
 

 

 

 

 

 

 

 

Status for lovforslag mv. 2022/23 - Marts-redegørelsen  
 

Beskæftigelsesministeren  

  

Ændring af lov om Arbejdsmarkedets fond For Udstationerede og ændring 

af barselsloven (Udmøntning af Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevæ-

gelsens Hovedorganisations aftale om principper for justering af Arbejds-

markedets Fond for Udstationerede m.v., samt ændring af en varslingsfrist i 

barselsloven)  

Mar I 

  

Lov om inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier  Mar II 

  

Lov om en ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrecheck, engangsbe-

løb til uddannelsessøgende, der modtager stipendium som tillæg på grund af 

en funktionsnedsættelse eller som enlige forsørgere samt ophævelse af lov 

om den sociale pensionsfond 

Mar II 

  

Lov om ansættelsesbeviser og visse ansættelsesvilkår  Mar II 

  

Ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af kontanthjælpsmodtageres 

mulighed for kortvarige ophold i andre EU/EØS lande)  

Mar II 

  

Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Forlængelse af retten til 

uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv, 

inden for en pulje i resten af 2023) 

Apr II 

  

Ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet 

almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om individuel bolig-

støtte (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen ar-

bejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af 

reglerne med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.) 

Apr II 

  

Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og 

understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om arbejdsforsikring 

m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Arbejdsløshedskasserne får ansvaret for 

kontaktforløbet i de første tre måneder, et forenklet kontaktforløb m.v., per-

manentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til 

vejledning m.v.) 

Maj I 

København, den 6. marts 2023 
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Børne- og undervisningsministeren  

  

Ændring af lov om de gymnasiale uddannelser (Udvidelse af lovens formåls-

bestemmelse og indførelse af obligatorisk seksualundervisning)  

Mar II 

  

Ændring af lov om folkeskolen (Permanentgørelse af forsøg med internati-

onale udskolingslinjer)  

Mar II 

  

Ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (Flere 

rettigheder og bedre tilrettelæggelse af særligt tilrettelagt ungdomsuddan-

nelse) 

Mar II 

  

Ændring af lov om folkeskolen (Forlængelse af de udvidede frihedsgrader 

om afkortning af skoleugens længde og målsætningen om fuld kompetence-

dækning i skoleåret 2023/24 og afskaffelse af udviklingsplanen m.v.) 

Apr II 

  

  

Digitaliseringsministeren  

  

Lov om fravigelse fra obligatorisk digital selvbetjening Mar II 

  

Ændring af lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer 

(Indskrænkning af lovens anvendelsesområde) 

Mar II 

  

Redegørelse til Folketinget:  

  

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2023  Apr II 

  

  

Erhvervsministeren  

  

Lov for Færøerne om gennemførsel af restriktive foranstaltninger over for 

Rusland og Belarus  

Mar I 

  

Ændring af lov om forbrugslånsvirksomheder, kreditaftaleloven, lov om en 

garantifond for skadesforsikringsselskaber og forskellige andre love (Ind-

greb over for kreditter, der ydes rentefrit og uden andre omkostninger, udvi-

delse af dækningsområde for Garantifonden for skadesforsikringsselskaber 

til at omfatte livsforsikringsselskaber, der udøver arbejdsulykkesforsikrings-

virksomhed i Danmark og til at omfatte motoransvarsforsikringer m.v.) 

Mar I 

  

Ændring af lov om formidling af fast ejendom (Skærpelse af sanktionsmu-

lighederne til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere)  

Mar II 

  

Lov om forsikringsvirksomhed  Mar II 
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Ændring af lov om salg og markedsføring af lattergas til forbrugere og lov 

om markedsføring (Skærpelse af regler om markedsføring af lattergas til be-

ruselse og indførelse af mulighed for fængselsstraf)  

Mar II 

  

Ændring af lov om erhvervsfremme samt ændring af lov om dansk turisme 

(Regulering af det nationale standardiseringsorgan i Danmark og udpegnin-

ger til Det Nationale Turismeforum og Dansk Turisme Advisory Board)  

Apr I 

   

Ændring af lov for Grønland om kapital og tilsynsmæssige krav for kredit-

institutter og investeringsselskaber (Gennemførsel af visse ændringsforord-

ninger til forordning (EU) nr. 575/2013)  

Apr I 

  

Ændring af lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer m.v. 

i Danmark og lov om klagenævnet for udbud (Udvidelse af lovens anven-

delsesområde bl.a. med fokus på tidlig screening ifm. udbud af infrastruk-

turprojekter samt indførelse af bemyndigelsesbestemmelse til administration 

af EU-sanktioner om offentlige kontrakter)  

Apr II 

  

Ændring af lov om likviditetslån mv. (Opfølgning på indefrysningsordning 

for høje energiregninger og til energiintensive virksomheder mv.) 

Apr II 

  

Ændring af årsregnskabsloven (Gennemførelse af EU-direktiv om land-for-

land rapportering) 

Apr II 

  

Redegørelse til Folketinget:  

  

Redegørelse om bedre regulering for erhvervslivet 2022  Apr II 

  

  

Finansministeren  

  

Finanslov for finansåret 2023  Mar II 

  

Ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regi-

oner for finansåret 2023, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kom-

muner og regioner for finansåret 2024 og lov om fastsættelse af udgiftslofter 

for stat, kommuner og regioner for finansåret 2025 (Konsekvenser af rege-

ringens forslag til finanslov for 2023 m.v.) 

Mar II 

  

Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for fi-

nansåret 2026 

Mar II 

  

Finanslov for finansåret 2024  Aug II 

  

Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for fi-

nansåret 2027  

Aug II 
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Indenrigs- og sundhedsministeren   

  

Ændring af sundhedsloven (Udvidelse af fristen for retten til udvidet frit sy-

gehusvalg i forbindelse med somatisk behandling)   

Mar I 

  

Ændring af sundhedsloven og lov om social service (Bemyndigelse til at 

indføre lavere medicintilskudsgrænser i 2023) [NYT] 

Mar I 

  

Ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og 

om sundhedsfaglig virksomhed (Skabe rammerne for en national kvalitets-

plan for det nære sundhedsvæsen, smidigere regler for etablering og drift af 

regionsklinikker, mulighed for særligt vederlag til læger i områder med læ-

gemangel, samt regler om fordeling af uddannelsesforløb i speciallægeud-

dannelsen) 

Mar II 

  

Ændring af partiregnskabsloven og partistøtteloven (Nye bundgrænser for 

offentlig partistøtte og anordningshjemmel til ikraftsættelse af partistøttelo-

ven for Færøerne m.v.) 

Mar II 

  

Ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig 

virksomhed, sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden 

for sundhedsvæsenet (Skærpet straf ved ulovlige omskæringer af drenge-

børn, ændring af sundhedspersoners rapporteringspligt i forbindelse med 

utilsigtede hændelser og ophævelse af Styrelsen for Patientklagers pligt til 

at udgive en årsberetning)  

Mar II 

  

Ændring af lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v., 

lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov 

om røgfri miljøer (Implementering af dele af delegeret direktiv vedrørende 

opvarmede tobaksvarer samt andre præciseringer og tekniske justeringer)  

Apr II 

  

  

Justitsministeren   

  

Lov om undersøgelse af beslutningen om hjemsendelse af ledende medar-

bejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste  

Mar II 

  

Ændring af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder (Styrket ind-

sats mod hooligans) 

Mar II 

   

Ændring af lov om vagtvirksomhed (Etablering af forsøgsordning med kom-

munale tryghedsvagter m.v.)  

Mar II 

  

Ændring af lov om indsamling (Ændring af Indsamlingsnævnets sammen-

sætning, øgede kontrolmuligheder mv.) [NYT] 

Mar II 
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Redegørelse til Folketinget:  

  

Redegørelse om forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysnings-

pligter uden for strafferetsplejen  

Mar II 

  

  

Kirkeministeren  

  

Ændring af lov om trossamfund uden for folkekirken (Udskydelse af revisi-

onsbestemmelse) 

Mar II 

  

Ændring af lov om valg til menighedsråd (Valgbarhedskriterier for kirke-

funktionærer) 

Mar II 

  

  

Klima-, energi- og forsyningsministeren  

  

Ændring af vandsektorloven, lov om betalingsregler for spildevandsforsy-

ningsselskaber m.v., lov om vandforsyning m.v. og lov om kommuners af-

ståelse af vandselskaber (Justeret økonomisk regulering af vandsektoren, 

styrkelse af takstkontrol m.v.) 

Mar II 

  

Ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Udbetaling af støtte og 

opkrævning af betaling for elektricitet produceret på udbudte havvindmøl-

leparker og implementering af dele af VE II-direktivet) 

Mar II 

  

Ændring af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af 

råolie og kondensat, lov om kontinentalsoklen og visse andre rørledningsan-

læg på søterritoriet og lov om anvendelse af Danmarks undergrund (God-

kendelse af ændringer og afvikling af rørledningen, krav om hensigtsmæssig 

og effektiv drift, gennemførelse af direktiver om naturbeskyttelse, bemyndi-

gelse vedrørende forbud mod rutinemæssig afbrænding af kulbrinter, tilla-

delse til forundersøgelser for visse rørledningsanlæg og ændring af klagebe-

stemmelse m.v.) 

 

Mar II 

Ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmeforsyning, lov om elfor-

syning og selskabsskatteloven (Ny organisering af affaldsforbrændingssek-

toren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald) [NYT] 

 

Apr II 

Redegørelse til Folketinget:  

  

Redegørelse for klimaeffekter  Apr II 

  

Energi- og forsyningspolitisk redegørelse Maj I 
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Kulturministeren  

  

Lov om Kulturens Analyseinstitut  Mar II 

  

Ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner un-

der Kulturministeriet, lov om scenekunst og lov om Statens Kunstfonds virk-

somhed (Ny styringsform på institutionerne, udpegning til Det Kongelige 

Teaters bestyrelse og digitale ansøgninger)  

Mar II 

  

Ændring af lov om ophavsret (Gennemførsel af dele af direktiv om ophavs-

ret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked) [NYT]  

Maj I 

  

Redegørelse til Folketinget:  

  

Redegørelse om kulturpolitik  Maj I 

  

  

Ministeren for udviklingssamarbejde og global klimapolitik 

  

Redegørelse til Folketinget:  

  

Redegørelse om udviklingen i udviklingssamarbejdet  Apr II 

  

  

Skatteministeren  

  

Ændring af lov om et indkomstregister, opkrævningsloven og skatteindbe-

retningsloven (Sanktionstiltag omfattet af tredje etape af reform af skatte-

kontrollen)  

Mar I 

  

Ændring af pensionsbeskatningsloven, ligningsloven og personskatteloven 

(Ændring af fradragsretten for private lønforsikringer, forhøjelse af det mak-

simale fradrag for fagforeningskontingenter og nedsættelse af bundskatten 

som følge af kommunale skattestigninger) [NYT] 

Mar II 

  

Ændring af kildeskatteloven, selskabsskatteloven, kulbrinteskatteloven og 

ligningsloven (Indførelse af begrænset skattepligt ved udøvelse af visse ak-

tiviteter i Danmarks eksklusive økonomiske zone, anvendelse af kulbrinte-

anlæg m.v. i forbindelse med lagring af CO2 og ændring af listen over lande 

omfattet af defensive foranstaltninger) 

Mar II 

  

Lov om vejafgift Mar II 

  

Lov om midlertidigt solidaritetsbidrag Mar II 
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Lov om indtægtsloft  Mar II 

  

Ændring af momsloven, chokoladeafgiftsloven, skattekontrolloven og for-

skellige andre love og ophævelse af lov om ændring af momsloven (Indbe-

retning af betalingsoplysninger til bekæmpelse af grænseoverskridende 

momssvig, omvendt betalingspligt for teleydelser, notifikationsordning i 

visse afgiftslove, ændring af regler om ansvarsfrihed, tydeliggørelse af prak-

sis om skærpede bøder, oplysningspligt i forbindelse med delvis momsfra-

dragsret, justering af regler om udtagning, fritagelse for lønsumsafgift på 

energivirksomheders aktiviteter vedrørende indefrysning i forbindelse med 

indefrysningsordning for høje energiregninger og ændring af regler om kom-

petence til opkrævning af visse underholdsbidrag m.v.)  

Mar II 

  

Ændring af momsloven (Ændring af momsreglerne om forfattervirksomhed 

og kunstnerisk aktivitet)  

Apr I 

  

Ejendomsskattelov  Apr II 

  

Ændring af kildeskatteloven, lov om kommunal indkomstskat, ejendoms-

vurderingsloven og forskellige andre love (Opkrævning og inddrivelse af 

grundskyld og dækningsafgift m.v., statens afregning af grundskyld og dæk-

ningsafgift til kommunerne, foreløbige vurderinger som midlertidigt beskat-

ningsgrundlag i 2024 og 2025, forenkling af ejendomsvurderingerne for 

2024 og 2025, udvidelse af antallet af dommere i Landsskatteretten m.v.) 

Apr II 

  

Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og 

arbejdsmarkedsbidrag og midlertidig forhøjelse af standardfradraget for 

dagplejere [NYT] 

Apr II 

  

  

Social- og boligministeren  

  

Ændring af lov om social service (Hurtigere og mere fleksibel hjælp og støtte 

til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom)  

Mar I 

  

Ændring af lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed 

og administration på det sociale område, lov om forpligtende kommunale 

samarbejder, lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger 

(Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om ud-

slusningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.)  

Mar I 

  

Barnets lov  Mar II 

  

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 

Mar II 
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adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på 

kvindekrisecentre m.v. og fast-track for godkendelse af plejefamilier m.v.)  

  

Ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 

lov om social service og forskellige andre love (Handlekommune for børn, 

der hjælpes tilbage til Danmark af danske myndigheder, og for børn, hvis 

forældre er i udlandet og nødvendige ændringer i handlekommunereglerne 

som følge af barnets lov m.v.) 

Mar II 

  

Ændring af lov om almene boliger m.v. (Tilskud til midlertidig huslejened-

sættelse i visse almene boligafdelinger) [NYT] 

Apr I 

  

Ændring af lov om social service (Ophævelse af aldersgrænsen og dispen-

sationsadgangen i ordningen med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere 

til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten)  

Apr II 

  

Ændring af lov om forsøg med et socialt frikort (Forlængelse af forsøg med 

et socialt frikort) 

Apr II 

  

  

Statsministeren  

  

Redegørelse til Folketinget:  

  

Redegørelse om rigsfællesskabet  Apr II 

  

  

Transportministeren  

  

Lov om rammerne for udvikling af Københavns lufthavn, Kastrup Mar II 

  

Ændring af jernbaneloven og lov om DSB (Revision af visse regler på jern-

baneområdet)  

Mar II 

  

Ændring af lov om godskørsel (Implementering af ændringer til direktiv om 

anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej)  

Apr II 

  

  

Uddannelses- og forskningsministeren  

  

Ændring af lov om aktiviteter i det ydre rum (Begrænsning af ikke-statslige 

større raketopsendelser og opsendelser af rumgenstande)  

Mar II 
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Udenrigsministeren  

  

Redegørelse til Folketinget:  

  

Redegørelse om udvalgte internationale organisationer (OSCE, Østersørådet 

og Europarådet)  

Mar I 

  

  

Udlændinge- og integrationsministeren  

  

Lov om kompensation til naboer omkring Udrejsecenter Kærshovedgård  Mar I 

  

Ændring af udlændingeloven, hjemrejseloven, straffeloven og forskellige 

andre love og ophævelse af lov om videreførelse af visse rettigheder i for-

bindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union 

uden en aftale (Ændring af visse regler om hjælp til hjemrejse, adgang til 

hjemrejsestøtte og administrativ frihedsberøvelse, implementering af be-

stemmelse i statsborgerretskonventionen, gennemførelse af rådsafgørelse 

om Kroatiens fulde optag i Schengensamarbejdet, ophævelse af revisions-

bestemmelser, ophævelse af Brexit-borgerloven m.v.) 

Mar II 

  

Lov om indfødsrets meddelelse  Apr II 

 

 

 

Ældreministeren  

  

Ændring af lov om velfærdsaftaler på ældreområdet (Justering af skriftlig-

hedskravet og mulighed for forsøg med selvvisitation til tilbud, der træder i 

stedet for madservice)  

Mar II 

  

Redegørelse til Folketinget:  

  

Redegørelse om ældreområdet  Mar II 

  
 


