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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. 
 

* * * 
 
Regeringen kan igen i år fremlægge et ambitiøst lovprogram, der bl.a. indeholder forslag, 
der følger op på regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” fra juni 2015. Det gælder 
forslag på erhvervsområdet, retsområdet, kulturområdet, skatteområdet og undervisnings-
området. 
 
Lovprogrammet indeholder også opfølgning på en række indgåede politiske aftaler, herun-
der aftalerne om en målrettet indsats mod religiøse forkyndere, en gymnasiereform, vækst 
og udvikling i hele Danmark og Danmark i bedre balance samt på to- og trepartsaftalerne, 
som regeringen har indgået med hhv. KL og arbejdsmarkedets parter.    
 
Hertil kommer, at regeringen i august fremlagde en helhedsplan for et stærkere Danmark, 
med det formål at skabe øget vækst og give hele Danmark flere gode jobs, stærkere virk-
somheder, en sundere offentlig økonomi og styr på flygtningestrømmen. 
 
Lovopfølgningen på dette udspil er af hensyn til de igangværende politiske forhandlinger 
ikke indarbejdet i lovkataloget, men jeg forventer, at opfølgningen vil sætte sit tydelige 
præg på lovgivningsarbejdet i denne samling.  
 

* * * 
 
Regeringen ser frem til et godt samarbejde med Folketingets partier om det kommende 
folketingsårs lovgivning. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Lars Løkke Rasmussen
Statsminister



 

 

4

BESKÆFTIGELSESMINISTEREN  
 
Ændring af lov om aktiv socialpolitik og barselsloven (Præcisering af Jobreform fase 
I og konsekvens for arbejdsgivers ret til refusion ved for sen anmeldelse af gravidi-
tetsbetinget sygefravær m.v.) (Okt I) 
 
Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række præciseringer af lovbestemmelser 
om kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen. Formålet er desuden at rette op på en utilsig-
tet ændring af barselsloven i 2012, hvorved reglen om, at arbejdsgiveren mister retten til 
refusion, såfremt arbejdsgiveren ikke overholder fristen for anmeldelse af graviditetsbetin-
get sygefravær til Udbetaling Danmark, udgik. 
 
Ændring af arbejdsmiljøloven og lov om arbejdsskadesikring (Ændring af organise-
ring og finansiering af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats m.v.) (Nov I) 
 
Lovforslaget har til formål at tilpasse arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats. Det 
indebærer bl.a., at de nuværende branchearbejdsmiljøråd erstattes af Branchefællesskaber 
for Arbejdsmiljø, at den tværgående partsindsats styrkes, og at finansieringen af partsind-
satsen justeres. Endvidere indebærer forslaget, at Arbejdsmiljørådet kan inddrage viden 
om, erfaringer fra og ønsker til udvikling af arbejdsskadeområdet i sit arbejde og i sin årli-
ge redegørelse til ministeren.  
 
Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Tidspunkt for skift af dagpenge-
sats for unge under 25 år og justering af muligheden for at kombinere dagpenge og 
ph.d. studie) (Nov I) 
 
Formålet med lovforslaget er at justere ph.d.-studerendes adgang til arbejdsløshedsdagpen-
ge sideløbende med, at de arbejder på deres afhandling. Lovforslaget har også til hensigt at 
ændre tidspunktet for skift af dagpengesats for unge under 25 år med henblik på at gøre 
reglerne nemmere at administrere. 
 
Ændring af lov om social pension (Ophævelse af pligten til at sende meddelelse om ret 
til folkepension) (Nov I) 
 
Formålet med lovforslaget er at tydeliggøre den samlede retstilstand med hensyn til orien-
tering om retten til folkepension. 
 
Ændring af lov om individuel boligstøtte (Boligydelsespakke) (Nov II) 
 
Det fremgår af aftalen om præcisering af finansloven for 2016 mellem regeringen (Ven-
stre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra december 
2015, at aftalepartierne er enige om at indbudgettere en negativ budgetregulering og søge 
at udmønte budgetreguleringen inden for boligydelsesområdet. 
 
Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Sygedagpengemodtageres adkomst 
til feriedagpenge) (Nov II) 
 
Lovforslaget har til formål at harmonisere reglerne for forsikrede og ikke-forsikrede syge-
dagpengemodtageres adkomst til feriedagpenge, så det ikke er muligt at optjene ret til fe-
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riedagpenge ved modtagelse af sygedagpenge. Lovforslaget følger af regeringens forslag 
til finanslov for 2017.   
 
Ændring af lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring 
m.v. (Udmøntning af trepartsaftalens initiativer om temaet ”Forebyggelse af rekrut-
teringsudfordringer”) (Dec I) 
 
Lovforslaget har til formål at indføre en mere fleksibel ordning for seks ugers jobrettet 
uddannelse, bedre mulighed for faglærtes adgang til voksenlærlingeordningen, mere flek-
sibelt uddannelsesløft samt en midlertidig ordning med 100 pct. dagspengesats under ud-
dannelsesløftet for uddannelser med særlig relevans for arbejdsmarkedet. Lovforslaget er 
en opfølgning på trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om til-
strækkelig og kvalificeret arbejdskraft samt praktikpladser fra august 2016.  
 
Ændring af visse ansættelsesretlige love (Implementering af direktiv om søfarendes 
rettigheder) (Jan I) 
 
EU har i oktober 2015 vedtaget et direktiv (EU) 2015/1794 om søfarendes rettigheder. 
Formålet med lovforslaget er at implementere direktivet i dansk lov. Med forslaget vil en 
række undtagelsesbestemmelser i relation til søfarende, der i dag findes i en række ansæt-
telsesretlige love, blive ophævet eller ændret.  
 
Ændring af barselsloven og lov om barseludligning på det private arbejdsmarked 
(Digitalisering af barselsdagpenge) (Jan II)  
 
Formålet med lovforslaget er at digitalisere beskæftigelseskravet og beregningsreglerne for 
ret til barselsdagpenge efter samme princip som sygedagpenge. Herudover omfatter lov-
forslaget regelforenklinger i barselsloven. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om en 
ny sygdagpengemodel mellem den daværende regering (Socialdemokratiet, Det Radikale 
Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkepar-
ti og Liberal Alliance fra december 2013. 
 
Ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vand-
kraftaktiviteter og indsamling og videregivelse af oplysninger om arbejdsulykker og 
erhvervssygdomme m.v.) (Feb II) 
 
Formålet med lovforslaget er at indføre hjemmel til betaling for Arbejdstilsynets tilsyn 
med råstof- og vandkraftaktiviteter i Grønland, således at tilsyn med disse projekter gøres 
udgiftsneutralt for den danske stat. Loven ændres bl.a. i sammenhæng med den grønland-
ske arbejdsskadesikringslov med henblik på at sikre, at Arbejdstilsynet i Grønland også 
fremadrettet har adgang til oplysninger om arbejdsulykker og erhvervssygdomme, der er 
sket i Grønland, fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i Grønland. 
 
Ændring af ferieloven (Opfølgning på kommende betænkning fra Ferielovsudvalget) 
(Feb II)  
 
Lovforslaget har til formål at sikre en enklere og mere moderne ferielov, der er i overens-
stemmelse med Danmarks internationale forpligtelser. Lovforslaget følger op på en kom-
mende betænkning fra Ferielovsudvalget. 
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ENERGI-, FORSYNINGS- OG KLIMAMINISTEREN  
 
Folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af Parisaftalen (Okt I) 
 
Formålet med beslutningsforslaget er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen 
på Danmarks vegne ratificerer Parisaftalen, som blev vedtaget af parterne til FN’s Klima-
konvention i december 2015.  
 
Ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatasty-
relsen, lov om tinglysning og forskellige andre love (Effektivisering af ejendomsregi-
strering og -forvaltning m.v.) (Nov I) 
 
Lovforslaget har til formål at effektivisere og forenkle den offentlige registrering af landets 
faste ejendomme og bygninger. Lovforslaget er en opfølgning på delaftale 1 i aftalen om 
grunddataprogrammet ”Gode grunddata til alle – en kilde til vækst og effektivisering” mel-
lem den daværende regering (Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Fol-
keparti) og KL i oktober 2012, som efterfølgende blev tiltrådt af Danske Regioner. 
 
Adresselov (Nov I)   
 
Lovforslaget har til formål at effektivisere den offentlige forvaltning gennem øget genbrug 
af grunddata om adresser. Lovforslaget etablerer bl.a. et selvstændigt lovgrundlag for 
adresseregistrering og relaterede myndighedsopgaver samt et nyt register, Danmarks 
Adresseregister. Lovforslaget er en opfølgning på delaftale 2 i aftalen om grunddatapro-
grammet ”Gode grunddata til alle – en kilde til vækst og effektivisering” mellem den da-
værende regering (Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og 
KL i oktober 2012, som efterfølgende blev tiltrådt af Danske Regioner. 
 
Ændring af lov om elforsyning (Udfasning af PSO-opkrævningen) (Nov I)  
 
Lovforslaget har til formål at implementere en kommende politisk aftale om den langsigte-
de PSO-løsning.  
 
Ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Kommunal indsigelsesret, udvidel-
se af køberetsordningen og den grønne ordning, pristillæg og afregningsvilkår for 
havvindmølleparken Kriegers Flak m.v.) (Nov I)  
 
Lovforslaget har til formål at øge den lokale inddragelse i beslutninger om opstilling af 
kystnære havvindmøller ved at revidere åben-dør-ordningen, der giver mulighed 
for opstilling af havvindmøller uden for udbud. Endvidere skaber lovforslaget hjemmels-
grundlag og fastsætter regler for udbetalingen af pristillæg (statsstøtte) til elektricitet pro-
duceret af Kriegers Flak Havvindmøllepark, der blev sendt i udbud i maj 2015. Udbuddet 
er en opfølgning på energiaftalen mellem den daværende regering (Socialdemokratiet, Det 
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og 
Det Konservative Folkeparti fra marts 2012 samt aftalen om tilbagerulning af FSA m.v. og 
lempelser af PSO mellem den daværende regering (Socialdemokratiet og Det Radikale 
Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten fra juli 2014. 
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Ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser 
fra transport (Indførelse af krav om anvendelse af 0,9 pct. avancerede biobrændstof-
fer i brændstof til landtransport og bemyndigelse til fastsættelse af regler til efterle-
velse af MRV-forordning om fremme af reduktion af CO2-emissioner fra søtransport 
og regler om adgang til skibe) (Nov I)  
 
Lovforslaget har bl.a. til formål at fastsætte et iblandingskrav for avancerede biobrændstof-
fer i energiforbruget til transport med henblik på at understøtte en dansk produktion af 
avancerede biobrændstoffer. Med lovforslaget implementeres ILUC-direktivet (EU) 
2015/1513 fra september 2015. Endvidere indføres bl.a. et sanktionssystem for manglende 
overholdelse af en ny forordning om reduktion af CO2-emissioner fra søtransporten. Lov-
forslagets første del er en opfølgning på aftalen om et Danmark i bedre balance – bedre 
rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet mellem regeringen (Ven-
stre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra juni 2016.  
 
Ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning (Beredskab for forsy-
ningskritiske it-systemer i el- og naturgassektorerne m.v.) (Nov I)  
  
Formålet med lovforslaget er at give energi-, forsynings- og klimaministeren hjemmel til at 
opgradere kravene til cyber- og informationssikkerhed på energiområdet således, at risiko-
en for forstyrrelser og nedbrud i el- og naturgasforsyningen mindskes.  
 
Lov om stedbestemt information (Jan II) 
 
Lovforslagets formål er at samle, modernisere og regelforenkle lovgrundlaget for forvalt-
ningen af stedbestemt information i lyset af den markant øgede betydning, som stedbe-
stemt information har i effektiviseringen af den offentlige forvaltning og som grundlag for 
vækst i den private sektor. 
 
Ændring af lov om elforsyning (Økonomisk regulering af netvirksomheder, skærpel-
se af netvirksomheders særskilte identitet m.v.) (Feb II)  
 
Lovforslaget indeholder bl.a. forslag til en ny økonomisk regulering af netvirksomhederne 
for bl.a. at sikre rimelige priser for forbrugerne, omkostningseffektivitet og investeringer. 
Herudover indeholder lovforslaget forslag om skærpelse af netvirksomhedernes særskilte 
identitet, så forbrugerne bedre kan kende forskel på netvirksomheder og f.eks. elhandels-
virksomheder med henblik på at fremme konkurrencen på elhandelsmarkedet. Forslaget er 
en opfølgning på El-reguleringsudvalgets anbefalinger fra december 2014. 
 
 
Energi-, forsynings- og klimaministeren vil give Folketinget redegørelser om: 
 
 Redegørelse om klimapolitik (Okt II) 
 
 Redegørelse om energipolitik (Apr I) 
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ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN  
 
Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceret-
ten (Okt I)  
 
Lovforslaget har til formål at sikre, at personer, virksomheder og myndigheder kan få er-
statning for den skade, de har lidt, når de har betalt for meget på grund af andres overtræ-
delse af konkurrenceretten. Lovforslaget gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets di-
rektiv 2014/104/EU om erstatning for overtrædelse af konkurrencereglerne fra november 
2014. 
 
Ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven (Ændrede krav til ejerregistrering, 
betinget lovliggørelse af kapitalejerlån m.v.) (Okt I)  
 
Lovforslaget skal understøtte selskabers registrering i Det Offentlige Ejerregister, herunder 
foreslås det, at et selskab ikke kan registreres, medmindre der samtidig sker registrering af 
selskabets ejere i Det Offentlige Ejerregister, ligesom der indføres mulighed for at sende et 
selskab til tvangsopløsning, hvis det konstateres, at selskabet ikke har foretaget ejerregi-
strering. Ejerregisteret er indført for at sikre åbenhed om ejerskab af danske selskaber og 
modvirke økonomisk kriminalitet, herunder skatteunddragelse. Endvidere er formålet med 
lovforslaget at lovliggøre kapitalejerlån under visse nærmere betingelser på linje med reg-
lerne i en række af de lande, vi normalt sammenligner os med.  
 
Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme 
(Okt I)  
 
Lovforslaget har til formål at styrke indsatsen mod hvidvask af midler, der hidrører fra 
kriminalitet samt kampen mod finansiering af terrorisme bl.a. ved at indføre en mere risi-
kobaseret tilgang både fra myndighederne og de finansielle virksomheders side. Reglerne 
skal medvirke til at forhindre, at finansielle institutter misbruges til kriminelle handlinger. 
Forslaget gennemfører 4. hvidvaskdirektiv fra 2015.   
 
Ændring af varemærkeloven og forskellige andre love (Styrket indsats mod piratko-
piering ved etablering af en særlig enhed om håndhævelse og piratkopiering samt 
overførsel af gebyrindtægter) (Okt I)  
 
Med lovforslaget vil hjemlen for etablering af en håndhævelsesenhed i Patent- og Vare-
mærkestyrelsen blive justeret, således at det fremgår af lovteksten, at håndhævelsesenhe-
dens vejledning til virksomheder i konkrete sager om piratkopiering er forbeholdt små og 
mellemstore virksomheder. Formålet hermed er at sikre, at hjemlen er i overensstemmelse 
med EU-statsstøttereglerne. 
 
Ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Tidsbegrænsning af erhvervslejeafta-
ler og vurdering af markedslejen) (Okt I)  
 
Formålet med lovforslaget er at skabe større gennemsigtighed og at dæmme op for såkaldt 
skjulte huslejerabatter, der risikerer at presse lejen op i et kunstigt højt niveau. Forslaget 
skal fjerne barrierer for konkurrence og vækst ved at modernisere erhvervslejelovens regler 
om tidsbegrænsning af erhvervslejemål. 
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Ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om 
værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love (Forhøjelse af bødeniveauet for over-
trædelse af lov om finansiel virksomhed, udpegning af systemisk vigtige finansielle 
institutter (SIFI), krav til egnethed og hæderlighed for nøglepersoner i SIFIer, afløn-
ningsregler for finansielle virksomheder m.v., lempelse af kapitalkrav for fondsmæg-
lerselskaber, udvidelse af tilsyns- og kontrolbeføjelser for Finanstilsynet og Erhvervs-
styrelsen for at imødegå markedsmisbrug m.v.) (Okt I)  
 
Formålet med lovforslaget er at styrke den finansielle stabilitet og sikre en effektiv hånd-
hævelse af reglerne. Forslaget medfører bl.a. en væsentlig skærpelse af bødeniveauet ved 
overtrædelser af lov om finansiel virksomhed. Endvidere indføres fit and proper krav til 
nøglemedarbejdere i danske SIFI-institutter, og der sker en revision af aflønningsreglerne. 
Lovforslaget implementerer bl.a. bestemmelser i medfør af CRD IV- forordningen og Sol-
vens II-direktivet.  
 
Lov om markedsføring (Okt I)  
 
Lovforslaget har bl.a. til formål at gøre markedsføringsloven mere enkel og overskuelig 
indenfor rammerne af den gældende EU-regulering. Lovforslaget er en opfølgning på mar-
kedsføringslovsudvalgets anbefalinger fra juli 2016 og understøtter velfungerede markeder 
med gode og ensartede forbrugerforhold i lyset af den teknologiske udvikling i den kom-
mercielle kommunikation. Lovforslaget skal hertil sikre overensstemmelse med EU-
reglerne på markedsføringsområdet, gøre op med uhensigtsmæssig overimplementering og 
sikre, at erhvervslivet ikke pålægges unødvendige byrder.  
 
Lov om Planklagenævnet (Okt II)   
 
Med lovforslaget etableres et selvstændigt klagenævn på planområdet. Klagenævnet sam-
mensættes af faglige eksperter, relevante organisationer og lægmænd. Lovforslaget følger 
op på aftalen om Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og 
virksomheder i hele landet mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det 
Konservative Folkeparti fra juni 2016. 
 
Ændring af lov om planlægning (Mere frihed og fleksibilitet i kommunernes fysiske 
planlægning med fortsat beskyttelse af kyster og natur, herunder bedre udviklings-
muligheder i landdistrikter, bedre muligheder for byudvikling, detailhandel og pro-
duktion) (Nov I)  
 
Lovforslaget har til formål at modernisere planloven og naturbeskyttelsesloven med hen-
blik på at give kommuner, virksomheder og borgere mere frihed til at skabe udvikling og 
vækst i hele Danmark under fortsat hensyntagen til natur og miljø. Lovforslaget er en op-
følgning på regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” og aftalen om Danmark i bedre 
balance – bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet mellem re-
geringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti 
fra juni 2016. 
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Ændring af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. (Ændring af 
alderskrav for unges beskæftigelse og alderskrav til bevillingshavere m.v.) (Jan I)  
 
Med lovforslaget gennemføres en modernisering af en række bestemmelser i restaurations-
loven. Bl.a. vil alderskravet til serveringspersonale blive opdateret. Desuden vil der blive 
kigget nærmere på alderskravet til bevillingshavere. Der indgår desuden en præcisering af 
bevillingsperioder af hensyn til erhvervslivets byrder forbundet med hyppige ansøgnings-
runder. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om Vækst og udvikling i hele Danmark 
mellem regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-
keparti fra februar 2016. 
 
Ændring af lov om sommerhuse og campering m.v. (Klare og fleksible rammer for 
brug og udlejning af sommerhuse) (Feb II)  
 
Lovforslaget har til formål at understøtte regeringens mål om klarere og mere fleksible 
rammer for brug og udlejning af sommerhuse i både vinter- og sommerhalvåret samt til-
passe reglerne i campingreglementet til nye ferieønsker. Lovforslaget er en opfølgning på 
hhv. regeringens udspil ”Vækst og udvikling i hele Danmark” fra november 2015 og afta-
len om et Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomhe-
der i hele landet mellem regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det 
Konservative Folkeparti fra juni 2016. 
 
Lov om betalingstjenester og elektroniske penge (Feb II) 
 
Formålet med lovforslaget er at understøtte en videreudvikling af det indre marked for 
elektroniske betalinger med henblik på at fremme konkurrence, effektivitet og innovation. 
Det er også formålet, at forbrugerne skal opnå forbedrede produkter med reducerede priser 
og gebyrer. Forslaget gennemfører betalingstjenestedirektivet (PSD2) fra november 2015 
ved en ny hovedlov.  
 
Lov om kapitalmarkeder (Feb II) 
 
Formålet med lovforslaget er at sikre velfungerende og effektive kapitalmarkeder til gavn 
for den finansielle stabilitet samtidig med at investorbeskyttelsen øges. Med lovforslaget 
indføres bl.a. mulighed for nye typer af markedspladser, nye regler om skærpet kontrol 
med computerstyret handel og krav om markedsovervågning på alle markedspladser. Lov-
forslaget erstatter den gældende lov om værdipapirhandel m.v. og implementerer direktivet 
om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) og ændringer som følge af forordnin-
gen om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR) begge fra maj 2014. 
 
Ændring af lov om finansiel virksomhed og lov om finansielle rådgivere m.v. (Konse-
kvensændringer i lyset af lov om kapitalmarkeder samt gennemførelse af dele af di-
rektivet om markedet for finansielle instrumenter) (Feb II) 
 
Lovforslaget gennemfører konsekvensrettelser i anden lovgivning som følge af den nye lov 
om kapitalmarkeder og som følge af ophævelsen af lov om værdipapirhandel m.v. Herud-
over samles reguleringen af investeringsrådgivere og finansielle rådgivere, så alle virk-
somheder, der yder rådgivning om finansielle produkter udenfor bankerne, er reguleret af 
ensartede regler i samme lov. Lovforslaget gennemfører relevante dele af direktivet om 
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markedet for finansielle instrumenter (MiFID II), der ikke gennemføres i lov om kapital-
markeder. 
 
 
Erhvervs- og vækstministeren vil give Folketinget redegørelser om: 
 
 Redegørelse om erhvervslivet, EU-implementering og reguleringen (Mar II) 
 
 Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse (Apr II) 
 
 Redegørelse om erhvervsfremme og støtte (Maj I) 
 
 Redegørelse om Danmarks digitale vækst (Maj II) 
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FINANSMINISTEREN 
 
Finanslov for finansåret 2017 (Okt I) 
 
Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 
2020 (Okt I) 
 
Ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for 
finansårene 2014-2017, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og re-
gioner for finansåret 2018 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner 
og regioner for finansåret 2019 (Konsekvenser af regeringens 2025-plan, DK2025 – Et 
stærkere Danmark) (Okt I) 
 
Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 (Okt I) 
 
Forslaget vedrører fastsættelsen af statens tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-
2019. 
 
Ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Formand-
skabets vurdering af produktivitetsudviklingen, sammensætningen af rådene, lovfæ-
stelse af ”følg-eller-forklar”-princippet m.v.) (Okt I) 
 
Formålet med lovforslaget er at etablere et uafhængigt produktivitetsråd i regi af Det Øko-
nomiske Råds formandskab. Rådet skal bidrage med mere systematisk analyse og vedva-
rende fokus på håndtering af produktivitetsudfordringerne i Danmark. I forbindelse med 
lovforslaget justeres sammensætningen af Det Økonomiske Råd, så CEPOS indtræder på 
en ledig plads på arbejdsgiversiden. 
 
Ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension (Rådighedsløn til 
personer, der har nået folkepensionsalderen, beregning af førtidspension for visse 
tjenestemænd og ret til tilskadekomstpension) (Okt I) 
 
Formålet med lovforslaget er at følge op på EU-Domstolens dom fra september 2013 i sag 
C-546/11 (Toftgaard) om ret til rådighedsløn efter opnået folkepensionsalder. Lovforslaget 
vedrører herudover ændring af reglerne om førtidspension for visse tjenestemandsgrupper i 
politiet og kriminalforsorgen. Endelig har lovforslaget til formål at skabe hjemmel til at 
tilkende tilskadekomstpension på grundlag af lov om erstatning og godtgørelse til tidligere 
udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastnings-
reaktion. 
 
Ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre (Ændring af ministres ve-
derlæggelse som opfølgning på Vederlagskommissionens anbefalinger) (Dec I) 
 
Formålet med lovforslaget er at gennemføre en stemmeaftale mellem regeringen (Venstre), 
Socialdemokratiet, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti 
om ændring af fuldtidspolitikeres vederlæggelse for så vidt angår ministre.  
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Lov om tillægsbevilling for finansåret 2016 (Jan II) 
 
Finanslov for finansåret 2018 (Aug II) 
 
Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 
2021 (Aug II)   
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FORSVARSMINISTEREN  
 
Ændring af hjemmeværnsloven (Nedlæggelse af Marinehjemmeværnsinspektoratet 
og Flyverhjemmeværnsinspektoratet) (Okt I) 
 
Formålet med lovforslaget er at opdatere hjemmeværnsloven, således at lovgrundlaget er i 
overensstemmelse med enigheden i forsvarsforligskredsen i marts 2016 om omstilling og 
udvikling af Hjemmeværnet. Med lovforslaget skrives bl.a. Marinehjemmeværnsinspekto-
ratet og Flyverhjemmeværnsinspektoratet ud af lovgrundlaget, idet de pågældende institu-
tioner nedlægges.  
 
Lov om jobordning for veteraner (Nov I) 
 
Formålet med lovforslaget er at oprette en jobordning, der skal åbne nye muligheder for de 
veteraner, der har vanskeligt ved at bevare en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Lov-
forslaget er en opfølgning på regeringens forslag til finanslov for 2017.  
 
Ændring af beredskabsloven (Bestemmelser om sikringsmæssige foranstaltninger for 
nukleart materiale og nukleare anlæg) (Nov II) 
 
Formålet med lovforslaget er at skabe et lovgrundlag for de forpligtelser, som påhviler den, 
der bruger, opbevarer eller transporterer nukleart materiale og den, der driver nukleart an-
læg og Beredskabsstyrelsens opgaver i den forbindelse. Med forslaget sikres det, at Konge-
riget Danmark lever op til IAEA-konventionen om fysisk beskyttelse af nukleart materiale 
og nukleare anlæg, som Danmark ratificerede i 1991. 
 
Ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) (Præcisering af forpligtelse 
til at slette lovligt tilvejebragte oplysninger) (Feb II) 
 
Lovforslaget har til formål at præcisere rækkevidden af FE’s forpligtelse til at slette lovligt 
tilvejebragte oplysninger.  
 
 
Forsvarsministeren vil give Folketinget en redegørelse om: 
 
 Redegørelse om nordisk forsvars- og beredskabssamarbejde (Okt I) 
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JUSTITSMINISTEREN  
 
Folketingsbeslutning om Danmarks tilslutning på mellemstatsligt grundlag til EU’s 
direktiv om databeskyttelse på retshåndhævelsesområdet (Okt I) 
 
Beslutningsforslaget skal sikre Folketingets samtykke til, at Danmark forpligtes over for de 
øvrige EU-medlemsstater til at gennemføre direktiv (EU) 2016/680 fra april 2016. Direkti-
vet, der er omfattet af det danske retsforbehold, udbygger Schengenreglerne, hvorfor Dan-
mark inden seks måneder fra vedtagelsen (dvs. senest den 27. oktober 2016) kan beslut-
te, at direktivet skal gennemføres. Direktivet indeholder regler om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysnin-
ger, herunder regler om, hvornår sådanne myndigheder må behandle personoplysninger, og 
hvordan oplysningerne skal beskyttes. 
 
Ændring af lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler og lov om politiets virk-
somhed (Initiativer mod handel med hash m.v. og politiets anvendelse af peberspray) 
(Okt I) 
 
Formålet med lovforslaget er dels at regulere politiets anvendelse af peberspray som 
magtmiddel i politiloven og dels at udvide adgangen for politiet til at meddele besøgsfor-
bud i bestemte lokaler.  
 
Ændring af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning (Strakstilhold) (Okt I)  
 
Lovforslaget har til formål at indføre mulighed for at træffe en foreløbig afgørelse om til-
hold (et såkaldt strakstilhold), der skal gælde, indtil en endelig afgørelse om tilhold eller 
opholdsforbud er truffet. Lovforslaget er en opfølgning på regeringens initiativ ”Stop Stal-
king” fra marts 2016. 
 
Ændring af straffeloven (Kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare 
handlinger som led i religiøs oplæring) (Okt I) 
 
Formålet med lovforslaget er at kriminalisere ytringer, der undergraver danske love og 
værdier og understøtter parallelle retsopfattelser. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen 
om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og 
værdier og understøtte parallelle retsopfattelser, mellem regeringen (Venstre), Socialde-
mokratiet, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra maj 2016. 
 
Ændring af retsplejeloven (Sagkyndig bevisførelse m.v.) (Okt I) 
 
Lovforslaget har til formål at gennemføre Retsplejerådets anbefalinger i betænkning 
1558/2016 om sagkyndig bevisførelse m.v. Lovforslaget indebærer bl.a., at muligheden for 
at få flere skønsmænd til at bedømme det samme tema udvides, og at parterne i en civil 
retssag, hvis de er enige om det, får mulighed for at kunne fremlægge sagkyndige erklæ-
ringer, som de selv indhenter under sagen.   
 
  



 

 

16

Ændring af lov om tinglysning, lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og 
panterettigheder m.v., lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og forskel-
lige andre love (Ændring af reglerne for tinglysning og realkreditbelåning vedrøren-
de visse tele-, energiforsynings- og vandforsyningsvirksomheder) (Okt I)  
 
Formålet med lovforslaget er at sikre, at digital infrastruktur kan realkreditbelånes med en 
lånegrænse på 60 pct. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om en vækstplan for digita-
lisering af Danmark mellem alle Folketingets partier fra februar 2015, hvorefter der skal 
iværksættes initiativer på fire områder, herunder i forhold til at sikre god mobil- og bred-
båndsdækning i hele landet.  
 
Ændring af lov om røgfri miljøer og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af 
rygeforbuddet i kriminalforsorgens institutioner m.v.) (Okt II)  
 
Lovforslaget har til formål at etablere et fuldstændigt indendørs rygeforbud i kriminalfor-
sorgens institutioner. Lovforslaget indebærer bl.a., at indsatte i kriminalforsorgens institu-
tioner ikke længere må ryge i deres opholds- eller besøgsrum.  
 
Ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) (Ændring af PET’s opgaver i 
forhold til den alvorligste organiserede kriminalitet og PET’s forpligtelse til sletning 
af oplysninger) (Nov I)  
 
Formålet med lovforslaget er for det første at sikre en hensigtsmæssig organisering mellem 
politiet og PET om indsatsen mod den alvorligste organiserede kriminalitet. Lovforslaget 
har herudover til formål at præcisere rækkevidden af PET’s forpligtelse til at slette lovligt 
tilvejebragte oplysninger.  
 
Ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og forskellige andre love 
(Øget respekt for det offentlige rum, offentlige myndigheder og personer i offentlig 
tjeneste m.v.) (Nov I) 
 
Formålet med lovforslaget er at øge respekten for det offentlige rum, offentlige myndighe-
der og personer i offentlig tjeneste. Lovforslaget er en opfølgning på regeringens retspoliti-
ske udspil ”Respektpakke I” fra maj 2016. 
 
Ændring af offentlighedsloven (Udskydelse af revision af reglerne om postlister)  
(Nov I)  
 
Formålet med lovforslaget er at fremsætte forslag om at udskyde revisionen af reglerne om 
postlister, der er forudsat gennemført i folketingsåret 2016/17.  
 
Ændring af retsplejelov for Grønland og kriminallov for Grønland (Telefonforkyn-
delse, magtanvendelse i grønlandske anstalter samt tilhold, opholdsforbud og bort-
visning m.v.) (Nov I)  
 
Lovforslaget har til formål at indføre mulighed for telefonforkyndelse i Grønland samt at 
give ansatte ved de grønlandske anstalter mulighed for at anvende peberspray og skjold 
over for de indsatte. Endvidere lægges der med lovforslaget op til at foretage ændringer af 
den grønlandske retsplejelov og kriminalloven, som har sammenhæng med en samtidig 
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ikraftsættelse for Grønland ved kongelig anordning af lov om tilhold, opholdsforbud og 
bortvisning. 
 
Ændring af retsplejeloven, straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om 
elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (Udeblivelsesdomme, forkyndelse og 
anvendelse af digital kommunikation i straffesager m.v.) (Nov II)  
 
Formålet med lovforslaget er bl.a. at gennemføre en række ændringer af retsplejelovens 
regler om udeblivelsesdomme, organisering af forkyndelsesopgaven og anvendelse af digi-
tal kommunikation m.v. i straffesager. Ændringerne har til formål at tilpasse dele af straffe-
retsplejen med henblik på at øge respekten for retsvæsenet, at sikre en hensigtsmæssig 
gennemførelse af straffesager og en hensigtsmæssig anvendelse af domstolenes, politiets 
og anklagemyndighedens ressourcer. En del af initiativerne indgår i regeringens retspoliti-
ske udspil ”Respektpakke I” fra maj 2016. Formålet med lovforslaget er endvidere at gøre 
det muligt at fastsætte regler om, at fængselsbetjente i de lukkede fængsler, på de lukkede 
afdelinger samt i arresthuse kan bære peberspray som en del af deres almindelige personli-
ge udrustning. 
 
Ændring af lov om forældelse af fordringer (Forældelse af erstatningskrav mod det 
offentlige i sager om omsorgssvigt af børn) (Dec I)  
 
Formålet med lovforslaget er i videst muligt omfang at sikre, at omsorgssvigtede og mis-
brugte børns mulige erstatningskrav mod offentlige myndigheder ikke afvises på grund af 
forældelse og således kan prøves ved domstolene.  
 
Ændring af straffuldbyrdelsesloven og andre relevante love (Tiltag over for uden-
landske afsonere) (Dec I)  
 
Lovforslaget har til formål at gennemføre de nødvendige lovgivningsmæssige tiltag som 
led i en styrket indsats over for udenlandske afsonere i danske fængsler og arresthuse. Den 
nærmere udformning er på nuværende tidspunkt fortsat under overvejelse. Lovforslaget er 
en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” fra juni 2015.  
 
Ændring af retsplejeloven (Revision af reglerne om registrering og opbevaring af 
oplysninger om tele- og internettrafik (logning)) (Jan I)  
 
Formålet med lovforslaget er at fremsætte forslag om revision af retsplejelovens bestem-
melse om udbyderes pligt til at foretage registrering og opbevaring (logning) af oplysnin-
ger om tele- og internettrafik til brug for efterforskning og retsforfølgning af strafbare for-
hold. 
 
Lovgivning om nye tiltag og initiativer mod radikalisering og ekstremisme (Jan II)  
 
Formålet med lovforslaget er at gennemføre nye tiltag og initiativer på radikaliseringsom-
rådet, herunder bl.a. i forhold til radikalisering på internettet. 
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Lovgivning som opfølgning på den kommende betænkning fra Udvalget om indsatsen 
over for rockerborge (Jan II) 
 
Lovforslaget har til formål at indføre eventuel lovgivning som opfølgning på den kom-
mende betænkning fra Udvalget om indsatsen over for rockerborge.  
 
Ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for visse sager om grov vold) (Jan II) 
 
Formålet med lovforslaget er at skærpe straffen for visse sager om grov vold. Den nærmere 
udformning af lovforslaget er under overvejelse. 
 
Ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Logning m.v.) (Feb I)  
 
Formålet med lovforslaget er at indføre hjemmel i den færøske retsplejelov til, at justitsmi-
nisteren efter forhandling med Færøernes Landsstyre kan fastsætte nærmere regler om, at 
udbydere af telenet eller teletjenester skal foretage registrering og opbevaring i ét år af op-
lysninger om teletrafik til brug for efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold. 
Formålet er endvidere at foretage ændringer af den færøske retsplejelov, som har sammen-
hæng med en samtidig ændring for Færøerne af ægteskabslovgivningen, der skal gøre det 
muligt for to personer at samme køn borgerligt at indgå ægteskab. 
 
Lovgivningspakke vedrørende reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet (Feb II) 
 
Formålet med lovforslaget er at gennemføre en reform af indsatsen mod ungdomskrimina-
litet. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” fra 
juni 2015.  
 
Ændring af retsplejeloven m.v. (Lægdommere m.v.) (Feb II)  
 
Formålet med lovforslaget er at foretage ændringer i retsplejelovens regler om lægdomme-
re, herunder om hvem der kan være lægdommere, om adgangen til at blive fritaget for 
lægdommerhvervet og om antallet af medlemmer af kommunernes grundlisteudvalg. Lov-
forslaget forventes desuden at indeholde ændringer af retsplejeloven og Bruxelles I-loven 
med henblik på gennemførelse af Haagerkonventionen om værnetingsaftaler samt forskel-
lige andre ændringer af retsplejelovens regler om behandlingen af civile sager. 
 
Ændring af straffeloven, retsplejeloven m.v. (Medier m.v.) (Feb II)  
 
Med lovforslaget lægges en markant hårdere kurs over for medier, der krænker privatlivets 
fred eller bringer ærekrænkende beskyldninger m.v. ved at gennemføre de dele af regerin-
gens kommende retspolitiske udspil ”Respektpakke II”, hvor lovgivning vurderes at være 
nødvendig. Formålet med lovforslaget er endvidere at følge op på Straffelovrådets kom-
mende betænkning om privatlivets fred og ærekrænkelse. 
 
Ændring af lov om Den Europæiske Politienhed (Europol) (Feb II) 
 
Formålet med lovforslaget er at foretage ændringer i Europol-loven som følge af vedtagel-
sen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 fra maj 2016 om Den 
Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og den samtidige 
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ophævelse af de rammeafgørelser, som det eksisterende Europol bygger på. Forordningen 
finder anvendelse fra den 1. maj 2017. 
 
Ændring af lov om politiets virksomhed, retsplejeloven, toldloven og udlændingelo-
ven (Politiets anvendelse af databaserede analyseredskaber og adgang til oplysninger 
om flypassagerer) (Feb II) 
 
Formålet med lovforslaget er dels generelt at regulere hjemmelsgrundlaget for politiets 
øgede anvendelse af databaserede analyseredskaber, dels at indføre hjemmel i lov om poli-
tiets virksomhed til, at justitsministeren kan udstede bekendtgørelser, som nærmere regule-
rer politiets registre m.v. Endelig har lovforslaget til formål at skabe hjemmel til, at politiet 
kan indhente oplysninger om flypassagerer m.v. til brug for efterforskning af alvorlig 
grænseoverskridende kriminalitet og udlændingekontrol. 
 
 
Justitsministeren vil give Folketinget en redegørelse om: 
 
 Redegørelse om forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysninger uden for 

strafferetsplejen (Mar I) 
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KIRKEMINISTEREN  
 
Ændring af ægteskabsloven (Decorumkrav og obligatorisk kursus i familieret, frihed 
og folkestyre) (Okt I)  
 
Lovforslaget har til formål at præcisere reglerne om muligheden for i decorumsituationer at 
tage vielsesbemyndigelsen fra præster i anerkendte/godkendte trossamfund samt at indføre 
et obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for disse præster. Lovforsla-
get er en opfølgning på aftalen om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at 
undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser mellem rege-
ringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra 
maj 2016. 
 
Lovgivning vedr. forsøg for folkekirken (Jan II)  
 
Lovforslaget har til formål gennem en forsøgslovgivning at afprøve rammerne for organi-
sering af menighedsrådenes opgaver med henblik på at lette menighedsrådenes arbejde og 
skabe større fleksibilitet for menighedsrådene til at organisere sig individuelt.  
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KULTURMINISTEREN  
 
Ændring af folkeoplysningsloven og ligningsloven (Indsats mod foreninger, som 
modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menne-
skerettigheder) (Okt I) 
 
Lovforslaget har til formål at stramme tilskudskravene til folkeoplysende foreninger, sådan 
at foreninger, hvis formål og adfærd modarbejder og underminerer demokrati og grund-
læggende friheds- og menneskerettigheder, ikke kan få tilskud eller lokaler samt en ind-
skærpelse af kommunernes pligt til at føre tilsyn med, at foreninger, der modtager tilskud 
m.m., overholder lovens krav. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om initiativer rettet 
mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte 
parallelle retsopfattelser mellem regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkepar-
ti og Det Konservative Folkeparti fra maj 2016. 
 
Lov om biblioteksafgift (Feb I) 
 
Lovforslaget har bl.a. til formål at justere biblioteksafgiftsordningen, så det fremover bliver 
muligt for forfattere, oversættere m.v. at få biblioteksafgift for de e-bøger m.v., som kan 
lånes på bibliotekerne i modsætning til i dag, hvor det kun er muligt at få biblioteksafgift 
for fysiske bøger m.v.  
 
Ændring af lov om mediestøtte (Justering af kriterier for støtte m.v.) (Feb I) 
 
Lovforslaget har til formål at gennemføre en justering af mediestøtteordningen på bag-
grund af en evaluering af området. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget 
”Sammen for fremtiden” fra juni 2015. 
 
Ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål 
(Ny udlodningsmodel) (Feb II) 
 
Lovforslaget har til formål at fastsætte en ny model for finansiering, niveau og fordeling af 
udlodningsmidler, dvs. overskud fra Danske Lotteri Spil, Klasselotteriet og det statslige 
udligningsbeløb.  
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MILJØ- OG FØDEVAREMINISTEREN  
 
Ændring af lov om vandplanlægning og forskellige andre love (Inddragelse af kom-
muner og vandråd i afgrænsning af vandløb i vandområdeplaner og kvalificering af 
udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb.) (Okt I) 
 
Med lovforslaget bemyndiges miljø- og fødevareministeren til at fastsætte regler om ind-
dragelse af kommuner og vandråd i et arbejde om afgrænsning af vandløb i vandområde-
planerne og om kvalificering af udpegningen af kunstige og stærkt modificerede vandløb. 
Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om en fødevare- og landbrugspakke mellem rege-
ringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra 
december 2015. 
 
Lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet (Sammenlægning af to klageinstanser på 
miljø- og fødevareområdet) (Okt II) 
 
Lovforslaget har bl.a. til formål at etablere Miljø- og Fødevareklagenævnet ved at sam-
menlægge to af Miljø- og Fødevareministeriets nuværende organisationer og øverste klage-
instanser til ét nyt uafhængigt nævn. Sammenlægningen skal modernisere, forenkle og 
ensarte Miljø- og Fødevareministeriets klagestruktur set i forhold til den sektorlovgivning, 
der ressortmæssigt henhører under Miljø- og Fødevareministeriet. Lovforslaget er en op-
følgning på aftalen om et Danmark i bedre balance – bedre rammer for kommuner, borgere 
og virksomheder i hele landet mellem regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti og Det Konservative Folkeparti fra juni 2016.  
 
Ændring af lov om hold af heste (Ændring af opbindingsperiode for gruppeopstalde-
de heste, ændring af indretningsmæssige krav, ændring af krav om fold og adgang til 
fold samt indførelse af undtagelse fra krav om håndtering af visse heste) (Okt II)  
 
Formålet med lovforslaget er bl.a. at foretage en lempelse af indretningsmæssige krav, 
herunder om loftshøjde, boksstørrelser, rumfang og lys, samt ændre og præcisere en række 
andre regler vedrørende hold af heste under fortsat hensyntagen til at sikre dyrevelfærden 
for hestene. 
 
Ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrot-
ning af biler (Nedsættelse af miljøbidraget) (Nov I)  
 
Lovforslaget har til formål at nedsætte det miljøbidrag, som ejeren af en bil årligt opkræves 
via den lovpligtige ansvarsforsikring med henblik på at sikre balance mellem udgifter og 
indtægter i forbindelse med udbetaling af skrotningsgodtgørelse for udtjente person- og 
varebiler.  
 
Ændring af lov om kystbeskyttelse (Opfølgning på Kystanalysen) (Nov I) 
 
Lovforslaget har bl.a. til formål at forenkle lovens nuværende klagebestemmelser. Klage-
adgangen samles således, at der kun kan klages over kommunens endelige afgørelse. Lov-
forslaget vil desuden indeholde mindre justeringer i den nuværende proces for kommuner-
nes rolle som procesmyndighed for kystbeskyttelsesprojekter over længere strækninger. 
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Ændring af lov om naturbeskyttelse (Nye muligheder for visse anlæg og indretninger 
på klitfredede arealer og inden for strandbeskyttelseslinjen samt inden for sø- og åbe-
skyttelseslinjen) (Nov I)  
 
Formålet med lovforslaget er at justere naturbeskyttelseslovens regler om strandbeskyttelse 
og klitfredning. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om et Danmark i bedre balance – 
bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet mellem regeringen 
(Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra juni 
2016.  
 
Ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om miljøbeskyttelse (Implemente-
ring af dele af Hong Kong-konventionen) (Dec I)  
 
Med lovforslaget tilvejebringes hjemmelsgrundlag til, at Danmark kan tiltræde Hong 
Kong-konventionen om sikker og miljømæssigt forsvarlig ophugning af skibe. Endvidere 
foreslås det at udvide havmiljølovens anvendelsesområde således, at skibsophugningsfor-
ordningens krav til skibe kan administreres efter loven. 
 
Ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om jordbrugets anven-
delse af gødning og om plantedække og lov om miljøbeskyttelse (Etablering af ny 
husdyrregulering som udmøntning af dele af fødevare- og landbrugspakken og im-
plementering af VVM-direktivændringer) (Dec I)  
 
Formålet med lovforslaget er at etablere en ny husdyrregulering, hvor miljøgodkendelsen 
af husdyrbrug fremover deles op, så reguleringen af anlæg til husdyrproduktion og anven-
delse af husdyrgødningen på arealerne adskilles. Ligeledes justeres harmonikravene, og der 
indføres en ny emissionsorienteret anlægsregulering med størst mulig brug af generelle 
regler med miljøkrav i stedet for konkrete vilkår i miljøgodkendelserne. Lovforslaget er en 
opfølgning på aftalen om en fødevare- og landbrugspakke mellem regeringen (Venstre), 
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra december 2015.   
 
Ændring af lov om miljøbeskyttelse (Kompenserende marine virkemidler ved etable-
ring eller udvidelse af havbrug) (Dec I)  
 
Med lovforslaget tilvejebringes regler om, at der kan stilles vilkår om kompenserende ma-
rine virkemidler (f.eks. muslingeopdræt), når der gives godkendelse til etablering eller ud-
videlse af havbrug. Vilkår om marine virkemidler vil kunne stilles, når havbruget ønskes 
placeret eller udvidet i et område, hvor en ansøgning ellers måtte afslås under henvisning 
til lovgivningen om vandplanlægning eller havstrategiloven. Lovforslaget er en opfølgning 
på aftalen om en fødevare- og landbrugspakke fra december 2015 samt aftalen om en 
vækstplan for dansk akvakultur fra juni 2016 begge mellem regeringen (Venstre), Dansk 
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. 
 
Ændring af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg (Midlertidige lempel-
ser af visse krav) (Feb II)  
 
Formålet med lovforslaget er at lempe enkelte af de krav, der følger af loven, i en midlerti-
dig periode. Ændringerne gælder for så vidt angår brug af bindestalde og adgang til kobør-
ster. 
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Ændring af lov om skove (Lempelse af reglerne om fredskov) (Feb II) 
 
Formålet med lovforslaget er at indføre visse lempelser af reglerne om fredskov, bl.a. såle-
des at fredskovsarealer i større omfang vil kunne anvendes til at etablere f.eks. friluftsan-
læg og børnehaver, ligesom skovene kan bidrage til omstillingen til vedvarende energi 
gennem øgede muligheder for opstilling af vindmøller i skovene. 
 
Ændring af lov om drift af landbrugsjorder (Permanent genopdyrkningsret) (Feb II) 
 
Lovforslaget har til formål at give en permanent ret til at genopdyrke landbrugsarealer med 
henblik på at øge landmændenes incitament til at udlægge flere dyrkede arealer til natur-
formål. Lovforslaget indebærer, at den hidtidige begrænsning vedrørende retten til inden 
for 15 år at genopdyrke arealer, der er anmeldt til kommunalbestyrelsen som et fremtidigt 
halvkultur eller udyrket areal, ophæves, uanset at arealet efter udlægningen måtte komme 
til at opfylde kriterierne for beskyttelse efter naturbeskyttelseslovens § 3. Lovforslaget er 
en opfølgning på aftalen om en naturpakke mellem regeringen (Venstre), Dansk Folkepar-
ti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra maj 2016.  
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MINISTEREN FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING 
 
Ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie 
fagskoler (Styrkelse af kvaliteten på de frie grundskoler m.v.) (Okt I)  
 
Lovforslaget har til formål at sikre, at elever på de frie grundskoler identificerer sig med 
det danske samfunds demokratiske værdier, ligesom forslaget indeholder en række initiati-
ver om styrkelse af det lokale tilsyn med frie grundskoler. Lovforslaget er en opfølgning på 
aftalen om styrkelse af kvaliteten på de frie grundskoler mellem regeringen (Venstre), 
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra marts 2016, som 
senere er tiltrådt af Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. 
Endvidere er lovforslaget en opfølgning på delaftalen fra maj 2016 om initiativer rettet 
mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte 
parallelle retsopfattelser mellem regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkepar-
ti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og senere tiltrådt 
af Radikale Venstre. 
 
Ændring af dagtilbudsloven (Bedre vilkår for etablering af virksomhedsinstitutioner 
og internationale dagtilbud) (Okt I) 
 
Lovforslaget har til formål at forbedre vilkårene for etablering af virksomhedsinstitutioner 
og internationale dagtilbud, hvor hovedsproget ikke er dansk med henblik på at styrke 
kommuner og virksomheders muligheder for at tilbyde rammer i dagtilbuddene, der lever 
op til de ønsker og behov, som medarbejderne i virksomhederne måtte have. Lovforslaget 
er en del af udmøntningen af regeringens udspil ”Vækst og udvikling i hele Danmark” fra 
november 2015. 
 
Lov om gymnasiale uddannelser (Ændrede adgangsregler til de gymnasiale uddan-
nelser, grundforløb på tre måneder, centralt fastlagte studieretninger på de treårige 
gymnasiale uddannelser, flere obligatoriske fag, styrket faglighed og almendannelse 
og ny profil for hf-uddannelsen) (Nov I) 
 
Med lovforslaget sammenskrives de tre gymnasiale uddannelseslove til én. Lovforslaget 
vil rumme ændrede adgangsregler til de gymnasiale uddannelser, et grundforløb på tre må-
neder og centralt fastlagte studieretninger på de treårige gymnasiale uddannelser, flere ob-
ligatoriske fag, styrket faglighed og almendannelse og ny profil for hf-uddannelsen med 
fagpakker rettet mod brede videreuddannelsesområder. Lovforslaget er en opfølgning på 
aftalen om en gymnasiereform mellem regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk 
Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konser-
vative Folkeparti fra juni 2016. 
 
Ændring af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for 
voksne (FVU-tilbud for tosprogede m.v.) (Nov I) 
 
Lovforslaget har til formål at gøre den eksisterende forsøgsordning om tilbud om forbere-
dende voksenundervisning (FVU) målrettet tosprogede voksne permanent. 
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Ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksen-
uddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og forskellige 
andre love (Indførelse af folkeskolens afgangseksamen, adgangskrav til erhvervsud-
dannelserne samt ændringer som følge af lovgivning om de gymnasiale uddannelsers 
indhold m.v.) (Nov I) 
 
Lovforslaget har bl.a. til formål at gennemføre de initiativer i den politiske aftale om en 
gymnasiereform fra juni 2016, som vedrører andre uddannelser end de gymnasiale. Det 
drejer sig bl.a. om indførelse af folkeskolens afgangseksamen og som noget nyt et bestå-
krav som betingelse for optagelse på en ungdomsuddannelse. Lovforslaget indeholder her-
udover bl.a. ændringer i forhold til den uddannelsesparathedsvurdering, der skal foretages 
af eleverne i grundskolen, og i erhvervsuddannelsesloven i forhold til optagelseskravene.  
 
Ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau) 
(Nov I) 
 
Lovforslaget har til formål at harmonisere niveauet for skoleydelse til produktionsskole-
elever til SU-niveau. Lovforslaget følger af regeringens forslag til finanslov for 2017.   
 
Ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i års-
elevberegningen m.v.) (Nov I) 
 
Lovforslaget har til formål at begrænse antallet af kursusuger på det enkelte efterskolekur-
sus, for hvilke en elev kan udløse statstilskud til skolen og statslig elevstøtte til 41 uger 
med virkning fra skoleåret 2017/18. Lovforslaget følger af regeringens forslag til finanslov 
for 2017. 
 
Ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Justering af arbejdsgiverbi-
drag m.v.) (Nov II)  
 
Lovforslaget har til hovedformål at justere arbejdsgivernes bidrag til Arbejdsgivernes Ud-
dannelsesbidrag (AUB) og midlertidige bonusordninger til virksomheder for 2017. Lov-
forslaget har endvidere til formål at sikre grundlaget for at udpege fordelsuddannelser. 
Lovforslaget er første del af opfølgningen på trepartsaftalen mellem regeringen og ar-
bejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og 
praktikpladser fra august 2016. 
 
Ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Udvidet obliga-
torisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati ved privat pasning) (Dec I) 
 
Lovforslaget har til formål at bidrage til indsatsen mod bekæmpelse af parallelsamfund og 
social kontrol i Danmark. Med lovforslaget ændres bl.a. reglerne om obligatorisk dagtil-
bud, så alle 3-årige tosprogede børn uden for dagtilbud med behov for sprogstimulering 
skal i et 30 timers dagtilbud, ligesom der indføres krav om dansk og fokus på medansvar, 
medbestemmelse og demokrati ved privat pasning. 
 
Ændring af lov om folkeskolen (Opfølgning på folkeskolereformen m.v.) (Dec I) 
 
Formålet med lovforslaget er at følge op på folkeskolereformen med en række justeringer, 
der følger af bl.a. regeringens inklusionseftersyn, jf. regeringsgrundlaget ”Sammen for 
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Fremtiden” fra juni 2015. Lovforslaget følger endvidere op på et af initiativerne i satspul-
jeaftalen for 2016 på socialområdet, hvorefter forældre til et barn i folkeskolen får et rets-
krav på, at deres barn får foretaget en ordblindetest med henblik på udredning af ordblind-
hed.  
 
Ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø (Krav om antimobbe-
strategi, klageadgang m.v.) (Jan II) 
 
Formålet med forslaget er at udmønte dele af anbefalingerne fra aktionsplanen ”Alle for en 
– Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning i dagtilbud, grundskole og på 
ungdomsuddannelser” fra august 2016. Med forslaget indføres der bl.a. krav på tværs af 
uddannelsesområderne til, at uddannelsesstedet bl.a. skal have en antimobbestrategi. Der 
indføres endvidere klageadgang, så elever og/eller forældre kan klage over uddannelses-
stedets manglende overholdelse af krav om indsatser mod mobning.   
 
Ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Styrket kvalitet 
af dagtilbud m.v.) (Feb I) 
 
Lovforslaget har til formål at styrke kvaliteten på dagtilbudsområdet, herunder bl.a. gen-
nem en styrkelse af den pædagogiske læreplan. Lovforslaget kan desuden indeholde øvrige 
tiltag, som skal styrke kvaliteten i dagtilbud, overgang til skolen og mindske negativ social 
arv. Lovforslaget er bl.a. en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” 
fra juni 2015 og regeringens forslag til finanslov for 2017. 
 
Ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannel-
ser, lov om folkeskolen og forskellige andre love (Praktikpladsafhængigt bidrag til 
AUB m.v.) (Feb II)  
 
Lovforslaget har til formål at styrke de økonomiske incitamenter for arbejdsgiverne til at 
tage flere elever, herunder bonusordninger og et praktikpladsafhængigt AUB-bidrag. Lov-
forslaget vil endvidere bl.a. indeholde justering af reglerne om elevers aktive praktikplads-
søgning i erhvervsuddannelserne, supplerende regler om fordelsuddannelser, virksomheds-
forlagt praktikuddannelse i skolepraktik, praktikcentres mulighed for at afsætte produkter 
på markedet samt bedre brobygning mellem folkeskolen og erhvervsuddannelserne. Lov-
forslaget er anden del af opfølgningen på trepartsaftalen mellem regeringen og arbejds-
markedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktik-
pladser fra august 2016. 
 
 
Ministeren for børn, undervisning og ligestilling vil give Folketinget en redegørelse 
om: 

 
 Redegørelse og Perspektiv- og Handlingsplan for ligestilling (Feb II) 
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SKATTEMINISTEREN  
 
Ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven (Ophævelse 
af fondes adgang til fradrag for ikke-almennyttige uddelinger) (Okt I)  
 
Formålet med lovforslaget er, som opfølgning på en dom fra EU-domstolen, at ophæve 
fondes fradrag for uddelinger til ikke-almennyttige formål og samtidigt nedsætte beskat-
ningen af uddelingsmodtagerne.  
 
Ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skattekontrolloven og forskellige 
andre love (Implementering af ændringsdirektiver vedrørende automatisk udveksling 
af skatteafgørelser og land for land-rapportering, skærpede ”colabøder”, ophævelse 
af bopælskravet i relation til lån til betaling af ejendomsskatter og ophævelse af krav 
om dansk statsborgerskab for modtagelse af skattefrie udetillæg m.v.) (Okt I)  
 
Formålet med lovforslaget er at gennemføre ændringer og tilpasninger af en række forskel-
lige love, som skal understøtte indsatsen mod skatteunddragelse og ulovlig handel med 
bl.a. slik, øl og vin. Endvidere indeholder forslaget ophævelse af bopælskravet ved inde-
frysning af ejendomsskat og ophævelse af krav om dansk statsborgerskab for modtagelse 
af skattefrie udetillæg m.v. Lovforslagets del om ulovlig handel med bl.a. slik, øl og vin er 
en opfølgning på en aftale mellem regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Allian-
ce og Det Konservative Folkeparti fra april 2016 om at fordoble ”colabøderne”.  
 
Ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven (Omkostningsgodtgørelse til 
skattepligtige selskaber og fonde, udskydelse af søgsmålsfristen ved klage til Folke-
tingets Ombudsmand, overførelse af sager om fradrag for forbedring af grundværdi 
fra Landsskatteretten til vurderingsankenævnene, ingen omkostningsgodtgørelse ved 
påklage af afgørelser om godtgørelse og ved overspringelse af klageinstans i sager om 
ejendomsvurderinger, initiativer til imødegåelse af misbrug af godtgørelsesordningen 
m.v.) (Okt I)  
 
Formålet med lovforslaget er at styrke retssikkerheden ved at genindføre omkostnings-
godtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde og at give borgeren en reel mulighed for at 
klage til Folketingets Ombudsmand ved, at fristen for domstolsprøvelse udskydes ved kla-
ge til ombudsmanden. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om Retssikkerhedspakke II 
mellem regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det 
Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti fra maj 2016. Lovforslaget sikrer samti-
dig, at godtgørelsesordningen ikke tilskynder til en uhensigtsmæssig anvendelse eller mis-
brug af reglerne. 
 
Ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af lønsum 
m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af kvælstofoxider, lov om registrering 
af køretøjer og forskellige andre love (Tilpasning af afgiftslovene til Europa-
Kommissionens statsstøttereform, lønsumsafgiftsfritagelse for visse undervisningsak-
tiviteter, ændring af godtgørelsesbestemmelse for elektricitet leveret fra land til skibe, 
tekniske justeringer af lov om afgift af kvælstofoxider og ændring af reglerne for re-
gistrering og udstedelse af EU-registreringsbevis for blokvogne m.v.) (Okt I) 
 
Lovforslaget har bl.a. til formål at etablere den fornødne hjemmel til SKATs indhentning 
og offentliggørelse af oplysninger om statsstøtte i form af afgiftsnedsættelser- og fritagel-
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ser til EU-Kommissionen. Desuden foreslås en ophævelse af grænsen på 400 ton for an-
vendelsen af reduceret elafgiftssats for el til erhvervsmæssige skibe ved kaj og en fritagelse 
af erhvervs- og produktionsskoler, universiteter m.fl. for lønsumsafgift af deres undervis-
ningsaktiviteter. Endvidere foreslås en ændring af lov om registrering af køretøjer, hvoref-
ter blokvogne kan blive indsat i Køretøjsregisteret og få udskrevet en EU-
registreringsattest.  
 
Ændring af lov om afgift af elektricitet, fusionsskatteloven og selskabsskatteloven 
(Lempelse af elafgift for forlystelser, ændring af reglerne om skattefri spaltning, fra-
drag for livforsikringsselskabers særlige bonushensættelser, værdiansættelse af ko-
operationsbeskattede andelsforeningers unoterede aktier samt ændring af reglerne 
om sambeskatning i forbindelse med konkurs) (Okt I)  
 
Formålet med lovforslaget er at lempe og justere erhvervsbeskatningen, herunder reglerne 
for værdiansættelse af visse andelsforeningers aktier. Det foreslås, at livforsikringsselska-
ber fortsat skal have fradrag for særlige bonushensættelser, og at forlystelser kan bruge den 
lave elafgift for el til procesformål. Det foreslås samtidig at justere reglerne om sambe-
skatning ved konkurs og reglerne i fusionsskatteloven om spaltning. Elementet om lempet 
elafgift for forlystelser er en opfølgning på aftalen om Vækst og udvikling i hele Danmark 
mellem regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-
keparti fra februar 2016. 
 
Ændring af lov for Grønland om visse spil (Forhøjelse af det beløb, der årligt overfø-
res til Grønlands Selvstyre for spil udbudt i Grønland) (Nov I) 
 
Formålet med lovforslaget er, at forhøje den årlige overførsel fra den danske stat til Grøn-
lands selvstyre for spil udbudt i Grønland. Lovforslaget er en opfølgning på skatteministe-
rens redegørelse til Folketinget om beløbet til Grønland i forbindelse med spil fra april 
2016 (R 15). 
 
Ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om fremgangsmåden 
ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. (Overdragelse af inddrivelsesopgaven ved-
rørende fortrinsberettigede krav til kommuner og kommunale forsyningsselskaber) 
(Nov I)  
 
Lovforslaget har til formål at overføre inddrivelsesopgaven for nye fortrinsberettigede krav 
til kommunerne og kommunale forsyningsvirksomheder. Lovforslaget er en opfølgning på 
aftalen mellem regeringen og KL om at styrke inddrivelsen af borgere og virksomheders 
gæld til kommunerne fra april 2016. 
 
Ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme (Vurderingerne i årene 
2017 og 2018) (Nov I)  
 
Formålet med lovforslaget er at gennemføre de ændringer i vurderingsloven, som det er 
nødvendigt at gennemføre inden årsskiftet for at sikre, at der efter regeringens udskydelse 
af de nye vurderinger fortsat vil være vurderinger, der kan danne grundlag for beskatning 
af fast ejendom, indtil et nyt vurderingssystem kan tages i anvendelse.  
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Ændring af personskatteloven og forskellige andre love (JobReform fase II) (Nov I) 
 
Formålet med lovforslaget er at udmønte den del af regeringsgrundlaget ”Sammen for 
fremtiden” fra juni 2015, hvorefter regeringen vil sænke skatten for de laveste arbejdsind-
komster, så det bedre kan betale sig at arbejde.  
 
Ændring af boafgiftsloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Nedsæt-
telse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder og genop-
tagelse af skatteansættelsen for værdipapirer m.v.) (Dec I) 
 
Formålet med lovforslaget er at sænke bo- og gaveafgiften gradvist fra de nuværende 15 
pct. til 5 pct. fra og med 2020 i forbindelse med generationsskifte af familieejede erhvervs-
virksomheder. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om finansloven for 2016 mellem 
regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti 
fra november 2015. Derudover indeholder lovforslaget en ændring af reglerne om genop-
tagelse af skatteansættelsen for værdipapirer m.v. 
 
Ændring af lov om afgift af vejbenyttelse (Ændring af satser og øget differentiering 
heraf ud fra emissionsnormer) (Dec I) 
 
Formålet med lovforslaget er at gennemføre de ændringer i ordningen med fælles vejbenyt-
telsesafgift, som forventes aftalt mellem de deltagende lande Luxembourg, Nederlandene, 
Sverige og Danmark. Samtidig udgør vedtagelse af lovforslaget samtykke til at ratificere 
aftalen. De forventede ændringer omfatter forhøjelse af afgiftssatserne og yderligere diffe-
rentiering heraf baseret på emissionsnormer.  
 
Ændring af lov om afgift af lønsum m.v. (Ændring af lønsumsafgift på finansielle 
aktiviteter og pligt for fogedretterne til indbetaling af moms ved tvangsauktioner) 
(Feb I)  
 
Formålet med lovforslaget er, at alle virksomheder med salg af momsfrie finansielle ydel-
ser m.v. fremover skal anvende den afgiftssats i lønsumsafgiftsloven, som gælder for den 
finansielle sektor for den del af lønsummen, der vedrører disse ydelser. Endvidere foreslås 
det, at betalingspligten for momspligtige tvangsauktionssalg pålægges fogedretterne frem 
for sælgeren.  
 
Ændring af tonnageskatteloven, sømandsbeskatningsloven og selskabsskatteloven 
(Udvidelse af tonnageskatteordningen med mobile borerigge m.v. og justering af be-
skatningen af selvejende teatre) (Feb II) 
 
Formålet med lovforslaget er at styrke og fastholde Danmarks position blandt verdens fø-
rende maritime nationer. Lovforslaget indebærer, at aktivitet med udlejning af mobile bo-
rerigge får adgang til tonnageskatteordningen. Forslaget udmønter en del af aftalen om 
finansloven for 2016 mellem regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og 
Det Konservative Folkeparti fra november 2015. Forslaget vil desuden indeholde en række 
andre justeringer af tonnageskatteordningen. Endelig foreslås en justering af beskatningen 
af selvejende teatre. 
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Skattekontrollov (Retssikkerhedspakke III) (Feb II)  
 
Formålet med lovforslaget er, som en del af en samlet retssikkerhedspakke, at gennemføre 
en modernisering af skattekontrolloven med henblik på at opnå en mere hensigtsmæssig 
struktur samt at præcisere en række bestemmelser.   
 
Skatteindberetningslov (Feb II)  
 
Formålet med lovforslaget er, som en del af arbejdet med modernisering af skattekontrol-
loven, at overflytte og samle bestemmelser om indberetning af oplysninger fra tredjemand 
fra den nugældende skattekontrollov til en ny indberetningslov.  
 
Ændring af kildeskatteloven, momsloven og forskellige andre love (Konsekvensæn-
dringer som følge af skattekontrolloven og skatteindberetningsloven) (Feb II)  
 
Lovforslaget indeholder ændringer i en række forskellige love som følge af forslaget til ny 
skattekontrollov og ny skatteindberetningslov.  
 
Ændring af lov om spil (Liberalisering af heste- og hundevæddemål og onlinebingo) 
(Feb II)  
 
Formålet med lovforslaget er at ændre lovgivningen på de punkter, hvor det måtte være 
aktuelt som følge af en politisk aftale om yderligere liberalisering af spilområdet. 
 
Ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Harmonisering og forenkling 
af inddrivelseslovgivningen og regler om genoptagelse m.v. efter suspenderingen af Ét 
Fælles Inddrivelsessystem) (Feb II)  
 
Formålet med lovforslaget er at forenkle inddrivelseslovgivningen med henblik på at lette 
it-understøttelsen af inddrivelsen, blandt andet i forhold til at begrænse antallet af forskel-
lige fordringstyper, så flere fordringstyper kan behandles efter samme inddrivelsesregler. 
Der foreslås endvidere tiltag, der har til formål at understøtte en enkel tilrettelæggelse ved 
bl.a. afskrivning af krav og ved genoptagelse af sager som følge af funktionalitetsfejlene i 
EFI.  
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SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTEREN  
 
Ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det soci-
ale område og lov om voksenansvar for anbragte børn og unge (Fremtidsfuldmagter 
på det sociale område m.v.) (Okt I) 
 
Lovforslaget indeholder en række mindre ændringer af serviceloven, retssikkerhedsloven 
og lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, herunder anvendelse af fremtidsfuld-
mægtige på det sociale område, forlængelse af den kommunale afklaringsperiode i forbin-
delse med refusion for udgifter til flygtninges ophold i døgntilbud samt forenkling af pro-
cessen for udpegning af dommere til børn og unge-udvalg.  
 
Lov om Haagerkonventionen af 2007 (Okt I) 
 
Formålet med lovforslaget er at sætte Haagerkonventionen af 2007 om underholdspligt i 
kraft for Danmark med de bestemmelser, der er nødvendige for anvendelsen af konventio-
nen.  
 
Ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-
Parlamentet, lov om kommunale og regionale valg, lov om offentlige veje m.v. og lov 
om private fællesveje (Hjælp til stemmeafgivning, valgret til Europa-Parlamentsvalg 
m.v. for personer med midlertidigt ophold i andre dele af riget, folkeafstemninger i 
henhold til særlig lov, ophængningstidspunkt for valgplakater m.v.) (Okt I)  
 
Formålet med lovforslaget er at gennemføre ændringer af valglovgivningen, bl.a. vedrø-
rende hjælpemidler og hjælp til stemmeafgivningen og valgret til Europa-Parlamentsvalg 
og landsdækkende folkeafstemninger for personer med bopæl i Danmark med midlertidigt 
ophold i andre dele af riget, ligesom forslaget indeholder klarere regler for opsætning af 
valgplakater. 
 
Ændring af lov om Det Centrale Personregister (Indførelse af ret til at få indsat en 
markering i CPR om, at borgeren ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommen-
des navn) (Okt I) 
 
Formålet med lovforslaget er at indføre mulighed for, at enhver kan få registreret kreditbe-
skyttelse i Det Centrale Personregister (CPR), og at oplysning om kreditbeskyttelse fra 
CPR kan videregives til private med en berettiget interesse heri. Lovforslaget vil kunne 
medvirke til at forhindre konkrete tilfælde af identitetsmisbrug, hvor f.eks. et stjålet køre-
kort eller pas misbruges til at købe varer på kredit eller optage lån i en andens navn. 
 
Ændring af lov om socialtilsyn, lov om social service og lov om voksenansvar for an-
bragte børn og unge (Opfølgning på socialtilsynsreformen m.v.) (Okt I)  
 
Lovforslaget har til formål at udmønte de justeringer af socialtilsynsreformen fra 2012, 
som alle Folketingets partier har indgået en stemmeaftale om i juni 2016, bl.a. mindre ud-
videlser af anvendelsesområdet, forenkling og målretning af det økonomiske tilsyn, præci-
sering af tilsynet med fonde samt opsættende virkning af klager til Ankestyrelsen over so-
cialtilsynets afgørelse om lukning af tilbud. 
 



 

 

33

Ændring af lov om kommunernes styrelse (Befordringsgodtgørelse til kommunalbe-
styrelsesmedlemmer ved foretagelse af borgerlige vielser og målretning af Statsfor-
valtningens udvælgelse af tilsynssager) (Nov I) 
 
Formålet med lovforslaget er at skabe mulighed for udbetaling af befordringsgodtgørelse 
til kommunalbestyrelsesmedlemmer, som foretager borgerlige vielser, samt at give Stats-
forvaltningen mulighed for at målrette udvælgelsen af sager i det kommunale tilsyn ud fra 
en overordnet vurdering af betydningen for kommuner og regioner.      
 
Ændring af lov om social service (Undersøgelse af effekter, aflåsning af værelser og 
afdelinger om natten samt oprettelse af særlige isolationsrum m.v.) (Nov I) 
 
Formålet med lovforslaget er at styrke fuldbyrdelsen af de strafferetlige afgørelser, som 
træffes af domstolene over for personer med nedsat psykisk funktionsevne, og som kom-
munerne udmønter på boformer på det sociale område for voksne, via indførelse af supple-
rende indgrebsmuligheder i serviceloven. Mulighederne skal kunne anvendes af personalet 
på boformerne, når det er nødvendigt af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn, herunder 
for at forebygge eller forhindre kriminalitet.    
  
Ændring af lov om psykologer m.v. (Offentliggørelse af tilsynssager på psykologom-
rådet, adgang for Psykolognævnet til at give påbud, ændring af Psykolognævnets 
sammensætning m.v.) (Nov I) 
 
Formålet med lovforslaget er at modernisere psykologloven med henblik på bl.a. at styrke 
rammerne for Psykolognævnets tilsyn med autoriserede psykologer. Hovedelementerne i 
forslaget er dels at give Psykolognævnet supplerende tilsynsredskaber, dels indførelse af en 
offentliggørelsesordning for Psykolognævnets afgørelser i de mest alvorlige tilsynssager. 
 
Lov om udstedelse af legitimationskort (Nov I) 
 
Formålet med lovforslaget er at sikre, at personer på 16 år og derover, der er bopælsregi-
streret i Det Centrale Personregister (CPR), kan erhverve et legitimationskort. 
 
Ændring af lov om social service (Forsikring af frivillige m.v.) (Nov I) 
 
Formålet med lovforslaget er at gøre det muligt for kommunalbestyrelsen at tegne ansvars- 
og ulykkesforsikringer for borgere, der ønsker at gøre en frivillig indsats. Formålet med 
lovforslaget er desuden at afskaffe den kommunale forpligtelse til at indsende en redegø-
relse om kommunernes økonomiske støtte til de frivillige sociale foreninger, idet informa-
tion om det faktiske kommunale forbrug til støtte af frivillige sociale organisationer og 
foreninger i forvejen kan indsamles gennem det kommunale budget- og regnskabssystem. 
 
Ændring af lov om ændring af adoptionsloven og lov om ændring af lov om ægte-
skabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Ikraftsættelse for Færøerne af 
visse bestemmelser i adoptionsloven) (Nov I) 
 
Færøerne har anmodet om at få sat ændringen af adoptionsloven fra december 2015 om et 
nyt adoptionssystem i kraft. Formålet med lovforslaget er at etablere det nødvendige 
grundlag herfor ved at give social- og indenrigsministeren hjemmel til at sætte visse tidli-
gere ændringer af adoptionsloven i kraft for Færøerne. 
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Ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, udlændingeloven og værge-
målsloven (Afskaffelse af muligheden for dispensation fra alderskrav ved indgåelse af 
ægteskab, anerkendelse af ægteskaber, der er indgået i udlandet, og forhøjelse af ge-
byret for prøvelse af ægteskabsbetingelserne) (Nov II) 
 
Formålet med lovforslaget er at sikre, at dansk ret ikke understøtter, at mindreårige indgår 
ægteskab. Lovforslaget indebærer, at muligheden for at dispensere fra alderskravet ved 
indgåelse af ægteskab afskaffes, og at ægteskaber, der er indgået i udlandet af mindreårige, 
ikke anerkendes i Danmark. Endelig indeholder lovforslaget en forhøjelse af det gebyr, 
som parter bosat i udlandet skal betale for at få prøvet, om de opfylder betingelserne for at 
kunne indgå ægteskab i Danmark.   
 
Ændring af lov om kommunale og regionale valg (Afskaffelse af valgret for personer 
på tålt ophold) (Dec I) 
  
Formålet med lovforslaget er at afskaffe valgretten til kommunal- og regionalvalg for per-
soner på tålt ophold. 
 
Ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det 
sociale område (Reform af servicelovens bestemmelser rettet mod voksne med funkti-
onsnedsættelse eller sociale problemer) (Feb II) 
   
Formålet med lovforslaget er at sikre, at indsatsen over for udsatte voksne og borgere med 
funktionsnedsættelse er helhedsorienteret og har fokus på progression og positiv udvikling. 
Forslaget skal understøtte en tidlig og forebyggende indsats samt en (re)habiliterende til-
gang til hjælpen. Samtidig er formålet at give kommunerne øgede muligheder for at styre 
og prioritere indsatserne, så ressourcerne på området anvendes bedst muligt. Endelig skal 
forslaget medføre en regelforenkling og styrkelse af borgernes retssikkerhed.  
 
Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse (Feb II) 
 
Formålet med lovforslaget er at give kommuner og regioner mulighed for at sælge social-
pædagogisk ledsagelse til beboere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne i kommu-
nens eller regionens døgntilbud, så målgruppen får mulighed for at tilkøbe socialpædago-
gisk ledsagelse til ferier med deres kendte personale.  
 
Lov om frikommunenetværk (Udpegning af frikommunenetværk og etablering af 
forsøgshjemler m.v.) (Feb II) 
 
Formålet med lovforslaget er at etablere de retlige rammer for et nyt frikommuneforsøg for 
2016-2019 organiseret i kommunenetværk. Lovforslaget skal give et antal frikommunenet-
værk hjemmel til at afprøve nye måder at varetage kommunale opgaver på for at skabe 
viden og erfaringer, der kan bidrage til effektiviseringer, regelforenklinger og bedre sty-
ring. Lovforslaget udmønter en aftale mellem regeringen og KL fra september 2015. 
 
Lov om ægtefællers økonomiske forhold (Feb II)  
 
Formålet med lovforslaget er at modernisere reglerne om ægteskabets formueordning. 
Lovforslaget følger op på Retsvirkningsudvalgets betænkning nr. 1552/2015 om ægtefæl-
lers økonomiske forhold.  
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STATSMINISTEREN  
 
Statsministeren vil give Folketinget en redegørelse om: 

 
 Redegørelse om rigsfællesskabet 2017 (Apr I) 
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SUNDHEDS- OG ÆLDREMINISTEREN  
 
Ændring af lov om apotekervirksomhed og lov om lægemidler (Bedre tilgængelighed 
til lægemidler ved etablering af apotekernes vagttjeneste og selvvalg af håndkøbslæ-
gemidler) (Okt I)  
 
Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række nye forhold for borgernes tilgænge-
lighed til lægemidler dels udenfor apotekernes normale åbningstid, dels vedrørende adgang 
til håndkøbslægemidler i selvvalg.  
 
Ændring af autorisationsloven og lov om en brancheadministreret registreringsord-
ning for alternative behandlere (Regulering af fysioterapeuters og registrerede alter-
native behandleres mulighed for at udføre manuel behandling af led) (Okt II) 
 
Lovforslaget har til formål at give fysioterapeuter og registrerede alternative behandlere 
mulighed for at foretage manuel behandling af kroppens led, som i dag er forbeholdt læger 
og kiropraktorer. Samtidig indføres en obligatorisk ansvarsforsikring for de registrerede 
alternative behandlere, der ønsker at udføre manuel behandling. Lovforslaget er en opfølg-
ning på aftalen mellem regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alli-
ance, Alternativet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Fol-
keparti om ændring af virksomhedsområdet for manuel behandling fra juni 2016.  
 
Ændring af lov om regionernes finansiering (Ændret kommunal medfinansiering, 
indførelse af regional omfordeling som følge af effektiviseringsgevinster ved kvalitets-
fondsprojekter m.v.) (Nov I) 
 
Formålet med lovforslaget er bl.a. at styrke den kommunale medfinansiering via målret-
ning og tekniske justeringer af ordningen. Dertil gives hjemmel til, at der årligt kan foreta-
ges omfordeling mellem regionerne af de realiserede effektiviseringsgevinster ved kvali-
tetsfondsprojekter. Lovforslaget er en opfølgning på aftalerne med KL og Danske Regioner 
om økonomien for 2017. 
 
Ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsda-
ge) (Nov I) 
 
Med lovforslaget indføres en supplerende statslig færdigbehandlingstakst for somatiske 
færdigbehandlingsdage foruden videreførelse af den eksisterende regionale færdigbehand-
lingstakst. Formålet er at øge kommunernes incitament til at hjemtage færdigbehandlede 
patienter. 
 
Ændring af lægemiddelloven og vævsloven (Sikkerhedskrav til lægemidlers emballa-
ge og øget sikkerhed ved distribution og eksport af humane væv og celler m.v.)  
(Nov I)  
 
Formålet med lovforslaget er at højne patientsikkerheden ved brug af lægemidler og hu-
mane væv og celler, der anvendes i behandlingen af mennesker. 
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Ændring af sundhedsloven, autorisationsloven og klage- og erstatningsloven (Etable-
ring af en bisidderordning, kiropraktorers mulighed for rekvirering af billeddiagno-
stiske undersøgelser og kvalitetsarbejde m.v.) (Nov II) 
 
Med lovforslaget etableres en permanent bisidderordning til støtte for patienter, der i for-
bindelse med klager over sundhedsfaglig virksomhed tager imod tilbud om dialogsamtale. 
Endvidere får kiropraktorer mulighed for gratis at rekvirere billeddiagnostiske undersøgel-
ser fra sygehusene uden patienten skal henvises fra egen læge. Lovforslaget indebærer og-
så en udfasning af akkreditering på offentlige sygehuse og det præhospitale område efter 
Den Danske Kvalitetsmodel m.v. 
 
Ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Godtgø-
relse til forældre, der mister barn som følge af fejlbehandling i sundhedsvæsenet) 
(Dec I) 
 
Formålet med lovforslaget er at sikre, at forældre til børn, der dør som følge af fejlbehand-
ling i sundhedsvæsenet, modtager en økonomisk godtgørelse. Lovforslaget følger af rege-
ringens forslag til finanslov for 2017. 
 
Lov om anvendelse af tvang i somatikken (Feb I) 
 
Formålet med lovforslaget er at sikre, at fx udviklingshæmmede borgere og borgere med 
demens, som på grund af deres mentale tilstand ikke formår at forholde sig fornuftsmæs-
sigt til et behandlingsbehov og af denne grund afviser at modtage behandlingen, kan be-
handles, selvom de modsætter sig behandlingen. Forslaget skal således hindre væsentlig 
forringelse af disse patienters helbred samt undgå unødige smerter og lidelser.  
 
Ændring af lov om røgfri miljøer (Skærpelse af regler om rygning på uddannelses-
steder med optag af børn og unge) (Feb I) 
 
Lovforslaget har til formål at ensrette reglerne for rygning på alle uddannelsesinstitutioner 
som har optag af børn og unge under 18 år. Lovforslaget følger af regeringens forslag til 
finanslov for 2017 og regeringens udspil til Kræftplan IV fra august 2016.  
 
Ændring af sundhedsloven (Bedre brug af helbredsoplysninger m.v.) (Feb I) 
 
Lovforslaget har til formål at forbedre brugen af helbredsoplysninger m.v. Forslaget æn-
drer sundhedslovens regler om indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger til 
kvalitetsarbejde samt indfører en pligt til videregivelse af oplysninger til brug for politiets 
og Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering af, om der skal foretages retslægeligt ligsyn 
eller retslægelig obduktion ifm. et dødsfald. Endvidere ændres sundhedslovens regler om 
samtykke, således at tandlæger og sundhedsplejersker kan foretage visse undersøgelser og 
mindre omfattende behandlinger af børn på baggrund af et generelt samtykke fra forældre-
ne. 
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TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTEREN  
 
Lov om etablering af en ny bane til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg (Okt I)  
 
Lovforslaget indebærer, at der etableres en bane fra Lindholm station til en ny station ved 
Aalborg Lufthavn. Den nye station placeres så tæt som muligt på lufthavnsterminalen, så 
skift mellem tog og fly kan ske med kortest mulige gangveje. Endvidere flyttes det eksiste-
rende klargøringsanlæg ved Lindholm Station til en placering i nærheden af lufthavnen. 
Lovforslaget fremsættes som led i udmøntningen af aftalen om en ny Storstrømsbro, Hol-
stebromotorvejen m.v. mellem den daværende regering (Socialdemokratiet, Det Radikale 
Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det 
Konservative Folkeparti fra marts 2013. 
 
Ændring af postloven (Ændring af betegnelsen for B-breve og afskaffelse af udlig-
ningsordningen) (Okt I)  
 
Lovforslaget har til formål at afskaffe den såkaldte udligningsordning i postloven. Lov-
forslaget er en opfølgning på aftalen om befordringspligten 2017-2019 mellem regeringen 
(Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, 
Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra maj 2016.  
 
Ændring af færdselsloven (Fjernelse af køretøjer på statsveje og kørsel med langsomt 
kørende motordrevne køretøjer på motorvej over faste forbindelser) (Nov I) 
 
Lovforslaget har til formål at give Vejdirektoratet hjemmel til at fjerne køretøjer, der hen-
står på motorvejsnettet, og som ikke er akut trafikfarlige. Samtidig gives politiet hjemmel 
til fremover at tillade kørsel med langsomt kørende motordrevne køretøjer som led i er-
hvervsudøvelse fra nærmeste tilkørsel til nærmeste frakørsel på motorveje over faste for-
bindelser, hvis kørslen ikke med rimelighed kan gennemføres på anden måde.  
 
Ændring af lov om Sund og Bælt Holding A/S (Oprettelse af nyt selskab til varetagel-
se af betalingsanlæg på brugerfinansieret infrastruktur, vilkår for A/S Femern Land-
anlæg, adgang til anvendelse af finansielle transaktioner m.v.) (Nov I) 
 
Lovforslaget har til formål at skabe hjemmel til, at Sund & Bælt kan varetage opgaver ved-
rørende betalingsanlæg på den kommende Frederikssundforbindelse. Der foretages endvi-
dere præciseringer vedrørende fremtidig vedligeholdelse af Femerns jernbaneanlæg samt 
en række mindre opdateringer af selskabernes vilkår. 
 
Ændring af færdselsloven (Ophævelse af hørekrav for førere af motorkøretøjer)  
(Nov I) 
 
Lovforslaget har til formål at ændre færdselslovens regler om kørekort til motorkøretøjer, 
hvorved kravet, til at førere skal have tilstrækkelig høreevne, ophæves. Med ændringen 
bliver det fremover muligt ikke at stille krav om tilstrækkelig høreevne i forbindelse med 
udstedelse af kørekort til visse motorkøretøjskategorier. 
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Ændring af færdselsloven (Sanktioner for kørsel med hash i blodet og alkolåsordnin-
gen) (Nov II)  
 
Med lovforslaget foreslås færdselslovens regler om kørsel under påvirkning af be-
vidsthedspåvirkende stoffer ændret, således at sanktionssystemet for hashkørsel bygges op 
om en trappestigemodel, hvor straffen stiger, jo højere indhold af THC, der konstateres i 
førerens blod. Endvidere foreslås færdselslovens regler om alkolåse ændret, således at al-
kolåsen i en række tilfælde anvendes som et alternativ til en ubetinget frakendelse af fører-
retten. Lovforslaget udmønter aftalen om kørsel i hashpåvirket tilstand og alkolåse mellem 
regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, 
Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra 
juni 2016. 
 
Ændring af færdselsloven (Bemyndigelse til at give tilladelse til forsøg med selvkø-
rende motorkøretøjer) (Nov II)  
 
Lovforslaget har til formål at give mulighed for, at transport- og bygningsministeren kan 
tillade tidsmæssigt og geografisk afgrænsede forsøg med selvkørende motorkøretøjer på 
det offentlige vejnet i Danmark. 
 
Lov om Haderup Omfartsvej (Dec I) 
 
Lovforslaget giver transport- og bygningsministeren bemyndigelse til at udbygge rute 34 
med en omfartsvej vest om Haderup anlagt som motortrafikvej med 2+1 spor og en ha-
stighedsbegrænsning på 100 km/t. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om udmønt-
ning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe m.v. mellem regeringen (Venstre), 
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk 
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra august 2016.   
 
Ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje (Styrkelse af borgernes 
retssikkerhed) (Dec I) 
 
Lovforslaget har til formål at styrke borgernes retsstilling på vejlovgivningsområdet med 
særligt fokus på privatvejsloven. Med lovforslaget præciseres bl.a. kravene til, hvornår en 
privat fællesvej skal opklassificeres til offentlig vej. Endvidere stilles der bl.a. forslag om 
ophævelse af reglerne om vejbidrag, ligesom der foreslås et loft over de administrative 
udgifter, som vejmyndigheden kan pålægge grundejerne, styrkelsen af grundejernes ret til 
at bestemme over parkeringsforholdene, skærpelse af kommunernes ansvar ved gravear-
bejder på privat fællesvej og styrkelse af grundejerforeningers og vejlags mulighed for at 
vedligeholde vejene for alle bidragspligtiges regning.  
 
Ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Krav om at følge løn- og arbejds-
vilkår fra kollektive overenskomster, udvidelse af Overenskomstnævnets sagsområ-
der m.v.) (Jan I)  
 
Formålet med lovforslaget er bl.a. at bidrage til udviklingen af sunde konkurrencevilkår 
med krav om, at indehaveren af en tilladelse til at udføre godskørsel eller buskørsel skal 
følge bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, som findes i kollektive over-
enskomster. Herudover justeres reglerne om Overenskomstnævnet og Vejtransportrådet. 
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Lov om anlæg af Statens Naturhistoriske Museum (Feb I) 
 
Med lovforslaget foreslås en anlægslov for Statens Naturhistoriske Museum beliggende i 
Botanisk Have i København. Lovforslaget har til formål at sikre grundlaget for myndig-
hedsbehandlingen af projektet og behandling af evt. klager i relation til gener fra støj, 
pumpning af vand, borearbejde m.v. 
 
Ændring af færdselsloven (Rammerne for fornyelse af kørekort til ældre) (Feb II) 
 
Lovforslaget har til formål at ændre færdselslovens § 59 om rammerne for fornyelse af 
kørekort til ældre, herunder kravet om obligatorisk fornyelse, når kørekortindehaveren fyl-
der 75 år. 
 
Ændring af færdselsloven (Revision af sanktions- og frakendelsessystemet for over-
trædelse af reglerne om køre- og hviletid m.v.) (Feb II) 
 
Med forslaget foreslås en række ændringer af sanktionerne for overtrædelse af reglerne om 
køre- og hviletid for chauffører og virksomheder, herunder ændringer i graduering af bøder 
bl.a. ved snyd med registrering af køre- og hviletid, ligesom der foreslås lempelser med 
hensyn til frakendelse af førerretten. Endvidere foreslås en ændring af definitionen ”blok-
vogn” med henblik på at ensrette begrebet i færdselsloven med den kommende ændring af 
registreringsloven, således at blokvogne kan registreres i køretøjsregisteret.  
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UDDANNELSES- OG FORSKNINGSMINISTEREN  
 
Ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser (Begrænsning 
af dobbeltuddannelse) (Nov I) 
 
Lovforslaget har til formål at begrænse dobbeltuddannelse, således at det som udgangs-
punkt kun er muligt at gennemføre én fuldt statsfinansieret videregående uddannelse på 
samme eller et lavere niveau. Lovforslaget er en opfølgning på den aftalte finansiering af 
aftalen om et tryggere dagpengesystem mellem regeringen (Venstre), Socialdemokratiet og 
Dansk Folkeparti fra maj 2016.  
 
Lovgivning om regulering af Det Frie Forskningsråd m.v. (Jan II) 
 
Med lovforslaget vil Det Frie Forskningsråd og Danmarks Forsknings- og Innovationspoli-
tiske Råd, som i dag reguleres i lov om forskningsrådgivning m.v., blive reguleret ved ny 
hovedlov. Lovforslaget vil medføre enkelte materielle ændringer i reguleringen af Det Frie 
Forskningsråd og skal ses i sammenhæng med, at forhold vedrørende videnskabelig urede-
lighed m.v., som i dag også reguleres i lov om forskningsrådgivning m.v., tilsvarende for-
ventes reguleret i en ny hovedlov.  
 
Lov om videnskabelig uredelighed m.v. (Jan II) 
 
Formålet med lovforslaget er blandt andet at følge op på anbefalingerne fra Ekspertudval-
get til eftersyn af rammerne for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed og i den 
forbindelse både at regulere forhold vedrørende videnskabelig uredelighed og forhold ved-
rørende tvivlsom forskningspraksis.  
 
Ændring af universitetsloven og SU-loven (Opfølgning på regeringens Tysklandsstra-
tegi, herunder vedrørende projektorienterede forløb m.v.) (Feb II)  
 
Formålet med lovforslaget er bl.a. at følge op på regeringens Tysklandsstrategi fra februar 
2016 om muligheden for at oppebære løn under et projektorienteret forløb i de lande, hvor 
der er lovkrav om mindsteløn under sådanne forløb.  
 
Ændring af universitetsloven, lov om professionshøjskoler for videregående uddan-
nelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om medie- og 
journalisthøjskolen, lov om maritime uddannelser, lov om videregående kunstneriske 
uddannelsesinstitutioner og lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitu-
tioner (Opfølgning på styringseftersyn m.v. og omlægning af maritime efter- og vide-
reuddannelser) (Feb II) 
 
Formålet med lovforslaget er at følge op på eftersynet af de styringsmæssige rammer for de 
videregående uddannelsesinstitutioner, som regeringen har igangsat med henblik på at un-
dersøge, om de nuværende styringsmæssige rammer understøtter regeringens målsætninger 
om høj kvalitet og relevans i de videregående uddannelser. Lovforslaget har endvidere til 
formål at gøre det muligt at omlægge til et ændret tilskudssystem for maritime efter- og 
videreuddannelser, herunder til udbud efter lov om åben uddannelse på det videregående 
område.   
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Uddannelses- og forskningsministeren vil give Folketinget en redegørelse om: 
 

 Redegørelse om forsknings- og innovationsområdet (Nov II) 
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UDENRIGSMINISTEREN  
 
Ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde (Opdatering af rammer for 
og rådgivning vedr. internationalt udviklingssamarbejde) (Nov I)  
 
Formålet med lovforslaget er at opdatere loven om internationalt udviklingssamarbejde, 
således at den blandt andet afspejler FN’s nye verdensmål og 2030-dagsordenen, justerer 
rammerne for Investeringsfonden for Udviklingslandene (IFU) og styrker sammenfaldet 
mellem hhv. den strategiske politikudvikling og teknisk faglige eksterne sparring vedr. 
dansk udviklingssamarbejde. 
 
Folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den i Bruxelles den 19. maj 2016 
undertegnede protokol om Montenegros tiltrædelse af Den Nordatlantiske Traktat 
(Nov I) 
 
Beslutningsforslaget har til formål at sikre Folketingets samtykke til, at regeringen på 
Danmarks vegne ratificerer protokol om Montenegros tiltrædelse af Den Nordatlantiske 
Traktat. 
 
Folketingsbeslutning om Danmarks deltagelse i NATO’s fremskudte tilstedeværelse i 
Baltikum og Polen (eFP) (Dec I) 
 
Beslutningsforslaget har til formål at sikre Folketingets samtykke til udsendelse af et dansk 
militært bidrag til NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Baltikum og Polen, hvor det dan-
ske militære bidrag indstilles til udsendelse til Estland.  
 
Folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den samlede økonomi- og handels-
aftale (CETA) mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens 
medlemsstater på den anden side (Feb II) 
 
Beslutningsforslaget har til formål at sikre Folketingets samtykke til, at regeringen på 
Danmarks vegne ratificerer den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem Ca-
nada på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side. 
 
 
Udenrigsministeren vil give Folketinget redegørelser om: 

 
 Arktisk redegørelse 2016 (Okt I) 
 
 Redegørelse om udviklingen i EU-samarbejdet 2016 (Jan I) 
 
 Redegørelse om regeringens udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi (Feb I) 
 
 Redegørelse om udvalgte internationale organisationer (Nordisk Ministerråd, Østersø-

rådet, OSCE og Europarådet) (Feb II)  
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UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTEREN  
 
Ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om fri-
plejeboliger (Effektivisering af den almene boligsektors drift, forsøg med varmeregn-
skaber m.v.) (Okt I) 
 
Forslaget har til formål at give boligorganisationer og myndigheder en overordnet forplig-
telse til at gennemføre løbende effektivisering af den almene sektor. Samtidig indebærer 
lovforslaget en række ændringer, som skal give redskaber til og understøtte en effektivise-
ring.  
 
Ændring af lov om dansk indfødsret (Krav om forældremyndighedsindehavers sam-
tykke og vandel, når børn som bipersoner erhverver dansk indfødsret m.v.) (Okt I) 
 
Forslaget har til formål at lovfæste betingelserne for, i hvilke tilfælde et barn erhverver 
dansk indfødsret som biperson til en af sine forældre. 
 
Ændring af udlændingeloven (Ændring af Flygtningenævnets sammensætning m.v.) 
(Okt I) 
 
Lovforslaget har bl.a. til formål at ændre Flygtningenævnets sammensætning, således at 
sammensætningen af nævnet fremover vil svare til, hvad der var gældende i perioden 1. 
juli 2002- 31. december 2012. Flygtningenævnet vil herefter bestå af en dommer, en advo-
kat og et medlem, der gør tjeneste i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets depar-
tement, dog ikke Flygtningenævnets sekretariat. 
 
Lov om indfødsrets meddelelse (Okt II) 
 
Lovforslaget vil indeholde forslag om, at et antal udlændinge erhverver dansk indfødsret. 
 
Ændring af udlændingeloven og kildeskatteloven (Opholdstilladelse med henblik på 
ansættelse på forskningscenteret European Spallation Source i Sverige, europæiske 
forskningsinfrastrukturkonsortiers anvendelse af skatteordningen for udenlandske 
forskere og nøglemedarbejdere, m.v.) (Nov I)  
 
Lovforslaget følger op på en politisk aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk 
Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konser-
vative Folkeparti fra august 2016 og har til formål at indføre hjemmel til at meddele op-
holdstilladelse til visse udlændinge, der har fået tilbud om ansættelse på forskningscenteret 
European Spallation Source (ESS) i Sverige, men som ikke har arbejdsmæssig tilknytning 
til Danmark. Herudover indgår det i lovforslaget, at ansatte ved et europæisk infrastruktur-
konsortiums (ERIC) faste driftssted i Danmark skal kunne anvende skatteordningen for 
udenlandske forskere og nøglemedarbejdere. 
 
Ændring af udlændingeloven (Indsats mod hadprædikanter og andre udlændinge, 
der advokerer for ekstremistiske eller radikaliserede holdninger) (Nov I) 
 
Formålet med lovforslaget er at indføre en national sanktionsliste med navngivne uden-
landske religiøse forkyndere o. lign., som kan udelukkes fra at indrejse her i landet under 
henvisning til, at de pågældende har udvist en adfærd, som giver grund til at tro, at de ville 
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udgøre en trussel mod den offentlige orden i Danmark. Lovforslaget skal følge op på en del 
af aftalen om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske 
love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser mellem regeringen (Venstre), So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra maj 2016.  
 
Ændring af udlændingeloven (Skærpelse af afvejningsreglen i forbindelse med sager 
om udvisning m.v.) (Nov I) 
 
Med lovforslaget foreslås det, at ordene ”med sikkerhed” genindføres i udlændingelovens 
§ 26, stk. 2, således at der fremover altid skal ske udvisning, medmindre dette med sikker-
hed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Endvidere præciseres det, at 
udlændinge, som er omfattet af EU-reglerne, kun kan udvises i overensstemmelse med 
disse regler. 
 
Ændring af udlændingeloven (Obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folke-
styre for religiøse forkyndere m.fl. og løfteerklæring om overholdelse af dansk lov-
givning) (Nov I) 
 
Med lovforslaget foreslås det, at opholdstilladelse til religiøse forkyndere m.fl. fremover 
skal betinges af, at ansøgeren underskriver en løfteerklæring om, at den pågældende i sit 
virke vil overholde dansk lovgivning. Endvidere foreslås det, at der indføres et obligatorisk 
kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere m.fl., der søger om 
forlængelse af en opholdstilladelse meddelt efter udlændingelovens § 9 f. Lovforslaget er 
en opfølgning på aftalen om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at un-
dergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser mellem regerin-
gen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra 
maj 2016, som der for denne del efterfølgende er indgået en stemmeaftale med Socialistisk 
Folkeparti om.  
 
Ændring af udlændingeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og straffeloven (Styr-
ket kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, herunder underret-
ningspligt, skærpet straf, afsoning i fodlænke og særlig adgang til varetægtsfængs-
ling) (Nov I) 
 
Formålet med lovforslaget er at sikre en bedre overholdelse af opholds- og meldepligt for 
udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste. Lovforslaget udmønter aftalen om en 
strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste mellem regerin-
gen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative 
Folkeparti fra juni 2016.  
 
Ændring af udlændingeloven (Ændring af tilknytningskravet i forbindelse med ægte-
fællesammenføring) (Nov II) 
 
Lovforslaget har til formål at følge op på Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
dom i klagesagen Biao mod Danmark. 
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Ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger, lov om bolig-
byggeri og lov om ejerlejligheder (Harmonisering og modernisering af regler om 
ungdomsboliger, Center for Boligsocial Udvikling og ejerlejlighedsopdeling) (Dec I) 

Formålet med lovforslaget er at forenkle og modernisere reglerne om støttede ungdomsbo-
liger på baggrund af anbefalinger fra et udvalg, der blev nedsat som opfølgning på aftalen 
om en styrket indsats for ghettoområderne og anvendelsen af den almene sektors midler 
mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folke-
parti og Det Radikale Venstre fra november 2010. Det foreslås samtidig, at der skabes 
hjemmel til, at Landsbyggefonden fortsat kan finansiere Center for Boligsocial Udvikling 
(CFBU). Herudover foreslås, at der gives videre adgang til videreopdeling af ejerlejlighe-
der. 
 
Ændring af udlændingeloven (Overførsel af opgaver fra Udlændinge-, Integrations- 
og Boligministeriet til Flygtningenævnet, Udlændingenævnet og Statsforvaltningen 
samt afskæring af klageadgang for visse sager) (Dec I) 
 
Lovforslaget har til formål at udlægge behandlingen af en række konkrete klagesager på 
udlændingeområdet til Flygtningenævnet, Udlændingenævnet og Statsforvaltningen samt 
at afskære klageadgangen for visse sager. 
 
Ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Præcisering af reglerne 
om benyttelse af boliger) (Dec I) 
 
Formålet med lovforslaget er at præcisere grænserne for korttidsudlejning af helårsboliger 
uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Lovforslaget er en opfølgning på regeringens stra-
tegi for vækst gennem deleøkonomi. 
 
Ændring af udlændingeloven m.fl. (Opfølgning på arbejdsgrupper nedsat som følge 
af aftale om en reform af international rekruttering, ændring af reglerne om inddra-
gelse af studieopholdstilladelse ved ulovligt arbejde m.v.) (Jan II) 
 
Lovforslaget har til bl.a. til formål at følge op på en nedsat arbejdsgruppes anbefalinger 
vedrørende kriterier for, hvilke private uddannelser tredjelandsstatsborgere skal kunne få 
opholdstilladelse til. Arbejdsgruppen er nedsat som opfølgning på aftalen om en reform af 
international rekruttering mellem den daværende regering (Socialdemokratiet og Det Radi-
kale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det 
Konservative Folkeparti fra juni 2014. 
 
Ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Eurodac II-forordningen) (Jan II) 
 
Lovforslaget har til formål at gennemføre de dele af den reviderede Eurodac-forordning, 
som vedrører sammenligning og videregivelse af fingeraftryksoplysninger i den centrale 
elektroniske database (Eurodac-systemet) med henblik på retshåndhævelse. 
 
Ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Styrkelse af den 
virksomhedsrettede danskundervisning m.v.) (Feb I) 
 
Lovforslaget har bl.a. til formål at styrke det erhvervsrettede fokus i danskundervisningen 
for voksne udlændinge m.fl. med henblik på at understøtte en bedre integration på de dan-
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ske arbejdspladser. Lovforslaget er en opfølgning på topart- og trepartsaftalerne mellem 
hhv. regeringen og KL og regeringen og arbejdsmarkedets parter fra marts 2016.  
 
Lov om indfødsrets meddelelse (Apr II) 
 
Lovforslaget vil indeholde forslag om, at et antal udlændinge erhverver dansk indfødsret. 
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