
 

 

 

 

 

 

 

 

Forventede fremsættelser af lovforslag mv. frem til vinterferien 
 

 

Beskæftigelsesministeren 

 

Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag (Jan II) 
 
Lovforslaget har til formål at sikre, at store bededag fra og med 2024 anses som en al-
mindelig arbejdsdag. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Ansvar for 
Danmark” fra december 2022.  
 

Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge og for-

skellige andre love (Mere målrettede tilbud, udvidet mulighed for samtaler over 

video eller telefon, forenkling af opfølgning i skærpet tilsyn m.v.) (Jan II) 
 
Lovforslaget har til formål at understøtte en omlægning af en del af beskæftigelsesind-
satsen, der i dag gives som øvrig vejledning og opkvalificering, i retning af ordinære løn-
timer, ordinær uddannelse og virksomhedsrettede tilbud samt at reducere administratio-
nen i jobcentrene. Endvidere har lovforslaget til formål inden for de første seks måne-
ders ledighed at give den ledige mulighed for at vælge, om samtaler skal afholdes ved 
personligt fremmøde, telefonisk eller ved personligt digitalt fremmøde (video). Lov-
forslaget er en opfølgning på anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen 
mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Enhedsli-
sten, Dansk Folkeparti og Bent Bøgsted på vegne af arbejdsfællesskabet af løsgængere 
fra juni 2022. 
 

Ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæfti-

gelse m.v., lov om arbejdsmiljø, lov om erhvervsuddannelser (Udmøntning af 

trepartsaftale om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser 

vedrørende en tydeliggørelse af arbejdsgivers ansvar, præcisering af principper 

for udmåling af godtgørelse, tydeliggørelse af de ansattes og arbejdslederens 

pligter samt bedre retsstilling for elever og lærlinge, der har været udsat for sek-

suel chikane m.v., samt forlængelse af hjemmel til smiley-ordningen) (Feb I) 
 
Lovforslaget har for det første til formål at sikre et klart regelgrundlag i sager om seksuel 
chikane, højere godtgørelse i grove sager samt en bedre retsstilling for elever og lærlinge, 

København, den 17. januar 2023 
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der har været udsat for seksuel chikane. Denne del af lovforslaget udmønter trepartsaf-
talen om at modgå seksuel chikane på arbejdspladser fra marts 2022 og er en genfrem-
sættelse af L 24, folketingsåret 2022-23 (1. samling). Lovforslaget har desuden til formål 
at skabe hjemmel til at forlænge Arbejdstilsynets smiley-ordning, idet hjemlen hertil op-
hører den 1. april 2023.   

 
 

Børne- og undervisningsministeren 
 

Ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen 

voksenuddannelse m.v. (Afstandszoner i skoleåret 2023/24) (Jan II)  
 
Med lovforslaget foreslås den ved lov nr. 880 af 21. juni 2022 etablerede elevfordelings-
model justeret, således at alle zoner er afstandszoner, og at alle ansøgere til de gymnasiale 
ungdomsuddannelser dermed fordeles efter reglerne for fordeling i afstandszoner. Der 
er tale om en midlertidig ordning, som kun gælder for fordeling af ansøgere til skoleåret 
2023/24. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Ansvar for Danmark” 
fra december 2022. 
 

Ændring af lov om erhvervsuddannelser (Permanentgørelse af Team Danmark 

ordning) (Jan II) 
 
Lovforslaget har til formål at permanentgøre Team Danmark ordningen, hvorefter eli-
tesportsudøvere kan gennemføre erhvervsuddannelser på særlige fleksible vilkår. Lov-
forslaget vil bl.a. medføre, at henholdsvis elevens eller lærlingens tid i grundforløbet og 
hovedforløbet kan udstrækkes med op til 50 pct. og give mulighed for skoleoplæring i 
perioder med særlig meget sportsudøvelse. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om 
permanentgørelse af forsøgsordningen om særlige vilkår for elitesportsudøvere på er-
hvervsuddannelserne mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Venstre, 
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folke-
parti, og Liberal Alliance fra maj 2021. Lovforslaget er en genfremsættelse af L 30, fol-
ketingsåret 2022-23 (1. samling). 

 

Ændring af lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private 

grundskoler m.v., lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse (Ud-

skydelse af revisionsbestemmelse) (Jan II) 
 
Lovforslaget har til formål at ændre revisionsbestemmelsen i lovens § 6, således at revi-
sionen af reglerne om obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder og styrket for-
ældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck m.v. udskydes til folketings-
året 2023-24, da revisionen skal bygge på evalueringer af loven, som ikke vil være gen-
nemført i så god tid, at det vil være muligt at nå både forhandlinger og lovproces i fol-
ketingsåret 2022-23.  
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Ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og lov om erhvervsud-

dannelser (Indførelse af refusion af arbejdsgiveres udgifter til pensionsbidrag, 

justering af fleksibelt uddannelsesbidrag og aktivitetsafhængigt VEU-bidrag for 

2023 m.v.) (Feb I) 
 
Lovforslaget har til formål at foretage den årlige justering af det fleksible uddannelsesbi-
drag og det aktivitetsafhængige VEU-bidrag (for 2023). Lovforslaget indeholder desuden 
forslag til refusion for arbejdsgiveres udgifter til pensionsbidrag for elever og lærlinge 
samt inkorporering af en tekstanmærkning om lærepladstaxametertilskud til skoler. Lov-
forslaget er en delvis genfremsættelse af L 29, folketingsåret 2022-23 (1. samling). 
 

Ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen 

voksenuddannelse m.v. og lov om ændring af lov om institutioner for almen-

gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutio-

ner for erhvervsrettet uddannelse (Etablering af mulighed for organisatorisk 

adskillelse af Europaskolen fra Sankt Annæ Gymnasium og mulighed for fast-

læggelse af kapacitetsloft på Europaskolen m.v.) (Feb I) 
 
Lovforslaget har til formål at etablere mulighed for, at Københavns Kommune kan vælge 
at udskille Europaskolen fra Sankt Annæ Gymnasium som en særskilt kommunal insti-
tution og etablere mulighed for, at der kan fastlægges et kapacitetsloft på Europaskolens 
sidste tre klassetrin. Lovforslaget forventes at være en genfremsættelse af L 27, folke-
tingsåret 2022-23 (1. samling). 
 
 

Erhvervsministeren 
 

Lov om adgang til anlæggelse af gruppesøgsmål til beskyttelse af forbrugernes 

kollektive interesser (Jan II) 
 
Formålet med lovforslaget er at bidrage til, at der på EU-plan og på nationalt plan findes 
en effektiv og virkningsfuld processuel ordning for anlæggelse af gruppesøgsmål om på-
bud, forbud og genopretning, der er tilgængelig for forbrugere i alle medlemsstater. Lov-
forslaget gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2020/1828/EU om ad-
gang til anlæggelse af gruppesøgsmål til beskyttelse af forbrugernes kollektive interesser. 
Lovforslaget er en genfremsættelse af L 15, folketingsåret 2022-23 (1. samling). 
 

Ændring af selskabsloven m.fl. (Implementering af mobilitetsdirektivet m.v.) 

(Jan II) 
 
Lovforslaget har til formål at implementere EU’s mobilitetsdirektiv som medfører æn-
dringer i de gældende bestemmelser i selskabsloven om grænseoverskridende flytninger 
af hjemsted (omdannelser), fusioner og spaltninger. Derudover indeholder forslaget en 
mindre ændring på patentområdet, hvor der indsættes en safety-net bestemmelse som 
følge af implementering af patentreformen. Yderligere indeholder forslaget en ændring 
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af territorialbestemmelsen i lov om sikkerhed til søs, så de dele, der vedrører farvands-
afmærkning og navigationssystemer, kan sættes i kraft for Færøerne ved kongelig anord-
ning. Endeligt indeholder lovforslaget nødvendige ændringer i lov om kapitalmarkeder 
og lov om finansiel virksomhed som følge af EU-forordning om en pilotordning for 
markedsinfrastrukturer baseret på distributed ledger-teknologi, og en videreførelse af 
regler i hvidvaskloven, der sikrer tilsyn med overholdelse af finansielle sanktioner. 

 

Lov for Grønland om gennemførsel af restriktive foranstaltninger over for Rus-

land og Belarus (Jan II) 
 
Lovforslaget har til formål at give erhvervsministeren, ministeren for fødevarer, landbrug 
og fiskeri og transportministeren bemyndigelse til på egne områder, at fastsætte regler 
om, at EU’s sanktioner over for Rusland og Belarus gælder for Grønland på de områder, 
som ikke er overtaget af Grønland. Med lovforslaget foreslås endvidere en ændring af 
våbenloven, hvor justitsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om gennemførelse 
af internationale sanktioner på våbenområdet, som er fastsat af EU, FN eller øvrige in-
ternationale organer. Lovforslaget er en genfremsættelse af L 18, folketingsåret 2022-23 
(1. samling). 

 

Ændring af lov om finansiel virksomhed, straffeloven og forskellige andre love 

(Gennemførelse af Ansvarsudvalgets forslag om skærpet ansvarsvurdering for 

ledelsesmedlemmer m.v. i finansielle virksomheder og ændring af reglerne om 

egnethed og hæderlighed) (Feb I) 
 
Lovforslaget har til formål at gennemføre en række initiativer vedrørende governance i 
finansielle virksomheder. Forslaget indeholder bl.a. nye strafbelagte regler om ledelses-
svigt, og der foreslås skærpede regler i forbindelse med ledelsens erstatningsansvar for 
beslutninger med et element af interessekonflikter. Endvidere indebærer forslaget et nyt 
regelsæt for tildeling af fratrædelsesgodtgørelse til direktører i finansielle virksomheder. 
Lovforslaget indeholder herudover en række ændringer vedrørende egnethed- og hæder-
lighedsvurderinger af ledelsesmedlemmer og nøglepersoner i finansielle virksomheder. 
Lovforslaget er en opfølgning på den politiske aftale mellem den daværende regering 
(Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative 
Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om skærpet ansvarsvurdering for ledel-
sesmedlemmer i finansielle virksomheder og bredere rekrutteringsgrundlag til ledelserne 
i den finansielle sektor fra juni 2022. 
 

Lov om etablering af statsgaranti på lån til udskiftning af olie- eller gasfyr med 

en anden opvarmningskilde i landdistriktsområder uden for fjernvarmenettet 

(Feb I) 
 
Lovforslaget har til formål at etablere en ordning, hvor det bliver muligt at optage til-
lægslån med statsgaranti på op til 150.000 kr. til skift fra olie- og gasfyr til andre opvarm-
ningskilder i boliger i landdistrikter, der ikke kan tilkobles fjernvarmenettet, og hvor der 
er usikkerhed om værdiansættelsen af boligen og dermed friværdien. Ordningen skal give 
flere i disse områder mulighed for at udskifte deres olie- og gasfyr til eksempelvis en 
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varmepumpe. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om grøn strøm og varme mellem 
den daværende regering (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale 
Venstre, Enhedslisten, Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og 
Kristendemokraterne fra juni 2022. 
 

Lov om kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark (Feb I) 
 
Lovforslaget har til formål at give Finanstilsynet tilsynsansvar for KommuneKredit og 
indføre en række krav for KommuneKredit med udgangspunkt i reglerne, der er gæl-
dende for kreditinstitutterne. Det betyder bl.a., at KommuneKredit vil blive underlagt 
regler for ledelse og styring, likviditet, markedsrisici og tilsyn m.v. Med lovforslaget tages 
der dog højde for de særlige forhold, som gør sig gældende for KommuneKredit. Ende-
lig foreslås det at KommuneKredit fremadrettet får mulighed for at låne til grønlandske 
og færøske kommuner mod en fuld statsgaranti. Lovforslaget er en genfremsættelse af L 
17, folketingsåret 2022-23 (1. samling). 
 
 

Finansministeren 
 

Lov om tillægsbevilling for finansåret 2022 (Jan II) 
 
 

Forsvarsministeren 
 

Folketingsbeslutning om Danmarks deltagelse i Det Europæiske Forsvarsagen-

tur og Det Permanente Strukturerede Samarbejde på forsvarsområdet (Feb I) 
 
Danmark indtrådte fuldt ud i EU’s samarbejde om sikkerhed og forsvar den 1. juli 2022, 
og som følge heraf har Danmark mulighed for at deltage i Det Europæiske Forsvars-
agentur (Forsvarsagenturet) og Det Permanente Strukturerede Samarbejde på forsvars-
området (PESCO). Beslutningsforslaget har derfor til formål at tilvejebringe Folketingets 
samtykke til, at regeringen på Danmarks vegne tilslutter sig Forsvarsagenturet og 
PESCO. Beslutningsforslaget er en genfremsættelse af B 11, folketingsåret 2022-23 (1. 
samling). 
 

Ændring af militær retsplejelov (Styrkelse af mulighederne for at pågribe perso-

nel, der er narkopåvirket i tjenesten) (Feb I) 
 
Lovforslaget har til formål at styrke mulighederne for at pågribe personel i Forsvaret, 
der er narkopåvirkede i tjenesten. Det vil ske ved at indføre mulighed for, at Forsvars-
ministeriets Auditørkorps og andre militære myndigheder kan afkræve spyt- og svedprø-
ver samt foretage øjenbesigtigelse af tjenstgørende militært personel, som eksempelvis 
fører motordrevet køretøj. Lovforslaget er en genfremsættelse af L 40, folketingsåret 
2022-23 (1. samling).  
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Redegørelse til Folketinget: 
 

- Redegørelse om det nordiske forsvars- og beredskabssamarbejde (Feb I) 
 
 

Indenrigs- og sundhedsministeren 
 

Ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om folketingsvalg i Grønland 

og lov om valg til Folketinget (Bopælsregistrering i Danmark og Grønland af per-

soner, der af Grønlands Selvstyre eller den danske stat er beordret til tjeneste 

uden for riget, optagelse på folketingsvalglisterne i Danmark og Grønland m.v.) 

(Feb I) 
 
Lovforslagets formål er at skabe hjemmel til, at personer, der er ansat i den danske stat, 
har bopæl i Grønland og er beordret til tjeneste uden for riget, og personer, der er ansat 
i Grønlands Selvstyre og beordret til tjeneste uden for riget, samt deres medfølgende 
familier ligestilles med personer, der har bopæl i Danmark og udsendes til tjeneste af den 
danske stat, i relation til bopælsregistrering i CPR og optagelse på valglister til folketings-
valg.  
 

Ændring af lov om Det Centrale Personregister (Kommunernes kontrol med bo-

pælsregistreringen i CPR) (Feb I)  
 
Lovforslagets hovedformål er at tilvejebringe hjemmel til, at kommunerne kan få termi-
naladgang til oplysninger i indkomstregistret til brug for oplysning af sager om bopæls-
registrering i CPR. Det foreslås også at tilvejebringe hjemmel til, at en kommune, der har 
delegeret kompetence til, at en anden kommune kan registrere indrejse af borgere i kom-
munen i et International Citizen Service (ICS), der er et kontorfælleskab mellem rele-
vante myndigheder, også kan delegere kompetence til, at denne anden kommune i et ICS 
samtidigt kan behandle og registrere anmeldelse fra de pågældende borgere om fremtidig 
udrejse. Formålet hermed er at medvirke til at sikre, at der sker registrering af udrejse i 
CPR af f.eks. udlændinge med kortere ophold her i landet. Lovforslaget er en genfrem-
sættelse af L 34, folketingsåret 2022-23 (1. samling). 

 

 

Justitsministeren 
 

Lov for Færøerne om fuldbyrdelse af straf m.v. (Jan II)   
 
Lovforslaget er udarbejdet som led i regeringens arbejde med at udvikle justitsområdet 
på Færøerne og har til formål at skabe en tidssvarende understøttelse af de straffuldbyr-
dende myndigheder på Færøerne. Lovforslaget skal derfor sikre, at straffuldbyrdelses-
området fremover i det væsentligste reguleres ved lov. Lovforslaget er en genfremsæt-
telse af L 4, folketingsåret 2022-23 (1. samling). 
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Ændring af straffelov for Færøerne, retsplejelov for Færøerne og lov for Færø-

erne om retsafgifter (Ændringer som følge af ikraftsættelse af lov for Færøerne 

om fuldbyrdelse af straf m.v. og som følge af ikraftsættelse af ændringsanord-

ning om konkursloven for Færøerne) (Jan II) 
 
Lovforslaget indeholder en række ændringer af retsplejelov for Færøerne og af andre 
love, der er nødvendige som følge af lov for Færøerne om fuldbyrdelse af straf m.v. 
Herudover indeholder lovforslaget en række ændringer af retsplejelov for Færøerne og 
af lov om retsafgifter for Færøerne som følge af anordning om ændring af konkurslov 
for Færøerne. Lovforslaget er en genfremsættelse af L 5, folketingsåret 2022-23 (1. sam-
ling). 
 

Redegørelse til Folketinget: 
 

- Redegørelse om status over dansk politis situation i forhold til Europol (Feb I) 
 
 

Kirkeministeren 
 

Ændring af lov om menighedsråd, lov om folkekirkens økonomi og lov om for-

søg i folkekirken (Udvidelse og forenkling af samarbejdsmuligheder, øget trans-

parens og fleksibilitet i den lokale økonomistyring m.v. og ophævelse af lov om 

forsøg i folkekirken) (Jan II) 
 
Lovforslaget har til formål at styrke og forenkle menighedsrådenes og provstiudvalgenes 
muligheder for samarbejde samt at skabe øget transparens og fleksibilitet i den lokale 
økonomistyring. Med lovforslaget ophæves ordningen om forsøg i folkekirken, idet de 
hidtidige forsøg er ved at blive udfaset. 
 
 

Klima-, energi- og forsyningsministeren 

 

Ændring af lov om varmeforsyning (Overførsel af CO2-kvoter til statsstøttede 

CO2-fangstenheder og undtagelse af opvarmet vand fra geotermiske anlæg fra 

prisreguleringen) (Jan II)  
 
Lovforslaget har til formål at skabe bedre rammer for investeringer i udnyttelsen af geo-
termi til fjernvarme. Endvidere indeholder lovforslaget forslag om overførsel af over-
skydende gratis tildelte CO2-kvoter til statsstøttede CO2-fangstenheder. Lovforslaget er 
en opfølgning på dele af klimaaftalen for energi og industri m.v. mellem den daværende 
regering (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enheds-
listen, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet 
fra juni 2020, opfølgende aftale til klimaaftalen om en konkret udmøntning af en model 
for prisregulering af opvarmet vand fra geotermiske anlæg mellem samme partier fra 
december 2021 samt dele af aftalen om en køreplan for fangst, transport og lagring af 
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CO2 mellem samme partier fra december 2021. Lovforslaget er en genfremsættelse af L 
36, folketingsåret 2022-23 (1. samling). 
 

Ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Investeringsstøtte til forsøgs-

vindmøller, udbud af støtte til anvendelse af kemiske brændstoffer eller pro-

dukter fra elektricitet (power-to-x), anvendelsesområdet for VE-ordningerne, 

tilsyn med elproducerende anlæg på havet og adgang til negativt pristillæg) 

(Jan II) 
 
Lovforslaget har til formål at omlægge støtten til forsøgsvindmøller til en investerings-
støttemodel, der udmønter midler til forsøgsvindmøller på land i 2023 og 2024 og åbner 
mulighed for støtte til forsøgsvindmøller efter 2024 samt støtte til forsøgsvindmøller på 
hav. Herudover foreslås en række tilpasninger af VE-lovens bestemmelser med henblik 
på at understøtte den teknologiske udvikling og tydeliggøre allerede gældende ret. Lov-
forslaget er en opfølgning på klimaaftalen om grøn strøm og varme mellem den davæ-
rende regering (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, 
Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alter-
nativet og Kristendemokraterne fra juni 2022 og klimaaftalen for energi og industri m.v. 
mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Ra-
dikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal 
Alliance og Alternativet fra juni 2020. Lovforslaget er en genfremsættelse af L 37, folke-
tingsåret 2022-23 (1. samling). 
 

Ændring af lov om elforsyning og lov om afgift af elektricitet (Implementering 

af forskellige aftaler om grøn omstilling, herunder dele af power-to-x-aftalen fra 

marts 2022) (Feb I) 
 
Formålet med lovforslaget er bl.a. at understøtte den grønne omstilling ved at styrke 
muligheden for at indpasse en øget mængde vedvarende energi og fremme en hensigts-
mæssig placering af elforbrug og elproduktion. Derved udnyttes kapaciteten i elnettet 
mere effektivt, hvilket kan bidrage til at sikre en omkostningseffektiv grøn omstilling. 
Endvidere tages der med lovforslaget endnu et skridt mod at sikre en grøn energisektor 
ved at udelukke nye tilladelser til elproduktion baseret på kul. Lovforslaget er en opfølg-
ning på aftalen om udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer (power-to-x 
strategi) mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Fol-
keparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, 
Liberal Alliance og Alternativet fra marts 2022, klimaaftalen for energi og industri m.v. 
mellem samme parter fra juni 2020 og aftalen om implementering af VE-II art. 21 om 
en særordning for kommunale solceller og solcelle-analyse mellem den daværende rege-
ring (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Fol-
keparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet fra december 2020. 
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Miljøministeren 
 

Ændring af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Reduktion af 

drivhusgasudledninger fra erhvervsmæssige dyrehold) (Feb I) 
 
Formålet med lovforslaget er at etablere hjemmel i husdyrbrugloven til at fastsætte regler 
om indretning og drift af anlæg, der skal medvirke til reduktion af drivhusgasudledninger 
fra erhvervsmæssige dyrehold. Lovforslaget udmønter en del af aftalen om grøn omstil-
ling af dansk landbrug mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Venstre, 
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konser-
vative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne fra oktober 
2021.  
 
 

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri 
 

Lov om Fonden for Plantebaserede Fødevarer (Jan II)  
 
Lovforslaget har til formål at oprette en fond (i form af en statslig tilskudsordning), der 
skal fremme plantebaserede fødevarer. Lovforslaget fastsætter bl.a. regler om udpegning 
af bestyrelse, strategi, handleplaner, sekretariat, støttemuligheder, kontrol og klagead-
gang. Lovforslaget udmønter en del af aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug 
mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socia-
listisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye 
Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne fra oktober 2021. Lovforslaget er 
med enkelte justeringer en genfremsættelse af L 42, folketingsåret 2022-23 (1. samling). 
 
 

Ministeren for landdistrikter 
 

Ændring af lov om planlægning, lov om Planklagenævnet og lov om Miljø- og 

Fødevareklagenævnet (Fremme af vedvarende energi i den fysiske planlægning 

og effektivisering af sagsbehandling i Planklagenævnet og Miljø- og Fødevare-

klagenævnet) (Feb I) 
 
Lovforslaget har til formål at give kommunerne nye muligheder for at varetage klima-
hensyn og understøtte den grønne omstilling. Med lovforslaget åbnes mulighed for, at 
kommunerne kan lægge vægt på hensyn til klima i forbindelse med deres planlægning og 
for opstilling af vindmøller og solceller i herregårdslandskaber. Desuden gives hjemmel 
i lov om Planklagenævnet til at begrænse prøvelsen af en afgørelse til de forhold, der er 
klaget over. Lovforslaget er bl.a. en opfølgning på aftalen om opfølgning på evaluering 
af planloven m.v. mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk 
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra juni 2022. 
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Ændring af lov om udlejning af fast ejendom til ferie- og fritidsformål m.v. og 

campering m.v. (Forsøgsordning for udvidet vintercampering) (Feb I) 
 
Lovforslaget har til formål at give mulighed for campering i hele vinterhalvåret. Lov-
forslaget gør det muligt for kommunerne at meddele tilladelse til udvidet vintercampe-
ring på op til 5 pct. af pladserne på campingpladser, der allerede har tilladelse til vinter-
camping. Lovforslaget fremsættes som opfølgning på beslutningsforslag nr. B 77 fra fol-
ketingsåret 20200-21. 
 
 

Ministeren for nordisk samarbejde 
 

Redegørelse til Folketinget: 

 

- Redegørelse om det nordiske samarbejde 2022 (Feb I) 
 

 

Skatteministeren 
 

Ændring af lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, 

brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om 

afgift af bekæmpelsesmidler og forskellige andre love (Forhøjelse af energiaf-

giften på fossile brændsler for erhverv efter aftale om grøn skattereform af 8. 

december 2020 og omlægning af pesticidafgiften efter aftale om sprøjtemiddel-

strategi 2022-2026 m.v.) (Jan II) 
 
Lovforslaget har til formål at forhøje energiafgifterne ved anvendelse af fossile brændsler 
og omstrukturere afgiftssatserne i bekæmpelsesmiddelafgiftsloven. Lovforslaget har end-
videre til formål at ophæve en afgiftsfritagelse i NOX-afgiftsloven samt indsætte mang-
lende afgiftssatser i CO2-afgiftsloven. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om grøn 
skattereform mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale 
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra december 2020 og 
på aftalen om sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 mellem den daværende regering (Social-
demokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, En-
hedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristende-
mokraterne fra februar 2022. Lovforslaget er en genfremsættelse af L 8, folketingsåret 
2022-23 (1. samling). 
 

Lov om gennemførelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende pro-

tokol mellem Kongeriget Danmark og Den Franske Republik (Jan II) 
 
Lovforslaget har til formål at gennemføre dobbeltbeskatningsoverenskomst af 4. februar 
2022 mellem Kongeriget Danmarks regering og Den Franske Republiks regering til op-
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hævelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomstskatter og forhindring af skatte-
unddragelse og -omgåelse samt den dertilhørende protokol. Lovforslaget er en genfrem-
sættelse af L 11, folketingsåret 2022-23 (1. samling). 

 

Ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, skat-

teindberetningsloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om Den Interna-

tionale Straffedomstol og om ophævelse af lov om Det Fælles Lønindeholdel-

sesregister (Styrkelse af inddrivelsen med henblik på at nedbringe danskernes 

gæld til det offentlige) (Jan II) 
 
Lovforslaget har til formål at sikre nedbringelse af danskernes gæld til det offentlige og 
at vende udviklingen i restancerne til det offentlige. Lovforslaget omfatter bl.a. tiltag om 
styrket lønindeholdelse, nedsættelse af inddrivelsesrenten og en ny eftergivelsesordning 
(ret og pligtordning). Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om nedbringelse af dan-
skernes gæld til det offentlige mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Ven-
stre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Al-
liance, Alternativet og Kristendemokraterne fra juni 2022. Lovforslaget er en genfrem-
sættelse af L 10, folketingsåret 2022-23 (1. samling).  
 
 

Social- og boligministeren 
 

Ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Ændring 

af andelsboliglovens værdiansættelsesprincipper) (Feb I)  
 
Lovforslaget har til formål at ændre i lovens to værdiansættelsesprincipper, således at 
gyldighedsperioden for valuarvurderinger forlænges til 42 måneder fra 18 måneder, og 
de offentlige ejendomsvurderinger for andelsboliger, der typisk ikke er opdateret siden 
2012, kan nettoprisindekseres én gang årligt, således at den seneste offentlige vurdering 
ikke udhules af inflationen. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om kompensation 
til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen mellem den daværende regering 
(Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative 
Folkeparti og Liberal Alliance fra maj 2020. Lovforslaget er en genfremsættelse af L 32, 
folketingsåret 2022-23 (1. samling). 

 

Barnets lov (Feb I)  
 
Lovforslaget har til formål at anerkende børn i deres egen ret og som selvstændige indi-
vider med egen stemme. Reglerne skal være til for barnets skyld og ikke for forældrenes 
eller myndighedernes. Barnets rettigheder skal styrkes, og reglerne på børneområdet skal 
sikre, at barnets perspektiv altid er i fokus og er styrende både i udredningen af barnets 
behov, indsatser og opfølgning på trivsel og udvikling, uanset barnets alder. Lovforslaget 
er en opfølgning på aftalen om børnene først mellem den daværende regering (Socialde-
mokratiet), Enhedslisten, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Alternativet, Venstre, 
Konservative, Liberal Alliance, Kristendemokraterne og Dansk Folkeparti fra maj 2021. 
Lovforslaget er en genfremsættelse af L 44, folketingsåret 2022-23 (1. samling). 
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Ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det 

sociale område m.fl. (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adop-

terede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvinde-

krisecentre m.v. og fast-track for godkendelse af plejefamilier m.v.) (Feb I) 
 
Lovforslaget har til formål at implementere barnets lov, som skal hjælpe sårbare og ud-
satte børn og familier bedre ved at sikre, at børns mistrivsel opdages hurtigere, så hjælpen 
gives tidligere og med den rette indsats fra start. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen 
om børnene først mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Enhedslisten, 
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Alternativet, Venstre, Konservative, Liberal Al-
liance og Dansk Folkeparti fra maj 2021. Lovforslaget er en genfremsættelse af L 45, 
folketingsåret 2022-23 (1. samling). 
 
 

Transportministeren 
 

Lov om dansk normaltid (Jan II)  
 
Den gældende lov om tidens bestemmelse efterleves ikke i praksis. De fleste lande i 
verden har siden 1970'erne forpligtet sig til at følge den såkaldte UTC-tid, som også i 
praksis anvendes i Danmark. Der foreslås på den baggrund en ny lov om dansk normal-
tid, som fastlægger tiden i Danmark baseret på UTC-tiden. 
 
 

Uddannelses- og forskningsministeren 
 

Ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og profes-

sionsbacheloruddannelser og forskellige andre love (Regulering af beløb, som 

studerende kan modtage som erkendtlighed under ulønnede projektoriente-

rede forløb og ulønnet praktik m.v., harmonisering af regler om strategiske 

rammekontrakter og ingen prækvalifikation ved overdragelse af uddannelser 

inden for samme geografiske område) (Feb I) 
 
Lovforslaget har bl.a. til formål at give mulighed for at satsregulere beløb, som stude-
rende kan modtage som erkendtlighed fra private eller offentlige arbejdsgivere under 
ulønnede projektorienterede forløb og ulønnet praktik m.v. Lovforslaget indeholder der-
udover forslag om, at betegnelsen strategisk rammekontrakt indarbejdes i en række af 
institutionslovene på ministeriets område samt regler for en uddannelsesinstitutions 
overdragelse af en uddannelse eller et uddannelsesudbud til en anden uddannelsesinsti-
tution inden for det samme geografiske område. Lovforslaget er en genfremsættelse af 
L 35, folketingsåret 2022-23 (1. samling). 
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Udenrigsministeren 
 

Redegørelser til Folketinget: 

 
- Redegørelse om EU-samarbejdet (Feb I) 

 
- Arktisk Redegørelse (Feb I) 

 
 

Udlændinge- og integrationsministeren 
 

Ændring af udlændingeloven (Styrket international rekruttering) (Feb I) 
 
Det følger af regeringsgrundlaget ”Ansvar for Danmark”, at regeringen vil gøre den ind-
gåede aftale om styrket international rekruttering permanent. Aftalen om styrket inter-
national rekruttering blev indgået mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), 
Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye 
Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne i juni 2022. Lovforslaget indeholder 
på den baggrund forslag om at indføre en ny supplerende beløbsordning, at udvide fast-
track-ordningen, at indføre et automatisk jobsøgningsophold til dimittender og samtidig 
ophæve etableringskortordningen, at udvide positivlisten for personer med en videregå-
ende uddannelse og at udvide Startup Denmark-ordningen.  
 

Ændring af udlændingeloven (Ændring af reglerne om indberetning i og konsul-

tation om indberetninger i Schengeninformationssystemet) (Feb I)  
 
Lovforslaget indeholder forslag om justering af reglerne om indberetning i og konsulta-
tion om indberetninger i Schengeninformationssystemet (SIS) med henblik på at sikre, 
at myndighederne kan overholde fristerne herfor i de nye forordninger.  
 

Lov om indfødsrets meddelelse (Feb I) 

 
Lovforslaget har til formål at tildele dansk indfødsret, da dansk indfødsret tildeles ved 
lov. Lovforslaget vil derfor indeholde forslag om, at et antal udlændinge erhverver dansk 
indfødsret. Under lovforslaget opregnes de personer, der er optaget på lovforslaget, med 
navns nævnelse og bopælskommune. 
 


