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FORORD
Statsministerens redegørelse i henhold til Grundlovens § 38 afgives i en mundtlig og en
skriftlig del.
I denne skriftlige del af redegørelsen gives en kortfattet omtale af de lovforslag og forslag
til folketingsbeslutning, som regeringen ved begyndelsen af det nye folketingsår forventer
at fremsætte i løbet af folketingsåret. Denne del af redegørelsen indeholder endvidere oplysninger om ministerredegørelser til Folketinget.
xxx
Regeringens lovprogram for 2010/2011 indeholder bl.a. lovforslag, der følger op på regeringens arbejdsprogram fra februar 2010 Danmark 2020 Viden > vækst > velstand > velfærd.
Programmet følger endvidere op på politiske aftaler om bl.a. genopretning af dansk økonomi, Grøn Vækst og Grøn Transport samt på aftaler på bl.a. beskæftigelses-, integrationsog skatteområderne.
Regeringen vil i det kommende folketingsår fremlægge en række politiske udspil bl.a. vedrørende førtidspension og fleksjob, ghettoindsatsen, Statens Uddannelsesstøtte samt på
folkeskoleområdet. Der forventes som opfølgning herpå fremsat lovforslag på områderne.
xxx
Jeg ser frem til et godt samarbejde med Folketingets partier om det kommende folketingsårs lovgivning.

Lars Løkke Rasmussen
Statsminister
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BESKÆFTIGELSESMINISTEREN
Ændring af lov om arbejdsmiljø (Omprioritering af partsindsatsen) (Okt I)
Forslaget justerer rammerne for Arbejdsmiljørådets og branchearbejdsmiljørådenes arbejdsmiljøindsats. Forslaget indgår i regeringens aftale med DF fra maj 2010 om genopretning af dansk økonomi.
Ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse af ret
til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.) (Okt I)
Forslaget indebærer, at beskæftigelseskravet i forhold til kommunen forlænges fra 13 uger
og 120 timer til 26 uger og 240 timer, og at der hverken i arbejdsgiverperioden eller senere
er ret til sygedagpenge på søgnehelligdage. Forslaget indgår i regeringens aftale med DF fra
maj 2010 om genopretning af dansk økonomi.
Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob (Afskaffelse af feriedagpenge til dimittender m.fl., afvikling af statsligt tilskud til ATP-bidrag af efterløn og fleksydelse m.v.) (Okt I)
Forslaget vedrører en afskaffelse af reglerne om dimittenders ret til feriedagpenge og optjening af ret til feriedagpenge på baggrund af udbetalt SVU og VEU. Det foreslås også at
afvikle det statslige tilskud til ATP-bidrag af efterløn og fleksydelse. Herudover indeholder
forslaget en række lovtekniske ændringer. Forslaget indgår i regeringens aftale med DF fra
maj 2010 om genopretning af dansk økonomi.
Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele samt om ændring af lov om påligningen af indkomstskat til staten og lov om aktiv socialpolitik (Ophævelse af loven samt konsekvensændring af ligningsloven og lov om aktiv socialpolitik) (Okt I)
Forslaget ophæver lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterkommere i de sønderjyske landsdele, da de sidste modtagere af erstatning er afgået ved døden.
Lov om arbejdsskadesikring i Grønland (Okt I)
Forslaget indebærer, at reglerne om arbejdsskadesikring i Grønland fastsættes i en selvstændig lov. Lovens regler vil svare til reglerne i arbejdsskadesikringsloven med tilpasninger begrundet i særlige grønlandske forhold.
Ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (Sanktion for manglende deltagelse i læse- og skrivetest for
personer over 30 år, ophævelse af den særlige statslige flaskehalsbevilling m.v.) (Okt
II)
Forslaget har til formål at styrke indsatsen mod langtidsledighed. Forslaget indebærer, at
kontant- og starthjælpsmodtagere over 30 år får pligt til at deltage i læse- og skrivetest, at
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der kan sanktioneres for manglende deltagelse, samt at den særlige flaskehalsbevilling ophæves. Forslaget udmønter en del af aftalen mellem regeringen, DF, RV, LA m.v. fra maj
2010 om bekæmpelse af langtidsledighed.
Lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af
kommunernes objektive sagsbehandling) (Nov I)
Lovforslaget vedrører 1. fase af etableringen af en ny selvstændig forvaltningsenhed til
løsning af objektiv sagsbehandling på en række kontantydelsesområder. 2. fase af lovgivningen vil blive fremsat i løbet af 2011. Forslaget følger op på aftalen mellem regeringen
og KL om kommunernes økonomi i 2011 samt regeringens aftale med DF fra maj 2010 om
genopretning af dansk økonomi. Forslaget følger også op på regeringens arbejdsprogram
fra februar 2010 Danmark 2020 Viden > vækst > velstand > velfærd.
Ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraner) (Nov I)
I forbindelse med indførelsen af starthjælpen i 2002 blev der stillet krav om, at retten til
kontanthjælp var betinget af, at ansøgeren har opholdt sig i riget i 7 år inden for de seneste
8 år. Formålet med lovforslaget er at sikre, at personer, der har været udsendt på militær
mission for den danske stat under de danske væbnede styrker f.eks. til Kosovo, Irak eller
Afghanistan, ikke på grund af deltagelse i militær mission er afskåret fra at have opholdt
sig her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år.
Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Omlægning af tilskud til aktive
tilbud til sygedagpengemodtagere) (Nov I)
Forslaget indebærer en midlertidig omlægning i 2011 af tilskuddet til aktive tilbud til sygedagpengemodtagere Der forventes i folketingsåret 2011/12 fremsat forslag om en permanent model for den samlede økonomistyring på sygedagpengeområdet fra 2012.
Ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og lov om Lønmodtagernes
Dyrtidsfond (Harmonisering af investeringsregler, endelig afvikling af SP-regler m.v.)
(Nov I)
Forslaget indebærer, at ATP og LD i lighed med den øvrige branche får hjemmel til at drive finansiel virksomhed i dattervirksomhedsform. Forslaget indebærer herudover en række
konsekvensændringer af ATP-loven som følge af nedlæggelsen af SP-ordningen den 1.
oktober 2010 samt mindre regelforenklinger.
Lovgivning om forhøjelse af arbejdsgivernes bidrag til arbejdsmarkedsformål m.v.
(Nov I)
Det fremgår af regeringens aftale med DF fra maj 2010 om genopretning af dansk økonomi, at der skal ske en forhøjelse af arbejdsgivernes bidrag til arbejdsmarkedsformål m.v.
Der fremsættes lovforslag, der udmønter denne forhøjelse af arbejdsgivernes bidrag.
Ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love (Institut for Menneskerettigheders kompetence i
forhold til køn) (Nov I)

6

Forslaget vedrører etableringen af Institut for Menneskerettigheder som uafhængigt ligestillingsorgan. Forslaget skal ses i sammenhæng med en udtalelse fra EU-kommissionen.
Ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændrede revalideringsydelser for under 30årige) (Nov II)
Forslaget indebærer en nedsættelse af revalideringsydelser for revalidender under 30 år.
Forslaget indgår i regeringens aftale med DF fra maj 2010 om genopretning af dansk økonomi.
Lov om jobpræmie til enlige forsørgere (Nov II)
Forslaget vedrører et 2-årigt forsøg med en jobpræmie, som skal tilskynde enlige forsørgere, der pr. 1. august 2010 har modtaget offentlige forsørgelsesydelser hele det foregående
år, til at komme ud på arbejdsmarkedet.
Ændring af lov om ferie (Stikprøvekontrol) (Dec II)
Forslaget indebærer, at Arbejdsmarkedets Feriefond samt de private feriefonde får mulighed for at udøve stikprøvekontrol med arbejdsgivernes indbetaling af de uhævede feriepenge til fondene. Forslaget indebærer endvidere forenklinger og tilpasninger som følge af
udviklingen på arbejdsmarkedet.
Ændring af lov om Europæiske samarbejdsudvalg (Implementering af EU-direktiv)
(Jan II)
Forslaget vedrører gennemførelse af EU-direktiv 2009/38/EF om europæiske samarbejdsudvalg. Forslaget indebærer bl.a. tydelige og mere tidssvarende definitioner af information
og høring samt forbedringer af arbejdsmarkedets parters rettigheder.
Lovgivning vedrørende øget indsats mod socialt bedrageri (Jan II)
Der er som led i aftalen om finansloven for 2010 nedsat et udvalg vedrørende en styrkelse
af indsatsen mod socialt bedrageri. Udvalget fremlægger sin rapport i efteråret 2010, og der
kan på denne baggrund blive tale om at fremsætte lovforslag på området.
Ændring af lov om arbejdsmiljø (En forebyggende indsats frem mod 2020) (Feb II)
Regeringen fremlægger i efteråret 2010 en strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020.
Lovforslaget vedrører en opfølgning på denne strategi og vedrører bl.a. Arbejdstilsynets
tilsynsindsats, differentierede bøder ved overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, samt
justeringer af smiley- og rådgivningsordningen.
Lovgivning vedrørende førtidspension og fleksjob (Feb II)
Det fremgår af regeringens arbejdsprogram fra februar 2010 Danmark 2020 Viden > vækst
> velstand > velfærd, at regeringen ønsker en reform af førtidspensionen og det rummelige
arbejdsmarked. Regeringen vil optage forhandlinger med partierne om et helt nyt regime
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for førtidspension og fleksjob. Målet er, at langt flere skal opnå og kunne fastholdes i ordinær beskæftigelse, og at langt færre skal have tilkendt førtidspension og fleksjob. Regeringen ønsker målrettet at styrke indsatsen for, at særligt unge ikke ender på førtidspension
som følge af psykiske lidelser, der i stadig stigende grad kan behandles.
Lovgivning vedrørende afbureaukratisering (Feb II)
Lovgivningen følger op på Beskæftigelsesministeriets afbureaukratiseringskampagne. Det
nærmere indhold af forslaget er under overvejelse.
Ændring af lov om barseludligning (Evaluering) (Feb II)
Det er forudsat, at barselsudligningsloven revideres i folketingsåret 2010/2011. Der er
igangsat en evaluering af loven, og der vil bl.a. på denne baggrund blive taget nærmere
stilling til indholdet af lovforslaget.

FINANSMINISTEREN
Finanslov for finansåret 2011 (Okt I)
Ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet (Okt I)
Det er i loven forudsat, at der fremsættes forslag til revision af loven senest i folketingsåret
2010/2011. Forslaget vil indeholde en udskydelse af den forudsatte revision af loven til
folketingsåret 2011/2012 samt en mindre justering af en strafbestemmelse.
Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2011 (Okt I)
Forslaget vedrører fastsættelse af bloktilskuddet til Færøernes hjemmestyre for 2011.
Ændring af lov om tjenestemænd og lov om statens tjenestemænd i Grønland (Jan I)
Der er igangsat et udvalgsarbejde vedrørende pligtig afgangsalder for dommere m.v. Der
kan på denne baggrund blive tale om at fremsætte lovforslag på området.
Lov om tillægsbevilling for finansåret 2010 (Jan II)
Finanslov for finansåret 2012 (Aug II)

FORSVARSMINISTEREN
Forsvarsministeren vil give Folketinget redegørelse om:
Redegørelse om beredskabet (Maj II)
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INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTEREN
Ændring af lov om konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuners og regioners
egenproduktion og køb af ydelser hos eksterne leverandører i relation til udgifter til
merværdiafgift m.v. samt om momsfondet (Nedlæggelse af momsfondet) (Okt I)
Forslaget indebærer en nedlæggelse af Det Kommunale Momsfond. Visse af momsfondets
hidtidige tilskud videreføres på finansloven. Forslaget indgår i regeringens aftale med DF
fra maj 2010 om genopretning af dansk økonomi.
Ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet samt lov om
kommunale og regionale valg (Valgret til EU-diplomater) (Okt I)
Lovforslaget indebærer, at diplomater fra andre EU-lande fremover efter anmodning kan
optages på valglisten i deres bopælskommune og derved kan udøve deres stemmeret og
stille op til henholdsvis kommunal- og regionalvalg samt Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Forslaget skal ses i sammenhæng med en henvendelse fra Europa-Kommissionen fra
december 2009.
Ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Ændring af lov om lånenes
forrentning) (Okt II)
Ældre har på nuværende tidspunkt mulighed for at indefryse betaling af ejendomsskatter til
halvdelen af diskontoen. Forslaget indebærer, at forrentningen øges til markedsrenten samtidig med, at renteudgiften gøres fradragsberettiget. Forslaget indgår i regeringens aftale
med DF fra maj 2010 om genopretning af dansk økonomi.
Ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. og sundhedsloven (Egenbetaling i forbindelse med behandling
med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation i det offentlige sundhedsvæsen og ændring af egenbetalingsgrænsen for visse lægemidler samt justering af regler
om vurdering af forældreegnethed i forbindelse med behandling med kunstig befrugtning) (Okt II)
Forslaget indebærer, at der indføres egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning i
det offentlige sundhedsvæsen. Forslaget indebærer tillige egenbetaling for refertilisationer
og sterilisationer i det offentlige sygehusvæsen samt øget egenbetaling for lægemidler, som
anvendes til behandling mod ufrivillig barnløshed. Forslaget indebærer tillige en justering
af reglerne for vurdering af forældreegnethed i forbindelse med kunstig befrugtning. Forslagene vedrørende egenbetaling skal ses i sammenhæng med regeringens aftale med DF
fra maj 2010 om genopretning af dansk økonomi.
Ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om vurdering af faste ejendomme
(Ændring af beregning af fradrag for forbedringer i grundskyld m.v.) (Nov II)
Forslaget vedrører bl.a. ændringer af reglerne om beregning af fradrag for forbedringer i
grundskyld på baggrund af et analysearbejde med inddragelse af KL.
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Lovgivning vedrørende regulering af kommunale indtægter fra betalingsparkering
(Dec I)
Forslaget vedrører en regulering af kommunale indtægter fra betalingsparkering. Forslaget
følger op på regeringens tilkendegivelser i aftalen om kommunernes økonomi for 2009.
Ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Ændrede regler om autorisation som optiker og kontaktlinseoptiker samt forenklet procedure for autorisationsfratagelse ved overtrædelse af påbud) (Dec I)
Forslaget bringer lovgivningen i overensstemmelse med den nye uddannelsesordning for
professionsbachelorer i optometri, så disse opnår autorisation som både optikere og kontaktlinseoptikere ved afslutning af deres uddannelse. Forslaget indebærer herudover en
forenkling af proceduren for autorisationsfratagelse i tilfælde, hvor denne er begrundet i
overtrædelse af et påbud fra Sundhedsstyrelsen.
Ændring af lov om kommunernes styrelse (Obligatoriske halvårsregnskaber) (Dec I)
Formålet med forslaget er at styrke kommunernes fokus på budgetoverholdelse. Forslaget
indebærer, at kommunerne forpligtes til at udarbejde halv-årsregnskaber, der skal ligge til
grund for en obligatorisk politisk opfølgning i forhold til budgettet. Forslaget indgår i regeringens aftale med DF fra maj 2010 om genopretning af dansk økonomi.
Lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter
(Dec I)
Forslaget vedrører en revision af regelsættet om det videnskabsetiske komitésystem og
behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Lovforslaget vil bl.a. indebære
en styrkelse af behandlingen af ansøgninger om sundhedsvidenskabelige forsøg bl.a. ved
justeringer i komitésystemet, smidigere sagsbehandling og sikring af større ensartethed.
Ændring af lov om lægemidler (Styrkelse af indsatsen mod forfalskede lægemidler)
(Jan II)
Forslaget indebærer en række ændringer af lægemiddelloven, som skal styrke indsatsen
mod ulovlige og forfalskede lægemidler, herunder en styrkelse af Lægemiddelstyrelsens
kontrol på området.
Ændring af lov om apoteksvirksomhed (Jan II)
Lovforslaget indeholder en række moderniseringer og forenklinger af loven.
Ændring af sundhedsloven (Ny organisationsmodel for IT i sundhedsvæsenet, udvidet adgang til indhentning af elektroniske helbredsoplysninger m.v. samt kommunal
adgang til oplysning om deres borgeres sygehusbehandling m.v.) (Jan II)
Forslaget vedrører en ny organisationsmodel for IT i sundhedsvæsenet. Forslaget indebærer
også en udvidelse af den personkreds, der i henhold til sundhedsloven kan indhente elek-

10
troniske helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med aktuel behandling af patienter. Forslaget giver endvidere kommunerne adgang til oplysninger om borgeres sygehusbehandling
med henblik på at forbedre grundlaget for sammenhængende patientforløb m.v. Forslaget
indebærer endelig en række mindre justeringer. Den del af lovforslaget, der vedrører en
organisationsmodel for IT m.v., følger op på aftalen om regionernes økonomi for 2011.
Ændring af lov om regionernes finansiering (Revision af vægte ved beregningen af
regionernes bloktilskud på udviklingsområdet) (Feb II)
Forslaget følger op på en evaluering af de vægte, der indgår i opgørelsen af regionernes
såkaldte strukturelle kriterier. Opgørelsen anvendes til fordeling af bloktilskuddet til regionerne på udviklingsområdet.
Ændring af lov om regionernes finansiering (Ændret kommunal medfinansiering)
(Feb II)
Forslaget vil følge op på et analysearbejde vedrørende den kommunale medfinansiering af
sundhedsvæsenet. Forslaget følger op på regeringens arbejdsprogram fra februar 2010
Danmark 2020 Viden > vækst > velstand > velfærd.
Ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af visse styreformer og tilpasninger af udvalgsstyret) (Feb II)
Forslaget indebærer, at de større byer efter næste kommunalvalg overgår til almindeligt
flertalsstyre med enhedsforvaltning. Forslaget følger op på regeringens arbejdsprogram fra
februar 2010 Danmark 2020 Viden > vækst > velstand > velfærd.
Ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Justering
af opgørelsen af det socioøkonomiske udgiftsbehov) (Feb II)
Forslaget indebærer en justering af opgørelsen af det socioøkonomiske udgiftsbehov, som
en del af de samlede kommunale udgiftsbehov, og som indgår i det kommunale tilskudsog udligningssystem. Der kan endvidere blive tale om andre mindre justeringer.
Indenrigs- og sundhedsministeren vil give Folketinget redegørelse om:
Landdistriktsredegørelse 2011 (Apr II)
Regionalpolitisk redegørelse 2011 (Apr II)

JUSTITSMINISTEREN
Ændring af straffeloven og retsplejeloven (Skærpede straffe for hæleri og tæt samarbejde om udveksling af oplysninger mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet i forbindelse med dømtes løsladelse (KSP-samarbejdet)) (Okt I)
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Formålet med lovforslaget er at foretage de nødvendige lovændringer til gennemførelse af
regeringens plan for en styrket indsats mod indbrud i private hjem, som blev fremlagt i
april 2010 som opfølgning på regeringens arbejdsprogram Danmark 2020 – Viden > vækst
> velstand > velfærd.
Ændring af lov om retsafgifter (Sagsomkostninger til statskassen ved afgiftsfritagelse
på grund af retshjælpsforsikringsdækning, opgørelse af sagens værdi i lejesager m.v.)
(Okt I)
Lovforslaget vedrører forskellige mindre tilpasninger af retsafgiftslovens regler bl.a. med
henblik på, at den tabende part i en retssag kan pålægges at betale sagsomkostninger til
statskassen svarende til retsafgiften, hvis den vindende part har været fritaget for betaling
af retsafgift, fordi den vindende parts omkostninger er dækket af en retshjælpsforsikring.
Ændring af færdselsloven (Implementering af dele tredje kørekortdirektiv – ændring
af gyldighedsperioden på kørekort) (Okt I)
Formålet med lovforslaget er at gennemføre dele af direktiv 2006/126/EF om kørekort (tredie kørekortdirektiv). Forslaget vil bl.a. indebære indførelse af en administrativ gyldighedsperiode for kørekort, der udstedes efter direktivets iværksættelse. I tilknytning til lovforslaget vil der blive udstedt en række administrative bestemmelser, herunder om systematisk ombytning af allerede udstedte kørekort.
Ændring af den færøske retsplejelov (Legemsindgreb, advokatvirksomhed) (Okt I)
Formålet med forslaget er at indsætte regler om legemsindgreb i den færøske retsplejelov,
således at bliver mulighed for derefter ved kongelig anordning at sætte DNAprofilregisterloven i kraft for Færøerne. Herudover foreslås der indsat en bestemmelse i den
færøske retsplejelov om danske advokaters møderet på Færøerne.
Lov om hold af slagtekalkuner (Okt I)
Lovforslaget har til formål at gennemføre anbefalingerne fra Justitsministeriets arbejdsgruppe om hold af slagtefjerkræ (kalkuner). Forslaget indebærer, at der fastsættes en række
mindstekrav til hold af slagtekalkuner, herunder til bedrifternes fysiske rammer.
Ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler (Knallertkørekort og sanktioner
ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) (Okt II)
Formålet med lovforslaget er at højne færdselssikkerheden ved knallertkørsel. Lovforslaget
indebærer, at der indføres kørekort til knallerter, og at der samtidig skabes grundlag for en
udvidelse af knallertuddannelsen. Forslaget indebærer endvidere en skærpelse af sanktionerne for ulovlig knallertkørsel. Forslaget skal ses i sammenhæng med Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan fra maj 2007 og tredje kørekortdirektiv.
Ændring af straffeloven og retsplejeloven (Styrkelse af mulighederne for sporing af
skjult udbytte) (Nov I)
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Forslaget ændrer straffelovens § 97 a således, at konfiskationskrav forældes efter samme
regler som bøder. Forslaget ændrer endvidere retsplejelovens § 1002 således, at reglerne
om edition og ransagning også finder anvendelse efter straffesagens afslutning. Der foreslås også en bestemmelse i retsplejeloven om mulighed for hemmelig beslaglæggelse i forbindelse med hemmelig ransagning.
Offentlighedslov (Nov II)
Forslaget vedrører en ny samlet offentlighedslov på baggrund af den betænkning, som Offentlighedskommissionen afgav i november 2009. Det overordnede sigte med den nye lov
vil være at udbygge lovens grundlæggende princip om åbenhed og demokratisk kontrol
med den offentlige forvaltning og i den forbindelse tilpasse loven til nutidens forhold, herunder i forhold til statslige selskaber, udlicitering, digitalisering samt nye og ændrede samarbejdsstrukturer i forvaltningen.
Ændringer af forvaltningsloven, retsplejeloven og lov om behandling af personoplysninger (Ændringer i lyset af offentlighedsloven) (Nov II)
Der foreslås i lyset af den nye offentlighedslov ændring af en række bestemmelser om aktindsigt m.v. i forvaltningsloven, retsplejeloven og persondataloven med henblik på i fornødent omfang at skabe overensstemmelse mellem de nævnte loves regler om aktindsigt m.v.
Ændring af forskellige lovbestemmelser om aktindsigt m.v. (Konsekvensændringer i
lyset af offentlighedsloven og ændringer i forvaltningsloven) (Nov II)
Der foreslås i lyset af den nye offentlighedslov og ændringerne af forvaltningsloven konsekvensændringer i en række andre love, der indeholder henvisninger til den gældende offentlighedslov og forvaltningslov.
Lov om ægtefælleskifte (Nov II)
Der kan på baggrund af Ægtefælleskifteudvalgets betænkning fra 2010 blive tale om at
fremsætte forslag til en særlig lov om ægtefælleskifte m.v., der erstatter og udbygger de
mere sparsomme bestemmelser i den gældende lov om fællesboskifte.
Ændring af dødsboskifteloven, værgemålsloven og arveloven (Bobestyrere, frister,
legatarer m.v.) (Nov II)
Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række justeringer og præciseringer af dødsboskifteloven særligt for så vidt angår bestemmelserne om bobestyrere, frister, legatarer og
insolvente boer. Forslaget bygger på en betænkning fra Ægtefælleskifteudvalget.
Lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis og om længerevarende ferieprodukter m.v. (Nov II)
Forslaget vil bl.a. indebære, at der indføres regler om, at der forud for og i forbindelse med
indgåelsen af aftaler om brugsret til logi på timesharebasis og aftaler om længerevarende
ferieprodukter m.v., der har en varighed af mindst 1 år, skal gives forbrugeren en række
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oplysninger, ligesom forbrugerne sikres en fortrydelsesret på som udgangspunkt 14 dage
med hensyn til aftaler omfattet af loven. Forslaget gennemfører direktiv 2008/122/EF.
Ændring af lov om politiets virksomhed (Bødeniveauet for overtrædelser af ordensbekendtgørelsen) (Dec I)
Formålet med lovforslaget er at ændre bødeniveauet i sager om overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Forslaget vil bygge på en redegørelse fra Rigsadvokaten.
Ændring af færdselsloven (Forhøjelse af bøder) (Dec I)
Lovforslaget vedrører en forhøjelse af bødeniveauet i sager om overtrædelse af færdselsloven. Lovforslaget vil bygge på Rigsadvokatens redegørelse om bødetakster på færdselsområdet. Lovforslaget forventes desuden at indeholde en vis skærpelse af sanktionen
for kørsel uden førerret og vil også kunne indeholde visse andre ændringer af færdselsloven.
Ændring af straffuldbyrdelsesloven (Anvendelse af peberspray som magtmiddel samt
undersøgelse af indsatte og deres opholdsrum i Kriminalforsorgens institutioner)
(Dec I)
Det foreslås på baggrund af en evaluering af en forsøgsordning, at Kriminalforsorgens institutioner i særlige tilfælde skal kunne anvende peberspray som magtmiddel. Lovforslaget
vil endvidere indeholde en bestemmelse om, at ikke kun Kriminalforsorgens institutioner,
men også Direktoratet for Kriminalforsorgen under visse omstændigheder kan foretage
undersøgelse af indsattes effekter m.v.
Ændring af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. (Dec I)
Lovforslaget gennemfører en række ændringer i huseftersynsordningen på baggrund af den
betænkning, som udvalget om huseftersynsordningen afgav i juni 2010. Det overordnede
formål med lovændringen er at forbedre den nuværende huseftersynsordning ved bl.a. at
sikre køberne en række yderligere oplysninger om ejendommen, herunder f.eks. om fugtniveau og tilstanden af elinstallationer, samt udvide ejerskifteforsikringens standarddækning.
Lovforslaget skal ses i sammenhæng med Økonomi- og Erhvervsministeriets forslag om
beskikkede bygningssagkyndige m.v., hvorefter der foreslås etableret et selvstændigt disciplinær- og klagenævn for huseftersynsordningen.
Ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet for ophør af krav på erstatning for
tabt arbejdsfortjeneste) (Dec I)
Justitsministeren overvejer for tiden visse spørgsmål om samspillet mellem reglerne om tabt
arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab henholdsvis i tilfælde, hvor vedkommende er blevet
udsat for en arbejdsskade, og i tilfælde, hvor vedkommende uden for sit arbejde er blevet
udsat for en skade. Når disse overvejelser er færdiggjort, vil der blive taget stilling til behovet
for at foreslå ændringer af erstatningsansvarsloven.
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Ændring af udleveringsloven og lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i
Den Europæisk Union (Udvidelse af den gensidige anerkendelse af retsafgørelser mellem EU-medlemsstaterne) (Dec I)
Formålet med forslaget er at gennemføre to EU-rammeafgørelser om henholdsvis gensidig
anerkendelse af betingede domme, alternative sanktioner og afgørelser om prøveløsladelse
og fremme af princippet om gensidig anerkendelse i forbindelse med afgørelser afsagt uden
at den pågældende selv var til stede (in absentia).
Ændring af retsplejeloven (Revisionsbestemmelse vedrørende reglerne om gruppesøgsmål) (Jan II)
Lovforslaget fremsættes i henhold til en revisionsbestemmelse. Lovforslagets nærmere
indhold er under overvejelse.
Ændring af retsplejeloven (Udvidet adgang til at føre anonyme vidner) (Jan II)
Lovforslaget giver domstolene mulighed for at tillade brug af anonyme vidner i straffesager
i videre omfang end hidtil. Forslaget har til formål at sikre, at de rammer for brug af anonyme vidner, som følger af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, udnyttes fuldt
ud i de sager, hvor det er relevant, herunder navnlig sager om rocker- og bandekriminalitet.
Ændring af retsplejeloven (Forenkling af bødesagsprocessen) (Jan II)
Forslaget indebærer en forenkling af bødesagsprocessen ved domstolene. Forslaget vil give
domstolene mulighed for at afsige udeblivelsesdomme på baggrund af et udstedt administrativt bødeforlæg uden berammelse af retsmøde, hvis den sigtede ikke udtrykkeligt anmoder om at få sagen behandlet i retten og betingelserne i retsplejeloven i øvrigt er opfyldt.
Lovgivning vedrørende styrkelse af indsatsen over for ofre for forbrydelser (Feb I)
Justitsministeriet har nedsat en arbejdsgruppe, der skal overveje behov og muligheder for
yderligere at styrke indsatsen for at hjælpe og støtte ofre for forbrydelser, herunder om indsatsen kan gøres endnu bredere og endnu mere sammenhængende. Der kan på baggrund af
arbejdsgruppens overvejelser blive tale om at fremsætte lovforslag på området.
Ændring af lov om dyreforsøg (Feb I)
Lovforslaget har til formål at gennemføre et kommende direktiv om beskyttelse af dyr, der
anvendes til videnskabelige formål.
Ændring af våbenloven (Forenkling af fremgangsmåden for meddelelse af udførselstilladelse) (Feb I)
Forslaget vedrører bl.a. en ændring af våbenlovens regler om udførsel af våben, ammunition og materiel til krigsførelse. Forslaget gennemfører direktiv 2009/43/EF.
Ændring af retsplejeloven (Nævningers og domsmænds udtagelse) (Feb II)
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Formålet med lovforslaget er at sikre, at de personer, som udtages til at virke som lægdommer, er egnede til det. Forslaget vil bygge på resultaterne fra en arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet.
Ændring af færdselsloven (Bedre forbrugerbeskyttelse på parkeringsområdet) (Feb
II)
Justitsministeriet har nedsat en arbejdsgruppe om bedre forbrugerbeskyttelse på parkeringsområdet. Arbejdsgruppen forventes at afgive en rapport i løbet af 2010. Der kan på
denne baggrund blive tale om at fremsætte lovforslag på området.
Ændring af konkursloven (Konkurskarantæne) (Feb II)
Konkursrådet forventes at afgive en betænkning om bl.a. konkursmisbrug/konkursrytteri
omkring årsskiftet 2010/2011. Der kan på denne baggrund blive tale om at fremsætte lovforslag på området.
Ændring af lov om bortvisning (Tilhold og bortvisning) (Feb II)
Strafferetsplejeudvalget overvejer for øjeblikket reglerne om tilhold m.v. Der kan på denne
baggrund blive tale om at fremsætte lovforslag på området.
Ændring af retsplejeloven (Ny statsadvokaturordning) (Feb II)
Der er nedsat en arbejdsgruppe om en fremtidig statsadvokaturordning, som skal overveje,
om der bør ske ændringer i de nuværende statsadvokaturers opgavevaretagelse og organisatoriske struktur. Der kan på denne baggrund blive tale om at fremsætte lovforslag på området.
Ændring af lov om pas til danske statsborgere m.v. (Gebyrbestemmelse, brug af pasudstedelsessystem m.v.) (Feb II)
Forslaget indebærer, at der indføres et særligt gebyr for at få taget fingeraftryk på
pasudstedelsesstedet, og at pasudstedelsesstederne forpligtes til at overføre data vedrørende
fingeraftryk til producenten af pas (Rigspolitiet). Forslaget tager sigte på at efterleve EUreglerne på området.
Justitsministeren vil give Folketinget redegørelse om:
Forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter uden for strafferetsplejen (Feb II)

KIRKEMINISTEREN
Ændring af lov om folkekirkens økonomi (Præcisering af bemyndigelsesbestemmelse
om udbetaling af kapitaler) (Okt I)
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Der er tale om en mindre justering af lovens regler om ældre gravstedskapitaler.
Ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. (Jan II)
Forslaget udvider muligheden for at tage hensyn til teologisk retningsbestemte mindretal i
pastoratet, så hensynet også kan inddrages ved ansættelse af overenskomstansatte sognepræster. Samtidig skabes der øget mulighed for mobilitet blandt præster. Endvidere ændres
loven, så det fremgår, at den hidtidige praksis i forbindelse med ansættelser i stilling som
provst og domprovst ændres.

KLIMA- OG ENERGIMINISTEREN
Ændring af lov om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og
lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder
med et stort energiforbrug (Green Labs DK-programmet) (Okt I)
Ændringen af EUDP-loven skal især skabe hjemmel til aktiviteter under Green Labs DKordningen, herunder hjemmel for EUDP-bestyrelsen til på baggrund af kriterier fastsat af
klima- og energiministeren at prioritere og udmønte tilskud fra Green Labs DK. Det foreslås endvidere bl.a., at lovens formålsparagraf suppleres med et eksplicit mål om at understøtte det langsigtede mål om at gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler. Ændringen
af lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift skal sikre, at der efter EUKommissionens statsstøttegodkendelse af aftaleordningen fortsat kan indgås aftaler om
energieffektivisering med energiintensive virksomheder og gives tilskud til virksomhedernes betaling af kuldioxid-, energi- og energispareafgift.
Ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer (Udvidelse af lovens anvendelsesområde og pligt til reduktion af drivhusgasser fra transport) (Okt I)
Forslaget vedrører især gennemførelse af dele af EU’s brændstofkvalitetsdirektiv
2009/30/EF.
Ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om Energinet.dk og lov
om fremme af vedvarende energi (Nov II)
Forslaget vedrører en tilpasning til kravene i de nye el- og gasdirektiver om bl.a. uafhængighed af transmissionsaktiviteter fra produktions- og handelsaktiviteter. Herudover foreslås
en ændring af varmeforsyningsloven med henblik på, at Energitilsynets tilsyn med varmeforsyningsvirksomheder fremover også kan ske på grundlag af en selvevaluering hos virksomhederne af regnskaber m.v. samt fastsættelse af afregningspris for Anholt Havvindmøllepark.
Lov om energimærkning af produkter og ændring af lov om fremme af besparelser i
energiforbruget (Feb I)
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Forslaget gennemfører det kommende ændrede energimærkningsdirektiv, der har til formål
at synliggøre produkters energiforbrug gennem mærkning af de enkelte produkter.
Ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund (Feb I)
Forslaget gennemfører direktiv 2009/31/EF om geologisk lagring af kuldioxid. Forslaget
vedrører tillige vilkår for tildeling af tilladelser til gaslagring, således at systemet for disse
tilladelser er parallelt med systemet for tildeling af olie/gas licenser. Forslaget vedrører
endelig lovens bestemmelser om sikkerhed, således at sikkerhed og sundhed offshore primært behandles i offshoresikkerhedsloven.
Ændring af lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og
transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov) (Feb I)
Forslaget vedrører – i sammenhæng med den ovenfor nævnte gennemførelse af direktivet
om geologisk lagring af kuldioxid – hjemmel til at loven kan omfatte f.eks. lagring af CO2
og naturgas offshore. Endvidere foretages ændringer på det sikkerhedsmæssige område.
Der foretages endelig en række mindre justeringer svarende til ændringer, der er foretaget i
lov om arbejdsmiljø.
Klima- og energiministeren vil give Folketinget redegørelse om:
Energipolitisk redegørelse 2011 (Apr II)
Klimapolitisk redegørelse 2011 (Apr II)

KULTURMINISTEREN
Ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Gennemførelse af medieaftale for
2011-2014 m.v.) (Okt I)
Forslaget vedrører gennemførelsen af den aftale om mediepolitikken for perioden 20112014, som regeringen, DF og LA indgik i maj 2010.
Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (Okt II)
Forslaget vedrører en samlet lov på Kulturministeriets område, hvori alle relevante forhold
vedrørende ikke statslige institutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, vil
indgå. Forslaget udmønter et tværministerielt arbejde fra april 2009 om ”Selvejende institutioner – styring, regulering og effektivitet”.
Ændring af lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale (Jan I)
Lovforslaget vedrører muligheden for at isolere personfølsomme oplysninger i Netarkivet –
der indeholder elektronisk pligtafleveret materiale – således at der kan gives adgang til
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arkivet til andre formål end forskning. Forslaget fremsættes på baggrund af en revisionsbestemmelse.
Ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Feb I)
Forslaget fastsætter regler om en kontrolordning for TV2/DANMARK A/S vedrørende
”TV 2-alene-kortet”, som det blev besluttet at indføre fra 2012 ved tillægsaftalen af 9. januar 2009 til medieaftalen for 2007-2010 om en omstruktureringsplan for
TV2/DANMARK A/S. ”TV 2-alene-kortet” giver husstande, som – udover gratis free-toair-kanaler såsom DR1 og DR2 – alene ønsker at modtage TV2 mulighed herfor uden at
skulle betale for kanalen, når TV2 overgår til abonnementsbetaling fra 2012.
Ændring af ophavsretsloven (Bekæmpelse af ulovlig fildeling) (Feb II)
Formålet med lovforslaget er at følge op på det af kulturministeren nedsatte udvalg om
ophavsrettigheder på internettet, som forventes at offentliggøre sin rapport i efteråret 2010.

MILJØMINISTEREN
Ændring af lov om miljøbeskyttelse (Gennemførelse af EU-regler om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport m.v.) (Okt I)
Forslaget vedrører gennemførelsen af EU-direktiv 2009/33/EF om fremme af renere og
mere energieffektive køretøjer til vejtransport i offentlige og visse private virksomheder.
Forslaget indeholder endvidere en række tekniske justeringer.
Ændring af lov om miljøbeskyttelse (Affaldshierarki, nationale affaldshåndteringsplaner og nationale affaldsforebyggelsesplaner) (Okt I)
Forslaget gennemfører dele af direktiv 2008/98/EF om affald. Forslaget indebærer, at affaldshierarkiets prioritering af forebyggelse og genanvendelse over forbrænding og deponering lovfæstes, og at miljøministeren forpligtes til at udarbejde planer for håndtering af
affald og planer for affaldsforebyggelse. Forslaget fortsætter i det væsentligste den hidtidige praksis for national affaldsplanlægning siden 1986.
Ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Ændring af reglerne om
udledning af ammoniak og beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, inddragelse af offentligheden m.v.) (Okt I)
Forslaget vedrører især reglerne om udledning af ammoniak samt om godkendelsespligt i
forbindelse med ændringer eller udvidelser af eksisterende bedrifter herunder vedrørende
gødningsopbevaringsanlæg. Denne del af forslaget udmønter dele af regeringens aftale med
DF om Grøn Vækst samt dele af regeringens aftale med DF og RV om sikkerhed ved gylleopbevaring.
Ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om planlægning m.fl. love (Opfølgning på
Grøn Vækst) (Nov I)
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Forslaget vedrører bl.a. kommunernes planlægning for lokalisering af store husdyrbrug og
biogasanlæg, etablering af ådale, vandløbsvedligeholdelse, vandløbsrestaurering og –
genopretning, pesticidfri beskyttelseszoner omkring almene vandindvindingsanlæg samt
klageadgangen vedrørende vand- og naturplaner. Forslaget skal ses i sammenhæng med en
række ændringer af lovgivningen på fødevareministerens område. Forslaget udmønter dele
af regeringens aftale med DF om Grøn Vækst. Forslaget skal også ses i sammenhæng med
regeringens arbejdsprogram fra februar 2010 Danmark 2020 Viden > vækst > velstand >
velfærd.
Ændring af lov om kemiske stoffer og produkter (Pesticider) (Dec I)
Forslaget vedrører en række EU-regler bl.a. om overgang til Plantebeskyttelsesmiddelforordningen, gennemførelse af direktivet for bæredygtig anvendelse af pesticider og ændringer i forhold til REACH og EU’s klassificeringsforordning.
Ændring af lov om planlægning (Differentieret planlov og ændring af detailhandelsbestemmelser) (Dec II)
Forslaget styrker mulighederne for kommuner i yderområder for at planlægge nye boliger i
tilknytning til byer og landsbyer og udvidelse af virksomheder i tidligere landbrugsbygninger samt planlægge for butikker. Forslaget vedrører tillige en række liberaliseringer af de
eksisterende bestemmelser på detailhandelsområdet, herunder for kommuner i yderområderne. Forslaget følger op på regeringens udspil fra september 2010 ”Danmark i balance i
en global verden.” Forslaget følger også op på regeringens arbejdsprogram fra februar 2010
Danmark 2020 Viden > vækst > velstand > velfærd.
Ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet (Implementering af ballastvandkonventionen og VVM for havbrug) (Jan II)
Lovforslaget gennemfører dele af konventionen om håndtering af ballastvand og sedimenter, som blev vedtaget af den Internationale Maritime Organisation (IMO) i 2004. Konventionen fastlægger bindende regler, der skal minimere risikoen for spredning af invasive
arter til havs. Forslaget gennemfører endvidere VVM-direktivet for havbrug mere end 1
sømil fra land.
Lov om aktindsigt i miljøoplysninger (Feb II)
Forslaget vedrører en samlet gennemskrivning og en række ændringer af den eksisterende
lov på området på baggrund af den nye offentlighedslov.

MINISTEREN FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION
Ændring af udlændingeloven (Forordning om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen og forordning hvad angår bevægelighed for indehavere af
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visum til længerevarende ophold, afskaffelse af garantiordningen i visumsager, m.v.)
(Okt I)
Lovforslaget vedrører de ændringer af udlændingeloven, der følger af forordning om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen og forordning hvad angår
bevægelighed for indehavere af visum til længerevarende ophold. Endvidere vil lovforslaget indebære en afskaffelse af garantiordningen i visumsager.
Ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Behandlingen af sager om uledsagede mindreårige udlændinge) (Okt II)
Forslaget vedrører en samlet revision af udlændingelovens regler om uledsagede mindreårige udlændinge. Forslaget forventes bl.a. at indebære, at der kan gives afslag på opholdstilladelser til uledsagede mindreårige asylansøgere, når der i hjemlandet er passende modtage- og omsorgsfaciliteter, at opholdstilladelser normalt kun kan gives tidsbegrænset til
det fyldte 18 år, og at udlændingemyndighedernes pligt til at eftersøge forældre til uledsagede mindreårige normalt kun gælder, hvis barnet samtykker til eftersøgningen. Forslaget
følger op på regeringens aftale fra marts 2010 med DF om modtagelsesfaciliteter til uledsagede mindreårige asylansøgere. Forslaget følger også op på regeringens arbejdsprogram fra
februar 2010 Danmark 2020 Viden > vækst > velstand > velfærd.
Love om indfødsret meddelelse (Okt II, Apr I)
Ved de to love om indfødsrets meddelelse får et antal udenlandske statsborgere dansk indfødsret.
Ændring af udlændingeloven (Rådets direktiv om fælles standarder og procedurer i
medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold
(udsendelsesdirektivet) m.v.) (Nov I)
Lovforslaget gennemfører Rådets direktiv 2008/115/EF om fælles standarder og procedurer
i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold. Forslaget indebærer bl.a., at udrejsefristen normalt skal fastsættes til 7 dage.
Ændring af udlændingeloven (Gebyr for at indgive ansøgninger og klager på familiesammenførings-, studie- og erhvervsområdet) (Nov I)
Lovforslaget indebærer, at der indføres gebyrer for ansøgninger på familiesammenføringsområdet og på studie- og erhvervsområdet samt klagegebyrer på de nævnte områder. Forslaget indgår i regeringens aftale med DF fra maj 2010 om genopretning af dansk økonomi.
Ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Rådets forordning om ændring af
forordning om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere)
(Nov II)
Lovforslaget vedrører de ændringer af loven, der følger af gennemførelse af Rådets forordning om ændring af forordning om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere. Forordningen betyder, at opholdstilladelser skal forsynes med fotografi
og fingeraftryk.
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Ændring af udlændingeloven (Vækst og misbrug – opfølgning på regeringens udspil
om styrkelse af den internationale rekruttering) (Jan I)
Lovforslaget vedrører gennemførelsen af de udlændingeretlige elementer af regeringens
udspil fra april 2010 om styrkelse af den internationale rekruttering, herunder om udvidelse
af beløbsordningen og green-cardordningen samt forebyggelse af misbrug.
Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration vil give Folketinget redegørelse
om:
Redegørelse om tvangsægteskaber og anden undertrykkelse (Jan II)
Redegørelse om integration og mangfoldighed (Feb I)

MINISTEREN FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI
Ændring af lov om hold af dyr (Okt I)
Forslaget indebærer bl.a., at fødevareministeren bemyndiges til at fastsætte regler om
egenkontrol med batchvis indtransport af slagtesvin til slagterierne af umærkede svin. Forslaget giver endvidere hjemmel til at indføre krav om uddannelse af pelsdyravlere.
Ændring af lov om fødevarer og lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven) (Feb II)
Forslaget vil bl.a. udmønte den brede politiske aftale på fødevareområdet fra juni 2010.
Forslaget vil endvidere ændre Fødevarestyrelsens organisation til en enhedsorganisation.
Forslaget indeholder endelig en ændring af fiskeriloven med henblik på at give hjemmel til
at gebyrfinansiere visse kontrolopgaver som følge af EU-forordning nr. 1005/2008 om
ulovligt fiskeri m.v. samt at indføre obligatorisk digital kommunikation for henvendelser
efter denne forordning.
Lov om randzoner (Feb II)
Lovforslaget skaber hjemmel til at etablere permanente 10 m sprøjte-, gødnings- og dyrkningsfrie randzoner langs alle vandløb og søer svarende til et samlet areal på ca. 50.000 ha.,
herunder for de særlige undtagelser vedrørende energiafgrøder m.v. Forslaget vil også indeholde de nødvendige hjemler for kontrol af randzonerne. Forslaget udmønter dele af regeringens aftale med DF om Grøn Vækst. Forslaget følger også op på regeringens arbejdsprogram fra februar 2010 Danmark 2020 Viden > vækst > velstand > velfærd.

MINISTEREN FOR LIGESTILLING
Ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Dec I)
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Der foreslås en ophævelse af lovens revisionsbestemmelse, da det skønnes, at de gældende
regler virker efter hensigten.
Ministeren for ligestilling vil give Folketinget redegørelse om:
Redegørelse om ligestilling (Feb II)

MINISTEREN FOR NORDISK SAMARBEJDE
Ministeren for nordisk samarbejde vil give Folketinget redegørelse om:
Redegørelse om det nordiske samarbejde (Okt I)

MINISTEREN FOR VIDENSKAB, TEKNOLOGI OG UDVIKLING
Lov om elektroniske kommunikationsnet og –tjenester (Nov I)
Forslaget vedrører dels ændringer som følge af den nyeste EU-regulering på teleområdet og
dels en generel modernisering og fremtidssikring af lovgivningen.
Lov om den statslige varslingstjeneste for internettruslers behandling af personoplysninger (Dec I)
Forslaget giver hjemmel for den statslige varslingstjeneste for internetstruslers (GovCERT –
Government Computer Emergency Response Team) indsamling, behandling og videregivelse
af data, herunder personoplysninger.
Ændring af universitetsloven (Opfølgning på universitetsevalueringen) (Feb II)
Forslaget vedrører især en opfølgning på universitetsevalueringen fra 2009. Det nærmere
indhold af forslaget er p.t. under overvejelse.
Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling vil give Folketinget redegørelse om:
It- og telepolitisk redegørelse 2011 (Mar II)

SKATTEMINISTEREN
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Ændring af toldloven (Kontrol med likvide midler, kontrolanlæg ved landfaste forbindelser til udlandet og hjemmel til anvendelse af kropsscannere i forbindelse med
personeftersyn) (Okt I)
Forslaget vedrører en række ændringer af toldloven med henblik på bekæmpelse af den
grænseoverskridende kriminalitet. Ændringerne indebærer kontrol med likvide midler, som
rejsende medbringer ved ind- eller udrejse af Danmark eller sender med posten eller med
kurér, hjemmel til at der uden udgift for SKAT ved landfaste forbindelser mellem Danmark
og udlandet etableres indretninger til kontrol samt hjemmel til at kunne udføre scanning i
personkontrollen som alternativ til kropsvisitering.
Ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige
andre love (Fremrykning af forhøjelse af lønsumsafgift for finansielle virksomheder,
lønsumsafgiftsfritagelse for undervisning på professionshøjskoler, ændring af regler
om renten ved registreringsafgift ved bl.a. forholdsmæssig betaling i forbindelse med
leasing) (Okt I)
Forslaget vedrører en fremrykning af den forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle
sektor fra Forårspakke 2.0, som blev besluttet i forbindelse med aftalen om Grøn Vækst 2.0
samt en justering af renten af registreringsafgift ved forholdsmæssig betaling i forbindelse
med leasing, som indgik i regeringens aftale med DF fra maj 2010 om genopretning af
dansk økonomi. Forslaget indeholder herudover en fritagelse på området for lønsumsafgift
for visse uddannelsesaktiviteter på professionshøjskoler for videregående uddannelser. Endelig indeholder forslaget en række tekniske justeringer bl.a. som følge af ændret EUlovgivning.
Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen i forbindelse med visse udenlandske forhold (Okt II)
Lovforslaget indebærer, at visse grovere overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen i
en periode straffes med bøde på 60 pct. af det unddragne beløb og ikke som normalt med
fængsel og tillægsbøde, hvis en række betingelser er opfyldt. Forslaget udmønter aftalen fra
maj 2010 mellem regeringen, DF, SF, RV, EL og LA om en midlertidig strafnedsættelsesordning for udeholdt udenlandsk indkomst.
Ændring af skattekontrolloven (It-revision, dataspejling) (Nov I)
Forslaget giver skatteministeren hjemmel til at fastsætte en intern procedure for at tillade itrevision i form af dataspejling uanset persondatalovens beskyttelsesregler.
Ændring af lov om fremgangsmåde ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v., lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love (Effektivisering af inddrivelsen) (Nov II)
Forslaget vedrører en række initiativer, der skal effektivisere inddrivelsesopgaven og forenkle sagsgangene på området.
Ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme (Grundforbedringsfradrag)
Nov II
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Forslaget ændrer reglerne om anmodning om genoptagelse af sager om beregning af grundforbedringsbidrag, således at anmodning om genoptagelse skal være givet inden for bestemte tidsfrister. Endvidere foreslås der fastsat regler for dokumentation.
Ændring af ligningsloven og personskatteloven (Investering i vedvarende energi)
(Nov II)
Forslaget udmønter en aftale mellem regeringen og partierne bag energiaftalen om nye
skatteregler for vedvarende energianlæg.
Ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Indberetning af indtægter fra
sommerhusudlejning kombineret med forhøjet bundfradrag og ophævelse af fradrag
for tobaksudgifter m.v.) (Nov II)
Forslaget indfører en pligt for sommerhusudlejningsbureauerne til årligt at indberette til
SKAT de indtægter, som sommerhusudlejere opnår gennem udlejningen kombineret med
en forhøjelse af bundfradraget til 20.000 for disse udlejere. Forslaget ophæver virksomheders fradragsret for udgifter for alle former for tobaksvarer til personalegoder, repræsentation og reklame.
Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) (Nov II)
Forslaget indfører en afgift på mættet fedt i kød, mejeriprodukter, olier og fedtstoffer. Forslaget udmønter et element i aftalen om Forårspakke 2.0 mellem regeringen og DF.
Ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre
love (Opfølgning på harmoniseringen af selskabers aktieafkastbeskatning m.v.) (Nov
II)
Der er tale om justeringer og præciseringer af lovgivningen i lyset af de praktiske erfaringer
med loven, der er en del af udmøntningen af aftalen mellem regeringen og DF om Forårspakke 2.0. Forslaget indeholder derudover bl.a. en række mindre justeringer af selskabsskattereglerne i lyset af de praktiske erfaringer med lovgivningen på området.
Lov for Grønland om visse spil (Nov II)
Forslaget fastlægger reglerne for udbud af lotterier, væddemål og spil i et online kasino i
Grønland samt afgiftsniveau og betalingsregler. Forslaget skal ses i sammenhæng med
Grønlands Selvstyres beslutninger om opbygningen af spillemarkedet i Grønland.
Ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven (Justering
af pensionsafkastbeskatningen m.v.) (Nov II)
Forslaget indebærer bl.a., at det gøres mere enkelt at flytte ratepensioner under udbetaling,
ligesom der gives mulighed for at forlænge udbetalingsperioden for ratepensioner under
udbetaling. Forslaget vil også indeholde tekniske justeringer af den nye pensionsafkastbeskatningslov fra 2007 på baggrund af pensionsinstitutternes arbejde med at implementere
ændringer i systemer m.v.
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Ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)
(Nov II)
Forslaget vedrører en nedsættelse af bundskatten i 2011 med 0,03 pct.-enheder. Forslaget
følger op på aftalen om kommunernes økonomi for 2011, hvoraf det fremgår, at kommuneskatterne kan stige med 300 mio. kr. i 2011, og at regeringen vil foretage en modgående
lettelse af statsskatten, så skattestoppet overholdes.
Ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto og kildeskatteloven (Forbedring af etablerings- og iværksætterkontoordningerne) (Dec I)
Forslaget vedrører en række forbedringer af etablerings- og iværksætterkontoordningerne.
Det foreslås bl.a. at nedsætte den såkaldte etableringsgrænse og at udvide etablerings- og
iværksætterkontomidlernes anvendelsesområde. Der foreslås også en justering af etablerings- og iværksætterkontolovens fraflytningsregler. Forslaget udmønter et element i aftalen om finansloven for 2010.
Ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler (Omlægning af afgiften på plantebeskyttelsesmidler til mængdeafgift differentieret efter sundheds- og miljøkriterier og
forenkling af afgiften på biocider) (Dec I)
Forslaget indebærer, at afgiften af pesticider omlægges fra en værdiafgift til en mængdeafgift. Afgiften differentieres på basis af stoffernes skadelighed for sundhed, miljø m.v. Afgiften på biocider forenkles. Forslaget udmønter dele af regeringens aftale med DF om
Grøn Vækst. Forslaget følger også op på regeringens arbejdsprogram fra februar 2010
Danmark 2020 Viden > vækst > velstand > velfærd.
Ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love (Mere effektiv selskabsbeskatning og justering af indkomstopgørelsen i faste driftssteder) (Jan II)
Forslaget vedrører opfølgningen på regeringens handlingsplan fra juli 2010 for beskatning
af multinationale selskaber. Det nærmere indhold af denne del af lovforslaget er under
overvejelse og vil blive drøftet med de politiske partier i løbet af efteråret. Forslaget justerer endvidere reglerne for indkomstopgørelsen i såkaldte faste driftssteder på baggrund af
den ændring af artikel 7 i OECD’s modeloverenskomst, som er gennemført i forbindelse
med opdateringen af overenskomsten i 2010.
Ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love (Tilpasning til digital
tinglysning, forenkling af afgiftsberegning, afgiftsfritagelse for udlejning af luftfartøjer og godtgørelse i forbindelse med nedsat ejendomsværdi m.v.) (Jan II)
Forslaget tilpasser bl.a. visse regler i tinglysningsafgiftsloven til reglerne for digital tinglysning. Der foreslås endvidere en række forenklinger af afgiftsloven. Reglerne for afgift af
registrering af fly ændres, så det fremover vil være muligt at udleje et fly i op til 9 måneder,
uden at dette medfører krav om fornyet betaling af afgift. Endelig indføres der mulighed for
godtgørelse af tinglysningsafgift under visse betingelser i forbindelse med nedsættelse af
ejendomsværdi
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Lov om afgift af skadesforsikringer (skadeforsikringsafgiftsloven) (Jan II)
Forslaget erstatter og moderniserer principperne i stempelafgiftsloven. Der foreslås bl.a.
nye regler, som forenkler afgiften og ændrer den fra en dokumentafgift til en afgift på skadesforsikringer.
Ændring af skatteforvaltningsloven og skattekontrolloven (Forenklet sagsafslutning
og indberetning om aktieløn) (Jan II)
Forslaget giver skatteministeren hjemmel til at fravige krav i skatteforvaltningsloven og
forvaltningsloven for typer af afgørelser, bl.a. hvor der er enighed mellem skatteyderen og
SKAT om sagens resultat. Forslaget indfører endvidere en pligt for selskaber til indberetning af aktielønaftaler.
Ændring af registreringsafgiftsloven, vægtafgiftsloven og lov om brændstofforbrug
for visse personbiler (Justering af Euro NCAP-lempelsen og andre konsekvensændringer samt afgiftsfritagelse for brint- og elbiler) (Feb II)
Forslaget indebærer, at der for nye personbiler med 5 Euro NCAP-stjerner efter de kriterier,
der anvendes i dag, kan fradrages samme beløb som for biler, hvor stjernerne blev tildelt
efter de tidligere kriterier. Forslaget indebærer tillige en forlængelse af afgiftsfritagelsen for
brint-og elbiler fra udgangen af 2012 til udgangen af 2015. Forlængelsen af fritagelserne
gælder såvel registreringsafgift, vægtafgift og brændstofforbrugsafgift. Forslaget følger op
på regeringens arbejdsprogram fra februar 2010 Danmark 2020 Viden > vækst > velstand >
velfærd.
Ændring af en række afgiftslove på energiområdet (Feb II)
Forslaget udmønter ændringer i afgifterne vedrørende energi som opfølgning på aftalen om
Grøn Vækst (affaldsenergi) samt aftalen mellem regeringen og DF om serviceeftersyn af
Forårspakke 2.0 (afgifter af erhvervenes energiforbrug til proces). Forslaget indebærer endvidere, at der skal betales afgift af elektricitet forbrugt til opladning af batterier, der udleveres fra virksomheden.

SOCIALMINISTEREN
Ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste og
nedsættelse af tilskuddet til høreapparater) (Okt I)
Forslaget indebærer, at der indføres et loft over hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste
til forældre, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Forslaget betyder endvidere, at tilskuddet til privat udleverede høreapparater nedsættes med 10
pct. og samtidig fastfryses i tre år. Forslaget indgår i regeringens aftale med DF fra maj
2010 om genopretning af dansk økonomi.
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Ændring af lov om social service (Alarm- og pejlesystemer over for børn og unge med
nedsat psykisk funktionsevne) (Okt II)
Forslaget indebærer, at der under visse betingelser gives mulighed for at anvende alarm- og
pejlesystemer over for børn og unge med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne,
der er anbragt uden for hjemmet.
Folketingsbeslutning om placering af opgaven med at fremme, beskytte og overvåge
gennemførelsen af FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap (Okt
II)
Forslaget indebærer, at Folketinget meddeler sit samtykke til, at opgaven med at fremme,
beskytte og overvåge gennemførelsen af FN’s konvention om rettigheder for personer med
handicap placeres i Institut for Menneskerettigheder. Forslaget indebærer samtidig, at Center for Ligebehandling af Handicappede nedlægges.
Ændring af lov om almene boliger m.v. (Byggeskadefondsdækning af renoveringer i
alment byggeri) (Nov I)
Forslaget indebærer, at renoveringsarbejder i den almene boligsektor dækkes af Byggeskadefonden. Udover dækning af byggeskader skal fonden gennemføre eftersyn efter 1 år og 5
år samt formidle byggetekniske erfaringer. Herved sikres, at skader bliver udbedret, samt at
der i tide bliver skredet ind overfor eventuelle byggeskader.
Ændring af lov om social service og lov om almene boliger (Revision af reglerne om
rammeaftaler) (Nov II)
Formålet med forslaget er at sikre, at rammeaftalerne mellem kommunerne og regionerne
på det sociale område og det almene ældreboligområde i højere grad bliver et redskab til at
styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi. Forslaget indebærer bl.a., at rammeaftalerne forenkles, og at koordineringen af aftalerne flyttes fra regionerne til kommunerne.
Forslaget skal samtidig understøtte kommunerne i rollen som købere af pladser i sociale
tilbud og almene ældreboliger. Forslaget indgår i aftalen om kommunernes økonomi for
2011.
Ændring af lov om almene boliger (Salg af almene boliger) (Nov II)
Forslaget vedrører den fremtidige ordning vedrørende salg af almene boliger.
Ændring af lov om almene boliger m.v. (Den almene boligsektors midler) (Nov II)
Forslaget vedrører rammerne for den fortsatte regulering af anvendelsen af Landsbyggefondens midler til nybyggeri, renovering af den eksisterende ejendomsmasse samt til den
sociale og forebyggende indsats.
Ændring af lov om social service (Begrænsning af kommunernes adgang til at lave
besøgsrestriktioner) (Jan II)
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Forslaget vil regulere kommunernes adgang til at lave besøgsrestriktioner i forhold til indsatsen efter serviceloven m.v.
Lovgivning vedrørende ghettostrategi (Jan II)
Regeringen vil fremlægge en samlet strategi på ghettoområdet, jf. regeringens arbejdsprogram fra februar 2010 Danmark 2020 Viden > vækst > velstand > velfærd. Der kan på denne baggrund blive tale om at fremsætte lovforslag på området, herunder også på andre ministerområder. Det forventes, at hoveddelen af Socialministeriets forslag vedrørende ghettostrategi vil indgå i ovennævnte forslag om den almene boligsektors midler.
Ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene
(Reduktion af energiforbruget i private udlejningsejendomme) (Feb I)
Forslaget vedrører incitamenter til at reducere energiforbruget i private udlejningsejendomme.

TRANSPORTMINISTEREN
Lov om anlæg af Slagelse Omfartsvej, 2. etape (Okt I)
Lovforslaget vil indeholde en bemyndigelse til transportministeren til at anlægge 2. etape af
Slagelse Omfartsvej syd om Slagelse. Forslaget udmønter dele af aftalen om bedre veje
m.v. fra december 2009 mellem regeringen, S, DF, SF og LA.
Lov om udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Køge (Okt I)
Lovforslaget vil indeholde en bemyndigelse til transportministeren til at udbygge Køge
Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Køge fra 6 til 8 spor. Forslaget udmønter dele af
aftalen om bedre veje m.v. fra december 2009 mellem regeringen, S, DF, SF og LA.
Lov om udbygning af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen
(Okt I)
Lovforslaget vil indeholde en bemyndigelse til transportministeren til at udbygge Motorring 4 mellem Taastrup og Fredrikssundsmotorvejen fra 4 til 6 spor. Forslaget udmønter
dele af aftalen om bedre veje m.v. fra december 2009 mellem regeringen, S, DF, SF og LA.
Ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik m.v.) (Okt II)
Lovforslaget indebærer bl.a., at reguleringen af visse tilladelser, der i dag administreres
efter busloven, flyttes til taxiloven. Det drejer sig om de såkaldte EP-tilladelser (EP henviser til erhvervsmæssig persontransport). Ændringen er begrundet i ønsket om i højere grad
at skabe konkurrencemæssig ligestilling mellem kørsel udført på grundlag af EP-tilladelser
og taxikørsel.
Postlov (Okt II)
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Lovforslaget gennemfører direktiv 2008/6/EF med henblik på fuld realisering af det indre
marked for posttjenester i Fællesskabet. Forslaget vil bl.a. fastsætte de nærmere retningslinjer for befordringspligtens udformning samt pligter og rettigheder for konkurrerende
virksomheder til den befordringspligtige virksomhed (Post Danmark A/S). Forslaget udmønter aftalen om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked fra maj 2010
mellem regeringen, S, DF og RV.
Lov om private fællesveje (Nov II)
Lovforslaget omfatter en ny samlet lov om private fællesveje. Der er tale om en modernisering af den eksisterende lov fra begyndelsen af 1970’erne.
Ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Offentliggørelse af tilsynsresultater og bortfald af tilladelser) (Nov II)
Lovforslaget giver hjemmel til at offentliggøre Trafikstyrelsens tilsynsresultater med synsog omsynsvirksomheder på styrelsens hjemmeside. Forslaget indebærer endvidere, at der
ikke sker automatisk bortfald af tilladelse til at foretage syn eller omsyn ved konstateret
gæld på over 100.000 kr. til det offentlige hos virksomheden, virksomhedens ejer, den tekniske ansvarlige eller medlemmer af bestyrelsen eller direktionen.
Ændring af lov om offentlige veje (Valgplakater på vejareal) (Dec I)
Lovforslaget indebærer, at der fastsættes ensartede regler for ophængning af valgplakater
på vejareal i forbindelse med folketingsvalg, kommunale og regionale valg, valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemninger. Lovforslaget vil betyde, at der ikke længere skal ansøges om tilladelser til ophængning af valgplakater.
Lov om anlæg af nordlig omfartsvej ved Næstved (Feb II)
Lovforslaget vil indeholde en bemyndigelse til transportministeren til at anlægge en nordlig
omfartsvej ved Næstved. Forslaget udmønter dele af aftalen om bedre veje m.v. fra december 2009 mellem regeringen, S, DF, SF og LA.
Ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel (Adgangskrav til vejtransporterhvervet, universaltilladelse m.v.) (Feb II)
Lovforslaget vedrører ændringer som følge af EU-forordning nr. 1071/2009 om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet. Forslaget vedrører endvidere en
række forenklinger på baggrund af arbejdet i en nedsat regelforenklingsgruppe. Endelig
indeholder forslaget en række tekniske justeringer.
Ændring af lov om luftfart (Strafansvar for overtrædelse af EU-regler, regulering af
erstatningsbeløb, påbud og forbud til sikring af luftfarten og forebyggelse af fare,
hjemmel for kommunalt ejerskab og drift af lufthavne m.v.) (Feb II)
Der er tale om en række justeringer af lovgivningen om luftfart.
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Ændring af lov om trafikselskaber (Ændringer som følge af evaluering af loven)
(Feb II)
Der gennemføres frem til efteråret 2010 en evaluering af lov om trafikselskaber. Der forventes på denne baggrund fremsat forslag til en række præciseringer og justeringer af loven.
Ændring af færdselsloven (Undtagelse fra kundgørelse i Lovtidende) (Feb II)
Lovforslaget indeholder en bemyndigelse til transportministeren til at undtage bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr fra kundgørelse i Lovtidende.

UDENRIGSMINISTEREN
Folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af Protokol om ændring af Protokollen om overgangsbestemmelser, der er knyttet til Traktaten om Den Europæiske Union, til Traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde og Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (Okt I)
Folketingsbeslutning om tiltrædelse af Stabiliserings- og Associeringsaftale mellem
De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken
Serbien på den anden side (Nov II)
Ændring af lov om inspektioner, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben (Jan II)
Forslaget vedrører en opdatering af den eksisterende lov fra juni 1995 med senere ændringer.
Udenrigsministeren vil give Folketinget redegørelse om:
Redegørelse for Østersøsamarbejdet under litauisk formandskab (Okt I)
Redegørelse om Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (Mar I)
Redegørelse om Europarådets virksomhed og Danmarks deltagelse heri (Maj I)
Redegørelse om indsatsen mod terrorisme (Maj II)

UNDERVISNINGSMINISTEREN
Lov om ophævelse af lov om bonus til elever i ungdomsuddannelse med lønnet praktik (Afskaffelse af bonus til elever i ungdomsuddannelse med lønnet praktik) (Okt I)
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Lovforslaget ophæver lov om bonus til elever i ungdomsuddannelse med lønnet praktik.
Elever i ungdomsuddannelse med lønnet praktik kan herefter ikke optjene bonus efter den
31. december 2010. Forslaget indgår i regeringens aftale med DF fra maj 2010 om genopretning af dansk økonomi.
Ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion (Pris- og lønregulering af arbejdsgiverbidrag til VEU-godtgørelse m.v.) (Okt I)
Lovforslaget indfører regulering for pris- og lønudviklingen af arbejdsgivernes årlige bidrag pr. fuldtidsbeskæftiget til Arbejdsgivernes Elevrefusion til hel eller delvis finansiering
af godtgørelse vedrørende deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEUgodtgørelse). Forslaget indgår i regeringens aftale med DF fra maj 2010 om genopretning
af dansk økonomi.
Ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere
forberedelseseksamen (hf-kurser) og lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. (Ændring af deltagerbetalingen på almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser m.v.) (Okt I)
Forslaget indebærer, at deltagerbetalingen hæves på en række almene voksen- og efteruddannelseskurser med undtagelse af kernefag, og at personer med videregående uddannelser
skal betale fuld pris for kurserne. Forslaget indgår i regeringens aftale med DF fra maj
2010 om genopretning af dansk økonomi.
Ændring af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser og lov om folkeskolen
(Behandling af klager over bedømmelse af prøven i teoretisk pædagogikum, anerkendelse af udenlandske lærerkvalifikationer og afskæring af klageadgang) (Okt II)
Forslaget skaber hjemmel til, at klage over prøven i teoretisk pædagogikum kan føre til en
lavere karakter. Forslaget lovfæster desuden praksis med hensyn til anerkendelse af udenlandske lærerkvalifikationer. Endelig skabes der hjemmel til at afskære klager til Undervisningsministeriet over afgørelser truffet af Styrelsen for International Uddannelse.
Ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse af perioden
med statens voksenuddannelsesstøtte og afskaffelse af muligheden for genoptjening til
uddannelse på videregående niveau, nedsættelse af støttesatsen på både alment og
videregående niveau m.v.) (Okt II)
Forslaget indebærer, at satsen for statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) nedsættes med
20 pct., og at støtteperioden for SVU til videregående uddannelse forkortes fra 52 til 40
uger. Desuden fjernes retten til løbende genoptjening af retten til SVU på videregående
niveau. Forslaget indgår i regeringens aftale med DF fra maj 2010 om genopretning af
dansk økonomi.
Ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og
lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. (Har-
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monisering af satser for befordringsrabat m.v. og indførelse af godtgørelse efter en
kilometersats til studerende ved videregående uddannelser) (Okt II)
Forslaget vedrører en harmonisering af satserne for befordringsrabat for henholdsvis uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og studerende ved videregående uddannelser. Forslaget indgår i regeringens aftale med DF fra maj 2010 om genopretning af dansk
økonomi.
Ændring af lov om produktionsskoler (Ændring af optagelseskriterier og skoleydelse)
(Nov I)
Forslaget indebærer, at optagelseskriterierne for produktionsskolerne ændres, således at en
elev ikke kan optages på en produktionsskole, alene fordi eleven har afbrudt en ungdomsuddannelse. Det foreslås desuden, at der foretages en harmonisering af produktionsskoleydelsen med SU for hjemmeboende over 18 år.
Lov om institutioner for almene og erhvervsrettede ungdoms- og voksenuddannelser
(Nov II)
Forslaget er en opfølgning på regeringens udspil fra september 2010 ”Danmark i balance i
en global verden” med henblik på at fjerne barrierer for samarbejde mellem ungdoms- og
voksenuddannelsesinstitutioner, herunder ved fusioner eller campusser. Forslaget er endvidere en opfølgning af rapporten ”Selvejende institutioner – styring, regulering og effektivitet” fra april 2009.
Ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (Nov II)
Forslaget vedrører især opfølgning på rapporten ”Selvejende institutioner – styring, regulering og effektivitet” fra april 2009 samt konsekvensændringer af forskellige love som følge
af ovenstående lov om institutioner for almene og erhvervsrettede ungdoms- og voksenuddannelser.
Ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og lov om erhvervsuddannelser
(Nov II)
Forslaget vedrører den videre indsats på praktikpladsområdet. Forslaget følger op på regeringens aftale fra november 2009 med S, DF og RV om forstærket indsats for flere praktikpladser samt regeringens arbejdsprogram fra februar 2010 Danmark 2020 Viden > vækst >
velstand > velfærd.
Ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Dec I)
Forslaget vedrører justering af SU-systemet med henblik på at tilskynde de studerende til at
færdiggøre deres uddannelser tidligere, jf. regeringens arbejdsprogram fra februar 2010
Danmark 2020 Viden > vækst > velstand > velfærd.
Ændring af lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (Jan II)
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Forslaget har til formål at modvirke utilsigtet brug af godtgørelsesordningen og at fjerne
nogle uhensigtsmæssigheder, som har vist sig i forbindelse med den igangværende digitalisering af godtgørelsesordningen.
Ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (Opfølgning på
lovovervågning i forbindelse med anerkendelse af realkompetence på voksen- og efteruddannelsesområdet) (Feb I)
Forslaget vil indeholde eventuelle lovgivningsmæssige konsekvenser af en iværksat lovovervågning på området. Det forventes p.t., at forslaget alene vil indebære en ophævelse af
lovens revisionsbestemmelse.
Ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (Ændring af
formål m.v.) (Feb II)
Forslaget vedrører især en udvidet formålsbestemmelse samt en række præciseringer i tilskudsreglerne. Forslaget følger op på arbejdet i regeringens Folkeoplysningsudvalg.
Ændring af lov om folkeskolen (Feb II)
Forslaget vedrører bl.a. opfølgning på 360-graders-eftersynet af folkeskolen, herunder regeringens læseløfte, jf. regeringens arbejdsprogram fra februar 2010 Danmark 2020 Viden >
vækst > velstand > velfærd. Forslaget følger også op på kommuneaftalen for 2011 vedrørende specialundervisning.

ØKONOMI- og ERHVERVSMINISTEREN
Ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og lov
om visse forbrugeraftaler (Gennemførelse af e-pengedirektivet m.v.) (Okt I)
Forlaget har til formål at gennemføre det nye e-pengedirektiv om adgang til at optage og
udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed
og dermed udvikle markedet for elektroniske penge.
Ændring af lov om maritime uddannelser (Regler for uddannelsesinstitutioner og
økonomiske forhold m.v.) (Okt I)
Forslaget justerer reglerne for bevillinger og regnskabs- og revisionsforhold. Der sker endvidere en række mindre tilpasninger af lovens bestemmelser om institutionerne, deres vedtægter, bestyrelsens sammensætning m.v. Forslaget følger op på et tværministerielt arbejde
fra april 2009 om ”Selvejende institutioner – styring, regulering og effektivitet.”
Lov om beskikkede bygningssagkyndige (Oprettelse af samlet disciplinær- og klagenævn for huseftersynsordningen) (Okt II)
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Formålet med forslaget er at oprette et samlet disciplinær- og klagenævn for huseftersynsordningen med henblik på at sikre større ensartethed og sammenhæng mellem behandlingen af disciplinærsager og forbrugerklager og dermed øge forbrugerbeskyttelsen og
medvirke til at forbedre kvaliteten af tilstandsrapporterne. Forslaget vil endvidere indebære, at hvervet som bygningssagkyndig administrativt forenkles og effektiviseres ved udskillelse i en ny lov. Forslaget skal ses i sammenhæng med justitsministerens forslag om ændring af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom.
Ændring af lov om varmeforsyning, lov om vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse og lov om jordforurening (Hjemmel til implementering af DIADEM)
(Okt II)
Forslaget skaber hjemmel til, at kommunerne registrerer og ajourfører oplysninger vedrørende miljøsager og varmeplaner på en given ejendom i digitale registre. Oplysningerne
kan herefter videreformidles digitalt sammen med øvrige offentlige oplysninger, som skal
oplyses i forbindelse med en ejendomshandel.
Ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod
hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om værdipapirhandel m.v.
møntloven og forskellige andre love (Certificering, aflønningspolitik, oplysningsforpligtelse for udstedere af værdipapirhandler, offentliggørelse i hvidvaskloven, administrative bøder, clearing og afvikling af betalinger og indløsning af mønter m.v.)
(Nov I)
Der er tale om en række forskellige ændringer af den finansielle lovgivning. Forslaget indebærer, at der indføres en certificeringsordning for rådgivere i pengeinstitutter og investeringsselskaber. Forslaget gennemfører også aftalen mellem regeringen og S, DF, SF, RV og
LA fra august 2010 om forsvarlig aflønningspolitik i den finansielle sektor. Der indføres
også en ny oplysningsforpligtelse for udstedere af værdipapirer til at offentliggøre intern
viden. Forslaget indebærer også, at afgørelser truffet i henhold til hvidvaskloven skal kunne offentliggøres, og at almennyttige organisationer, der sender bidrag til udlandet, vil blive
omfattet af hvidvaskloven. Forslaget giver endvidere Finanstilsynet adgang til i et vist
nærmere bestemt omfang at udstede administrative bøder. Forslaget præciserer de regler,
der regulerer clearing og afvikling af betalinger mellem forskellige betalingssystemer med
henblik på at samordne bestemmelserne i lyset af den øgede internationalisering på området for betalinger og værdipapirer. Endelig foreslås en ændring af møntloven således, at der
fastsættes nærmere regler for, hvornår statens kasser og Danmarks nationalbank er forpligtet til at ombytte mønter, der er meget slidte eller beskadigede.
Ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber (Lettelse af reglerne om fusion og
spaltning af selskaber) (Nov I)
Forslaget gennemfører EU-direktiv 2009/109/EF, der har til formål at gøre det lettere for
kapitalselskaber at fusionere og spalte. Forslaget indeholder endvidere en række præciseringer af selskabsskatteloven.
Ændring af næringsloven (Liberalisering af forretningssted) (Dec I)

35
Forslaget indebærer en liberalisering af næringsloven, således at en række populære arrangementer, som allerede i dag i et vist omfang finder sted, kan foregå inden for næringslovens rammer, herunder lagersalg og salg fra såkaldte ”home-parties”.
Ændring af søloven, lov om sikkerhed til søs og sømandsloven (Forsikring for søretlige krav, gennemførelse af konventionen om arbejdsforhold i fiskerisektoren) (Dec II)
Forslaget har især til formål at skabe hjemme til at gennemføre to EU-direktiver om henholdsvis rederes pligt til at tegne ansvarsforsikringer (2009/20/EF) og havnestatskontrol
(2009/16/EF). Forslaget skaber endvidere grundlag for dansk ratifikation af ILOkonventionen om arbejdsforhold i fiskerisektoren.
Lov om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs og om ændring af lov om sikkerhed
til søs og søloven (Den Maritime Havarikommission) (Dec II)
Forslaget gennemfører EU-direktiv 2009/18/EF om de grundlæggende principper for undersøgelser af ulykker i søtransportsektoren. Forslaget adskiller søulykkesopklaringsenheden fra Søfartsstyrelsen således, at enhedens uafhængighed sikres i overensstemmelse med
direktivets krav.
Ændring af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om finansiel virksomhed og lov om erhvervsdrivende fonde (Styrket tilsyn med virksomheder og krav til
ledelsen af sparekassefonde og erhvervsdrivende fonde) (Jan I)
Ændringerne af lov om finansiel virksomhed har til formål at reducere risikoen for interessekonflikter og misbrug af dominerende indflydelse i sparekassefonde. Det overvejes endvidere at præcisere en række af erhvervsfondslovens bestemmelser bl.a. for så vidt angår
fondsbestyrelsens sammensætning, uafhængighed samt sikring af tilstrækkeligt kapitalberedskab. Endvidere ses der nærmere på muligheden for at indføre et offentligt tilsyn med
foreninger af særlig samfundsmæssig interesse.
Ændring af lov om markedsføring og ophævelse af lov om Forbrugerforum (Rabatkuponer, lodtrækning, præmiekonkurrencer og videreførelse af Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsens testhjemmel i markedsføringsloven) (Jan I)
Forslaget indebærer på baggrund af EU-domme, at bestemmelserne i markedsføringsloven
om rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer ophæves. Der foreslås i stedet en ny bestemmelse, der skal sikre, at forbrugerne får mulighed for at gennemskue tilbud ved brug af
salgsfremmede foranstaltninger. Forslaget indebærer derudover, at lov om Forbrugerforum
ophæves, og at hjemlen i denne lov til, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan foretage
tests m.v., videreføres i markedsføringsloven.
Ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige) (Jan II)
Forslaget skaber hjemmel til at gøre relevant skriftlig kommunikation mellem virksomheder og Økonomi- og Erhvervsministeriet samt andre ministerier obligatorisk digital. Forslaget udmønter dele af regeringens e2012-målsætning om fuld digital kommunikation
mellem myndigheder og virksomheder inden udgangen af 2012. Forslaget vil bl.a. indebæ-
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re ændring af årsregnskabsloven, så det bliver obligatorisk for virksomheder omfattet af
regnskabsklasse B og C at indsende årsrapporter digitalt.
Ændring af lov om investeringsforeninger m.v. (Revision af lovgivningen vedrørende
kollektive investeringsforeninger) (Jan II)
Lovforslaget har især til formål at gennemføre direktiv 2009/65/EF om samordning af love
og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer
samt at gennemføre en generel revision af lovgivningen vedrørende kollektive investeringsinstitutter. Forslaget indeholder endvidere en række konsekvensændringer af lov om finansiel virksomhed og andre finansielle love.
Økonomi- og erhvervsministeren vil give Folketinget redegørelse om:
Redegørelse om erhvervsstøtte 2011 (Mar II)
Redegørelse om erhvervslivet og reguleringen 2009/2010 (Maj II)
Regionalpolitisk vækstredegørelse 2010 (Maj II)
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