.a. i lyset af udviklingen på området.  
 
Ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om by-
fornyelse og udvikling af byer, lov om leje af almene boliger og lov om leje af er-
hvervslokaler m.v. (Energisparepakke m.v.)  (Dec II) 
 
Forslaget vedrører en række initiativer med henblik på fremme af energibesparelser i pri-
vate udlejningsejendomme. Forslaget følger op på aftalen om dansk energipolitik 2012-20 
og på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011. 
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Ændring af lov om almene boliger (Indsats mod udsættelse af lejere)  (Dec II) 
 
Forslaget indebærer en styrkelse af indsatsen mod, at lejere bliver udsat af deres lejlighe-
der. Forslaget følger op på aftalen mellem regeringen og EL om justering af det kommuna-
le udligningssystem fra maj 2012. 
 
Ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Anvendelse af helårs-
boliger til fritidsformål)  (Jan I) 
 
Formålet med forslaget er at øge efterspørgslen efter boliger i landdistrikter og at fremme 
vedligeholdelsesindsatsen af de pågældende boliger. Forslaget indebærer bl.a. præciserin-
ger af, hvornår ejeren har ret til at anvende en helårsbolig til fritidsformål, samt i hvilke 
tilfælde kommunen kan give tilladelse til en ændret anvendelse. 
 
Ændring af lov om friplejeboliger (Revision)  (Mar I) 
 
Der er gennemført en evaluering af lov om friplejeboliger. Lovforslagets indhold overvejes 
bl.a. i lyset af evalueringen. 
 
Ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boliglovgivningen (For-
enkling af lejelovgivningen)  (Mar II) 
 
Forslaget vedrører en række forenklinger af lejelovgivningen på baggrund af drøftelser 
med lejer- og udlejerorganisationer. 
 
Ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af 
sælgerens oplysningsforpligtelse)  (Mar II) 
 
Lovforslaget indebærer, at sælgeren af en andelsbolig skal oplyse om en række yderligere 
forhold vedrørende andelsboligforeningen og andelsboligen til køberen inden aftalens ind-
gåelse. Forslaget supplerer de gældende regler, hvorefter sælgeren skal udlevere andelsbo-
ligforeningens vedtægter samt seneste regnskab og budget til køberen. 
 
 
 
MINISTEREN FOR FORSKNING, INNOVATION OG VIDEREGÅENDE 
UDDANNELSER 
 
Ophævelse af lov om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen og 
ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, 
lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser og lov om Danmarks Eva-
lueringsinstitut (Ny læreruddannelse)  (Okt I) 
 
Forslaget vedrører den nye læreruddannelse, der fremover forudsættes reguleret i lov om 
erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Forslaget betyder en 
afregulering af læreruddannelsen, således at professionshøjskolerne får større frihedsgrader 
til at udvikle uddannelsen, men samtidig en forpligtelse til at sikre den regionale og natio-
nale forsyning af lærere med fag og fagkombinationer, der efterspørges i folkeskolen. Lo-

 



 28

vens tilsynsbestemmelse foreslås i den forbindelse udvidet. Forslaget udmønter den politi-
ske aftale om en reform af læreruddannelsen fra juni 2012.  
 
Ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og 
samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og 
studielån i forbindelse med internationale uddannelsessamarbejder)  (Okt II) 
 
Forslaget indarbejder to tekstanmærkninger på finansloven for 2012 i lov om offentlige 
forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde. Forslaget giver 
også mulighed for at stille bolig til rådighed for ansatte, som via et dansk universitet sen-
des til udlandet i forbindelse med internationale samarbejder, herunder Det Danske Uni-
versitetscenter i Beijing. 
  
Ændring af forskellige uddannelsesinstitutionslove og lov om energipolitiske foran-
staltninger (Hjemmel til sammenlægning og spaltning af institutioner m.v.)  (Okt II) 
 
Lovforslaget giver hjemmel til, at ministeren for forskning, innovation og videregående 
uddannelser efter anmodning fra institutionerne kan godkende sammenlægninger og spalt-
ninger af institutioner på ministerens område.  
 
Lovgivning om ankenævnet for statens uddannelsesstøtteordninger [2 lovforslag]  
(Nov II) 
 
Lovgivningen vedrører en opdatering og konsolidering af ankenævnets kompetencer og 
virksomhed i forhold til den udvikling, der er sket på nævnets sagsområder. 
 
Ændring af SU-loven (Justering af udlandstipendieordningen)  (Nov II) 
 
Forslaget vedrører en forenkling af udlandsstipendieordningen ved indførelse af enklere 
regler for godkendelse af SU og udlandsstipendium til hele kandidatuddannelsen i udlan-
det. Forslaget fremsættes bl.a. på baggrund af en evaluering af udlandsstipendieordningen.  
 
Lovgivning om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner [2 lovforslag]  
(Feb I) 
 
Lovgivningen vedrører indførelse af et nyt fælles akkrediteringssystem for alle de videre-
gående uddannelser. Lovforslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står 
sammen” fra oktober 2011. 
 
Lovgivning vedrørende tidligere færdiggørelse af uddannelserne  (Mar II) 
 
Lovgivningen vedrører en række ændringer af gældende lovgivning med henblik på at give 
unge en tilskyndelse til dels tidligere at komme i gang med en uddannelse dels til at fær-
diggøre uddannelsen tidligere. Lovgivningen følger op på regeringsgrundlaget ”Et Dan-
mark, der står sammen” fra oktober 2011. 
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MINISTEREN FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI 
 
Ændring af lov om fødevarer og lov om hold af dyr (Nedlæggelse af Fødevarekon-
troludvalget og revisionsenheden, bistand til eksporterhverv og udlægning af admini-
stration af frivillig mærkningsordning til en privat forening m.v.)  (Okt I) 
 
Forslaget vedrører hjemmel til at udlægge administrationen af Nøglehullet på spisesteder 
(mærkningsordning) til en privat forening. Forslaget ændrer endvidere reglerne om fødeva-
remyndighedernes bistand til virksomheder i forbindelse med eksport af fødevarer især 
med henblik på brugerfinansiering. Det foreslås endvidere, at ministerens forpligtelse til at 
nedsætte et Fødevarekontroludvalg og en revisionsenhed ophæves. Forslaget er en del af 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris handlingsplan for ”Effektiv administration 
i staten”.               
 
Ændring af fiskeriloven (Fiskerilicens til visse uddannelsesinstitutioner)  (Okt I) 
 
Formålet med forslaget er at skabe en varig løsning for, at de relevante uddannel-
sesinstitutioner kan råde over undervisningsfartøjer til uddannelse af erhvervsfiskere. For-
slaget er en opfølgning på behandlingen af L 93 i folketingsåret 2011/12.   
 
Ændring af lov om landbrugsejendomme og lov om jordfordeling og offentligt køb og 
salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven)  (Okt I) 
 
Forslaget vedrører især nedlæggelse af jordbrugskommissionerne i lov om land-
brugsejendomme og – som en konsekvens heraf – en ændret sammensætning af jordforde-
lingskommissionerne i jordfordelingsloven. Forslaget er en del af Ministeriet for Fødeva-
rer, Landbrug og Fiskeris handlingsplan for ”Effektiv administration i staten”.  
 
Ændring af lov om journal over brug af plantebeskyttelsesmidler og eftersyn af ud-
styr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget  (Okt I) 
 
Forslaget vedrører ændringer af reglerne om registrering af sprøjteoplysninger som følge af 
nye EU-regler på området. Det foreslås desuden at indføre supplerende nationale krav om 
registrering samt adgang til at indhente oplysninger fra andre myndigheder som led i kon-
trollen på området. Reglerne om eftersyn af sprøjteudstyr ophæves, da Miljøministeriet har 
indført regler på området. 
 
Ændring af lov om forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og 
heste i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden  (Nov I) 
 
Forslaget vedrører ophævelse af et krav om særskilt aflivning af fostre i forbindelse med 
slagtning. Baggrunden for forslaget er, at den gældende fremgangsmåde ved slagtning af 
højdrægtige dyr, hvor moderdyret bedøves, og fostret herefter skæres ud af livmoderen og 
aflives, kan give anledning til, at fostret lider mere i forbindelse med slagtningen, end det 
ville have gjort, hvis moderdyret slagtes uden, at fostret skæres ud. 

 



 30

Ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække  (Jan II) 
 
Forslaget vedrører en ophævelse af hjemlen til at forhøje en jordbrugers kvælstofkvote ved 
ekstremt vejrlig. Der foreslås endvidere en ændret regulering af efterafgrødereglerne, såle-
des at jordbrugerens kvælstofkvote nedsættes, hvis jordbrugeren ikke har etableret de plig-
tige efterafgrøder eller opfyldt efterafgrødekravene på anden vis. Det foreslås endvidere, at 
de planlagte efterafgrøder skal indberettes i Tast selv-service. 
 
Ændring af lov om udendørs hold af svin  (Jan II) 
 
Lovforslaget vedrører revisionsbestemmelsen i lovens § 12 om svins fri adgang til rent 
drikkevand. Forslagets indhold er under overvejelse bl.a. i lyset af et netop afsluttet forsk-
ningsprojekt. 
 
Ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme, lov om dyrlæger samt 
forskellige andre love  (Feb II) 
 
Forslaget vedrører en række justeringer af reglerne i lov om hold af dyr bl.a. vedrørende 
adgang til at foretage selvhjælpshandlinger ved afhentning af døde dyr, digital forhånds-
anmeldelse af eksporter af levende dyr, regler om gruppevis levering af slagtesvin samt 
fastsættelse af reglerne om uddannelseskrav. Lov om dyrlæger justeres således, at der kan 
føres tilsyn med personer, der kan yde dyrlæger bistand. Lovforslaget kan endvidere inde-
holde elementer i forbindelse med en forventet kommende aftale på veterinærområdet.   
 
 
 
MINISTEREN FOR LIGESTILLING OG KIRKE  
 
Ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Måltal og politik for den køns-
mæssige sammensætning i bestyrelser m.v. for statslige institutioner og virksomheder 
m.v.)  (Okt I) 
 
Forslaget gennemfører regeringens initiativ for flere kvinder i bestyrelse for så vidt angår 
statslige virksomheder, selskaber, institutioner m.v. Forslaget bygger på den samme model, 
som er indeholdt i erhvervs- og vækstministerens forslag vedrørende de private virksom-
heder. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra ok-
tober 2011. 
 
Ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. og lov om folkekirkens 
økonomi  (Okt I) 
 
Forslaget vedrører især opslag og besættelse af provstestillinger, provstiudvalgenes sam-
mensætning samt valg- og funktionsperioden for provstiudvalget.  
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Ændring af lov om folkekirkens økonomi  (Okt II) 
  
Der er tale om udskydelse af en forudsat revision af lov om folkekirkens økonomi til folke-
tingsåret 2014/15. 
  
Ændring af lov om menighedsråd  (Dec I) 
 
Der er tale om en modernisering og forenkling af lov om menighedsråd bl.a. i forhold til 
reglerne om samarbejde mellem menighedsråd.  
 
Ændring af lov om valg til menighedsråd, lov om menighedsråd, lov om bestyrelse og 
brug af folkekirkens kirker m.v. og lov om valgmenigheder  (Dec I) 
  
Forslaget vedrører valgret og valgbarhed for folkekirkemedlemmer, som bor i et flersogns-
pastorat, bedre muligheder for frimenigheders og frimenighedsmedlemmers mulighed for 
at få sognekirken stillet til rådighed til gudstjenester og kirkelige handlinger samt mulighed 
for at kombinere ansættelse som sognepræst med en ansættelse som valgmenighedspræst.  
 
 
Ministeren for ligestilling og kirke vil give Folketinget redegørelse om: 
 
 Redegørelse og Perspektiv og Handlingsplan for Ligestilling  (Feb II) 
 
 
 
MINISTEREN FOR NORDISK SAMARBEJDE 
 
Ministeren for nordisk samarbejde vil give Folketinget redegørelse om: 
 
 Redegørelse om det nordiske samarbejde 2011-2012  (Okt I) 
 
 
 
MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 
 
Ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sund-
hedsvæsenet (Ret til hurtig udredning og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg 
m.v.)  (Okt I) 
 
Lovforslaget vedrører ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet inden for 30 dage samt 
differentierede ventetider under det udvidede frie sygehusudvalg. Forslaget følger op på 
regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011 og aftalen om regio-
nernes økonomi for 2013.  
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Ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet  (Okt I) 
 
Forslaget indebærer, at private sygehuse, klinikker og speciallægepraksis forpligtes til at 
afholde udgifter til patientskadeerstatninger, som sker på deres område. Udgifterne afhol-
des i dag af regionerne. Forslaget vedrører også en række mindre justeringer af loven. 
 
Ændring af lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og lov om 
regionernes finansiering  (Okt I) 
                                                                      
Lovforslaget har primært til formål at gennemføre dele af EU-direktiv 2011/62/EU af 8. 
juni 2011 om forfalskede lægemidler i dansk ret. Direktivet sigter mod at bekæmpe risiko-
en for, at forfalskede lægemidler kommer ind i den lovlige forsyningskæde og derved når 
frem til patienter og medicinbrugere.  
 
Ændring af sundhedsloven og lov om apoteksvirksomhed (Regelforenkling i den 
kommunale tandpleje, ændret tilskud til håndkøbslægemidler og overførelse af kom-
petence for apoteksbevillinger m.v.)  (Okt II) 
 
Lovforslaget vedrører en række regelforenklinger i den kommunale tandpleje – afskaffelse 
af mellemkommunal betaling i børne- og ungdomstandplejen, afskaffelse af 
fritvalgsordningen i forhold til privat praksis i børne- og ungdomstandplejen samt afskaf-
felse af fritvalgsordningen i omsorgstandplejen. Lovforslaget vedrører endvidere en mål-
retning af tilskuddet til håndkøbsmedicin til borgere, som opfylder specifikke sygdomskri-
terier. Endelig indebærer forslaget overførelse af kompetence til godkendelse af apoteks-
bevillinger fra ministeren for sundhed og forebyggelse til Sundhedsstyrelsen. 
 
Ændring af lov om social service og sundhedsloven (Samling af høreapparatområdet 
i sundhedsloven og ændret tilskud til høreapparater)  (Nov I) 
 
Lovforslaget indebærer, at regionerne får det samlede myndigheds- og finansieringsansvar 
for udlevering af høreapparater med offentligt tilskud i såvel offentligt som privat regi. 
Forslaget vedrører endvidere ændret tilskud til høreapparater med offentligt tilskud. For-
slaget følger op på rapporten ”Kulegravning af høreapparatområdet” fra juni 2012.  
 
Ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksom-
hed samt sundhedsloven  (Nov II) 
 
Formålet med forslaget er at styrke patientsikkerheden ved at give Sundhedsstyrelsen bed-
re muligheder for at reagere og stille krav i forbindelse med tilsynet med private klinikker 
og offentlige institutioner. Forslaget vedrører bl.a. midlertidig autorisationsfratagelse ved 
sundhedspersoners manglende medvirken ved tilsyn samt mulighed for, at Sundhedsstyrel-
sen kan stille krav til private og offentlige behandlingssteders virksomhed, når patientsik-
kerheden er i fare. Forslaget er en del af en samlet patientsikkerhedspakke. 
 
Ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger  (Nov II) 
 
Formålet med lovforslaget er at styrke patientsikkerheden. Forslaget indebærer, at Sund-
hedsstyrelsen får bedre muligheder for at reagere i forhold til virksomhedsansvarlige læger 
bl.a. ved, at styrelsen kan afvise anmeldte og afmelde virksomhedsansvarlige læger. For-
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slaget indebærer endvidere, at loven udvides til også at gælde tandlæger. Forslaget er en 
del af en samlet patientsikkerhedspakke. 
 
Ændring af lov om medicinsk udstyr  (Nov II) 
 
Forslaget indebærer, at der indføres en registreringsordning for importører og distributører 
af medicinsk udstyr med henblik på at højne patientsikkerheden ved brug af sådant udstyr. 
Forslaget er en del af en samlet patientsikkerhedspakke. 
 
Ændring af lov om markedsføring af sundhedsydelser  (Nov II) 
 
Formålet med forslaget er at styrke patientsikkerheden og beskytte forbrugerne. Forslaget 
vedrører nye regler om markedsføring af sundhedsydelser samt Sundhedsstyrelsens hånd-
hævelse af markedsføringsreglerne. Forslaget er en del af en samlet patientsikker-
hedspakke. 
 
Ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og 
lov om forbud mod tobaksreklame m.v.  (Jan I) 
 
Lovforslaget præciserer, at unge, der vil købe tobak og alkohol, skal vise billedlegitimati-
on, hvis salgsstedet er i tvivl om, at køberen opfylder lovens aldersgrænser. Loven inde-
holder endvidere et krav om obligatorisk skiltning herom på salgssteder. Forslaget indebæ-
rer også en forhøjelse af bødestørrelserne på området. Lovforslaget indebærer endvidere, at 
adgangen til at reklamere på internettet for salgssteder, der har specialiseret sig i salg af 
piber, pibetobak og cigarer, bortfalder. Forslagets ene del følger op på regeringsgrundlaget 
”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011 samt aftalen om en styrket forebyggel-
sesindsats på tobaksområdet og om rygestop mellem regeringen og EL fra april 2012.  
 
Ændring af sundhedsloven (Gennemførelse af direktiv om patientrettigheder i for-
bindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser)  (Jan II) 
 
Forslaget gennemfører dele af direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse 
med grænseoverskridende sundhedsydelser. Direktivet præciserer, hvilke sundhedsydelser 
en borger kan benytte i andre EU-lande med offentlig finansiering fra bopælslandet, og 
hvilke betingelser der knytter sig hertil. 
 
Lov om en brancheadministreret registreringsordning for tatovører  (Jan II)  
 
Forslaget vedrører en frivillig, brancheadministreret registreringsordning for tatovører med 
henblik på at beskytte forbrugerne mod risici i forbindelse med tatovering. 
 
Ændring af sundhedsloven (Sterilisation, donation af væv og aktindsigt)  (Feb I) 
 
Der er tale om en række justeringer af lovgivningen bl.a. om sterilisation, donation af væv 
og begrænsning af aktindsigt for forældremyndighedsindehavere i særlige situationer. 
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Ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer  (Mar II) 
 
Forslaget indebærer et forbud mod markedsføring af løs snus i Danmark. Forslaget bringer 
den danske retsstilling i overensstemmelse med et EU-direktiv på området. 
 
 
 
SKATTEMINISTEREN 
 
Ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Omgåelse af udbyttebeskatning, 
gennemstrømningsselskaber og ledelsens sæde)  (Okt I) 
 
Forslaget vedrører en række elementer, der har til formål at imødegå dels muligheder for at 
omgå dansk beskatning, dels muligheder for ved hjælp af danske skatteregler at omgå 
udenlandsk beskatning.  
 
Lov om afgift af husstandsomdelte reklamer (Reklameafgiftsloven)  (Okt II) 
 
Forslaget vedrører en afgift på husstandsomdelte reklamer. Forslaget følger op på aftalerne 
om finansloven for 2012. 
  
Ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Godtgørelse af elaf-
gift for el forbrugt til opladning af batterier til registrerede elbiler, lempelse vedrø-
rende komfortkøling samt teknisk justering af energiafgifter m.v. og ophævelse af 
reglerne om fritagelse for afgift af visse typer affald fra egen cementproduktion)  
(Okt II) 
 
Forslaget indeholder en præcisering og udbredelse af reglerne for godtgørelse af elafgift af 
el forbrugt til erhvervsmæssig opladning af batterier til registrerede elbiler. Forslaget inde-
holder derudover en række tekniske justeringer af energiafgifterne. 
 
Ændring af lov om afgift af svovl (Opfølgning på energiaftalen fra 2012)  (Okt II) 
 
Forslaget udmønter elementet i energiaftalen fra marts 2012 om videreførelse og omlæg-
ning af et bundfradrag i svovlafgiften for kul, koks, og petroleum m.v. brugt til tung pro-
ces.  
 
Ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og for-
skellige andre love (Ophævelse af iværksætterskatten og forhøjelse af lønsumsafgif-
ten for den finansielle sektor)  (Okt II) 
 
Formålet med forslaget er at forbedre vilkårene for iværksættere i Danmark ved at skabe et 
incitament til, at flere investorer foretager flere investeringer i vækstvirksomheder i Dan-
mark. Afskaffelsen af iværksætterskatten medfører, at avancer af selskabers unoterede por-
teføljeaktier bliver skattefri uanset ejertid. Ophævelsen af iværksætterskatten finansieres 
ved en forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor. Samtidig ophæves iværks-
ætteraktieordningen før dens ikrafttræden. Forslaget er et led i udmøntningen af aftalen om 
en skattereform fra juni 2012. 
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Ændring af kildeskatteloven, skattekontrolloven og forskellige andre love (Udvidelse 
af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v.)  (Nov I) 
 
Lovforslaget vedrører en række justeringer af skattelovgivningen bl.a. reglerne om indbe-
retning af aktieudbytter, rente ved ansættelsesændringer, rentesatserne i skatte- og afgifts-
lovgivningen, årsopgørelsesordningen samt ansættelse af gaveafgift. 
 
Ændring af chokoladeafgiftsloven (Udvidelse af afgiftsgrundlaget med nye sukker-
holdige varegrupper m.v.)  (Nov II) 
 
Forslaget vedrører især en udvidelse af afgiftsgrundlaget med nye sukkerholdige varegrup-
per. Forslaget følger op på aftalerne om finansloven for 2012. Forslaget er genstand for 
særskilte overvejelser, og dets fremsættelse vil afhænge heraf. 
 
Ændring af fedtafgiftsloven  (Nov II) 
 
Forslaget indebærer en justering af fedtafgiften. Forslaget fremsættes i henhold til en aftalt 
revision. Forslaget er genstand for særskilte overvejelser, og dets fremsættelse vil afhænge 
heraf. 
 
Lov om arbejdsskadeafgift  (Nov II) 
 
Forslaget har til formål at øge de enkelte virksomheders og branchers incitament til at for-
bedre arbejdsmiljøet og forebygge ulykker ved at indføre en arbejdsskadeafgift. Forslaget 
følger op på aftalerne om finansloven for 2012.  
 
Lovgivning vedrørende sanering af erhvervsstøtten  (Nov II) 
 
Forslaget vedrører en række elementer om sanering af erhvervsstøtten. Forslaget følger op 
på aftalerne om finansloven for 2012 og indgår i finanslovforslaget for 2013. 
 
Ændring af kulbrinteskatteloven og lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat 
ved kulbrinteindvinding (Eftersyn af vilkårene for kulbrinteindvinding)  (Jan II) 
 
Der er igangsat et serviceeftersyn vedrørende vilkårene for kulbrinteindvinding. Serviceef-
tersynet skal belyse, om rammevilkårene for indvinding af olie og gas i Nordsøen sikrer 
samfundet en hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne fra såvel nye som gamle felter. 
Der kan på denne baggrund blive tale om at fremsætte lovforslag på området.  
 
Lov om kørselsafgift for lastbiler  (Feb II) 
 
Forslaget vedrører en kilometerbaseret kørselsafgift for tunge køretøjer med en tilladt to-
talvægt over 12 tons ved kørsel på statsvejnettet og nærmere fastlagte dele af det kommu-
nale vejnet. Den hidtidige vejbenyttelsesafgift ophæves. Forslaget følger op på aftalerne 
om finansloven for 2012. 
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Lov om en forsyningssikkerhedsafgift  (Feb II) 
 
Forslaget vedrører en forsyningssikkerhedsafgift. Forslaget følger op aftalen om dansk 
energipolitik 2012-20 fra marts 2012 og finansierer en række elementer i aftalen.   
 
Ændring af skattekontrolloven og forskellige andre love (Udvidet trediepartsindbe-
retning af finansielle produkter m.v. – øget efterrettelighed – del 2)  (Feb II) 
 
Forslaget har til formål at udvide skattekontrollovens indberetningspligter til at omfatte 
flere transaktioner vedrørende finansielle produkter samt at gennemføre øvrige lovgiv-
ningsinitiativer, der udmønter de resterende elementer i skattereformen om øget efterrette-
lighed. Forslaget er et led i udmøntningen af aftalen om en skattereform fra juni 2012. 
 
Ændring af skatteforvaltningsloven (Ændring af klagestrukturen på skatteområdet)  
(Mar II) 
 
Forslaget vedrører en modernisering af klagesystemet på Skatteministeriets område. For-
målet med forslaget er at skabe en mere effektiv struktur med fortsat høj kvalitet i klagebe-
handlingen.  
 
 
 
SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTEREN 
 
Ændring af lov om social service (Kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af borger-
nes frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis)  (Nov I) 
 
Forslaget vedrører en forenkling af reglerne om frit valg af leverandør af hjemmehjælp. 
Forslaget indebærer, at kommunerne fremover vil kunne tilrettelægge det frie valg enten 
ved via de generelle udbudsregler at skabe grundlag for, at borgerne kan vælge mellem 
mindst to leverandører eller ved en ordning, hvor borgerne kan vælge selv at indgå aftale 
med en privat leverandør (fritvalgsbeviset). Kommunerne vil have adgang til at anvende de 
to muligheder samtidig. Forslaget er et led i regeringens forenklingsindsats. Forslaget føl-
ger op på aftalen om kommunernes økonomi for 2013.  
 
Ændring af lov om tolkning til personer med hørehandicap  (Nov I) 
 
Der er tale om mindre justeringer af loven. Forslaget fremsættes i henhold til en revisions-
bestemmelse. 
 
Ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspen-
sion m.v., lov om social pension og lov om individuel boligstøtte (Frivillig overgang til 
førtidspension efter lov om social pension)  (Dec I) 
 
Forslaget indebærer, at førtidspensionister på den gamle førtidspensionsordning, dvs. før-
tidspension tilkendt før 1. januar 2003, får mulighed for frivilligt at overgå til den nye ord-
ning. Forslaget følger op på aftalen om en skattereform fra juni 2012. 
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Ændring af lov for Grønland om børns retsstilling og arvelov for Grønland (Fast-
slåelse af faderskab til børn født uden for ægteskab før lov for Grønland om børns 
retsstillings ikrafttræden m.v.)  (Dec I) 
 
Formålet med forslaget er at forbedre retsstillingen for børn født uden for ægteskab i Grøn-
land bl.a. ved at give et barn, der er født inden børneloven for Grønland trådte i kraft i 
1963 (et såkaldt ”juridisk faderløst barn”), mulighed for at rejse sag om, hvem der er dets 
far. Faderskab til de omhandlede børn skal have samme retsvirkninger som faderskab fast-
slået efter børneloven for Grønland, herunder at barnet får arveret efter sin far og hans 
slægt. Forslaget fremsættes efter ønske fra Grønlands Selvstyre. 
 
Ændring af integrationsloven m.v.  (Feb I) 
 
Lovforslaget vil bl.a. indeholde forslag til en styrkelse af de generelle rammer for modta-
gelse og integration af udlændinge i kommunerne, herunder af rammerne for koordinering 
og modtagelse af flygtningefamilier. Forslaget vil endvidere indeholde forslag til bedre 
sikring af en helheds- og familieorienteret integrationsindsats. Forslaget følger op på rege-
ringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011. 
 
Ændring af børneloven og lov om adoption (Ligestilling af medmødre og kønsneutral 
familieretslovgivning)  (Feb II) 
 
Forslaget indebærer, at medmødre til børn undfanget ved kunstig befrugtning omfattes af 
børneloven på lige fod med fædre. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Dan-
mark, der står sammen” fra oktober 2011. 
 
Ændring af lov om social service (Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb 
m.v.)  (Feb II) 
 
Forslaget vedrører bl.a. initiativer til styrkelse af indsatsen mod overgreb mod børn, her-
under forbedring af kommunernes håndtering af underretninger, øget fokus på barnets tarv 
ved samvær og kontakt med netværket i overgrebssager m.v. Forslaget indebærer endvide-
re, at plejefamilier, der har børn i pleje med henblik på senere adoption, får ret til faglig 
støtte og uddannelse. Forslaget skal ses i sammenhæng med aftalerne om satspuljen for 
2012 og 2013. 
 
Lovgivning om nyt socialtilsyn (Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne)  (Feb II) 
 
Lovgivningen indebærer en grundlæggende reform af reglerne om godkendelse af og tilsyn 
med døgntilbud til udsatte borgere og borgere med handicap. Forslaget indebærer bl.a. en 
mere faglig bæredygtig og uafhængig organisering af tilsynet, bedre inddragelse af viden 
og brugernes perspektiv i tilsynet, opstilling af kvalitetsindikatorer for kvalitet i indsatsen 
og krav til resultatdokumentation i tilbuddene samt klarere regler om bl.a. økonomiske 
godkendelseskriterier. Forslaget indebærer også, at reglerne om klager over fysisk magtan-
vendelse efter servicelovens § 126 i regionale tilbud ændres, så klagerne fremover skal 
rettes til kommunen frem for til regionen. 
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TRANSPORTMINISTEREN 
 
Ændring af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S 
samt ændring af fusionsskatteloven (Ændret fremgangsmåde ved anskaffelse af rul-
lende materiel, generel garantistillelse, bestyrelsessammensætning, konsekvensæn-
dringer som følge af selskabsskatteloven m.v. samt forslag om, at DSB og Naviair kan 
fusionere skattefrit med helejede datterselskaber)  (Okt I) 
 
Lovforslaget vedrører ændrede procedurer for DSB’s indkøb af rullende materiel, forenk-
linger af procedurerne for investeringer samt en udvidelse af statens mulighed for statsga-
ranti til DSB. Derudover foreslås justeringer med henblik på større fleksibilitet ved sam-
mensætningen af DSB’s bestyrelse. Forslaget vil desuden indeholde en ophævelse af en 
række bestemmelser om DSB S-tog A/S, som vil give DSB’s ledelse større fleksibilitet i 
relation til at indrette koncernens struktur. Lovforslaget giver også DSB og den selvstæn-
dige offentlige virksomhed Naviair mulighed for omstrukturering uden beskatning i form 
af skattefri fusion med helejede datterselskaber, hvorved DSB og Naviair sidestilles med 
almindelige aktie- og anpartsselskaber. Endelig foretages konsekvensændringer som følge 
af ophævelse af aktieselskabsloven og ikrafttrædelse af selskabsloven. 
 
Lov om FELO (Aftale om oprettelse af et fælles europæisk luftfartsområde i relation 
til Færøerne)  (Nov I) 
 
Lovforslaget vedrører Færøernes deltagelse i aftalen om oprettelse af et fælles europæisk 
luftfartsområde (FELO). Danmark vil i forbindelse med sin tiltrædelse af aftalen, der end-
nu ikke er trådt i kraft, afgive en erklæring om, at Færøerne også vil være omfattet af afta-
len. Formålet med lovforslaget er navnlig at sikre, at fremtidige ændringer i luftfartsaftalen 
automatisk vil være gældende også for Færøerne. 
 
Lov om offentlige veje  (Nov II)   
 
Lovforslaget vedrører en ny samlet og moderniseret lov om offentlige veje. Den gældende 
lov er fra begyndelsen af 70’erne. Lovforslaget indeholder bl.a. en række ændringer af de 
statslige regler med henblik på at sikre en bedre ressourceudnyttelse i kommunerne. For-
slaget skal ses i sammenhæng med aftalen om kommunernes økonomi for 2013. 
 
Ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer  
(Dec I) 
 
Lovforslaget vedrører en ny model for betalingen for Trafikstyrelsens tilsyn med den civile 
luftfart. Forslaget indebærer endvidere, at der indføres en klar hjemmel i luftfartsloven til 
at fastsætte regler om beredskab inden for den civile luftfart. Endelig foreslås undersøgel-
sesforpligtelsen ved flyvehavarier ændret, således at den danske lovgivning bringes i over-
ensstemmelse med international lovgivning. 
 
Lov om opgradering af jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg  (Jan II) 
 
Lovforslaget indebærer en opgradering af hastigheden på den eksisterende jernbane mel-
lem Hobro og Aalborg fra 120 km/t til 160 km/t. Projektet forudsætter nedlæggelse af 
jernbaneoverkørsler, etablering af erstatningsanlæg, nyanlæg af broer, etablering af erstat-
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ningsnatur m.v. Lovforslaget vil desuden indeholde hjemmel til ekspropriation af de for-
nødne arealer. 
 
Lov om en metroafgrening fra Cityringen til Nordhavn (Nordhavns metroen)  (Feb I) 
 
Lovforslaget vedrører en bemyndigelse til, at Metroselskabet skal forestå projektering, 
anlæg og drift af afgreningen af Cityringen til Nordhavnen som en integreret del af City-
ringen.  
 
Lovforslag om elektrificering af jernbanestrækninger  (Feb II) 
  
Lovforslaget indebærer en bemyndigelse til transportministeren til at projektere og god-
kende de nødvendige anlæg til elektrificering af jernbanestrækningen mellem Esbjerg og 
Lunderskov, jf. aftale om elektrificering af jernbanen m.v. af 7. februar 2012. Det vil even-
tuelt herudover indgå i lovforslaget, at transportministeren kan gives bemyndigelse til at 
projektere og godkende anlæg til elektrificering af yderligere konkrete strækninger i takt 
med at der træffes politisk beslutning om at elektrificere de pågældende strækninger. 
 
 
 
UDENRIGSMINISTEREN 
 
Ændring af lov om Institut for Menneskerettigheder  - Danmarks Nationale Menne-
skerettighedsinstitution  (Mar I) 
 
Forslaget indebærer, at Rådet for Menneskerettigheder i Grønland får ret til at udpege et 
medlem af bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menne-
skerettighedsinstitution. 
 
 
Udenrigsministeren vil give Folketinget redegørelse om: 
 
 Redegørelse om arktisk samarbejde  (Okt I) 

 
 Redegørelse om Østersørådet  (Okt I) 
 
 Sikkerhedspolitisk redegørelse  (Nov II) 

 
 Redegørelse om OSCE  (Mar II) 
 
 Redegørelse om Europarådets virksomhed og Danmarks deltagelse heri  (Maj I) 
 
 Redegørelse om indsatsen mod terrorisme  (Maj II) 
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ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTEREN 
 
Ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven (Delegation af op-
gaver vedrørende registrering af indrejse og udstedelse af sundhedskort m.v. i for-
bindelse med arbejdet i International Citizen Service, ændring og præcisering af reg-
lerne for bopælsregistrering af børn, ændring af reglerne for videregivelse af oplys-
ninger fra CPR til visse pensions- og forsikringsselskaber m.v.)  (Okt I) 
 
Formålet med lovforslaget er at efterkomme et kommunalt ønske om, at kommunerne kan 
samarbejde om varetagelsen af opgaver vedrørende registrering af indrejse i CPR og tilde-
ling af sundhedskort i relation til arbejdet i de fire International Citizen Servicecentre 
(ICS-centre), som blev etableret i de fire store byer i 2011. Forslaget indeholder endvidere 
visse mindre justeringer af CPR-loven.  
 
Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af service-
ydelser i kommuner  (Okt I) 
  
Forslaget indebærer en afskaffelse af kommunalbestyrelsens forpligtelse til at vurdere mu-
lighederne for en udvidelse af fritvalgsordninger, at informere om frit valg på områder, 
hvor der ikke er udarbejdet sammenlignelig brugerinformation, og at informere om forhold 
vedrørende leveringen af serviceydelser i forbindelse med frit valg samt opfølgning herpå. 
Forslaget indebærer endvidere en afskaffelse af kravet om indberetning og offentliggørelse 
af sammenlignelig brugerinformation på brugerinformation.dk og en nedlæggelse af porta-
len. Forslaget er et led i regeringens forenklingsindsats. 
 
Ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Afskaffelse af kommunale 
kvalitetskontrakter samt kommunale og regionale udbudsstrategier)  (Okt I) 
 
Forslaget vedrører en afskaffelse af ordningerne om kommunale kvalitetskontrakter samt 
om kommunale og regionale udbudsstrategier. Forslaget er et led i regeringens forenk-
lingsindsats.  
 
Ændring af lov om kommunernes styrelse, lov om ændring af regionsloven, lov om 
valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov 
om kommunale og regionale valg (Vederlag til næstformand i udvalg, diæter ved valg 
og folkeafstemninger samt brevstemmeafgivning)  (Okt I) 
 
Forslaget giver økonomi- og indenrigsministeren adgang til at fastsætte regler, der giver 
kommunalbestyrelsen mulighed for at beslutte at yde et særligt vederlag inden for de eksi-
sterende økonomiske rammer til næstformænd for udvalg nedsat af kommunalbestyrelsen. 
Kommunalbestyrelsen gives også større fleksibilitet vedrørende diæter ved valg og folke-
afstemninger til medlemmer af valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere. 
Kommunalbestyrelsen får endvidere mulighed for at fastsætte en senere frist for ansøgning 
om at stemme i eget hjem for de vælgere, der på grund af manglende førlighed ikke kan 
møde frem på afstemningsstedet. Forslaget indeholder herudover andre initiativer navnlig 
på valgområdet.  
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Ændring af lov om frikommuner (Etablering af yderligere forsøgsmuligheder for 
frikommunerne)  (Nov I) 
 
Lovforslaget vedrører yderligere forsøgsmuligheder for frikommunerne på baggrund af 
frikommunernes ansøgninger om flere forsøg i frikommuneforsøgets 3. ansøgningsrunde. 
Forslaget følger op på aftalen om kommunernes økonomi for 2013 og på regeringsgrund-
laget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011.  
 
Ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommuners og regioners 
muligheder for at budgettere med generelle reserver)  (Jan I) 
 
Lovforslaget bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til at fastsætte nærmere regler 
om kommuners og regioners muligheder for at budgettere med generelle reserver. Budget-
loven og sanktionslovgivningen vedrørende kommuners og regioners overskridelse af bud-
getterne understreger vigtigheden af, at kommunernes og regionernes budgetter overholder 
de aftalte rammer. Som led i understøttelse af kommunernes og regionernes økonomisty-
ring er der behov for at etablere mulighed for at kunne afsætte generelle reserver i budget-
tet til uforudsete udgifter. Lovforslaget følger op på aftalen om regionernes økonomi for 
2013. 
 
Ændring af lov om kommunernes styrelse (Styreformen i de største kommuner)  (Jan 
II) 
 
Forslaget vedrører en reform af styreformen for de store byer. Forslaget skal effektivisere 
styreformen i de største kommuner og gøre det nemmere at se, hvem der har det politiske 
ansvar for kommunale beslutninger. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Dan-
mark, der står sammen” fra oktober 2011. 
 
Ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-
Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg (Forsøg med digital afstemning 
ved fremmødevalg)  (Jan II) 
 
Forslaget giver hjemmel til, at ministeren efter en kommunes ansøgning herom kan tillade 
denne at iværksætte forsøg med digital stemmeafgivning på afstemningsstederne og even-
tuelt ved visse typer brevafstemning ved valg til Folketinget, Europa-Parlamentsvalg, 
kommunale og regionale valg samt nationale folkeafstemninger.  
 
Ændring af lov om frikommuner (Etablering af yderligere forsøgsmuligheder for 
frikommunerne)  (Mar I) 
 
Lovforslaget vedrører yderligere forsøgsmuligheder for frikommunerne. Forslagets ind-
hold vil afhænge af en politisk stillingtagen til de ansøgninger om forsøg, som frikommu-
nerne indsender frem til den 1. november 2012. Forslaget følger op på aftalen om kommu-
nernes økonomi for 2013 og på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra 
oktober 2011. 
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