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Forord  

Statsministerens redegørelse i henhold til Grundlovens § 38 afgives i en mundtlig og en skrift-
lig 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 oplysnin-
ger om ministerredegørelser til Folketinget. 

*  *  *

Regeringen kan i dag præsentere et lovprogram for det kommende folketingsår, der på en lang 
række områder følger op på regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere og mere trygt Danmark” 
fra november 2016. Det gælder bl.a. forslag på beskæftigelsesområdet, børne- og socialområ-
det, energiområdet, retsområdet, erhvervsområdet, skatteområdet og udlændingeområdet.  

Lovprogrammet indeholder bl.a. også opfølgning på en række indgåede politiske aftaler, her-
under om flere år på arbejdsmarkedet, udvikling af Nordsøen, bandepakke III, tryghed for 
boligejerne, stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet, pesticidstrategi 2017-21 og 
omlægning af bilafgifterne. 

Hertil kommer, at regeringen i august fremlagde sit udspil til en jobreform, der har særligt fo-
kus på at øge gevinsten ved at være i arbejde og yde en ekstra indsats, og et erhvervs- og 
iværksætterudspil, der bl.a. har til formål at styrke erhvervslivet og skabe en bedre iværksætter-
kultur for at understøtte fremtidens vækstvirksomheder og arbejdspladser. 

Lovopfølgningen på disse udspil er af hensyn til de politiske forhandlinger ikke indarbejdet i 
lovkataloget, men jeg forventer, at opfølgningen på udspillene også vil sætte sit præg på lov-
givningsarbejdet i denne samling. 

Regeringen ser frem til et godt samarbejde med Folketingets partier om det kommende folke-
tingsårs lovgivning. 

Lars Løkke Rasmussen 
Statsminister 

Forord – lovgivning i folketingsåret 2017/18 

Statsministerens redegørelse i henhold til Grundlovens § 38 afgives i en mundtlig og en skrift-
lig 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 oplysnin-
ger om ministerredegørelser til Folketinget. 

*  *  *

Regeringen kan i dag præsentere et lovprogram for det kommende folketingsår, der på en lang 
række områder følger op på regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere og mere trygt Danmark” 
fra november 2016. Det gælder bl.a. forslag på beskæftigelsesområdet, børne- og socialområ-
det, energiområdet, retsområdet, erhvervsområdet, skatteområdet og udlændingeområdet.  

Lovprogrammet indeholder bl.a. også opfølgning på en række indgåede politiske aftaler, her-
under om flere år på arbejdsmarkedet, udvikling af Nordsøen, bandepakke III, tryghed for 
boligejerne, stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet, pesticidstrategi 2017-21 og 
omlægning af bilafgifterne. 

Hertil kommer, at regeringen i august fremlagde sit udspil til en jobreform, der har særligt fo-
kus på at øge gevinsten ved at være i arbejde og yde en ekstra indsats, og et erhvervs- og 
iværksætterudspil, der bl.a. har til formål at styrke erhvervslivet og skabe en bedre iværksætter-
kultur for at understøtte fremtidens vækstvirksomheder og arbejdspladser. 

Lovopfølgningen på disse udspil er af hensyn til de politiske forhandlinger ikke indarbejdet i 
lovkataloget, men jeg forventer, at opfølgningen på udspillene også vil sætte sit præg på lov-
givningsarbejdet i denne samling. 

Regeringen ser frem til et godt samarbejde med Folketingets partier om det kommende folke-
tingsårs lovgivning. 

Lars Løkke Rasmussen 
Statsminister 
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Beskæftigelsesministeren 

Ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter (Konsekvensændringer som 
følge af EU-forordninger om tovbaneanlæg og personlige værnemidler m.v.) (Okt I) 

Lovforslaget har til formål at konsekvensrette lov om indretning m.v. af visse produkter på 
baggrund af vedtagelsen af to nye EU-forordninger om hhv. personlige værnemidler og tov-
baner til personbefordring, hvis indhold indtil nu har været reguleret i direktiver.  

Ændring af offshoresikkerhedsloven og lov om kontinentalsoklen (Sikkerhedszoner, 
nye anlægstyper samt præciseringer i forhold til offshoresikkerhedsdirektivet) (Okt 
I)  

Lovforslaget har til formål at overføre ansvaret for regulering af sikkerhedszoner omkring 
offshoreanlæg fra Energistyrelsen til Arbejdstilsynet i forlængelse af ressortoverflytningen pr. 
1. januar 2015. Derudover revideres nogle af lovbestemmelserne for at sikre, at de også vil
kunne omfatte nye typer anlæg m.v. i forbindelse med olie- og gasaktiviteter. Endelig præcise-
res nogle af bestemmelserne som følge af bl.a. offshoresikkerhedsdirektivet, der er implemen-
teret i Danmark med virkning fra den 19. juli 2015.

Ændring af lov om arbejdsmiljø (Ændring af reglerne om arbejdsmiljøcertifikater 
m.v.) (Okt I)

Lovforslaget har til formål at skabe hjemmel til at styrke kontrol og kompetencer i forhold til 
ordningen med arbejdsmiljøcertifikater. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om en styrket 
arbejdsmiljøcertificering mellem den daværende regering (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk 
Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti fra november 2016.  

Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nye regler om fradrag i forbindelse 
med frivilligt ulønnet arbejde) (Nov I)  

Forslaget har til formål at udvide muligheden for at udføre frivilligt, ulønnet arbejde, det vil 
sige arbejde, der ville kunne udbydes som lønnet arbejde, fra 4 timer om ugen til 10-15 timer 
om ugen for henholdsvis modtagere af dagpenge, kompensation efter seniorjob og efterløn. 
Samtidig fritages ledighedsydelse og fleksydelse for fradrag. Lovforslaget er en opfølgning på 
aftalen om nye regler for fradrag for frivilligt ulønnet arbejde mellem regeringen (Venstre, 
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det 
Radikale Venstre fra august 2017.  

Ændring af lov om sygedagpenge (Permanentgørelse af ordningen med ret til syge-
dagpenge ved livstruende alvorlig sygdom) (Nov I) 

Forslaget har til formål at permanentgøre den midlertidige ordning med ret til sygedagpenge 
ved livstruende, alvorlig sygdom, som udløber den 31. december 2017. 
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Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterløns- og fleksydelsesbidrag (Nov I) 
 
Lovforslaget har til formål at ændre reglerne for tilbagebetaling af efterlønsbidrag og fleksydel-
sesbidrag således, at der i perioden fra 1. januar 2018 til 30. juni 2018 kan ansøges om at træde 
ud af efterlønsordningen og få de indbetalte bidrag tilbagebetalt skattefrit. Lovforslaget er en 
opfølgning på aftalen om flere år på arbejdsmarkedet mellem regeringen (Venstre, Liberal 
Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti fra juni 2017. 
 
Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. samt evt. andre love (Nyt dagpen-
gesystem for fremtidens arbejdsmarked) (Nov I) 
 
Formålet med lovforslaget er at videreføre principperne i det nye dagpengesystem for løn-
modtagere således, at dagpengesystemet for lønmodtagere og selvstændige i langt højere grad 
harmoniseres. Lovforslaget udmønter aftalen om et nyt dagpengesystem for fremtidens ar-
bejdsmarked mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), 
Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti fra maj 2017.  
 
Ændring af ferieloven (Opfølgning på betænkning fra Ferielovsudvalget) (Nov II)  
 
Lovforslaget har til formål at sikre en enklere og mere moderne ferielov, der er i overens-
stemmelse med Danmarks internationale forpligtelser. Lovforslaget er baseret på Ferielovsud-
valgets betænkning fra august 2017 om en ny ferielov og overgang til samtidighedsferie.  
 
Ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af arbejdsgivers adgang til aktindsigt i 
sygedagpengesager) (Jan II) 
 
Lovforslaget har til formål at ændre reglerne for arbejdsgiveres aktindsigt i sygedagpengesager 
således, at arbejdsgiveres adgang til ikke-relevante oplysninger om ansattes sygeforløb begræn-
ses/afskæres. 
 
Ændring af lov om social pension og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Hur-
tigere udbetaling af opsat pension og skærpede krav til optjening af folke- og før-
tidspension m.v. samt gennemførelse af levetidsindeksering af folkepensionsalder) 
(Feb I) 
 
Lovforslaget har for det første til formål at ændre reglerne for opsat pension således, at pensi-
on, der opsættes, kan udbetales hurtigere og mere fleksibelt. Derudover strammes kravet til 
optjening af ret til fuld folkepension, fuld supplerende pensionsydelse (ældrecheck) og fuld 
førtidspension, og reglerne tilpasses, så der bliver en bedre sammenhæng med reglerne for 
folkepensionsalderen. Endvidere harmoniseres reglerne for flygtninges opgørelse af bopælstid 
ved tilkendelse af førtidspension med reglerne for danskere og andre udlændinge, der kommer 
til Danmark. Denne del af lovforslaget er en opfølgning på aftalen om flere år på arbejdsmar-
kedet mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk 
Folkeparti fra juni 2017. Lovforslaget har for det andet til formål at ændre de gældende be-
stemmelser i ATP-loven om udskydelse af udbetaling af ATP-pension. Bestemmelserne fore-
slås i lyset af levetidsindekseringen af folkepensionsalderen, der blev indført med Velfærdsafta-
len i 2006, ændret, så der anføres aldersgrænser, der kommer til at gælde i forhold til den til 
enhver tid gældende folkepensionsalder ifølge lov om social pension.  
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Ændring af lov om arbejdsmiljø (Arbejdstilsynets adgang til samtaler med ansatte) 
(Feb II) 

Lovforslaget har til formål at implementere resultaterne af de drøftelser, der har været af Me-
todeudvalgets anbefalinger om psykisk arbejdsmiljø vedrørende Arbejdstilsynets adgang til 
samtaler med ansatte.  

Ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om bygnings- og boligregistrering, lov 
om elforsyning, lov om fuldbyrdelse af straf m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats, lov om aktiv socialpolitik, lov om arbejdsløshedsdagpenge, lov om sygedag-
penge, retssikkerhedsloven m.v. (Styrket indsats overfor snyd med offentlige ydel-
ser) (Feb II) 

Formålet med lovforslaget er at styrke indsatsen overfor socialt snyd og fejludbetalinger, så 
indsatsen overfor borgere, der uberettiget har modtaget offentlige ydelser, styrkes. 

Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge, barselslo-
ven og lov om aktiv socialpolitik (Konsekvensændring i ydelseslovgivningen som 
følge af indførelse af samtidighedsferie i ferieloven og forslag om kompensation af 
private arbejdsgivere ved ændring af ferieloven) (Feb II) 

Formålet med lovforslaget er at konsekvensændre reglerne om feriedagpenge, ferieydelse og 
reglerne om ledighedsydelse under ferie i forbindelse med ændring af ferieloven. Formålet 
med lovforslaget er desuden at kompensere private arbejdsgivere for udgifter i forbindelse 
med ændring af ferieloven. Det sker ved at private arbejdsgiveres finansieringsbidrag til ATP-
bidrag af forskellige overførselsindkomster nedsættes. 

Redegørelse til Folketinget: 

 Redegørelse om regeringens indsats for en mindre byrdefuld implementering af erhvervs-
rettet EU-regulering (Maj I)
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Børne- og socialministeren  

Ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v. og lov om psykologer 
m.v. (Ændring af reglerne om udvidet lån til betaling af handicapbil, forsøg på det 
sociale område, stikprøvekontrol af indberetninger til Tilbudsportalen, forenkling af 
rammeaftalekonceptet og demensmærkning m.v.) (Okt I)  
 
Formålet med lovforslaget er bl.a. at tydeliggøre reglerne vedrørende støtte til køb af bil for 
personer med handicap. Formålet er endvidere at modernisere og udvide mulighederne for at 
gennemføre forsøg på det sociale område samt tilvejebringe en permanent hjemmel til fastsæt-
telse af regler om en national mærkningsordning for demensegnede boliger. Derudover inde-
holder forslaget en forenkling af rammeaftalekonceptet som opfølgning på aftalen mellem 
regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018. 
 
Ændring af adoptionsloven (Bemyndigelse til at indgå aftale med Færøerne om dan-
ske og færøske regler om adoption) (Okt I) 
 
Formålet med lovforslaget er at understøtte det færøske ønske om, at den gældende retsstilling 
i forhold til fremmedadoption opretholdes efter en færøsk overtagelse af sagsområdet. Det er 
en forudsætning herfor, at der indgås en aftale om det fremtidige samarbejde mellem Færøer-
ne og Danmark. Lovforslaget skal skabe den fornødne lovhjemmel til indgåelsen af en sådan 
samarbejdsaftale.  
 
Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap (Nov I) 
 
Formålet med lovforslaget er at indføre et forbud mod såvel direkte som indirekte forskelsbe-
handling på grund af handicap og derved forhindre forskelsbehandling og fremme ligestilling 
af personer med handicap. Med lovforslaget foreslås endvidere indført klageadgang til Ligebe-
handlingsnævnet. 
 
Ændring af lov om social service (Mulighed for forbud mod enheder, der muliggør 
internetadgang, undersøgelse af effekter samt brug af afskærmningslokale m.v. i 
boformer med sikrede afdelinger) (Dec I) 
 
Formålet med lovforslaget er at understøtte kommunernes mulighed for at sikre, at personale i 
boformer efter § 108 i lov om social service med sikrede afdelinger har de nødvendige ind-
grebsmuligheder til at kunne sikre fuldbyrdelsen af den strafferetlige afgørelse, som kommu-
nerne udmønter i boformerne. De i lovforslaget foreslåede indgrebsmuligheder skal således 
alene omfatte borgere, der på grund af en forbrydelse er dømt til anbringelse i en boform, der 
har sikrede afdelinger. 
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Ændring af dagtilbudsloven (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg 
for forældre m.v.) (Jan I) 

Formålet med lovforslaget er at udmønte dele af aftalen om stærke dagtilbud - alle børn skal 
med i fællesskabet mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre fra juni 2017. Regeringen 
og Dansk Folkeparti afsatte som en del af finansloven for 2017 en ramme på i alt 580 mio. kr. 
over fire år til at styrke kvaliteten i de danske dagtilbud og børnefamiliernes fleksibilitet. 

Lov om myndighedsstruktur på det familieretlige område (Feb II) 

Formålet med lovforslaget er at etablere et samlet familieretligt system, hvor en ny administra-
tiv myndighed samarbejder med domstolssystemet om at skabe enkle og helhedsorienterede 
forløb for familierne. Systemet skal sikre en administrativ let tilgang til de simple sagsforløb, 
en generel prioritering af en konflikthåndterende og mæglende tilgang, hvor det er relevant, og 
et særligt retssikkerhedsmæssigt fokus i komplekse sager, der vedrører børn. Lovforslaget er 
en opfølgning på regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere og mere trygt Danmark” fra no-
vember 2016. 

Ændring af anden lovgivning som følge af lov om myndighedsstruktur på det familie-
retlige område, herunder ændring af familieretlig lovgivning (Regelforenklinger og 
regeltilpasninger) (Feb II)  

Formålet med lovforslaget er at understøtte etableringen af en ny myndighedsstruktur på det 
familieretlige område med enkle forløb for borgerne gennem regulering af systemets indhold 
og tilbud. Endvidere placerer forslaget de ikke-familieretlige opgaver, der i dag varetages i 
Statsforvaltningen, som med forslaget om lov om myndighedsstruktur på det familieretlige 
område nedlægges, hos andre myndigheder. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrund-
laget ”For et friere, rigere og mere trygt Danmark” fra november 2016. 
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Energi-, forsynings- og klimaministeren  

Ændring af lov om registrering af ledningsejere (Ændring af arbejdsgang med udle-
vering af standardiserede ledningsoplysninger og udvidelse af lovens anvendelses-
område) (Okt I)  
 
Lovforslaget har til formål at effektivisere arbejdsgange ved udlevering af ledningsoplysninger 
til brug for gravearbejde, reducere graveskader og give mulighed for at koordinere gravearbej-
der og udnytte ledig kapacitet i føringsrør. Lovforslaget udmønter initiativ 6.3 i den fællesof-
fentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 fra maj 2016. 
 
Ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om natur-
gasforsyning, lov om Energinet.dk og lov om varmeforsyning (Betaling for myndig-
hedsbehandling og justering af bestemmelser om tilsyn med Energinet) (Okt I)  
 
Lovforslaget har til formål at fastsætte regler om opkrævning af gebyrer til betaling for myn-
dighedsopgaver i medfør af lovene i Energitilsynet og Energistyrelsen. Forslaget indebærer, at 
gebyrer til Energistyrelsen og Energitilsynet skal afspejle den konkrete kreds af ydelsesmodta-
gere og fastsættes afhængig af opgavetype som henholdsvis konkrete timeafregnede gebyrer og 
gebyrer baseret på generelle grundbeløb.  
 
Ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (Offentlige institu-
tioners adgang til etablering af wifi-hotspots) (Okt I) 
 
Lovforslaget har til formål at gøre det muligt for alle offentlige institutioner, herunder kom-
muner og regioner, at ansøge om EU-støtte til etablering af wifi-hotspots, som stilles gratis til 
rådighed for offentligheden efter det såkaldte WIFI4EU-forslag, der forventes vedtaget i ok-
tober 2017.  
 
Ændring af lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og generelle 
tilskud til kommuner (Øget incitament til konsolidering af naturgasdistributionssek-
toren og udvidet mulighed for at undtage transmissionsselskabers anlæg fra lov om 
naturgasforsyning) (Okt I)  
 
Lovforslaget har til formål at øge incitamentet til konsolidering af naturgasdistributionsselska-
berne ved at fastsætte regler om mulighed for differentierede priser i et konsolideret naturgas-
distributionsselskab og ved at lempe modregningsprocenten i det kommunale bloktilskud ved 
salg m.v. af kommunalt ejede naturgasselskabers aktiviteter. Derudover udvides muligheden 
for at undtage visse transmissionsselskabers anlæg fra lov om naturgasforsyning. Lovforslagets 
del om øget incitament til konsolidering af naturgasdistributionsselskaberne er en opfølgning 
på den daværende regerings (Venstre) forsyningsstrategi ”Forsyning for Fremtiden” fra sep-
tember 2016 samt regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere og mere trygt Danmark” fra no-
vember 2016. Samme del af lovforslaget følger op på aftalen om fremtidig organisering af gas-
distribution mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), 
Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti fra maj 2017. 
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Ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Indsættelse af frister for tilsagn om 
støtte, nettilslutning og ansøgning om udbetaling af støtte samt puljer i visse støtte-
ordninger, midlertidig drift af elproduktionsanlæg på havet uden elproduktionstilla-
delse, ophævelse af solcellepuljen for 2017 og nedjustering af balancegodtgørelse 
m.v.) (Okt I)

Med lovforslaget foreslås det, at udløbsdatoerne for Europa-Kommissionens statsstøttegod-
kendelser indsættes i en række støtteordninger i VE-loven med henblik på at bringe overens-
stemmelse mellem det EU-retlige og det danske hjemmelsgrundlag for udbetaling af støtte. 
Endvidere foreslås det, at der indsættes frister for nettilslutning og ansøgning om udbetaling i 
en række overgangsordninger for solcelleanlæg omfattet af lov nr. 900 fra juli 2013. Derudover 
foreslås en pulje på 1 MW i støtteordningerne for små biogasanlæg, små biomasseanlæg og 
andre anlæg, der alene anvender solenergi (bortset fra solcelleanlæg), bølgekraft og vandkraft 
m.v. Med lovforslaget foretages desuden en nedjustering af balancegodtgørelsen til vindmøller.
Endeligt foreslås indsat en mulighed for i særlige tilfælde at meddele dispensation til midlerti-
dig drift af elproduktionsanlæg på havet uden tilladelse.

Ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund og lov om etablering og be-
nyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat (Forbedret tredjeparts-
adgang i forbindelse med kulbrinteindvinding, reservationer af kapacitet og op-
krævning af bidrag til afviklingsomkostninger i olierørledningen samt ny klagead-
gang i rørledningsloven m.v.) (Okt I)  

Lovforslaget har til formål at forbedre muligheden for, at kulbrinteproducenter kan anvende 
hinandens anlæg (tredjepartsadgang) samt skabe mere hensigtsmæssige incitamenter for inve-
steringer og kapacitetsreservationer i olierørledningen i Nordsøen. Bl.a. vil der blive indført 
regler, som forbedrer energi-, forsynings- og klimaministerens mulighed for at påvirke udbyg-
ninger af infrastruktur, så der kan tages større hensyn til den samfundsøkonomisk mest hen-
sigtsmæssige udnyttelse af infrastrukturen. Lovforslaget er bl.a. en opfølgning på aftalen om 
udvikling af Nordsøen mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-
keparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti 
fra marts 2017. 

Ændring af lov om kontinentalsoklen (Tilladelse til visse rørledningsanlæg på søter-
ritoriet) (Okt I)  

Formålet med lovforslaget er at skabe hjemmel til at kunne inddrage udenrigs-, sikkerheds- og 
forsvarspolitiske hensyn i vurderingen af konkrete ansøgninger om etablering af visse rørled-
ningsanlæg på søterritoriet.  

Ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om natur-
gasforsyning, lov om Energinet.dk, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre 
love (Overførsel af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren 
m.v.) (Okt II)

Lovforslaget har til formål at overføre en række myndighedsopgaver fra Energinet til Energi-
styrelsen. Opgaverne vedrører administration af støtte til vedvarende energi og relaterede 
myndigheds-, planlægnings- og supportopgaver. Lovforslaget er en opfølgning på El-
reguleringsudvalgets anbefalinger fra december 2014 og aftalen om afskaffelse af PSO-afgiften 
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mellem den daværende regering (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-
ance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra no-
vember 2016. 
 
Ændring af lov om varmeforsyning (Standardisering af regnskabsføring og dataind-
samling m.v. for varmevirksomheder til brug for udvikling af ny økonomisk regule-
ring) (Nov I) 
 
Formålet med lovforslaget er at standardisere regnskabsføring og indhente data til brug for 
udvikling af den nye økonomiske regulering af fjernvarmesektoren. Lovforslaget er en opfølg-
ning på aftalen om regulering af fjernvarmesektoren mellem den daværende regering (Ven-
stre), Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative 
Folkeparti fra april 2016. 
 
Lov om Forsyningstilsynet (Feb II)  
 
Lovforslaget har til formål at ændre Energitilsynets organisering med henblik på at skabe et 
mere effektivt tilsyn med el-, gas- og varmesektoren. Lovforslaget indebærer bl.a., at sagsfor-
beredelse og beslutningskompetence integreres i én organisation under ledelse af en uafhængig 
direktør med ansvar for hele tilsynsorganisationen. Energitilsynet skifter i den forbindelse 
navn til ”Forsyningstilsynet”. Lovforslaget er en opfølgning på den daværende regerings (Ven-
stre) forsyningsstrategi ”Forsyning for Fremtiden” fra september 2016.   
 
Ændring af lov om energimærkning af energirelaterede produkter (Gennemførelse af 
regler, der understøtter energimærkningsforordningen) (Feb II) 
 
EU har vedtaget en ny forordning om rammerne for mærkning af energirelaterede produkter. 
Lovforslaget har til formål at ophæve eksisterende nationale regler, der erstattes af forordnin-
gens bestemmelser, og fastsætte supplerende bestemmelser om håndhævelse og sanktioner. 
 
Ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning og 
lov om Energinet.dk (Styrkelse af rammerne for overvågning af elforsyningssikker-
hed og for fastsættelse af elforsyningssikkerhedsniveauet, ophævelse af bestemmel-
ser som følge af EU-netregler, håndtering af eltransmissionskunder, samkøring af 
data om energispareprojekter, markedsmæssige vilkår i aftaler om energibesparel-
ser og hjemmel til gennemførelse af forskønnelsesprojekter i forbindelse med kabel-
lægning) (Feb II) 
 
Lovforslaget har bl.a. til formål at styrke rammerne for Energinets overvågning af udviklingen 
og sikring af elforsyningssikkerheden, at præcisere ministerens ansvar for at fastsætte niveauet 
for elforsyningssikkerhed samt ophæve bestemmelser, der erstattes af EU-forordninger om 
netregler. Lovforslaget er en konsekvens af implementering af EU-regulering på el-området 
samt en opfølgning på El-reguleringsudvalgets anbefalinger fra december 2014 og aftalen om 
afskaffelse af PSO-afgiften mellem den daværende regering (Venstre), Socialdemokratiet, 
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Kon-
servative Folkeparti fra november 2016. 
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Redegørelser til Folketinget: 

 Klimapolitisk redegørelse (Dec I)

 Energipolitisk redegørelse (Apr II)
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Erhvervsministeren  

Ændring af lov om en rejsegarantifond (Sammensatte rejsearrangementer og æn-
dring af finansierings- og bestyrelsesstruktur) (Okt I)   
 
Lovforslaget implementerer de dele af det ny pakkerejsedirektiv (2015/2302/EU), der vedrø-
rer konkursbeskyttelse af rejsende. Lovforslaget medfører, at flere rejsearrangementer bliver 
omfattet af den gældende konkursbeskyttelse af rejsende. Udover implementering af direktivet 
indeholder lovforslaget en modernisering af Rejsegarantifondens finansierings- og bestyrelses-
struktur. Lovforslaget skal ses i sammenhæng med et lovforslag under justitsministeren om 
implementering af samme direktiv. 
 
Lov om forsikringsformidling (Okt I) 
 
Formålet med lovforslaget er bl.a. at sikre en øget forbrugerbeskyttelse på forsikringsformid-
lingsområdet, idet flere aktører på markedet vil blive underlagt tilsyn af Finanstilsynet, ligesom 
der vil blive stillet krav om, at alle forsikringsformidlere skal lave analyse af, hvilke behov den 
enkelte kunde har. Derved sikres, at kunden har bedre mulighed for at sammenligne produkter 
samt, at produkterne vil passe bedre til kundens behov. Lovforslaget implementerer forsik-
ringsdistributionsdirektivet, der har til formål at sikre alle forbrugere i EU samme beskyttelse 
ved at modernisere den gældende regulering og harmonisere nationale bestemmelser vedrø-
rende forsikrings- og genforsikringsdistribution.  
 
Ændring af konkurrenceloven (Undtagelse fra forbuddet mod konkurrencebegræn-
sende aftaler, fusioner, egen acces, databeskyttelsesretlige regler, foreløbig ansøg-
ning om straflempelse, nordisk samarbejde) (Okt I)  
 
Lovforslaget har først og fremmest til formål at medvirke til at gøre det nemmere for virk-
somhederne at vurdere, om et potentielt konsortiesamarbejde vil være lovligt. Formålet er 
endvidere at etablere den nødvendige balance mellem en hurtig behandling af anmeldte fusio-
ner og behovet for et tilstrækkeligt oplyst afgørelsesgrundlag, samt at imødekomme anbefalin-
ger fra OECD om straflempelse, hvorved loven kommer på niveau med EU-retten og regler-
ne i andre EU-lande.  
 
Ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister og en række andre love (Æn-
dring af reglerne om offentliggørelse af privatadresser i CVR m.v.) (Okt I)  
 
Lovforslaget har til formål at modernisere CVR-loven således, at loven i højere grad har bru-
gernes og de registreredes behov i fokus. Reglerne om offentliggørelse af personoplysninger 
skal tilpasses, så de tilgodeser både hensynet til privatliv og gennemsigtighed på markedet. 
Den nye CVR-lov skal desuden tilpasses en virkelighed med øgede krav og forventninger til 
digitalisering, brug af data samt åbenhed om virksomheders ejer- og ledelsesforhold. 
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Ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om investe-
ringsforeninger m.v. og forskellige andre love (Forhandlede retningslinjer på det fi-
nansielle område, sikring af vandrende arbejdstageres ret til at optjene og bevare 
pensionsrettigheder, gennemførelse af ændringer som følge af benchmarkforord-
ningen og PRIIP-forordningen, udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter 
(SIFI) m.v.) (Okt I)  

Lovforslaget har til formål at sikre lønmodtageres ret til at optjene og bevare pensionsordnin-
ger, når de flytter mellem Danmark og et andet EU-land. Endvidere skal det bidrage til at sikre 
en bedre forbrugerbeskyttelse på det finansielle område ved at skabe mulighed for udarbejdel-
se af forhandlede retningslinjer for god skik for finansielle virksomheder samt lette adgangen 
for Finanstilsynet til at føre et effektivt tilsyn, når en forbruger klager over en finansiel virk-
somhed. Desuden gennemføres fornødne tilpasninger som følge af benchmark- og PRIIP-
forordningen, og der gennemføres en mindre ændring af modellen for udpegning af SIFI’er i 
Danmark.  

Ændring af søloven og lov om sikkerhed til søs m.v. (Justering og klarificering af reg-
lerne om udenlandske ejeres adgang til at få skibe under dansk flag, forenklet regi-
strering af rettigheder i mellemstore fritidsfartøjer, ansvarsbeløb ved vragfjernelse, 
gennemførelse af internationale sanktioner vedrørende skibsregistrering, privatret-
lige havneafgifter m.v.) (Okt I)  

Formålet med lovforslaget er at justere kriterierne for registrering af skibe i de danske registre 
med henblik på at kunne tiltrække yderligere skibe til dansk flag. Endvidere forenkles registre-
ringen af rettigheder i mellemstore fritidsfartøjer. Redernes ansvarsbeløb ved vragfjernelse af 
de lidt større skibe forhøjes. Derudover indføres hjemmel til at gennemføre FN- og EU-
sanktioner på skibsregistreringsområdet. Endelig ligestilles private havne med offentlige havne 
i forhold til at sikre havneafgifter ved søpanteret. 

Ændring af lov om EKF Danmarks Eksportkredit (Bestemmelse om udbyttebetaling, 
rammer for en udbyttepolitik og etablering af en state account for EKF) (Okt II)  

Formålet med lovforslaget er at skabe hjemmel til udlodning af overskud i EKF Danmarks 
Eksportkredit i henhold til aftalen om udvikling af Nordsøen mellem regeringen (Venstre, 
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det 
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti fra marts 2017. Endvidere vil lovforslagets be-
stemmelser og bemærkninger sikre de fornødne rammebetingelser for EKF således, at selska-
bet kan opretholde sit aktivitetsniveau og samtidig udbetale udbytte til staten.  

Lov om Vækstfonden (Nov I) 

Formålet med lovforslaget er at skabe hjemmel til udlodning af overskud i Vækstfonden i 
henhold til aftalen om udvikling af Nordsøen mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og 
Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og 
Socialistisk Folkeparti fra marts 2017. Endvidere har lovforslaget til formål at omdanne 
Vækstfonden til en selvstændig offentlig virksomhed. Herudover vil lovforslagets bestemmel-
ser og bemærkninger sikre de fornødne rammebetingelser for Vækstfonden således, at selska-
bet kan opretholde sit aktivitetsniveau og samtidig udbetale udbytte til staten. 
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Ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber (Revision af loven på baggrund 
af en evaluering af den treårige forsøgsordning, som blev indført i 2014) (Nov I) 
 
Det følger af lov om medarbejderinvesteringsselskaber fra 2014, at loven skal evalueres senest 
tre år efter ikrafttræden med hensyn til, om der er opnået den ønskede effekt i form af øgede 
investeringer i de virksomheder, som medarbejderinvesteringsselskaberne skal virke til gavn 
for. Lovforslaget følger op på denne evaluering. 
 
Lov om sikkerhed ved gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel (gassikkerhedslo-
ven) (Nov I) 
 
Lovforslaget har til formål at modernisere og forenkle gasreguleringen i Danmark. Regel-
grundlaget bliver mere funktionsbaseret og fleksibelt, så virksomhederne får nemmere ved at 
indføre nye teknikker og produkter, reguleringen gøres digitaliseringsparat, og kontrollen gøres 
mere risikobaseret. Samtidig fastsættes en række bestemmelser, som er nødvendige for at gen-
nemføre den nye gasapparatforordning.  
 
Ændring af lov om stormflod og stormfald (Justering af dækningsomfang, organise-
ring vedrørende behandling af oversvømmelser og finansiering samt ny selvrisiko-
model) (Nov I)  
 
Lovforslaget har til formål at fremtidssikre stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsord-
ningerne. Det sker ved at tilnærme dækningen i ordningerne i endnu højere grad til private 
forsikringsselskabers almindelige dækning. Samtidig skal sagsbehandlingen i ordningerne op-
timeres og gøres smidigere til gavn for de skadesramte, ligesom ordningerne gøres mere øko-
nomisk robuste. Som opfølgning på aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes øko-
nomi for 2018 indsættes endvidere en hjemmel til at fastsætte nærmere regler om Stormrådets 
mulighed for at yde medfinansiering til køb af grund, der har været udsat for gentagne over-
svømmelser. 
 
Ændring af planloven (Forebyggelse af skader ved oversvømmelse eller erosion og 
mulighed for at etablere kystbeskyttelsesanlæg uden tilvejebringelse af en lokal-
plan) (Nov I) 
 
Lovforslaget har til formål at forebygge skader som følge af oversvømmelse og erosion. Det 
sker ved, at kommunerne skal sikre, at der etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod 
oversvømmelse eller erosion, når de planlægger byudvikling m.v. i risikoområder. Lovforslaget 
har desuden til formål at give kommunerne mulighed for i særlige tilfælde at beslutte, at der 
ikke skal udarbejdes en lokalplan for kystbeskyttelsesanlæg. Lovforslaget er en opfølgning på 
aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018 samt finanslovforslaget 
for 2018. 
 
Ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Ansvarlig drift 
af andelsboligforeninger) (Dec II) 
 
Lovforslaget har til formål at bidrage til en mere robust og sund andelsboligsektor. Lovforsla-
get er en opfølgning på anbefalingerne fra arbejdsgruppen om ansvarlig drift af andelsbolig-
foreninger fra juni 2017, der bl.a. vedrører stiftelsen og finansieringen af en andelsboligfor-
ening, bestyrelsens ansvar og opgaver og vilkår i forlængelse af ophævelsen af en andelsbolig-
forening. 
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Ændring af lov om sikkerhed til søs og søloven m.v. (Initiativer over for vandscoote-
re, sammenlægning af Handelsflådens Velfærdsråd og Søfartens Arbejdsmiljøråd 
m.v.) (Dec II)

Lovforslaget har bl.a. til formål at stramme reglerne for sejlads med vandscootere, herunder 
indføres en obligatorisk ansvarsforsikring samt mulighed for konfiskation. Herudover foreslås 
det, at Handelsflådens Velfærdsråd og Søfartens Arbejdsmiljøråd sammenlægges.  

Lov om forretningshemmeligheder (Jan I) 

Lovforslaget har til formål at gennemføre en selvstændig lov om reglerne for beskyttelse af 
forretningshemmeligheder med henblik på at gøre det lettere for danske virksomheder at få 
overblik over reguleringen på området. Lovforslaget implementerer endvidere Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af forretningshemmeligheder (2016/943/EU).  

Ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber (Ændring i dæk-
ningsområdet for lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber m.v.) (Jan II) 

Lovforslaget har til formål at justere i dækningsområdet for lov om en garantifond for skades-
forsikringsselskaber, så der tages tilstrækkelig højde for nye forsikringsprodukter. 

Lov om net- og informationssikkerhed for domænenavnssystemer og visse digitale 
tjenester (Feb I) 

Lovforslaget fastsætter krav til net- og informationssikkerhed for udbydere af visse digitale 
tjenester (DNS-tjenesteudbydere og TLD-navneadministratorer) samt udbydere af onlinemar-
kedspladser, onlinesøgemaskiner og cloud computing-tjenester, der leverer tjenester, der er 
væsentlige for opretholdelse af kritiske samfundsmæssige og/ eller økonomiske aktiviteter. 
Lovforslaget gennemfører EU-direktiv (2016/1148/EU) om foranstaltninger, der skal sikre et 
højt fælles sikkerhedsniveau for nets- og informationssikkerhedssystemer i EU (NIS-
direktivet) på Erhvervsministeriets område. 

Ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om afvikling og restrukturering af visse 
finansielle virksomheder, lov om forebyggende foranstaltninger og finansiering af 
terrorisme og forskellige andre love (Styrket indsats mod hvidvask, oprettelse af al-
ternative investeringsfonde som SIKAV’er og værdipapirfonde m.fl.) (Feb I) 

Lovforslaget har til formål at gennemføre en skærpelse af fit & proper reglerne for ledelses-
medlemmer og giver mulighed for at inddrage en virksomheds tilladelse. Lovforslaget giver 
endvidere mulighed for, at alternative investeringsfonde kan organisere sig som SIKAV’er og 
værdipapirfonde. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om en styrket indsats mod hvidvask 
m.v. i den finansielle sektor mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folke-
parti fra juni 2017.
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Lov om klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed (Feb II) 
 
Den offentlige sektor skal ikke bevæge sig ind på private markeder og udføre opgaver, der 
ligger langt udover det offentliges kerneområde, og når det offentlige er i konkurrence med 
det private, skal det ske på fair og lige vilkår. Lovforslaget har på den baggrund til formål at 
etablere en klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed med henblik på at sikre bedre 
klagemuligheder og styrket håndhævelse af reglerne. Lovforslaget er en opfølgning på regerin-
gens udspil om fair og lige konkurrence fra september 2017 og regeringsgrundlaget ”For et 
friere, rigere og mere trygt Danmark” fra november 2016. Forslaget skal endvidere ses i sam-
menhæng med et lovforslag under økonomi- og indenrigsministeren om kommunal og regio-
nal erhvervsvirksomhed. 
 
Lov om datasamkøring i Erhvervsstyrelsen (Feb II) 
 
Lovforslaget har til formål at understøtte den teknologiske udvikling og hensigtsmæssig brug 
af data på tværs af offentlige myndigheder, særligt til brug for varetagelse af forvaltningsopga-
ver. 
 
Ændring af lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild (Udvidelse af vind-
møllecentrene ved Høvsøre og Østerild) (Feb II) 
 
Lovforslaget har til formål at skabe hjemmel til at etablere yderligere testpladser i Høvsøre og 
to i Østerild. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere og 
mere trygt Danmark” fra november 2016 og aftalen om etablering af yderligere testpladser til 
prototypevindmøller ved Østerild og Høvsøre mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og 
Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti 
fra marts 2017 og understøtter Danmark som globalt førende på vindområdet. 

Lov om ejerlejligheder (Feb II) 
 
Lovforslaget udmønter anbefalingerne fra regeringens udvalg om ejerlejlighedsloven. Udvalget 
har til opgave at komme med forslag til en moderniseret ejerlejlighedslov og som led i arbejdet 
skal udvalget vurdere muligheder og konsekvenser ved ændringer eller ophævelse af forbud-
dene mod opdeling af ejendomme og bygninger, herunder forbuddet mod opdeling af andels-
boliger i ejerlejligheder. Udvalget skal endvidere tilpasse normalvedtægten for ejerforeninger.  
 
 
Redegørelser til Folketinget: 
 
 Redegørelse om erhvervslivet og reguleringen (Mar II) 

 
 Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse (Apr II) 

 
 Redegørelse om Turisme (Maj II) 
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Finansministeren  

Finanslov for finansåret 2018 (Okt I) 

Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 
2021 (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 
regioner for finansåret 2018, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner 
og regioner for finansåret 2019 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kom-
muner og regioner for finansåret 2020 (Konsekvenser af aftale om tryghed om bolig-
beskatningen m.v.) (Okt I)   

Lov om tillægsbevilling for finansåret 2017 (Jan II) 

Finanslov for finansåret 2019 (Aug II) 

Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 
2022 (Aug II) 



 

21 
 

Forsvarsministeren  

Ændring af militær straffelov, militær retsplejelov og militær disciplinarlov (Anven-
delsesområde i forhold til tjenstgørende militært personel m.v.) (Okt I) 
 
Formålet med lovforslaget er at tilpasse militær straffelov, militær retsplejelov og militær disci-
plinarlov, så det udtrykkeligt fremgår af de tre love, at de omfatter militært ansat personel i alle 
myndigheder på Forsvarsministeriets område.   
 
Ændring af lov om net- og informationssikkerhed (Implementering af direktivet om 
foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informati-
onssystemer i hele Unionen) (Feb I) 
 
Formålet med lovforslaget er at implementere direktiv (EU) 2016/1148 om foranstaltninger, 
der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen 
(NIS-direktivet), på Forsvarsministeriets område. Med lovforslaget vil der for de såkaldte in-
ternetudvekslingspunkter (Internet Exchange Points) blive fastlagt en række sikkerhedskrav og 
underretningsforpligtelser på informationssikkerhedsområdet. 
 
Ændring af lov om Center for Cybersikkerhed (Konsekvensændringer som følge af 
databeskyttelsesforordningen) (Feb II) 
 
Formålet med lovforslaget er at gennemføre konsekvensændringer som følge af EU’s databe-
skyttelsesforordning, der får virkning fra den 25. maj 2018.  
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Justitsministeren  

Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer (Okt I) 

Formålet med lovforslaget er at gennemføre dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2015/2302 fra november 2015 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer m.v., der 
vedrører bl.a. beskyttelse af rejsende. Der er tale om et totalharmoniseringsdirektiv. Med lov-
forslaget udvides pakkerejsebegrebet således, at flere rejser omfattes af den beskyttelse, som 
gælder for aftaler om pakkerejser. Endvidere omfattes en ny kategori af rejser, såkaldte sam-
mensatte rejsearrangementer, i visse tilfælde af dele af den beskyttelse, som gælder for aftaler 
om pakkerejser. Lovforslaget skal ses i sammenhæng med et lovforslag under erhvervsministe-
ren om implementering af dele af samme direktiv i rejsegarantifondsloven.  

Ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Selvstændig bestem-
melse om indbrudstyveri) (Okt I) 

Formålet med lovforslaget er at indsætte en selvstændig bestemmelse om indbrudstyveri i 
straffeloven. Med lovforslaget lægges der endvidere op til en generel forøgelse af straffen for 
indbrud begået i beboelse, hvor der under indbruddet har befundet sig personer i hjemmet, 
med en tredjedel i forhold til det gældende strafniveau. 

Ændring af straffeloven og forskellige andre love (Initiativer mod rocker- og bande-
kriminalitet m.v.) (Okt I) 

Formålet med lovforslaget er at styrke indsatsen mod rocker- og bandekriminalitet, bl.a. ved at 
personer, som er dømt for banderelateret kriminalitet, skal kunne idømmes forbud mod at 
opholde sig i bestemte områder. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om bandepakke III 
mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokra-
tiet og Dansk Folkeparti fra marts 2017. 

Ændring af straffeloven, lov om forældelse af fordringer, lov om erstatningsansvar 
og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (Ophævelse af forældelsesfri-
ster for gerningsmandens strafansvar i sager om seksuelt misbrug af børn og for er-
statningskrav mod forvaltningsmyndigheder for svigt i sager om overgreb mod børn, 
forhøjelse af niveauet for tortgodtgørelse for seksuelle krænkelser samt ophævelse 
af 72-timers reglen i sager om voldtægt, incest og seksuelt misbrug af børn m.v.) (Okt 
I) 

Med lovforslaget lægges der op til at ophæve forældelsesfristerne for gerningsmandens straf-
ansvar i sager om seksuelle overgreb mod børn og forældelsesfristerne for erstatnings- og 
godtgørelseskrav mod forvaltningsmyndigheder for svigt i sager om overgreb mod børn. Der-
udover lægges der op til at ophæve 72-timersreglen i offererstatningsloven i sager om vold-
tægt, incest og seksuelt misbrug af børn. Endvidere lægges der med lovforslaget op til at for-
høje niveauet for tortgodtgørelse for alle seksuelle krænkelser og at indføre en nedre grænse 
for tortgodtgørelse i sager om grove tilfælde af seksuelt misbrug af børn. Endelig foreslås det, 
at det fremover bliver den minister, som Ankestyrelsen hører under, der er bemyndiget til at 
indstille medlemmer til Erstatningsnævnet. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundla-
get ”For et friere, rigere og mere trygt Danmark” fra november 2016. 
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Ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i 
straffesager) (Okt I) 
 
Formålet med lovforslaget er bl.a. at gennemføre en ændring af retsplejeloven, så domstolene 
overlades et større skøn til at vurdere, om det i en konkret straffesag er rimeligt, at en person, 
der som følge af sin psykiske tilstand idømmes andre foranstaltninger i stedet for almindelig 
straf, skal betale sagens omkostninger. 
 
Ændring af lov om våben og eksplosivstoffer og lov om vagtvirksomhed (Initiativer 
mod rocker- og bandekriminalitet m.v.) (Okt II) 
 
Formålet med lovforslaget er at styrke indsatsen mod rocker- og bandekriminalitet ved at ud-
vide politiets adgang til at kontrollere skytteforeningslokaler og ved at skærpe vandelsgodken-
delsen af vagter, sådan at der kan lægges vægt på adfærd udvist uden for stilling eller erhverv. 
Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om bandepakke III mellem regeringen (Venstre, Li-
beral Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti fra 
marts 2017. 
 
Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer 
i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger (databeskyttelsesloven) (Okt II) 
 
Formålet med lovforslaget er at gennemføre en generel lov, som erstatter den nugældende 
persondatalov fra 2000. Lovforslaget supplerer reglerne i den generelle EU-forordning om 
databeskyttelse, som får virkning fra den 25. maj 2018. Forslaget opretholder og fastsætter 
således supplerende nationale bestemmelser om behandling af personoplysninger inden for 
det nationale råderum, som forordningen giver mulighed for.  
 
Ændring af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysnin-
ger, lov om massemediers informationsdatabaser og forskellige andre love (Konse-
kvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordnin-
gen samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt tilgængelige informationsda-
tabaser m.v.) (Okt II) 
 
Som konsekvens af den generelle forordning om databeskyttelse og databeskyttelsesloven skal 
der foretages ændringer i en række love, som enten henviser til persondataloven eller indehol-
der bestemmelser, som regulerer behandling af personoplysninger, i det omfang dette er regu-
leret i forordningen, og forordningen ikke overlader et nationalt råderum til at opretholde be-
stemmelserne. Herudover indeholder lovforslaget en ændring af lov om massemediers infor-
mationsdatabaser. 
 
Ændring af retsplejeloven (Pligt til at opbevare materiale i straffesager m.v.) (Nov I) 
 
Lovforslaget har i lyset af den teknologiske udvikling, der har medført en øget indsamling og 
modtagelse af digitalt materiale i efterforskningen af straffesager, bl.a. til formål at indføre en 
udtrykkelig bestemmelse hvorefter politiet forpligtes til at opbevare materiale af betydning for 
straffesagen samt at præcisere, at en forsvarsadvokat har adgang til at gøre sig bekendt med 
det materiale, som politiet opbevarer, og som politiet har tilvejebragt til brug for straffesagen. 
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Ændring af straffeloven (Digitale sexkrænkelser, blotteri m.v.) (Nov I) 

Formålet med lovforslaget er at indføre et forhøjet strafmaksimum for overtrædelser af straf-
felovens § 264 d om videregivelse af meddelelser eller billeder om en andens private forhold, 
herunder digitale sexkrænkelser, begået under særligt skærpende omstændigheder. Forslaget er 
en delvis udmøntning af Straffelovrådets betænkning nr. 1563/2017 om freds- og ærekrænkel-
ser samt regeringens udspil fra februar 2017 om en skærpet indsats mod digitale sexkrænkel-
ser. Lovforslaget har endvidere til formål at skærpe bødestraffen for blufærdighedskrænkelse. 

Ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for vidnetrusler og visse former for 
hærværk) (Nov I) 

Formålet med lovforslaget er at skærpe straffen for vidnetrusler og hærværk mod ting, der 
tjener til at forebygge eller bekæmpe kriminalitet.  

Ændring af politiloven og retsplejeloven (Forsvarets bistand til politiet m.v.) (Dec I) 

Formålet med lovforslaget er at skabe et klarere og mere tidssvarende lovgrundlag for forsva-
rets bistand til politiet. Med lovforslaget forankres forsvarets bistand til politiet i et nyt kapitel i 
politiloven, som bl.a. fastsætter regler for, hvilke opgaver politiet kan anmode forsvaret om 
bistand til at løse, og hvilke beføjelser forsvarspersonalet kan tildeles i disse sammenhænge. 
Herudover har lovforslaget til formål at udvide Den Uafhængige Politiklagemyndigheds kom-
petenceområde således, at myndigheden bl.a. kan behandle klager og sager om strafbare for-
hold vedrørende forsvarspersonalet.  

Ændring af politiloven (Bemyndigelse til justitsministeren til at fastsætte regler om 
zoneforbud omfattende en hel kommune med henblik på at sikre den offentlige or-
den) (Dec I) 

Lovforslaget har til formål at skabe den fornødne hjemmel til fastsættelse af administrative 
regler om meddelelse af zoneforbud for et større geografisk område end efter de gældende 
regler, f.eks. til en hel kommune, i forbindelse med overtrædelse af ordensbekendtgørelsens 
forbud mod etablering af lejre. 

Ændring af politiloven m.v. (Forhøjelse af straffen for ulovlig sejlads med vandscoo-
tere) (Jan I) 

Formålet med lovforslaget er at skærpe straffen for ulovlig sejlads med vandscootere, herun-
der i havneområder.  

Ændring af retsplejeloven (Øget beskyttelse af vidner) (Jan I) 

Formålet med lovforslaget er at forbedre beskyttelsen af vidner til rocker- og banderelateret 
kriminalitet. 
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Ændring af straffeloven, retsplejeloven og medieansvarsloven (Freds- og ærekræn-
kelser m.v.) (Jan II) 
 
Formålet med lovforslaget er bl.a. at følge op på Straffelovrådets betænkning nr. 1563/2017 
om freds- og ærekrænkelser. Det forventes herudover, at lovforslaget skal indeholde en række 
initiativer med henblik på at styrke beskyttelsen af privatlivets fred. Den nærmere udformning 
af lovforslaget er under overvejelse. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget 
”For et friere, rigere og mere trygt Danmark” fra november 2016.  
 
Ændring af straffeloven (Forhøjelse af strafferammen for grov hvidvask m.v.) (Jan II) 
 
Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer af straffeloven, der har til 
formål at styrke retshåndhævelsen i forhold til hvidvask, der i dag er kriminaliseret ved straffe-
lovens § 290, herunder ved forhøjelse af strafferammen for grov hvidvask. Lovforslaget indgår 
i opfølgningen på aftalen om en styrket indsats mod hvidvask m.v. i den finansielle sektor 
mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokra-
tiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti fra juni 2017.  
 
Lovgivning om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet (Feb I) 
 
Formålet med lovforslaget er at gennemføre en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet, 
som skal forankres i en samlet lovgivning, der skal gå på tværs af det sociale og strafferetlige 
system. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere og mere 
trygt Danmark” fra november 2016.  
 
Ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) (Feb I) 
 
Formålet med lovforslaget er at skærpe straffen for grov vold med omkring en tredjedel. For-
slaget vil være en delvis udmøntning af regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere og mere trygt 
Danmark” fra november 2016, hvoraf det fremgår, at straffene for personfarlig kriminalitet 
skal skærpes. 
 
Ændring af retsplejeloven (Revision af reglerne om registrering og opbevaring af op-
lysninger om tele- og internettrafik (logning)) (Feb I) 
 
Formålet med lovforslaget er dels at fastsætte regler om registrering og opbevaring (logning) af 
internettrafik til brug for efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold, dels at tage 
højde for EU-Domstolens dom fra december 2016 i de forenede sager C-203/15 og C-
698/15, Tele2 og Watson m.fl.  
 
Ændring af straffuldbyrdelsesloven og andre relevante love (Opfølgning på aftale om 
de fremtidige rammer for kriminalforsorgen m.v.) (Feb I) 
 
Lovforslaget har til formål at gennemføre de nødvendige lovgivningsmæssige tiltag, som de 
forhandlinger, der skal være om kriminalforsorgen i efteråret 2017, måtte indebære. Herunder 
skal lovforslaget muliggøre de initiativer, der vil blive iværksat på baggrund af den analyse af 
kriminalforsorgen, der er pågået.  
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Ændring af lov om våben og eksplosivstoffer (Implementering af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 91/477/EØF) (Feb I) 

Formålet med lovforslaget er at foretage ændringer i våbenloven som følge af vedtagelsen af 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddel-
se af våben (våbendirektivet).  

Ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Opfølgning på politiske forhandlin-
ger om offentlighedsloven og revision af bestemmelse om postlister) (Feb II) 

Lovforslaget er en opfølgning på rapporten fra Ekspertudvalget til evaluering af postlistefor-
søg fra juli 2017 og de politiske forhandlinger om offentlighedsloven i forlængelse af evalue-
ringen af loven. Lovforslaget er endvidere en opfølgning på regeringsgrundlaget ”For et friere, 
rigere og mere trygt Danmark” fra november 2016. 

Ændring af retsplejeloven (Vidneudelukkelse af patentagenter m.v.) (Feb II) 

Lovforslaget har til formål at udvide retsplejelovens regler om vidneudelukkelse således, at de 
omfatter patentagenter. Lovforslaget forventes desuden at indeholde forskellige andre ændrin-
ger af retsplejelovens regler om behandlingen af civile sager.  

Ændring af lov om indsamling m.v. (Ændringer som følge af udviklingen på indsam-
lingsområdet) (Feb II) 

Formålet med lovforslaget er at gennemføre ændringer af indsamlingsloven i lyset af den ud-
vikling, der har fundet sted på indsamlingsområdet siden lovens ikrafttræden i 2014. 

Ændring af retsplejeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Nedbringelse af sagsbe-
handlingstiden i straffesagskæden og initiativer vedrørende forsvarsadvokater) (Mar 
II) 

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer af retsplejeloven og lov om 
fuldbyrdelse af straf, der har til formål at nedbringe sagsbehandlingstiden i straffesagskæden. 
Lovforslaget forventes desuden at indeholde ændringer af retsplejelovens regler med henblik 
på at udmønte initiativer vedrørende forsvarsadvokater. 

Redegørelser til Folketinget: 

 Redegørelse om status over dansk politis situation i forhold til Europol (Okt II)

 Redegørelse om forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysninger uden for straf-
feretsplejen (Mar I)
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Kirkeministeren  

Lov om trossamfund uden for folkekirken (Okt I) 
 
Lovforslaget har til formål at gennemføre en samlet lovregulering for trossamfund uden for 
folkekirken. Lovforslaget ligger i forlængelse af betænkning 1564/2017 om en samlet lovregu-
lering om andre trossamfund end folkekirken. 
 
Ændring af lov om valg til menighedsråd (Opfølgning på Udvalget om menighedsråds 
betænkning) (Jan I)  
 
Udvalget om menighedsrådsvalg og fremtidig valgform har udarbejdet betænkning 1567/2017 
om menighedsrådsvalg i fremtiden, som blev offentliggjort i maj 2017. På baggrund af den 
offentlige høring af betænkningen vil ministeren tage stilling til, om der skal arbejdes videre 
med udformning af et konkret lovforslag, som udmønter udvalgets forslag. Lovforslaget er en 
opfølgning på regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere og mere trygt Danmark” fra november 
2016. 
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Kulturministeren 

Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri (udlodningsloven) (Okt I) 

Lovforslaget har til formål at fastsætte en ny model for finansiering, niveau og fordeling af 
udlodningsmidler, dvs. overskuddet fra Danske Lotteri Spil A/S og udbyttet fra Det Danske 
Klasselotteri A/S samt det statslige udligningsbeløb til gavn for det frie foreningsliv. Lov-
forslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere og mere trygt Dan-
mark” fra november 2016 og aftalen om ændring af udlodningsmodellen mellem regeringen 
(Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folke-
parti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti fra januar 2017. 

Ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Ændre-
de retsvirkninger for visse fredede bygninger) (Okt I) 

Lovforslaget har til formål at lette ejernes byrder og myndighedernes administration i forhold 
til fredede bygninger, hvis arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier alene eller i overvejende 
grad findes i bygningens ydre og i bygningens hovedstruktur. Forslaget lægger således op til, at 
der for disse bygninger ikke skal søges om tilladelse til visse byggearbejder. 

Ændring af lov om folkeoplysningsloven (Ny struktur for Folkeuniversitetet) (Nov I) 

Lovforslaget har til formål at skabe en ny og mere decentral organisering af Folkeuniversitetet 
for at understøtte Folkeuniversitetets formålsbestemmelse på den bedst mulige måde. 

Lov om gennemførelse af 2. protokol af 26. marts 1999 til UNESCO-konventionen om 
beskyttelse af kulturværdier i tilfælde af væbnet konflikt (Nov II) 

Lovforslaget har til formål at tilvejebringe nødvendig strafhjemmel for, at Danmark kan til-
træde UNESCO-konventionens 2. protokol om beskyttelse af kulturværdier under væbnet 
konflikt. 

Ændring af lov om ophavsret (Ændring af blankmedieordningen, gennemførelse af 
direktiv om syns- og læsehandicappedes adgang til litterært materiale m.v.) (Dec I)  

Lovforslaget har dels til formål at ændre den ophavsretlige blankmedieordning i lyset af den 
teknologiske udvikling og udviklingen i privatkopiering, dels til formål at gennemføre et direk-
tiv om syns- og læsehandicappedes adgang til litterært materiale. 
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Miljø- og fødevareministeren  

Lov om beskyttelse af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland 
(Okt I) 
 
Lovforslaget har til formål at sikre et opdateret retsgrundlag for beskyttelse af det grønlandske 
havmiljø uden for søterritoriet. Forslaget indeholder bl.a. bestemmelser vedrørende forebyg-
gelse og begrænsning af forurening samt miljøberedskabet. Forslaget vil gennemføre internati-
onale regler og afspejler den gældende kompetencedeling på råstofområdet som følge af 
Grønlands Selvstyres overtagelse af råstofområdet i 2010. 
 
Ændring af lov om miljøbeskyttelse (Implementering af dele af udvindingsaffaldsdi-
rektivet og MCP-direktivet) (Okt I)  
 
Lovforslaget har til formål at implementere dele af udvindingsaffaldsdirektivet og MCP-
direktivet. Lovforslaget indeholder hjemler til at regulere visse anlæg, der håndterer udvin-
dingsaffald, og en bemyndigelse til at fastsætte regler om, at tilsynsmyndigheden skal indhente 
nærmere angivne oplysninger, herunder overvågningsresultater og driftsjournaler, hos virk-
somheder, når enkeltpersoner beder om adgang til sådanne oplysninger.  
 
Ændring af lov om naturbeskyttelse og lov om havstrategi (National liste med han-
delsforbud m.v. over for visse invasive arter og nyaffattelse af bilag 1 til lov om hav-
strategi) (Okt I) 
 
Hovedformålet med lovforslaget er at indsætte en bemyndigelse, der giver ministeren mulig-
hed for at vedtage en national liste over invasive arter, der anses for problematiske på nationalt 
plan, i henhold til forordningen om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning 
af invasive ikke-hjemmehørende arter. Vedrørende havstrategiloven er formålet at implemen-
tere et kommissionsdirektiv fra 2017, som indebærer tekniske tilpasninger af bilag III i hav-
strategidirektivet. 
 
Ændring af lov om hunde (Undtagelse fra aflivning af visse ulovlige hunde i særlige 
tilfælde) (Okt I) 
 
Formålet med lovforslaget er at give mulighed for i særlige tilfælde at træffe afgørelse om, at 
en hund af udenlandsk oprindelse, som er af en ulovlig race eller krydsning heraf, skal udføres 
fra Danmark i stedet for at lade hunden aflive, når hundens besidder uden kendskab til lovens 
forbudsordning har taget hunden med til Danmark. 
 
Ændring af dyreværnsloven og lov om hold af dyr (Uddannelseskrav og offentliggø-
relsesordning for kontrolresultater) (Okt II)  
 
Med lovforslaget indsættes en bemyndigelse i dyreværnsloven til at fastsætte krav om uddan-
nelse vedrørende dyrevelfærd til personer, som er ansvarlige for landbrugsmæssigt hold af dyr. 
Samtidig foreslås den gældende bemyndigelse i lov om hold af dyr begrænset til uddannelses-
krav på dyresundhedsområdet. Endvidere foreslås det, at der i dyreværnsloven indføres 
hjemmel til, at der kan fastsættes regler om offentliggørelse af kontrolresultater på grundlag af 
kontrollen med registreringspligtige virksomheder, herunder på hundeområdet. 
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Ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om vandforsyning (Opfølgning på den po-
litiske aftale om Pesticidstrategi 2017-2021) (Nov I)   

Formålet med lovforslaget er at sikre en målrettet arealbeskyttelse omkring drikkevandsborin-
ger således, at grundvandet beskyttes endnu bedre mod pesticider end i dag. Lovforslaget er en 
opfølgning på en del af aftalen om en Pesticidstrategi 2017-2021 mellem regeringen (Venstre, 
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det 
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti fra april 2017.     

Ændring af lov om vandforsyning (Vejledningspligt om drikkevandskvalitet over for 
forbrugere m.v.) (Nov I) 

Lovforslaget vil indeholde en bemyndigelse for miljø- og fødevareministeren til at fastsætte 
regler for kommuner og ejere af vandforsyningsanlæg om vejledningspligt om drikkevandskva-
litet over for forbrugere. Lovforslaget vil herudover præcisere kommunernes dispensations-
hjemmel vedrørende drikkevandskvalitetskrav, ligesom lovforslaget vil fastlægge en pligt for 
kommuner til at indsende kopi af visse afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven til Miljø- og 
Fødevareministeriet med henblik på sikring af korrekt udbetaling af økologisk arealtilskud.  

Lov om udstykning og salg af statslige arealer med campingpladser (Nov I)  

Lovforslaget har til formål at sikre, at de statslige arealer med campingpladser kan udstykkes 
med henblik på salg, herunder også campingpladser, der er beliggende i områder med fred-
skovspligt og/eller klitfredning/strandbeskyttelse, hvor der i dag er forbud mod udstykning. 
Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere og mere trygt 
Danmark” fra november 2016.  

Ændring af lov om jagt- og vildtforvaltning og lov om naturbeskyttelse (Mulighed for 
fastlæggelse af nærmere regler for fodring af vildt, jagtmåder og ændring af regler 
om jagtprøver og harmonisering af regler om boliger og erhverv i landzonen og 
skovbyggelinjen) (Nov I) 

Formålet med lovforslaget er at indføre hjemmel til at fastsætte regler om fodring af vildt og 
om jagtmåder samt at give mulighed for at gennemføre lokale tidsbegrænsede initiativer i for-
bindelse med jagt- og vildtforvaltningen med henblik på forskningsmæssig afprøvning af nye 
metoder, der kan bidrage til en mere effektiv vildtforvaltning. Forslaget vil desuden give mu-
lighed for at fastsætte nærmere regler om jagt med rovfugle og forsøg med buejagt på større 
hjortevildt. Endelig indeholder lovforslaget en ændring af naturbeskyttelsesloven, således at 
reglerne om opførelse af bebyggelse og lignende i landzone inden for skovbyggelinjen tilpasses 
til planlovens landzoneregler for så vidt angår udvidelse af helårsboliger og tilbygning til virk-
somheder i overflødige bygninger. 

Ændring af lov om kystbeskyttelse (Formålet med kystbeskyttelse) (Nov I)  

Formålet med lovforslaget er at præcisere beskrivelsen af formålet med loven på en række 
områder, så det bliver mere frit for den enkelte grundejer at etablere kystbeskyttelse. Lov-
forslaget er en opfølgning på aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi 
for 2018. 
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Ændring af lov om miljøbeskyttelse (Indfasning af kvælstof til akvakulturerhvervet) 
(Feb II) 
 
Formålet med lovforslaget er at skabe grundlag for vækst i akvakulturerhvervet. Med lov-
forslaget indsættes hjemmel til at fastsætte nærmere regler for et administrationsgrundlag for 
tildeling af en kvælstofkvote på i alt 423 tons kvælstof til akvakultursektoren. Tildelingen skal 
ske over en 4-årig periode fra 2018. Lovforslaget udmønter en del af aftalen om dansk akva-
kultur i vækst mellem den daværende regering (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og 
Det Konservative Folkeparti fra juli 2016. 
 
Ændring af lov om kystbeskyttelse m.v. (Forenkling af kommunernes sagsbehand-
ling for helhedsløsninger for kystbeskyttelse) (Feb II)  
 
Formålet med lovforslaget er at sikre en mere effektiv sagsbehandling i forbindelse med etab-
lering af helhedsløsninger på kystbeskyttelsesområdet. Det foreslås bl.a., at kommunerne skal 
være ’One stop shop’ for disse sager samt for sager om individuelle grundejeres ansøgning om 
kystbeskyttelse. Lovforslaget følger op på regeringens aftale med KL om kommunernes øko-
nomi for 2018. 
 
Ændring af lov om landbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (Målrettet 
regulering) (Feb II)  
 
Lovforslaget har til formål at fortsætte indsatsen med at erstatte den hidtidige generelle regule-
ring af landbrugets næringsstofpåvirkning med indsatser, som er målrettet de lokale behov. 
Lovændringen skal bidrage til Danmarks opfyldelse af nitratdirektivet og vandrammedirektivet 
og er en opfølgning på aftalen om fødevare- og landbrugspakken mellem den daværende rege-
ring (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra decem-
ber 2015. 
 
Ændring af lov om naturbeskyttelse (Fritagelse af visse reklamer fra forbud mod op-
sætning af reklamer i det åbne land) (Feb II) 
 
Lovforslaget har til formål at gennemføre lempelser af reglerne om skiltning i det åbne land. 
Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om Danmark i bedre balance – bedre rammer for 
kommuner, borgere og virksomheder i hele landet mellem den daværende regering (Venstre), 
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra juni 2016.   
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Ministeren for fiskeri og ligestilling  

Ændring af fiskeriloven (Oplysning om ejerkredsen ad den sidste tredjedel i erhvervs-
fiskerselskaber) (Okt I)  

Lovforslaget har til formål at gennemføre et forslag fra beretningen om en Vækst- og Udvik-
lingspakke for dansk fiskeri fra december 2016, der indebærer, at fiskekvoter ikke koncentre-
res på få hænder ved at stille krav om oplysning om ejerkredsen for den sidste tredjedel af et 
erhvervsfiskerselskab. 

Ændring af fiskeriloven (Gennemførelse af dele af ”Fiskeripakken”) (Feb II) 

Lovforslaget har til formål at gennemføre forslag fra beretningen fra Miljø- og Fødevareudval-
get om en Vækst- og Udviklingspakke for dansk fiskeri fra december 2016, der bl.a. bidrager 
til en udvikling af små kystfiskersamfund ved at afsætte en marginal kvoteandel til såkaldte 
”foreningsfartøjer”. Endvidere indeholder forslaget en modernisering af bestemmelsen om 
Bierhvervsfiskernævnets sammensætning. 

Redegørelse til Folketinget: 

 Redegørelse og perspektiv- og handlingsplan for ligestilling 2018 (Feb II)
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Ministeren for nordisk samarbejde  

Redegørelse til Folketinget: 
 
 Redegørelse om udvalgte internationale organisationer (Det nordiske samarbejde, OSCE, 

Østersørådet og Europarådet) (Mar I) - sammen med udenrigsministeren 
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Ministeren for offentlig innovation  

Lov om tilgængelighed af offentlige myndigheders websteder og mobilapplikationer 
(Jan I) 

Formålet med lovforslaget er at implementere webtilgængelighedsdirektivet. Lovforslaget skal 
sikre, at offentlige myndigheders websteder og mobilapplikationer gøres mere tilgængelige for 
brugere, navnlig personer med handicap. Der stilles derfor krav om, at de offentlige myndig-
heder skal opfylde visse tilgængelighedskrav, som fastsættes på europæisk plan. 

Ændring af lov om offentlige betalinger m.v. (Elektronisk fakturering i forbindelse 
med offentlige udbud) (Jan I) 

Formålet med lovforslaget er at implementere e-faktureringsdirektivet og dermed imødekom-
me udviklingen af et mere digitalt EU. Lovforslaget indfører krav om, at offentlige myndighe-
der skal kunne modtage og behandle elektroniske fakturaer, som er i overensstemmelse med 
den europæiske standard. Samtidig sikres mulighed for anvendelse af den europæiske standard 
i forbindelse med anden elektronisk betalingsforvaltning i nationalt regi. 

Lov om udstedelse af og klage over NemID (Feb II) 

Formålet med lovforslaget er at sikre en klar lovgivningsmæssig ramme for ansvar og rettighe-
der i forhold til NemID, bl.a. ved at fastsætte regler for udstedelse af NemID, betingelser for, 
at borgeren kan få NemID, klagemuligheder m.v. 

Lovgivning vedrørende offentlig adgang til erhvervsvirksomhed (Mar II) 

Den offentlige sektor skal ikke bevæge sig ind på private markeder og udføre opgaver, der 
ligger langt udover det offentliges kerneområde, og når det offentlige er i konkurrence med 
det private, skal det ske på fair og lige vilkår. Formålet med lovforslaget er på den baggrund at 
indskrænke statslige aktiviteter, der er i konkurrence med private aktører ved at fjerne konkre-
te lovhjemler, der giver adgang til offentlig erhvervsvirksomhed. Lovforslaget er en opfølgning 
på regeringens udspil om fair og lige konkurrence fra september 2017 og regeringsgrundlaget 
”For et friere, rigere og mere trygt Danmark” fra november 2016. Forslaget skal endvidere ses 
i sammenhæng med lovforslag under hhv. erhvervsministeren og økonomi- og indenrigsmini-
steren. 
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Skatteministeren 

Ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven (Ændring af 
registreringsafgiften, ændring af fradrag for sikkerhedsudstyr, forhøjelse af tærskel-
værdi og tillæg for energieffektivitet, stramning af regler om leasing m.v. af køretø-
jer, forhøjelse af reparationsgrænsen og forhøjelse og øget differentiering af brænd-
stofforbrugsafgift m.v.) (Okt I)  
 
Formålet med lovforslaget er at udmønte aftalen om omlægning af bilafgifterne mellem rege-
ringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti fra 
september 2017. 
 
Skattekontrollov (Okt I)  
 
Formålet med lovforslaget er som en del af Retssikkerhedspakke III at gennemføre en gen-
nemgribende revision og modernisering af skattekontrolloven med henblik på at sikre effekti-
ve, klare og tidssvarende kontrolhjemler samt mere hensigtsmæssig struktur.  
  
Skatteindberetningslov (Okt I)  
 
Formålet med lovforslaget er - som en del af arbejdet med modernisering af skattekontrollo-
ven - at overflytte og samle bestemmelser om indberetning af oplysninger fra tredjemand fra 
den nugældende skattekontrollov til en ny skatteindberetningslov.  
 
Ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven og 
forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af skattekontrollov og skat-
teindberetningslov, gennemførelse af ændringsdirektiv om skattemyndighedernes 
adgang til oplysninger indberettet efter hvidvaskregulering m.v.) (Okt I)  
 
Formålet med lovforslaget er at gennemføre de ændringer, som fremsættelsen af lovforslaget 
til skattekontrollov og lovforslaget til skatteindberetningslov nødvendiggør. Derudover har 
lovforslaget til formål at implementere Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU 
for så vidt angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet efter hvidvaskregu-
leringen.   
 
Ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved 
kulbrinteindvinding, lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter og fusions-
skatteloven (Lempelse af beskatningen af kulbrintevirksomhed for visse investerin-
ger og afskaffelse af forskudsmomsordningen m.v.) (Okt I)  
 
Formålet med lovforslaget er at styrke investeringsvilkårene ved produktion af olie og gas i 
Nordsøen gennem en lempelse af beskatningen af kulbrintevirksomhed for investeringer i 
perioden 2017-2025 kombineret med en tilbagebetalingsordning ved høje oliepriser og en af-
skaffelse af forskudsmomsordningen. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om udvikling af 
Nordsøen mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti fra marts 
2017. 
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Ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven, brændstoffor-
brugsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og lov om afgift af na-
turgas og bygas m.v. (Krav om sovepladser i campingbiler, afgiftsgrundlag for vete-
rankøretøjer, brug af prøveskilte og prøvemærker, fastsættelse af lovregler om regi-
strering og afgiftsfritagelse for visse køretøjer, kørsel i uregistrerede køretøjer m.v. 
som led i offentligt hverv, adgang for forsvaret til at registrere og afmelde egne køre-
tøjer og nedsættelse af afgiftssats for gas til motorbrændstof m.v.) (Okt I)  

Formålet med lovforslaget er at sikre, at reglerne på motorområdet er tidssvarende. Formålet 
med lovforslaget er endvidere at udvide anvendelsesområdet for brug af prøveskilte og prø-
vemærker. Lovforslaget rummer således en række initiativer, som alle har det til fælles, at der 
er tale om fjernelse af uhensigtsmæssigheder og barrierer eller om regelforenkling. Herudover 
foreslås en række regler fastsat på bekendtgørelsesniveau, flyttet til lovniveau, henset til den 
særlige regel i Grundlovens § 43, hvorefter skatter skal fastsættes ved lov. 

Ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning af al-
dersopsparing og regulering af fejlagtige pensionsindbetalinger) (Okt I)  

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en målretning af aldersopsparingen, at forhøje 
pensionsudbetalingsalderen med to år og at forlænge udbetalingsperioden for ratepension med 
fem år. Denne del af lovforslaget er en opfølgning på aftalen om flere år på arbejdsmarkedet 
mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Fol-
keparti fra juni 2017. Endvidere er formålet med lovforslaget at smidiggøre muligheden for at 
korrigere for indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, når indbetalin-
gerne viser sig at indeholde fejl.  

Ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Begrænsning af SKAT’s 
mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver og ens-
retning af værnetingsregler ved indbringelse af skattesager, udvidelse af skattefri-
heden for statslige godtgørelser til asbestofre m.fl., m.v.) (Okt I) 

Formålet med lovforslaget er som en del af Retssikkerhedspakke III at ophæve SKAT’s mu-
lighed for i visse tilfælde at tilbagekalde bindende svar om værdiansættelse af aktiver for der-
med at styrke forudsigeligheden og klarheden for borgere og virksomheder. Derudover fore-
slås en ensretning af reglerne for værneting ved borgeres indbringelse af afgørelser for dom-
stolene truffet af en administrativ klageinstans på Skatteministeriets område. Endelig foreslås 
en udvidelse af skattefriheden for statslige godtgørelser til asbestofre og til deres efterladte, 
hvis asbestofrene selv er afgået ved døden under en offentlig myndigheds behandling af sagen. 

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Azerbai-
jan (Okt I) 

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem 
Danmark og Azerbaijan, der har som hovedformål at ophæve international dobbeltbeskatning 
i forholdet mellem de to lande. Dermed forbedres de skattemæssige betingelser for aftalelan-
denes selskaber og personer ved grænseoverskridende investering, etablering og arbejde.  
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Ændring af lov for Grønland om visse spil (Bevarelse af monopolet for udbuddet af 
spil på heste- og hundevæddeløb og onlinebingo) (Nov I) 

Formålet med forslaget er at bevare monopolet på udbud af onlinebingo samt heste- og hun-
devæddeløb i Grønland, indtil det grønlandske selvstyre har haft mulighed for at tage stilling 
til, om selvstyret ønsker de nævnte spil liberaliseret. 
 
Ændring af ligningsloven (Udvidelse af fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgif-
ter m.v.) (Nov I)  
 
Formålet med lovforslaget er at udvide fradragsretten for virksomhedernes lønudgifter m.v. i 
forbindelse med etablering, indskrænkning eller udvidelse af virksomheden m.v. Udvidelsen af 
fradragsretten foreslås på baggrund af to principielle domme fra Højesteret, hvor det er fast-
slået, at virksomhederne ikke har hjemmel til at fradrage lønudgifter ved etablering af ny virk-
somhed eller udvidelse af eksisterende virksomhed. For i videst muligt omfang at sikre en ens-
artet skattemæssig behandling, foreslås det, at loven har virkning fra og med indkomståret 
2012. 
 
Ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven (Skattefritagelse af teatre 
og daginstitutioner m.v. samt erklæringsordning for visse foreninger og fonde) (Nov 
I) 
 
Formålet med lovforslaget er at fritage teatre og daginstitutioner, der er organiseret som selv-
ejende institutioner for skattepligt af indkomst, der hidrører fra teatervirksomheden og dagin-
stitutionsvirksomheden. Endvidere foreslås en lempelse af selvangivelsespligten for visse for-
eninger og fonde.  
 
Lov om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster gennem den Multilaterale 
Konvention (Jan II) 
 
Formålet med lovforslaget er at opnå tilslutning til, at Danmark kan ratificere den Multilaterale 
Konvention, som giver mulighed for at ændre indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster 
for at tilvejebringe en hurtig implementering af de BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) 
minimumsstandarder, der er udarbejdet i OECD-regi.  
 
Ændring af lov om afgift af vejbenyttelse (Ændring af satser og øget differentiering 
heraf ud fra emissionsnormer, tilpasning af reglerne om kombineret transport til EU-
retten og forenkling af udligningsafgift for påhængskøretøjer) (Feb I) 
 
Formålet med forslaget er at gennemføre satsstigninger og øget differentiering af satserne på 
baggrund af lastbilers miljømæssige egenskaber. De foreslåede ændringer bunder i en mellem-
statslig aftale, som samtidig ratificeres. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om retssikker-
hedspakke II mellem den daværende regering (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, 
Liberal Alliance, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti fra maj 2016. Herud-
over indeholder lovforslaget en ændring af vægtafgiftsloven vedrørende reglerne om kombine-
ret transport og udligningsafgift for påhængskøretøjer. Ændringen af reglerne om kombineret 
transport i vægtafgiftsloven følger af et krav fra EU-Kommissionen. 
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Ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love (EU-retlig tilpasning af reg-
lerne vedrørende beskatning af foreninger, udenlandske pensionsfondes investerin-
ger i fast ejendom og tynd kapitalisering, justering af reglerne om fast driftssted ved 
investering via transparente enheder, konsekvensændringer som følge af nye regler 
for beskatning ved tilbagesalg af investeringsbeviser til det udstedende institut og 
justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter) (Feb II)  

Formålet med lovforslaget er først og fremmest at sikre, at lovgivningen er i overensstemmel-
se med EU-retten, herunder at der sker en ensartet beskatning af udenlandske og danske for-
eninger. Det foreslås at lempe beskatningen af udenlandske pensionsfondes investeringer i fast 
ejendom, ligesom der som opfølgning på en konkret EU-dom foreslås en mindre lempelse i 
relation til reglerne om tynd kapitalisering. Lovforslaget har endvidere til formål at sikre, at 
udenlandske investorer ikke bliver skattepligtige til Danmark på grund af reglerne om fast 
driftssted. Endeligt indeholder lovforslaget en række øvrige tilpasninger og præciseringer af 
udbyttebeskatningen.  

Ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Forenkling af inddrivelses-
lovgivningen) (Feb II) 

Formålet med lovforslaget er at forenkle inddrivelseslovgivningen med henblik på at under-
støtte de næste faser af det nye it-system for inddrivelse. Lovforslaget indeholder blandt andet 
ændringer i forhold til forældelsesregler og tiltag, der skal smidiggøre tilslutningen af for-
dringshaverne til det nye it-system. 

Ændring af kildeskatteloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven (Ny inde-
holdelsesmodel for kildeskat på aktieudbytter) (Feb II) 

Formålet med lovforslaget er at modvirke svindel med beskatning af udbytter gennem indfø-
relse af en ny model for beskatning og indeholdelse ved udbetaling af udbytte til udenlandske 
aktionærer.  

Ændring af aktieavancebeskatningsloven, boafgiftsloven, dødsboskatteloven, 
fondsbeskatningsloven og selskabsskatteloven (Succession til erhvervsdrivende 
fonde) (Feb II) 

Formålet med lovforslaget er at give mulighed for at overdrage aktier med succession til en 
erhvervsdrivende fond med det formål, at fonden skal drive erhvervsvirksomheden videre. 
Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om mindsket grænsehandel, BoligJob-ordning og 
konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse – delaftale om Vækstplan DK mellem den 
daværende regering (Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Ven-
stre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra april 2013. 

Ændring af kildeskatteloven (Modernisering af reglerne for indtræden af fuld skatte-
pligt) (Feb II) 

Formålet med lovforslaget er at modernisere reglerne for indtræden af fuld skattepligt for per-
soner med bopæl i udlandet, der råder over en bolig i Danmark således, at der gennem enklere 
og mere objektive regler skabes øget forudsigelighed om de skattemæssige konsekvenser ved 
at arbejde under ophold i Danmark.  
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Ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og lov om Udbetaling 
Danmark (Genoptagelse af sager med mulige fejl i restanceinddrivelsesmyndighe-
dens inddrivelse, endelig afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft m.v.) (Feb 
II) 
 
Formålet med lovforslaget er at forenkle SKAT’s opgave med at rydde op efter suspenderin-
gen af inddrivelsessystemerne EFI/DMI. Der foreslås dels regler om forenkling af SKAT’s 
genoptagelse af sager fra EFI/DMI´s driftsperiode, dels regler om en ekstraordinær afskriv-
ning af gældsposter. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om styrkelse af den offentlige 
gældsinddrivelse mellem alle Folketingets partier fra juni 2017.  
 
Ejendomsskatteloven (Feb II) 
 
Formålet med lovforslaget er at erstatte den gældende ejendomsværdiskattelov og ejendoms-
skattelov fra 2021 med en ny ejendomsskattelov og at gennemføre en række initiativer, der 
skal sikre tryghed for boligejerne, bl.a. en rabatordning for nuværende boligejere, en moderni-
seret stigningsbegrænsning for erhvervsejendomme og en permanent indefrysningsordning for 
ejerboliger for stigninger i ejendomsværdiskatten og grundskylden. Lovforslaget er en opfølg-
ning på regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere og mere trygt Danmark” fra november 2016 
og aftalen om tryghed om boligbeskatningen mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og 
Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre 
fra maj 2017. 
 
Ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven og forskellige 
andre love (Opkrævning af grundskyld og dækningsafgift, afregning af grundskyld og 
dækningsafgift til kommunerne og konsekvensændringer som følge af ophævelse af 
ejendomsværdiskatteloven og lov om kommunal ejendomsskat m.v.) (Feb II) 
 
Formålet med lovforslaget er at forenkle opkrævningen af boligejernes ejendomsskat fra 2021, 
så opkrævningen overgår fra kommunerne til SKAT. Formålet med lovforslaget er endvidere 
at gennemføre en række konsekvensændringer som følge af den nye ejendomsskattelov. Lov-
forslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere og mere trygt Dan-
mark” fra november 2016 og aftalen om tryghed om boligbeskatningen mellem regeringen 
(Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folke-
parti og Det Radikale Venstre fra maj 2017. 
 
Ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsværdiskatteloven og 
lov om kommunal ejendomsskat (Indførelse af en indefrysningsordning for 2018-
2020 og et forsigtighedsprincip) (Feb II)  
 
Formålet med lovforslaget er at gennemføre en midlertidig indefrysningsordning for ejerboli-
ger for stigninger i grundskyld af ejerboliger for perioden 2018-2020. Endvidere indeholder 
forslaget et forsigtighedsprincip, hvorefter grundlaget for ejendomsværdiskatten og grundskyl-
den er 80 pct. af vurderingerne. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”For et 
friere, rigere og mere trygt Danmark” fra november 2016 og aftalen om tryghed om boligbe-
skatningen mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), 
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre fra maj 2017. 
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Statsministeren  

Redegørelse til Folketinget: 

 Redegørelse om rigsfællesskabet 2018 (Apr I)
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Sundhedsministeren  

Lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis (Okt I)  
 
Lovforslaget har til formål at skabe en forsvarlig ramme for brugen af medicinsk cannabis i 
sundhedsvæsenet, så patienter med bestemte behandlingsindikationer kan behandles med me-
dicinsk cannabis ordineret af en læge. Der vil blive udarbejdet retningslinjer, som kan under-
støtte lægernes behandling. Det vil altid være den ordinerende læge, der med inddragelse af 
patienten beslutter, hvornår medicinsk cannabis skal anvendes i behandlingen.  
 
Ændring af sundhedsloven (Bedre lægedækning ved udvidelse af perioden for regio-
ners drift af alment medicinske klinikker og forenklet overdragelse af ydernumre 
mellem læger samt ændret opkrævning af gebyr for regionale sygehusenheder m.v.) 
(Okt I)  
 
Lovforslaget har til formål at forlænge den periode, hvor regionerne selv kan drive almen 
praksis-klinikker fra i dag op til fire år til fremadrettet op til seks år. Forslaget etablerer endvi-
dere hjemmelsgrundlaget for, at alment praktiserende læger, der ønsker at eje flere ydernumre, 
kan købe disse direkte fra andre praktiserende læger og ikke som i dag, hvor salg af flere yder-
numre skal foregå via regionen. Endelig har det vist sig nødvendigt at ændre modellen for 
opkrævning af gebyr hos offentlige sygehuse i forbindelse med Styrelsen for Patientsikkerheds 
risikobaserede tilsyn, der blev indført ved lov i juni 2016. Med lovforslaget gøres det samlet set 
muligt at opkræve de gebyrer for registreringen af regionale sygehusenheder, der er aftalt ved 
den politiske aftale forud for lovens vedtagelse, til finansiering af styrelsens tilsyn, direkte hos 
den enkelte region. 
 
Ændring af apotekerloven og lægemiddelloven og lov om medicinsk udstyr (Frem-
stilling, indførelse, forhandling og udlevering af lægemidler til redningsberedskab 
m.v. og delegation af kompetence vedrørende medicinsk udstyr) (Okt I)  
 
Formålet med lovforslaget er at styrke forsyningen af sikre lægemidler til brug for forsvars- og 
beredskabsinstitutioner samt ved akut sygdom, ulykker eller nødssituationer til havs. Lov-
forslaget vil endvidere etablere hjemmel til, at Lægemiddelstyrelsen udpeger bemyndigede or-
ganer og udfører godkendelses-, tilsyns- og kontrolforanstaltninger efter loven eller EU-retlige 
regler om medicinsk udstyr. 
 
Ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik, 
forskning m.v. og sundhedsloven (Ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og 
ændring af reglerne for kastration) (Okt I)  
 
Lovforslaget har til hovedformål at ophæve forbuddet mod dobbeltdonation, således at en 
kvinde fremover, hvor der er sundhedsfaglig indikation for behandlingen, med hjælp fra en 
sundhedsperson kan få behandling med henblik på at blive gravid ved brug af både et do-
noræg og donorsæd. Der foreslås ligeledes fastsat krav om, at enten den donerede sæd eller 
det donerede æg skal være doneret i ikke-anonym form således, at der fortsat er mulighed for 
barnet for at få et delvist kendskab til sit genetiske ophav. Herudover foreslås det, at Sund-
hedsstyrelsen som hovedregel ikke skal give tilladelse til kastration som led i kønsskifte.  
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Ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Udvi-
delse af patienterstatningsordningen, fredning af udbetalte erstatninger m.v.) (Nov 
I) 

Det foreslås at udvide patienterstatningsordningens dækningsområde, så den kommer til at 
omfatte alle skader påført af sundhedspersoner, der i henhold til særlig lovgivning er autorise-
ret til at varetage sundhedsfaglige opgaver, og personer, der handler på disses ansvar. Herud-
over foreslås det bl.a. at lade psykiske lægemiddelskader omfatte af dækningsområdet således, 
at lægemiddelskader, ligesom behandlingsskader, både omfatter fysiske og psykiske skader. 
Det foreslås endvidere at frede tilkendte patienterstatninger, som hverken patienten eller den 
erstatningspligtige har indbragt for Ankenævnet for Patienterstatningen. Det foreslås også at 
frede erstatninger, som den erstatningspligtige indbringer for Ankenævnet for Patienterstat-
ningen. Hvis patienten selv anker erstatningen, vil det påklagede erstatningsbeløb ikke være 
fredet.  

Ændring af sundhedsloven (Øget selvbestemmelse for patienter i forhold til fravalg 
af behandling, herunder oprettelse af en behandlingstestamenteordning) (Nov I) 

Lovforslaget etablerer grundlaget for øget selvbestemmelse for patienter i forhold til fravalg af 
behandling, herunder livsforlængende behandling. Lovforslaget er en delvis opfølgning på 
aftalen om palliativ sedering og øget selvbestemmelse for patienter i forhold til fravalg af be-
handling (behandlingstestamenter m.v.) mellem alle Folketingets partier fra september 2017. 

Lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (Nov II)   

Lovforslaget fremsættes dels med det formål at implementere relevante dele af Rådets stråle-
beskyttelsesdirektiv fra december 2013, dels med henblik på at etablere harmoniserede og tids-
svarende danske bestemmelser, der modsvarer den teknologiske og videnskabelige udvikling, 
herunder ny viden om ioniserende strålings virkning på mennesker, dyr og miljø.  

Ændring af sundhedsloven (Oprettelse af Nationalt Genom Center m.v.) (Nov II) 

Lovforslaget har primært til formål at oprette Nationalt Genom Center som ny organisation 
under Sundheds- og Ældreministeriet. Nationalt Genom Center skal løse en række opgaver 
som led i den nationale strategi for Personlig Medicin, bl.a. opbygningen af en sammenhæn-
gende teknologisk infrastruktur vedrørende genomsekventering. 

Lov om tatoveringer (Dec I) 

Med lovforslaget etableres en obligatorisk registrerings- og tilsynsordning for tatoveringsste-
der, hvor tatoveringssteder har pligt til at lade sig registrere hos Sikkerhedsstyrelsen og efter-
følgende skal leve op til en række fastsatte krav, herunder krav til dokumentation vedrørende 
anvendte tatoveringsfarver, hygiejne og forbrugerinformation. Med lovforslaget lægges desu-
den op til at fastholde det nuværende forbud mod at tatovere personer under 18 år og forbud-
det mod at tatovere i hovedet, på hals og på hænder. 
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Ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forsk-
ningsprojekter og lov om kliniske forsøg med lægemidler (Habilitetskrav, inspektio-
ner og deling af data) (Jan II) 
 
Lovforslaget har til formål at indføre habilitetskrav i komitéloven og lov om kliniske forsøg 
med lægemidler i forbindelse med behandling af ansøgninger om og gennemførelse af sund-
hedsvidenskabelige forskningsprojekter og kliniske lægemiddelforsøg. Der foreslås desuden 
fastsat nærmere regler om brug af data fra afdøde personer, der har været inkluderet i et kon-
kret forskningsprojekt eller forsøg.  
 
Ændring af sundhedsloven (Højnelse af sikkerhedsniveauet for net- og informations-
systemer inden for sundhedsområdet) (Feb I) 
 
Lovforslaget har til formål at implementere net- og informationssikkerhedsdirektivet (NIS-
direktivet), som skal være implementeret i dansk ret senest den 9. maj 2018, for så vidt angår 
net- og informationssystemer i sundhedssektoren. Der vil med lovforslaget bl.a. blive etableret 
hjemmel til, at Sundhedsdatastyrelsen kan fastsatte regler om passende sikkerhedsforanstalt-
ninger for operatører af væsentlige tjenester inden for den digitale infrastruktur og udbydere af 
digitale tjenester, med henblik på at sikre et højt sikkerhedsniveau i sundhedssektoren.  
 
Ændring af autorisationsloven (Udvidelse af specialtandlægers virksomhedsområde 
m.v.) (Feb I) 
 
Lovforslaget har til formål at udvide specialtandlægers (tand-, mund- og kæbekirurgers) virk-
somhedsområde, så de får adgang til at udføre visse indgreb med gennembrud af hud, uden at 
skulle fungere som medhjælp for en læge.  
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Transport-, bygnings- og boligministeren 

Ændring af lov om trafikselskaber (Implementering af takstreformer i Øst- og Vest-
danmark samt mulighed for overdragelse af trafikkøberansvar m.v.) (Okt I)  

Lovforslaget indeholder ændringer og præciseringer af trafikselskabsloven, der er foranlediget 
af ikrafttrædelsen af takstreformen Takst Sjælland af 15. januar 2017 og den forestående Takst 
Vest-reform. Derudover har lovforslaget til formål at tilvejebringe hjemmel til, at transport-, 
bygnings- og boligministeren kan indgå aftale om at overdrage statens ansvar for trafikkøb for 
bestemte jernbanestrækninger til regionen. 

Ændring af færdselsloven (Ændring af sanktioner for foretagelse af ulovlige, kon-
struktive ændringer i motordrevne køretøjers emissionsbegrænsende udstyr) (Okt I)  

Lovforslaget har til formål at indføre hårdere sanktioner i form af en væsentlig forhøjelse af 
bøderne for foretagelse af ulovlige konstruktive ændringer i køretøjers tekniske indretning, 
som har betydning for køretøjets emissioner. Med lovforslaget foreslås det endvidere at udvi-
de førerens ansvar for benyttede motordrevne køretøjer således, at føreren fremover skal være 
opmærksom på, om køretøjet er i lovlig stand for så vidt angår køretøjets forureningsbegræn-
sende udstyr. Ligeledes udvides politiets mulighed for at tilbageholde køretøjer, hvor der kon-
stateres manipulation med forureningsbegrænsende udstyr. 

Taxilov (Okt I) 

Formålet med lovforslaget er at modernisere taxiloven. Lovforslaget er en opfølgning på afta-
len om modernisering af taxiloven mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Kon-
servative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Sociali-
stisk Folkeparti fra februar 2017.  

Ændring af lov om leje (Friplejeboliger i lejede lokaler) (Okt I)  

Efter gældende regler er lejeforholdet mellem ejendommens ejer og friplejeboligleverandøren - 
når friplejeboliger etableres i lejede lokaler - omfattet af boliglejelovgivningen. Med lovforsla-
get ændres dette, sådan at lejeforholdet mellem de nævnte parter fremover vil være omfattet af 
erhvervslejeloven. 

Ændring af jernbaneloven (Certificering af virksomheder, der udfører opgaver for 
andre end jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere) (Okt I)  

Med lovændringen vil der blive skabt en klar hjemmel for entreprenørvirksomheder til at ud-
føre kørsel på jernbanen på eget ansvar, herunder også med henblik på at løse opgaver for 
andre end infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder, eksempelvis vedligehold af broer 
eller pleje af grønne arealer langs banen. Lovforslaget vil lette entreprenørvirksomheders ad-
gang til jernbanemarkedet og udvide deres forretningsmuligheder.  
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Ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme af digital kommuni-
kation i boliglejeforhold) (Okt I)  
 
Med lovforslaget lægges op til at sidestille digital kommunikation med breve, hvor der er krav 
om skriftlighed i den private og den almene lejelovgivning. Der foreslås dog særlige regler om 
kommunikation for henholdsvis betalingspåkrav og opsigelse. Desuden foreslås bedre mulig-
heder for at gennemføre ind- og fraflytningssyn og tilbudspligt digitalt. 
 
Lov om infrastruktur for alternative drivmidler (Okt I)  
 
Formålet med lovforslaget er at give transport-, bygnings- og boligministeren bemyndigelse til 
at fastsætte regler om gennemførelse eller anvendelse af internationale konventioner og EU-
regler om forhold vedrørende infrastruktur til transmission af alternative drivmidler. Med lov-
forslaget gives konkret mulighed for at implementere Europaparlamentets og Rådets direktiv 
2014/94/EU fra oktober 2014 om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer, 
hvor der bl.a. fastsættes en række krav og tekniske specifikationer til infrastruktur for alterna-
tive drivmidler. 
 
Ændring af færdselsloven (Bemyndigelse til at fastsætte regler om små motoriserede 
køretøjer) (Okt I)  
 
Med lovforslaget foreslås det at tilpasse færdselsloven til nye typer af små motoriserede køre-
tøjer, f.eks. segboards, unicycles m.v. Formålet er at skabe mulighed for flere transportmidler 
og mere fleksibilitet i forhold til borgernes transportbehov. Der gives med lovforslaget be-
myndigelse til, at ministeren kan fastsætte regler om forsøgsordninger med nye typer af små 
motoriserede køretøjer. 
 
Ændring af lov om almene boliger m.v. (Billigere boliger) (Okt I) 
 
Formålet med lovforslaget er at give kommunerne mulighed for at kunne disponere over en 
større del af de ledige billige boliger samt at skabe incitamenter til, at nybyggeriet af almene 
boliger bliver billigere. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen mellem regeringen og KL om 
kommunernes økonomi for 2018. 
 
Ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Tilpasning af lovens formål og 
fleksibel anvendelse af byfornyelsesmidlerne m.v.) (Okt II) 
 
Lovforslaget har til formål at tilpasse lovens formålsbestemmelse, så den er fleksibel i forhold 
til bevillingsniveauet. Endvidere indeholder lovforslaget en tilpasning af fordelingen af byfor-
nyelsesmidler med henblik på at sikre en større valgfrihed for den enkelte kommune ved at 
ophæve tidligere delpuljer. 
 
Ændring af postloven (Fremtidssikring af befordringspligt m.v.) (Nov II)  
 
Formålet med lovforslaget er, at transport-, bygnings- og boligministeren får mulighed for at 
sikre befordringspligten på forskellige måder, afhængig af udviklingen på postmarkedet og i 
overensstemmelse med EU’s postdirektiv. 
 
  



46 

Ændring af byggeloven og ophævelse af lov om offentlig byggevirksomhed (Ændring 
af krav til offentlige bygherrer m.v.) (Jan I)  

Lovforslaget har til formål at ophæve lov om offentlig byggevirksomhed, idet de relevante 
bestemmelser i stedet indarbejdes i byggeloven. Der gives mulighed for fremadrettet at fast-
sætte krav til offentlige bygherrer med henblik på at sikre effektivitet og produktivitet i det 
offentlige byggeri som f.eks. anvendelse af digitale teknologier i projektering og udførelse. Der 
foreslås herudover indført hjemmel til, at visse standarder på byggeområdet undtages fra 
kundgørelse i Lovtidende samt hjemmel til at straffe for manglende overholdelse af byggevare-
forordningen (EU/305/2011). Endelig vil det blive muligt for kommunalbestyrelsen at hen-
lægge nærmere afgrænsede afgørelseskompetencer vedrørende brandsikkerhed til de lokale 
redningsberedskaber. 

Ændring af almenboligloven og friplejeboligloven (Ændret finansiering af støttet bo-
ligbyggeri) (Jan II) 

Lovforslaget har til formål at understøtte en omlægning af finansieringen af den almene bolig-
sektor, så 90 pct. af finansieringen, som i dag varetages af realkreditinstitutterne, fremover 
gennemføres via statslån. 

Ændring af færdselsloven (Opkrævningsordning for uforsikrede motordrevne køretø-
jer) (Jan II) 

Med lovforslaget indføres en ordning, hvorefter Dansk Forening for International Motorkøre-
tøjsforsikring (DFIM) kan opkræve et gebyr hos ejeren af et uforsikret motordrevent køretøj 
for hver dag, at færdselslovens forsikringspligt ikke er overholdt. Gebyrerne skal virke motive-
rende på de uforsikrede, da den kumulerede værdi af gebyrerne hurtigt overstiger den forsik-
ringspræmie, der skulle være betalt. 

Ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje (Styrkelse af borger-
nes retssikkerhed) (Jan II) 

Lovforslaget har til formål at styrke retsstillingen for de borgere, der i dag enten bor ved en 
privat fællesvej eller bor ved en offentlig vej, hvor kommunalbestyrelsen påtænker at nedklas-
sificere vejen til privat fællesvej. 

Ændring af lov om godskørsel (Tilladelsesordning for varebiler) (Feb I) 

Med lovforslaget indføres en tilladelsesordning for varebiler under 3.500 kg, der udfører gods-
kørsel for fremmed regning. Lovforslaget tager udgangspunkt i beslutningsforslag nr. B 165 
fra folketingsåret 2015/16. Med lovforslaget indføres således en tilladelsesordning for varebi-
ler, der vil udgøre en tilpasset udgave af de krav, der i dag gælder for godskørsel for fremmed 
regning med lastbiler over 3.500 kg.    

Lovgivning vedrørende Transport-, Bygnings- og Boligministeriets implementering af 
NIS-direktivet (Feb I) 

Lovforslaget har til formål at implementere Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om net- 
og informationssikkerhed (NIS-direktivet) inden for Transport-, Bygnings- og Boligministeri-
ets ressort. Med direktivet forpligtes medlemsstaterne til at fastsætte en række foranstaltninger 
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med henblik på at opnå et højt sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i Unionen, 
der navnligt skal understøtte det indre markeds funktion.  
 
Ændring af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S (Ny Elle-
bjerg Station) (Feb I) 
 
Lovforslaget har til formål at tilvejebringe det retlige grundlag for Metroselskabet A/S’ gen-
nemførelse af det kommende byudviklingsprojekt ved Ny Ellebjerg Station, herunder grundla-
get for det statslige bidrag i form af indskud af byggeretten over statens arealer i området. 
Lovforslaget udmønter delvist aftalen mellem staten, Københavns Kommune og Frederiks-
berg Kommune om at anlægge den kommende metrostation ved Ny Ellebjerg som en under-
jordisk station fra oktober 2016.  
  
Ændring af lov om luftfart (Justeret reguleringsmodel, styrket kapacitetstilsyn, ind-
førsel af servicemål m.v.) (Feb II) 
 
Lovforslaget har til formål at understøtte regeringens udvikling af en luftfartsstrategi for 
Danmark og indeholder forslag om justering af den gældende regulering af Københavns Luft-
havn. Forslaget styrker blandt andet tilsynsmyndighedernes kapacitetstilsyn og indfører ser-
vicemål for sikkerhedskontrollen i lufthavnen. 
 
Ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Præcisering af reglerne 
om benyttelse af boliger) (Feb II) 
 
Formålet med lovforslaget er at præcisere grænserne for korttidsudlejning af helårsboliger. 
Lovforslaget er en opfølgning på regeringens strategi for vækst gennem deleøkonomi, der 
forventes offentliggjort i oktober 2017.  
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Uddannelses- og forskningsministeren  

Ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner (Juste-
ring af akkrediteringsprocesser, undtagelse af visse maritime uddannelsesinstitutio-
ner fra institutionsakkreditering, udvidelse af Danmarks Akkrediteringsinstitutions 
udbud af vurderingskompetence m.v.) (Okt I)  

Formålet med lovforslaget er at justere og smidiggøre rammerne for institutionsakkreditering 
på grundlag af de hidtidige erfaringer med overgangen til institutionsakkreditering og akkredi-
teringens samspil med øvrige rammevilkår for uddannelsesinstitutionerne. 

Ændring af universitetsloven, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitu-
tioner og SU-loven (Erhvervskandidatuddannelse) (Okt I)  

Formålet med lovforslaget er at give universiteterne og de videregående kunstneriske uddan-
nelsesinstitutioner mulighed for som en forsøgsordning at kunne ansøge om godkendelse til at 
udbyde 2-årige heltidskandidatuddannelser som 4-årige kandidatuddannelser for personer i 
sideløbende relevant beskæftigelse. Erhvervskandidatuddannelserne vil være uden deltagerbe-
taling, med fuldt statstilskud og uden Statens Uddannelsesstøtte. 

Lov om Studievalg Danmark (Jan II) 

Formålet med lovforslaget er at etablere en ny samlet struktur for vejledning om valg af vide-
regående uddannelse. Med lovforslaget samles vejledningen under Studievalg Danmark, som 
etableres som en institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet, med henblik på at 
få en mere fleksibel styring og samtænkning af vejledningsopgaven på tværs af afdelinger for-
delt over landet.  

Ændring af universitetsloven, lov om professionshøjskoler for videregående uddan-
nelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og forskellige andre 
love (Nyt bevillingssystem for de taxameterstyrede videregående uddannelser m.v.) 
(Feb I) 

Formålet med lovforslaget er bl.a. at ændre de bestemmelser, der vedrører fastsættelse af til-
skud til de taxameterstyrede videregående uddannelser, som led i en reform af bevillingssyste-
met. 

Redegørelse til Folketinget: 

 Redegørelse om forsknings- og innovationsområdet (Nov II)
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Udenrigsministeren  

Ændring af lov om udenrigstjenesten (Implementering af konsulært direktiv og obli-
gatorisk digital kommunikation i forhold til tjenestehandlinger i Udenrigstjenesten) 
(Feb I) 
 
Lovforslaget skal for det første sikre implementering af EU’s direktiv om koordinations- og 
samarbejdsforanstaltninger for at lette konsulær beskyttelse af ikke-repræsenterede unionsbor-
gere i tredjelande således, at den danske lovgivning bringes i overensstemmelse med direktivet. 
Lovforslaget skal dernæst sikre indførelse af hjemmel til at stille krav om obligatorisk digital 
kommunikation i forhold til tjenestehandlinger i udenrigstjenesten. 
 
 
Redegørelser til Folketinget: 
 
 Redegørelse om regeringens udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi (Okt I) 

 
 Arktisk redegørelse 2017 (Okt I) 

 
 Redegørelse om udviklingen i EU-samarbejdet 2017 (Feb II) 

 
 Redegørelse om udvalgte internationale organisationer (Det nordiske samarbejde, OSCE, 

Østersørådet og Europarådet) (Mar I) - sammen med ministeren for nordisk samarbejde 
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Udlændinge- og integrationsministeren  

Ændring af udlændingeloven (Skærpelse af muligheden for at opnå tidsubegrænset 
opholdstilladelse for udlændinge, der aktivt har modarbejdet afklaringen af deres 
identitet i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse her i landet) (Okt I) 

Formålet med lovforslaget er at skærpe muligheden for at opnå tidsubegrænset opholdstilla-
delse for udlændinge, der aktivt modvirker afklaring af egen identitet. Forslaget er inspireret af 
tilsvarende norske regler og supplerer de gældende regler om bl.a. adgangen til at inddrage 
opholdstilladelser, der er opnået ved svig. 

Ændring af udlændingeloven (Etablering af Nationalt ID-center) (Okt II) 

Formålet med lovforslaget er at etablere Nationalt ID-center, der som et centralt ekspertorgan 
skal sikre et kvalitetsmæssigt og ressourcemæssigt løft af kontrolindsatsen på udlændingeom-
rådet, ligesom myndigheden skal samle den ekspertise og de kompetencer, der i dag er spredt 
hos forskellige myndigheder. Nationalt ID-center forventes etableret 1. januar 2018. Lov-
forslaget er en opfølgning på aftalen om finansloven for 2017 mellem den daværende regering 
(Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. 

Lov om indfødsrets meddelelse (Okt II) 

Lovforslaget vil indeholde forslag om, at et antal udlændinge erhverver dansk indfødsret. 

Ændring af integrationsloven (Forenkling og præciseringer af reglerne om fordeling 
af flygtninge og boligplacering) (Nov I)  

Lovforslaget har til formål at følge op på drøftelser med KL om forenklinger af reglerne om 
fordeling af flygtninge mellem kommunerne og at foretage visse præciseringer af reglerne om 
boligplacering med henblik på at forebygge misbrug af boligplaceringsordningen. 

Ændring af udlændingeloven m.v. (Videreførelse af adgangen til opholdstilladelse 
med henblik på at drive selvstændig erhvervsvirksomhed) (Nov I) 

Start Up Denmark blev indført som en 3-årig forsøgsordning med aftalen om en reform af 
international rekruttering. Start Up ordningen trådte i kraft den 1. januar 2015 og udløber den 
31. december 2017. Lovforslaget har til formål at videreføre adgangen til opholdstilladelse
med henblik på at drive selvstændig erhvervsvirksomhed og samtidig at justere ordningen på
baggrund af de hidtidige erfaringer med ordningen.

Ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning) (Nov I) 

Formålet med lovforslaget er at bemyndige udlændinge- og integrationsministeren til at fast-
sætte det faktiske årlige antal kvoteflygtninge på baggrund af mere generelt formulerede krite-
rier, der giver rum for fortolkning, f.eks. antallet af asylansøgere og meddelte opholdstilladel-
ser de forrige år, og hvordan de udlændinge, som allerede befinder sig i Danmark, er integre-
rede.  
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Ændring af udlændingeloven (Forlængelse af perioden for økonomisk sikkerhed i 
ægtefællesammenføringssager samt ophævelse af den særlig lette adgang til dom-
stolsprøvelse i sager om familiesammenføring med børn) (Nov I) 
 
Med lovforslaget foreslås det at forlænge perioden for økonomisk sikkerhedsstillelse i ægtefæl-
lesammenføringssager samt at ophæve den særlige lette adgang til domstolsprøvelse i sager om 
familiesammenføring med børn.  
 
Ændring af udlændingeloven (Øget kontrol på udlændingeområdet) (Nov I) 
 
Formålet med lovforslaget er at styrke kontrol- og sikkerhedsindsatsen på udlændingeområdet. 
Lovforslaget skal medvirke til at sikre, at udlændinges konventionspas og fremmedpas ikke 
misbruges af andre personer, f.eks. ved udlån eller salg af dokumenterne, til at indrejse og op-
holde sig ulovligt her i landet. Med lovforslaget genindføres endvidere straf for overtrædelse af 
den oplysningspligt, der kan pålægges en reference eller en anden person, og reglerne om ind-
rejseforbud ændres, så indrejseforbuddet fremover beregnes fra den faktiske udrejse. 
 
Ændring af udlændingeloven (Indkvartering og forsørgelse af flygtninge og asylan-
søgere m.fl. og advisering af kommunerne om visse afgørelser i klagesager) (Nov II) 
 
Lovforslaget har til formål at revidere visse regler om indkvartering af flygtninge og asylansø-
gere samt at justere reglerne om forsørgelsespligt over for flygtninge, hvis opholdstilladelse 
inddrages eller nægtes forlænget. 
 
Ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven (Nedsættelse af integrati-
onsydelse og omlægning af dansktillæg til danskbonus) (Dec I) 
 
Lovforslaget har til formål yderligere at tilskynde modtagere af integrationsydelse til at tage et 
arbejde ved at nedsætte ydelsen med 3 pct. Herudover indeholder forslaget en omlægning af 
det nuværende dansktillæg til integrationsydelsesmodtagere til en danskbonus til samme mål-
gruppe samt til alle udlændinge under integrationsprogrammet, hvorved det direkte økonomi-
ske incitament til at lære dansk fastholdes. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om flere år 
på arbejdsmarkedet mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti) og Dansk Folkeparti fra juni 2017. 
 
Ændring af udlændingeloven (Skærpede regler om udvisning af udenlandske rockere 
og bandemedlemmer) (Dec I)  
 
Lovforslaget skal følge op på anbefalinger fra den arbejdsgruppe, der er nedsat som opfølg-
ning på aftalen om bandepakke III mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Kon-
servative Folkeparti), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti fra marts 2017, og som skal un-
dersøge mulighederne for i højere grad at udvise udlændinge, der deltager i rocker- og bande-
relaterede utryghedsskabende aktiviteter og kriminalitet. 
 
Ændring af udlændingeloven (Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge 
samt afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået 
beskyttelse i et andet EU-land m.v.) (Ophævelse af revisionsbestemmelse) (Jan I) 
 
Lovforslaget har til formål at udmønte revisionsbestemmelsen, der fremgår af lov nr. 153 fra 
februar 2015 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlæn-
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dinge samt afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået be-
skyttelse i et andet EU-land m.v.). 

Gennemførelse af den del af den reviderede Eurodac-forordning, som vedrører rets-
håndhævende myndigheders adgang til at søge i Eurodac-systemet (Jan I) 

Lovforslaget har til formål at gennemføre de dele af den reviderede Eurodac-forordning, som 
vedrører sammenligning og videregivelse af fingeraftryksoplysninger i den centrale elektroni-
ske database (Eurodac-systemet) med henblik på retshåndhævelse. 

Ændring af udlændingeloven (Opholdstilladelse ved pensionering til tidligere ansat-
te ved herværende internationale organisationer) (Jan II) 

Lovforslaget har til formål at skabe hjemmel til, at udlændinge, der pensioneres efter et længe-
revarende forudgående ophold i Danmark som udsendte medarbejdere ved internationale 
organisationer omfattet af værtskabsaftaler i Danmark, kan fortsætte opholdet i Danmark efter 
endt ansættelse. 

Ændring af lov om aktiv socialpolitik (Beskæftigelseskrav for ret til uddannelses- og 
kontanthjælp) (Feb I) 

Lovforslaget har til formål at indføre et beskæftigelseskrav for retten til at modtage uddannel-
ses- og kontanthjælp, hvilket vil gøre det mindre attraktivt at komme til og blive i Danmark, 
hvis en udlænding ikke kan finde et arbejde, og styrke incitamentet til at komme i arbejde 
yderligere.  

Ændring af udlændingeloven (Reform af ægtefællesammenføringsreglerne) (Feb I) 

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en reform af ægtefællesammenføringsreglerne og 
i den forbindelse at søge at finde en løsning i forhold til de udlandsdanskere, der ikke kan 
vende tilbage til Danmark med deres udenlandske familie på grund af tilknytningskravet. Lov-
forslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere og mere trygt Dan-
mark” fra november 2016.  

Ændring af udlændingeloven (Opfølgning på arbejdsgruppe nedsat med henblik på 
at hjælpe virksomhederne, så de ikke overtræder udlændingeloven m.v.) (Feb I) 

Som opfølgning på aftalen om en reform af international rekruttering mellem den daværende 
regering (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk 
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra juni 2014 er der nedsat en 
tværministeriel arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til, hvordan arbejdsgivere kan 
hjælpes, så de ikke uforvarende overtræder udlændingeloven. Med lovforslaget gennemføres 
de forslag fra den tværministerielle arbejdsgruppe, som kræver lovændringer. Herudover for-
ventes lovforslaget bl.a. at indeholde forslag om en bødeforhøjelse for arbejdsgivere, som be-
vidst overtræder reglerne på området.  
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Ændring af udlændingeloven (Håndtering af flygtninge- og migrantsituationen) og 
lov om planlægning (Midlertidige opholdssteder til flygtninge) og udlændingeloven 
(Ophævelse af revisionsbestemmelse m.v.) (Feb II) 
 
Lovforslaget vil indeholde en revision af reglerne om håndtering af flygtninge- og migrantsitu-
ationen, der blev vedtaget i november 2015, og som gav myndighederne en række nye redska-
ber for at håndtere en stigning i antallet af flygtning og migranter, som indrejser og opholder 
sig i Danmark, bl.a. fravigelse af planloven, optagelse af fingeraftryk til elektronisk adgangs-
kontrol og adgang til at frihedsberøve asylansøgere med henblik på identitetsfastlæggelse. Lov-
forslaget vil endvidere indeholde en revision af reglerne om midlertidige opholdssteder til 
flygtninge, ligesom lovforslaget vil indeholde en mindre ændring af mulighederne for at fravige 
planloven i særlige tilfælde.  
 
Ændring af repatrieringsloven (Styrkede incitamenter til at repatriere) (Feb II) 
 
Formålet med lovforslaget er at styrke repatrieringsordningen ved at øge den økonomiske 
støtte hertil. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om flere år på arbejdsmarkedet mellem 
regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti fra 
juni 2017. 
 
Lov om indfødsrets meddelelse (Apr II) 
 
Lovforslaget vil indeholde forslag om, at et antal udlændinge erhverver dansk indfødsret. 
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Undervisningsministeren  

Ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov 
om efterskoler og frie fagskoler (Lempelse af bindinger i regelsættet om Fælles Mål) 
(Okt I) 

Formålet med lovforslaget er at lempe bindingsgraden i Fælles Mål, så det fremover er kompe-
tencemålene, færdigheds- og vidensområderne, opmærksomhedspunkter samt kanoner i visse 
fag, der er bindende. De øvrige niveauer i målhierarkiet i de eksisterende Fælles Mål – færdig-
heds- og vidensmål – gøres vejledende. 

Ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om folkehøjskoler (Lempelse af 
tilskudsbetingelser for bygninger og arealer, varetagelse af opgaver ud over skole- 
og undervisningsvirksomhed m.v.) (Okt I) 

Formålet med lovforslaget er at fremme mulighederne for efterskolernes og de frie fagskolers 
fortsatte udvikling gennem enklere og mere tidssvarende rammer. Baggrunden for lovforslaget 
er drøftelser med Efterskoleforeningen og med Foreningen af Frie Fagskoler. 

Ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, 
beskæftigelse m.v. (Ændring af uddannelsesparathedsvurdering) (Nov I) 

Lovforslaget har til formål at gennemføre en ændring af uddannelsesparathedsvurderingen til 
de gymnasiale uddannelser og til erhvervsuddannelserne, så den eksisterende vurdering, der 
træffes på grundlag af en vurdering af elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger, 
suppleres med en praksisfaglig dimension. 

Ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbi-
drag (Øget søgning til erhvervsuddannelse for voksne m.v.) (Nov I)  

Lovforslaget har til formål at afhjælpe administrative og implementeringsmæssige udfordringer 
samt øge tilgangen af og gennemførelsen for voksne elever til erhvervsuddannelserne gennem 
justeringer i reglerne om erhvervsuddannelse for voksne (euv) i overensstemmelse med er-
hvervsuddannelsesreformens intentioner. Lovforslaget sigter endvidere på at præcisere regler-
ne om elevers ret til forlængelse af uddannelsesaftaler, f.eks. i forbindelse med barsel, at indfø-
re digitale beviser for erhvervsuddannelserne samt at justere betingelserne for indgåelse af 
korte uddannelsesaftaler. 

Ændring af lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervs-
uddannelse (eux) m.v. (Indførelse af erhvervsområde, erhvervsområdeprojekt, un-
dervisningstid og fordybelsestid m.v.) (Nov I) 

Formålet med lovforslaget er at implementere de ændringer, der er besluttet som opfølgning 
på evalueringen af eux. Med lovforslaget indføres for eux-forløb bl.a. begreberne undervis-
ningstid og fordybelsestid, et erhvervsområde og erhvervsområdeprojekt, ligesom skriftlig 
prøve i dansk gøres obligatorisk. 
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Ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og forskellige andre love 
(Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsaf-
hængigt arbejdsgiverbidrag, indførelse af modregningsadgang, ændring af klage-
proces m.v.) (Nov I) 
 
Lovforslaget har primært til formål at opdatere modelparametrene for erhvervsuddannelser, 
der indgår i beregningen af det praktikpladsafhængige bidrag til Arbejdsgivernes Uddannelses-
bidrag som udtryk for en forventning i forhold til stigende eller faldende efterspørgsel efter 
arbejdskraft i forhold til det forventede udbud af arbejdskraft inden for den pågældende ud-
dannelse. 
 
Ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel 
for inklusion på frie grundskoler m.v.) (Nov I) 
  
Formålet med lovforslaget er at gennemføre en permanent tilskudsordning for inklusion på de 
frie grundskoler. Lovforslaget er en opfølgning på finanslovforslaget for 2018.  
 
Ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Fleksible rammer for særli-
ge tilbud om grundskoleundervisning til visse tosprogede elever m.v.) (Nov II) 
 
Formålet med lovforslaget er at gøre rammerne for de frie grundskolers særlige tilbud om 
grundskoleundervisning til tosprogede elever mere fleksible. Med lovforslaget bliver det mu-
ligt, at de frie grundskolers undervisning af visse tosprogede elever også kan ske som enkeltin-
tegrerede elever i de ordinære klasser på skolerne. 
 
Ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksen-
uddannelse m.v. (Kapacitetsloft) (Nov II) 
 
Formålet med lovforslaget er at styrke undervisningsministerens mulighed for at sikre, at der 
er gymnasial kapacitet, der er geografisk fordelt i hele landet, således at alle unge uanset deres 
bopæl har adgang til et tilstrækkeligt og varieret uddannelsesudbud overalt i landet.  
 
Lovgivning vedrørende et fremtidigt VEU-system, herunder ændring af lov om ar-
bejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenud-
dannelse) m.v. og forskellige andre love på Undervisningsministeriets område (Ju-
stering af VEU-systemet m.v.) (Jan II) 
 
Ekspertgruppen om voksen-, efter- og videreuddannelse afgav sine anbefalinger i juni 2017, 
som i øjeblikket indgår i trepartsdrøftelser om et fremtidigt VEU-system (Trepart III). Der 
forventes efterfølgende at blive behov for lovgivning. 
 
Ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Bedre rammer for tilsyn 
med de frie grundskoler m.v.) (Jan II) 
 
Formålet med lovforslaget er at styrke rammerne for tilsyn med de frie grundskolers overhol-
delse af frihed- og folkestyrekravet, herunder bl.a. ved at ændre den nuværende anmeldelses-
ordning til en godkendelsesordning ved oprettelse af nye frie grundskoler og en vurdering af 
personkredsen bag den nye skole. 
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Lovgivning vedrørende en ny forberedende grunduddannelse, herunder ophævelse 
af lov om produktionsskoler, lov om kombineret ungdomsuddannelse og lov om er-
hvervsgrunduddannelse og ændring af en række love på Undervisningsministeriets 
område (Ny forberedende grunduddannelse) (Feb I) 

I regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere og mere trygt Danmark” fra november 2016 og i 
regeringens udspil om en reform af det forberedende område fra maj 2017 er der lagt op til at 
styrke kvaliteten og samle tilbuddene på området. Udspillet forhandles i øjeblikket med Folke-
tingets partier, og der forventes efterfølgende at blive behov for lovgivning. En mindre del af 
udgifterne forventes finansieret via satspuljeaftalen. 
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Ældreministeren 

Redegørelse til Folketinget: 
 
 Redegørelse om ældreområdet (Apr I) 
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Økonomi- og indenrigsministeren  

Ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af 
regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden og skatte-
kontrolloven (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger) (Okt I) 

Lovforslaget har til formål at etablere en mulighed for kommunalbestyrelsen til at bestemme, 
at der skal betales gebyr til kommunen for underretninger om udlægsforretninger vedrørende 
fordringer, som inddrives af kommunen. Lovforslaget er en følge af, at kommunerne pr. 2. 
februar 2017 overtog inddrivelsen vedrørende fortrinsberettigede kommunale fordringer. 

Ændring af lov om frikommunenetværk (Etablering af forsøgshjemler m.v.) (Okt I) 

Formålet med lovforslaget er at give de eksisterende otte frikommunenetværk 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 styring.  

Ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Beskyttelse af kommu-
nalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmers behandling af oplysninger som led i 
hvervet) (Nov I)  

Formålet med lovforslaget er at sikre kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer en 
bedre beskyttelse ved anvendelse af deres kommunale og regionale mailkonti ved varetagelse 
af deres kommunale og regionale hverv. Det sker ved at afskære kommuner og regioner fra at 
være berettiget til at tilgå kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmers kommunale og 
regionale mailkonti. 

Ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af halvårsregnskab) (Nov I) 

Formålet med lovforslaget er at ophæve kravet om udarbejdelse af halvårsregnskaber i kom-
munerne. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen mellem regeringen og KL om kommuner-
nes økonomi for 2018.  

Ændring af lov om kommunernes styrelse (Ophævelse af godkendelseskravet for 
små kommunale fællesskaber) (Nov I) 

Formålet med lovforslaget er at gøre det mere enkelt og fleksibelt for kommunerne at etablere 
og samarbejde i kommunale fællesskaber efter § 60 i lov om kommunernes styrelse. Samtidig 
vil lovforslaget indebære en administrativ lettelse for kommunerne og den kommunale til-
synsmyndighed, Ankestyrelsen. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen mellem regeringen og 
KL om kommunernes økonomi for 2018. 

Ændring af lov om Danmarks Statistik (Introduktion af officiel statistik og gennemfø-
relse af forordning om europæiske statistikker) (Nov II) 

Formålet med lovforslaget er at bringe lovgivningen i overensstemmelse med ændring af EU-
forordning nr. 223/2009 om europæiske statistikker, som blev vedtaget i april 2015. Det over-
vejes endvidere at opdatere den gældende lov og introducere frivillige standarder for officiel 
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dansk statistikproduktion, samt at præcisere Danmarks Statistiks ansvarsområder og organise-
ring. 
 
Lov om kommunal og regional erhvervsvirksomhed (Feb II) 
 
Lovforslaget har til formål at lovfæste kommunalfuldmagtsregler og myndighedsfuldmagtsreg-
ler om erhvervsvirksomhed og fastsætte regler om prissætning heraf. Lovforslaget er en op-
følgning på regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere og mere trygt Danmark” fra november 
2016. 
 
Lovgivning om hjemmel til kommunal og regional erhvervsvirksomhed (Feb II) 
 
Lovforslaget indebærer, at hjemler til kommunal og regional erhvervsvirksomhed i særlovgiv-
ning søges afskaffet, indskrænket eller præciseret med henblik på at sikre klarere rammer for 
offentlige erhvervsaktiviteter. Lovforslaget er en opfølgning på regeringens udspil om fair og 
lige konkurrence fra september 2017 og regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere og mere 
trygt Danmark” fra november 2016. Forslaget skal endvidere ses i sammenhæng med et lov-
forslag under erhvervsministeren om en klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed.   
 
Lovgivning om bindende kommunale folkeafstemninger (Feb II) 
 
Lovforslaget har til formål at etablere et lovgrundlag, der giver mulighed for, at et flertal i 
kommunalbestyrelsen kan udskrive en bindende kommunal folkeafstemning om et kommu-
nalt anliggende. Lovforslaget er en opfølgning på beslutningsforslag nr. B 102 fra folketings-
året 2016-17. 
 
Ændring af CPR-loven (Udvidelse af personkredsen for særlig adressebeskyttelse til 
bl.a. rockere og bandemedlemmer, der ønsker at forlade miljøet) (Feb II) 
 
Lovforslaget har til formål at udvide personkredsen for særlig adressebeskyttelse til bl.a. rocke-
re og bandemedlemmer, der ønsker at forlade miljøet. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen 
om bandepakke III mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti fra marts 2017. 
 
Ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af 
kommunale parkeringsindtægter (Modregningsordning for kommunale parkerings-
indtægter) (Feb II) 
 
Formålet med lovforslaget er at stramme den nuværende modregningsordning for kommunale 
parkeringsindtægter. Regeringen tilkendegav i aftalen mellem regeringen og KL om kommu-
nernes økonomi for 2018, at den vil søge tilslutning til en stramning af ordningen. 
 
Ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Tilpas-
ning af udligningen som følge af refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) 
(Mar II) 
 
Formålet med lovforslaget er at imødegå utilsigtede byrdefordelingsmæssige virkninger for 
kommunerne som følge af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet. Lovforslaget er 
en opfølgning på aftalen om en reform af refusionssystemet og justeringer af udligningssyste-
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met mellem den daværende regering (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre), Venstre, 
Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra februar 2015. 

Ændring af lov om frikommunenetværk (Etablering af forsøgshjemler m.v.) (Mar II)  

Formålet med lovforslaget er at give de eksisterende otte frikommunenetværk nye hjemler til 
at afprøve nye måder at varetage kommunale opgaver på for at skabe viden og erfaringer, der 
kan bidrage til effektiviseringer, regelforenklinger og bedre styring. Lovforslagets indhold og 
omfang vil afhænge af frikommunernes ansøgninger i tredje ansøgningsrunde. 

Lovgivning vedrørende udvidet udfordringsret (Mar II) 

Formålet med lovforslaget er at etablere det retlige grundlag for, at udvalgte kommuner, regi-
oner og statslige institutioner kan udføre forsøg under udfordringsretten. Forsøgsforslag 
kommer fra ledere og medarbejdere i kommuner, regioner og stat, såvel som private leveran-
dører og har bl.a. til formål at identificere og medvirke til at afskaffe proceskrav, dokumentati-
on m.v., så der kan sættes yderligere fokus på mål og resultater. Lovforslaget er en opfølgning 
på regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere og mere trygt Danmark” fra november 2016. 
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