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FORORD 
 
Statsministerens redegørelse i henhold til Grundlovens § 38 afgives i en mundtlig og en 
skriftlig del. 
 
I denne skriftlige del af redegørelsen gives en kortfattet omtale af de lovforslag og forslag 
til folketingsbeslutning, som regeringen ved begyndelsen af det nye folketingsår forventer 
at fremsætte i løbet af folketingsåret. Denne del af redegørelsen indeholder endvidere op-
lysninger om ministerredegørelser til Folketinget. 
 

* * * 
 
Regeringens lovprogram 2015/16 indeholder en lang række væsentlige lovforslag, der føl-
ger op på regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” fra juni 2015. Det drejer sig bl.a. 
om forslag på beskæftigelses-, retsområdet, udlændingeområdet og miljøområdet.  
 
Endvidere indeholder lovprogrammet forslag, der følger op på politiske aftaler, der tidlige-
re er indgået, herunder genfremsættelse af en række lovforslag, der bortfaldt i forbindelse 
med folketingsvalget den 18. juni 2015. 
 
Lovprogrammet indeholder også lovforslag om omdannelse af retsforbeholdet til en til-
valgsordning, som danskerne skal stemme om ved folkeafstemningen den 3. december 
2015, ligesom den følgelovgivning, der vil blive fremsat, såfremt retsforbeholdet måtte 
blive omdannet til en tilvalgsordning efter folkeafstemningen, er omtalt.  
 

* * * 
 
Jeg ser frem til et godt samarbejde med Folketingets partier om det kommende folketings-
års lovgivning. 
 
 
 
 
 
 
Lars Løkke Rasmussen 
Statsminister 
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BESKÆFTIGELSESMINISTEREN  
 
Lov om ansættelsesklausuler (Okt I)  
 
Formålet med lovforslaget er at begrænse og regulere brugen af ansættelsesklausuler og – 
med få undtagelser – at indføre et forbud mod at indgå sådanne aftaler. Reglerne er udfor-
met med inddragelse af DA og LO, og det vil fortsat være muligt at fravige reglerne ved 
kollektiv overenskomst. Lovforslaget udmønter et element i aftalen om en vækstpakke 
mellem den daværende regering (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, 
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti fra 
juni 2014 og er en genfremsættelse af L 196, 2014/15 (1. samling).  
 
Ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet (Indførelse af krav om retlig interesse, 
formandsafgørelser samt mulighed for, at Institut for Menneskerettigheder – Dan-
marks Nationale Menneskerettighedsinstitution kan indbringe visse sager for Ligebe-
handlingsnævnet m.v.) (Okt I)  
 
Formålet med lovforslaget er at gennemføre en målretning af Ligebehandlingsnævnets 
arbejde. Målretningen skal bl.a. styrke nævnets muligheder for at bruge ressourcerne på de 
sager, som har størst betydning for ligestillingen. Lovforslaget er en genfremsættelse af L 
197, 2014/15 (1. samling).  
 
Ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyr-
tidsfond, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Ændring af 
investeringsregler som følge af Solvens II, undtagelse af investeringsdel fra lov om 
offentlighed i forvaltningen, fritagelse for betaling af finansieringsbidrag m.v.) (Okt 
I)  
 
Formålet med lovforslaget er bl.a. at indføre Solvens II-direktivet i lovgrundlaget for Ar-
bejdsmarkedets Tillægspension (ATP) og Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD). Lovforslaget 
har endvidere til formål at sikre, at visse private organisationer m.fl. ikke utilsigtet bliver 
forpligtet til at betale ATP-finansieringsbidrag. Forslaget indeholder videre en mindre ud-
videlse af ATP’s og LD’s muligheder for at investere og drive infrastrukturprojekter m.v., 
samt undtagelse af ATP’s og LD’s investeringsforretning fra lov om offentlighed i forvalt-
ningen. Lovforslaget er for hovedpartens vedkommende en genfremsættelse af L 184, 
2014/15 (1. samling). 
 
Ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland (Tekniske justeringer) (Okt I)  
 
Det overordnede formål med lovforslaget er at gøre den grønlandske arbejdsskadeordning 
mere tidssvarende og i bedre overensstemmelse med det grønlandske samfunds behov. Der 
er tale om tekniske justeringer, som integrerer ordningen bedre i det grønlandske samfund, 
og som betyder en forbedret service for brugere i Grønland.  
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Ændring af lov om arbejdsmiljø (Risikobaseret tilsyn, offentliggørelse af navne på 
virksomheder under skærpet tilsyn, skærpelse af straffen m.v. og bemyndigelse til at 
udstede regler om offentliggørelse af arbejdspladsvurdering vedrørende elektromag-
netiske felter) (Okt II)  
 
Lovforslaget har bl.a. til formål at give Arbejdstilsynet mulighed for digital varsling og 
offentliggørelse af navne på virksomheder, der groft overtræder arbejdsmiljøreglerne samt 
at opnå et højere bødeniveau. Lovforslaget følger op på aftalen om en styrket arbejdsmiljø-
indsats mellem den daværende regering (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Ven-
stre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra marts 2015. For at sikre imple-
mentering af direktivet om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed omfatter lov-
forslaget endvidere en pligt for virksomhederne til – efter anmodning – at offentliggøre 
den del af arbejdspladsvurderingen, som vedrører elektromagnetiske felter.  
 
Ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden 
for Forebyggelse og Fastholdelse) (Nov I)  
 
Formålet med lovforslaget er at ændre organiseringen af den del af Fonden for Forebyggel-
se og Fastholdelse, som understøtter det administrative arbejde i fondens sekretariat. For-
slaget indebærer, at sekretariatsfunktionen for fonden overgår til Styrelsen for Arbejds-
marked og Rekruttering fra den 1. januar 2016, samt at fondens bestyrelse erstattes af en 
følgegruppe. 
 
Ændring af lov om social pension (Regulering af folkepensionsalderen) (Nov I)  
 
Med lovforslaget foreslås det, at folkepensionsalderen i 2015 forhøjes til 68 år med virk-
ning fra 2030. I henhold til lov om social pension skal der i 2015 fremsættes lovforslag om 
regulering af folkepensionsalderen i henhold til de i loven fastlagte principper. Lovens 
principper for regulering af folkepensionsalderen er en udmøntning af velfærdsaftalen fra 
juni 2006 mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Soci-
aldemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre, der bl.a. har til formål at sikre, 
at danskernes stigende levetid også fører til flere aktive år på arbejdsmarkedet. Lovforsla-
get er ligeledes en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” fra juni 
2015.  
 
Ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om or-
ganisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik 
og lov om ferie (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvor-
lig sygdom) (Nov I) 
 
Lovforslaget har til formål at udvide retten til sygedagpenge for personer med livstruende 
alvorlig sygdom, som opfylder betingelserne i sygedagpengeloven, men som ikke har ret til 
sygedagpenge pga. lovens tidsbegrænsning, eller fordi de allerede er overgået til jobafkla-
ringsforløb. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om en reform af sygedagpengesyste-
met mellem den daværende regering (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socia-
listisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Al-
liance fra december 2013 og er med få ændringer en genfremsættelse af L 199, 2014/15 (1. 
samling). 
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Ændring af lov om individuel boligstøtte m.v. (Målretning af boligydelsen) (Nov II) 
 
Lovforslaget har til formål at målrette boligydelsen, herunder så reguleringen af boligydel-
sen harmoniseres med reguleringen af boligsikringen.  
 
Ændring af lov om aktiv beskæftigelsesindsats (Målretning af indsatsen for kontant-
hjælpsmodtagere) (Nov II) 
 
Formålet med lovforslaget er en mere effektiv og virksomhedsrettet indsats for kontant- og 
uddannelseshjælpsmodtagere, herunder mentorstøtte.  
 
Ændring af lov om løn til mænd og kvinder (Ændring af reglerne om kønsopdelt løn-
statistik) (Dec I)  
 
Med lovforslaget føres ligelønslovens regler om kønsopdelt lønstatistik tilbage til de regler, 
der blev vedtaget i 2006. Med forslaget vil der være pligt til at udarbejde kønsopdelt løn-
statistik for virksomheder med mindst 35 ansatte og 10 af hvert køn med samme arbejds-
funktion.  
 
Ændring af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende (Afvikling af 
den obligatoriske barselsudligningsordning for selvstændigt erhvervsdrivende) (Dec 
II) 
  
Med lovforslaget afvikles den obligatoriske barselsudligningsordning for selvstændigt er-
hvervsdrivende, der blev indført med lov nr. 596 i juni 2013. Lovforslaget skal ses i lyset 
af, at den persongruppe, der efter den gældende lov obligatorisk skal bidrage til ordningen, 
er uhensigtsmæssig, og at en målretning af persongruppen vil medføre en markant forøgel-
se af det årlige bidrag.   
 
Ændring af deltidsloven (Implementering af deltidsdirektivet) (Dec II)  
 
Lovforslaget skal sikre korrekt implementering af EU’s deltidsdirektiv, således at den dan-
ske lovgivning bringes i overensstemmelse med deltidsdirektivets formål om, at deltidsan-
satte ikke må behandles mindre gunstigt end sammenlignelige fuldtidsansatte.  
 
Ændring af lov om social pension (Undtagelse af visse sager om førtidspension fra 
behandling i rehabiliteringsteamet) (Jan I) 
 
Lovforslaget har til formål at afbureaukratisere kommunernes behandling af sager om før-
tidspension ved at undtage visse sager om førtidspension fra behandling i rehabiliterings-
teamet. Lovforslaget er bl.a. en opfølgning på aftalen med KL om kommunernes økonomi 
for 2015.  
 
Ændring af udstationeringsloven m.fl. (Implementering af håndhævelsesdirektivet) 
(Jan II)  
 
Lovforslaget har til formål at gennemføre håndhævelsesdirektivet i dansk ret. Lovforslaget 
indebærer en styrkelse af håndhævelsen af udstationeringsreglerne, herunder sikring af 
udstationerede lønmodtageres rettigheder samt gennemførelse af regler om bedre admini-
strativt samarbejde mellem EU-landene.  



 6 

Ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og forskellige an-
dre love (Loft over ydelser til modtagere af kontanthjælp m.v.) (Feb I) 
 
Formålet med lovforslaget er at indføre et nyt kontanthjælpsloft, der sætter et loft over, 
hvor meget en kontanthjælpsmodtager i alt kan modtage i en række offentlige ydelser. 
Derudover er formålet at gennemføre en række øvrige initiativer på kontanthjælpsområdet, 
som skal øge gevinsten ved at tage et arbejde og øge kontanthjælpsmodtageres rådighed 
for arbejdsmarkedet. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Sammen for 
fremtiden” fra juni 2015. 
 
Ændring af lov om arbejdsskadesikring (Opfølgning på aftale om arbejdsskadeom-
rådet) (Feb II)  
 
Lovforslaget har til formål at udmønte en kommende aftale om en modernisering af ar-
bejdsskadeområdet. Udformningen af forslaget afventer resultatet af de verserende parts-
drøftelser på området og de efterfølgende politiske forhandlinger. Lovforslaget følger end-
videre op på rapporten fra Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet fra december 2014.  
 
Ændring af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Digitalisering af barselsdag-
penge m.v.) (Feb II)  
 
Lovforslaget har bl.a. til formål at skabe grundlag for en digitalisering af beskæftigelses-
kravet og beregningsreglerne for ret til barselsdagpenge. Endvidere forventes yderligere 
forslag til regelforenklinger i barselloven, bl.a. på baggrund af forslag fra ATP og Udbeta-
ling Danmark. Lovforslaget er et led i opfølgningen på aftalen om en reform af sygedag-
pengesystemet mellem den daværende regering (Socialdemokraterne og Det Radikale 
Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra 
december 2013. 
 
Ændring af lov om Udbetaling Danmark (Overførsel af opgaver fra Statens Admini-
stration til Udbetaling Danmark) (Feb II) 
 
Lovforslaget har til formål at overflytte opgaver vedr. tilbagebetaling af SU-lån, tjeneste-
mandspensioner, forsikringsordninger for selvstændige erhvervsdrivende, statslige til-
skudsordninger, udlån og garantier m.v. fra Statens Administration til Udbetaling Dan-
mark, jf. regeringsudspillet ”Bedre Balance” fra oktober 2015.  
  
Ændring af lov om arbejdsskadesikring m.fl. (Overførsel af Arbejdsskadestyrelsens 
opgaver til ATP eller Udbetaling Danmark) (Feb II) 
 
Lovforslaget har til formål at overflytte myndighedsansvaret for og administrationen af 
konkrete sagsbehandlingsopgaver vedrørende personskader fra Arbejdsskadestyrelsen til 
ATP eller Udbetaling Danmark, jf. regeringsudspillet ”Bedre Balance” fra oktober 2015.  
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Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.fl. (Reform af dagpengesystemet) (Feb 
II) 
 
Lovforslaget har til formål at gennemføre en kommende aftale om en reform af dagpenge-
systemet på baggrund af dagpengekommissions anbefalinger og forhandlinger med Folke-
tingets partier. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Sammen for fremti-
den” fra juni 2015. 
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ENERGI-, FORSYNINGS- OG KLIMAMINISTEREN  
 
Ændring af lov om elforsyning og lov om Energinet.dk (Støtte til eksisterende natur-
gasbaserede industrielle kraftvarmeværker) (Okt I)  
 
Lovforslaget har overordnet til formål at tilpasse støtteordningens regler til Europa-
Kommissionens afgørelse fra juli 2015 om godkendelse af støtteordningen vedrørende in-
dustrielle kraftvarmeværkers elproduktion. Lovforslaget skal præcisere definitionen af støt-
teberettigede industrielle kraftvarmeværker, således at den begrænses til værker, der an-
vender et specifikt brændsel (naturgas), og sikre at ordningen administreres i overens-
stemmelse med EU's statsstøtteregler. 
 
Ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, lov om energi-
mærkning af energirelaterede produkter, lov om fremme af energibesparelser i byg-
ninger, lov om fjernkøling og lov om fremme af besparelser i energiforbruget (Skær-
pet håndhævelse af dokumentationskrav til ecodesign og energimærkning af energi-
relaterede produkter, justering af forpligtelsen til at lade udarbejde energimærkning 
for bygninger med ejerlejligheder, lettelse af vilkårene for godkendelse som BedreBo-
lig-rådgiver og faktureringsoplysninger til fjernkølingskunder m.v.) (Okt I)  
 
Lovforslaget har bl.a. til formål at styrke Energistyrelsens sanktionsmuligheder overfor 
leverandører, producenter og importører, som i forbindelse med kontrolsager undlader at 
indsende dokumentation for deres produkters energiforbrug. Forslaget betyder endvidere 
bl.a., at det er den enkelte ejer og ikke ejerforeningen eller boligfællesskabet, der har pligt 
til at få udarbejdet den lovpligtige energimærkning, når der er tale om ejendomme med 
lodrette skel som f.eks. rækkehuse. Forslaget har ligeledes til formål at lette vilkårene for 
godkendelse som BedreBolig-rådgivervirksomhed. Endelig muliggør forslaget gennemfø-
relse af energieffektivitetsdirektivets krav om faktureringsoplysninger m.v. til fjernkø-
lingskunder.  
 
Ændring af lov om naturgasforsyning (Bemyndigelse til at fastsætte regler om opgø-
relse af produktions- og tilførselsomkostninger for opgraderet og renset biogas m.v.)  
(Nov I)  
 
Lovforslaget har bl.a. til formål at gøre det muligt at fastsætte regler om opgørelse af om-
kostninger til produktion og tilførsel af opgraderet og renset biogas med henblik på at kun-
ne vurdere, om støtten fører til overkompensation. Lovforslaget skal være med til at sikre, 
at Danmark overholder sin forpligtelse i medfør af Europa-Kommissions afgørelse fra no-
vember 2013 om godkendelse af støtteordninger til bl.a. opgraderet og renset biogas. 
 
Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold (Nov II)  
 
Formålet med lovforslaget er at fastsætte rammerne for salg af radioudstyr og elektriske og 
elektroniske apparater. Med lovforslaget præciseres reglerne, ligesom de målrettes fabri-
kanter, importører og distributører for at gøre det enklere for de erhvervsdrivende at efter-
leve kravene. Lovforslaget gennemfører EMC-direktivet, radioudstyrsdirektivet samt di-
rektivet om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr. 
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Lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg (Dec II)  
 
Lovforslaget giver energi-, forsynings- og klimaministeren hjemmel til at kunne afholde et 
udbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg. En del af støtten kan blive 
givet til solcelleanlæg beliggende i andre EØS-lande. Pilotudbuddet er bl.a. en udmøntning 
af den midlertidige løsning med Europa-Kommissionen om diskriminationsproblematikken 
vedrørende det danske PSO-system. 
 
Ændring af lov om radiofrekvenser og ophævelse af lov om auktion over tilladelser til 
3. generations mobilnet (Ændring af auktions- og udbudsbestemmelser og ophævelse 
af lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet) (Dec II)   
 
Formålet med lovforslaget er bl.a. at sikre en faktisk og effektiv frekvensudnyttelse til 
gavn for udbygning af den digitale infrastruktur. Dette gøres bl.a. for at undgå at frekvens-
tilladelser opkøbes for at holde konkurrenterne ude af markedet. Desuden gennemføres en 
række regelforenklinger, herunder ophævelse af lov om auktion over tilladelser til 3. gene-
rations mobilnet. 
 
Ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, lov om vand-
forsyning, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. og forskellige andre love 
(Opfølgning på politisk forlig om ny og forbedret regulering af den danske vandsek-
tor) (Dec II)  
 
Lovforslaget har til formål at sikre, at vand- og spildevandsforsyningen drives på en effek-
tiv måde, der er gennemsigtig og giver lavest mulige og stabile priser for forbrugerne, og 
samtidig understøtter innovativ udvikling, demonstration og eksport af vandteknologiløs-
ninger. Endvidere har lovforslaget til formål at medvirke til at sikre og udvikle en vand- og 
spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til for-
syningssikkerhed, klima og natur. Lovforslaget udmønter forliget om en ny og forbedret 
regulering af den danske vandsektor mellem den daværende regering (Socialdemokraterne 
og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti 
og Det Konservative Folkeparti fra april 2015. 
 
Ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om pilotudbud af pristillæg 
for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg (Pristillæg og afregningsvilkår for kystnæ-
re havvindmølleparker etableret efter udbud, ændring af støtte til biogas samt pristil-
læg og afregningsvilkår for solcelleanlæg etableret efter pilotudbud) (Mar II) 
 
Lovforslaget indeholder forslag til regler om pristillæg og afregningsvilkår for de kystnære 
havvindmølleparker, der er sendt i udbud i februar 2015. Lovforslaget indeholder endvide-
re ændringer af støtteordningerne til biogas til transport, procesformål og anden anvendel-
se. Endelig indeholder forslaget pristillæg for de solcelleanlæg, som vinder pilotudbuddet 
af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg, der forventes iværksat i starten af 
2016. 
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Energi-, forsynings- og klimaministeren vil give Folketinget redegørelser om: 
 

• Klimapolitisk redegørelse (Nov II) 
 

• Energipolitisk redegørelse (Apr II) 
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ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 
 
Udbudslov (Okt I)    
 
Lovforslaget fastsætter procedureregler for den offentlige sektors indkøb med det formål at 
understøtte effektive offentlige indkøb til gavn for det offentlige og virksomhederne, bl.a. 
ved at gennemføre udbudsdirektivet fra 2014. Lovforslaget følger op på aftalen med KL 
om kommunernes økonomi for 2013 og er baseret på et udkast til loven, der er udarbejdet 
af et bredt sammensat udbudslovsudvalg. Lovforslaget er med enkelte justeringer en gen-
fremsættelse af L 164, 2014/15 (1. samling). 
 
Lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og in-
vesteringsselskaber (Okt I)   
 
Formålet med lovforslaget er, at der skal gælde de samme regler for Grønland, som der gør 
i Danmark i medfør af kapitalkravsforordningen. Det er hensigten, at den grønlandske fi-
nansielle sektor skal være omfattet af den samme regulering, tilpasset de særlige grønland-
ske forhold, som den finansielle sektor i Danmark fsva. CRR-forordningen og CRDIV-
direktivet. Lovforslaget er en genfremsættelse af L 129, 2014/15 (1. samling). 
 
Ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge (Loft over interbankge-
byrer m.v.) (Okt II)    
 
Formålet med lovforslaget er at tilpasse loven, så den bringes i overensstemmelse med 
EU’s forordning om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner, hvor dele 
trådte i kraft i juni 2015, mens elementerne vedrørende loftet over interbankgebyrer først 
træder i kraft den 9. december 2015. Lovforslaget giver endvidere erhvervs- og vækstmini-
steren bemyndigelse til at fastsætte regler for størrelsen på interbankgebyret i forbindelse 
med korttransaktioner. 
 
Ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v. og lov 
om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og forskellige andre love (Øget 
investorbeskyttelse ved krav til danske UCITS og hjemmel for Finanstilsynet til at 
indsamle og offentliggøre priser på finansielle produkter m.v.) (Okt II)    
 
Formålet med lovforslaget er bl.a. at sikre en øget investorbeskyttelse i investeringsinstitut-
ter ved at indføre nye krav til investeringsinstitutter, der er omfattet af UCITS-direktivet. 
Endvidere indeholder lovforslaget en hjemmel for Finanstilsynet til at indsamle og offent-
liggøre priser på finansielle produkter med henblik på etablering af en prisportal for bolig-
lån. Initiativet om en prisportal følger af aftalen om håndtering af refinansieringsrisiko 
mellem daværende regering (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Soci-
alistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra februar 2014. 
 
Ændring af lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd 
(Ophævelse af revisionsbestemmelse) (Okt II)    
 
Lovforslaget har til formål at ophæve revisionsbestemmelsen i lov om mæglings- og klage-
institutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, da en OECD-evaluering ikke giver anled-
ning til at foretage ændringer i loven.  
 



 12 

Lov om Eksport Kredit Fonden (EKF) (Nov I)  
 
Lovforslaget har til formål at omdanne Eksport Kredit Fonden (EKF) fra en selvstændig, 
statslig forvaltningsenhed til en selvstændig offentlig virksomhed samtidig med, at der 
gennemføres en generel modernisering og ajourføring af grundlaget for EKF’s virksom-
hed. 
 
Ændring af lov om planlægning og lov om midlertidig regulering af boligforholdene 
(Udvidelse af flexboligordningen) (Nov I)   
 
Formålet med lovforslaget er at øge omsætteligheden og dermed forbedre finansieringsmu-
lighederne for flexboliger. Forslaget udvider den eksisterende flexboligordning, så flexbo-
liger i landzone generelt undtages fra planlovens krav om landzonetilladelse ved genopta-
gelse af helårsanvendelse. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om en vækstpakke fra 
juni 2014 mellem den daværende regering (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), 
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Fol-
keparti, ligesom det vil indgå i regeringens kommende udspil om vækst og udvikling i hele 
Danmark.  
 
Ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om er-
hvervsdrivende fonde og forskellige andre love (Gennemførelse af skattelyaftale ved-
rørende registrering af reelle ejere) (Dec I)  
 
Lovforslaget har til formål at gennemføre dele af 4. hvidvaskdirektiv, som bl.a. skal styrke 
indsatsen mod økonomisk kriminalitet. Med lovforslaget kan der fremover foretages regi-
strering af reelle ejere i selskaber og andre juridiske personer, hvilket skal medvirke til 
øget gennemsigtighed og gøre det sværere at gemme sig bag selskabskonstruktioner af 
forskellig art. Registret over reelle ejere er en opfølgning på aftalen om en styrket indsats 
mod skattely på erhvervsområdet fra december 2014 mellem den daværende regering (So-
cialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke-
parti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti. 
 
Lov om betalingskonti (Jan I)    
 
Lovforslaget har til formål at sikre forbrugerne visse grundlæggende rettigheder i forbin-
delse med betalingskonti, f.eks. adgang til betalingsservice og betalingskort. Endvidere 
sikrer lovforslaget større gennemsigtighed og åbenhed omkring gebyrer med det formål at 
gøre det nemmere for forbrugerne at forholde sig aktivt til valg af pengeinstitut samt styrke 
konkurrencen på detailbankmarkedet. Med lovforslaget implementeres EU’s betalingskon-
todirektiv samt anbefalinger fra en arbejdsgruppe om adgang til indlånskonto på fair og 
rimelige vilkår. 
 
Ændring af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 
(Gennemførelse af revisionsdirektivet m.v.) (Jan II)    
 
Lovforslaget har blandt andet til formål at styrke uafhængigheden i det offentlige tilsyn 
med revisorer og revisionsvirksomheder, ligesom der indføres whistleblowerordninger i 
revisionsvirksomhederne og i det offentlige tilsyn. Lovforslaget implementerer ændringer-
ne i EU’s 8. selskabsdirektiv samt optioner i EU’s forordning om specifikke krav til lov-
pligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden. 
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Ændring af konkurrenceloven (Tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte, offentliggørelse 
af afgørelser, henvisning af fusioner, overtrædelse af gennemførelsesforbuddet i fusi-
onssager, civilretlig forældelse, regler om erstatningssøgsmål m.v.) (Jan II)    
 
Lovforslaget har til formål at give erhvervs- og vækstministeren hjemmel til at fastsætte 
nærmere regler med henblik på at forbedre muligheden for at kræve erstatning i forbindel-
se med overtrædelse af konkurrencereglerne. Lovforslaget implementerer EU’s direktiv om 
erstatning for overtrædelse af bestemmelser i medlemsstaternes og Den Europæiske Uni-
ons konkurrenceret. Herudover foreslås ændringer og præciseringer, som bl.a. gør det lette-
re at forebygge konkurrencebegrænsende adfærd i forbindelse med fusioner, samt at tilba-
gebetaling af ulovlig statsstøtte skal ske til statskassen i stedet for til den støttegivende 
myndighed.  
 
Ændring af lov om planlægning (Liberalisering af planloven) (Feb I)  
 
Formålet med lovforslaget er at liberalisere planloven med henblik på at give kommunerne 
mere frihed og at styrke udviklingen uden for de største byer under fortsat hensyntagen til 
natur og miljø. Forslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” 
fra juni 2015, ligesom det vil indgå i regeringens kommende udspil om vækst og udvikling 
i hele Danmark.  
 
Ændring af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., lov om sikkerhed til søs og 
forskellige andre love (Sikring af de søfarendes økonomiske stilling ved rederens mis-
ligholdelse af ansættelsesforholdet, styrket sikkerhed ved større maritime anlægspro-
jekter og i forbindelse med råstofudvinding i Grønland, forsikring i forbindelse med 
vragfjernelse og effektivisering af dykkerområdet m.v.) (Feb II)   
 
Formålet med lovforslaget er bl.a. at sikre de søfarendes økonomiske stilling ved rederens 
misligholdelse af ansættelsesforholdet og at styrke sikkerheden på skibe, der anvendes ved 
større maritime anlægsprojekter og i forbindelse med råstofudvinding i Grønland. Lov-
forslaget gennemfører desuden lettelser for søfartserhvervet vedrørende vragfjernelse m.v. 
og effektiviserer synsvirksomheden på dykkerområdet.  
 
Ændring af lov om anvendelse af visse af Den Europæiske Unions retsakter om øko-
nomiske forbindelse til tredjelande m.v. (Eksportkontrol for Grønland) (Feb II) 
 
Lovforslaget har til formål at indføre et eksportkontrolsystem i Grønland, så storskalapro-
jekter, herunder uranudvinding, kan gennemføres i overensstemmelse med internationalt 
gældende regler herom. 
 
Ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel 
virksomhed (Realkreditfinansiering af digital infrastruktur) (Feb II)   
 
Formålet med lovforslaget er at indføre mulighed for realkreditfinansiering af digital infra-
struktur, herunder bredbånd. Lovændringen kan dermed medvirke til at skabe en god mo-
bil- og bredbåndsdækning i hele Danmark. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om en 
vækstplan for digitalisering af Danmark mellem den daværende regering (Socialdemokra-
terne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, En-
hedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra februar 2015.  
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Lov om kapitalmarkeder (Feb II)   
 
Lovforslaget gennemfører en gennemgribende modernisering og opstramning af reglerne 
vedrørende markedspladser og handel med værdipapirer m.v.  Formålet er at sikre velfun-
gerende og effektive kapitalmarkeder til gavn for den finansielle stabilitet samtidig med, at 
investorbeskyttelsen øges. Lovforslaget indeholder en implementering af markedsmis-
brugsforordningen (MAR), forordningen om markeder for finansielle instrumenter (Mi-
FIR) og direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II). 
 
Lov om planlægning for havet (Feb II)   
 
Formålet med lovforslaget er at fastlægge rammerne for udarbejdelsen af fysisk planlæg-
ning for aktiviteter, anlæg m.v. på havet. Lovforslaget fremsættes som led i gennemførel-
sen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/89/EU om rammerne for maritim fy-
sisk planlægning. 
 
Ændring af lov om finansiel virksomhed og lov om finansielle rådgivere m.v. (Gen-
nemførelse af dele af direktiv om markeder for finansielle instrumenter) (Feb II)   
 
Lovforslaget gennemfører et forbud mod, at bankerne modtager og beholder formidlings-
provisionsbetalinger fra investeringsforeningerne i forbindelse med porteføljeplejeordnin-
ger. Forslaget indeholder endvidere konsekvensrettelser i den finansielle lovgivning som 
følge af lovforslaget til ny lov om kapitalmarkeder, herunder relevante dele af direktivet 
om markedet for finansielle instrumenter (MiFID II), der ikke gennemføres i lov om kapi-
talmarkeder. 
 
Ændring af lov om værdipapirhandel (Overgangslov der gennemfører ændringer 
som følge af forordning om markedsmisbrug indtil lov om kapitalmarkeder træder i 
kraft) (Feb II)   
 
Der er tale om en overgangslov som følge af ikrafttræden af forordningen om markedsmis-
brug. Ændringerne af værdipapirhandelsloven kommer kun til at gælde, indtil lov om kapi-
talmarkeder træder i kraft, dvs. i perioden fra juli 2016 til januar 2017. 
 
 
Erhvervs- og vækstministeren vil give Folketinget redegørelser om: 

 
• Redegørelse om erhvervslivet, EU-implementering og reguleringen (Mar II) 

 
• Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse (Apr II) 

 
• Redegørelse om erhvervsfremme og støtte 2016 (Maj I) 

 
• Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2016 (Maj II) 

 
• Redegørelse om turisme (Maj II) 
 
  



 15 

FINANSMINISTEREN  
 
Finanslov for finansåret 2016 (Okt I)  
 
Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 
2019 (Okt I) 
 
Ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for 
finansårene 2014-2017 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og 
regioner for finansåret 2018 (Konsekvenser af regeringens forslag til finanslov for 
2016) (Okt I) 
 
Ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte regler om 
størrelse på filer m.v.) (Dec I) 
 
Formålet med lovforslaget er at skabe hjemmel til, at borgere og virksomheders ret til at 
sende meddelelser til myndighederne via Digital Post-løsningen kan begrænses med hen-
syn til størrelsen af de filer, der sendes gennem løsningen. Begrænsningen vil blive fastsat 
ud fra såvel tekniske som økonomiske hensyn. Med lovforslaget sikres det, at de faktiske 
muligheder for at sende filer via Digital Post er i overensstemmelse med lovgrundlaget.   
 
Lov om tillægsbevilling for finansåret 2015 (Jan II)   
 
Lov om supplerende bestemmelser til forordning om elektronisk identifikation og 
tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked (Feb I) 
 
Formålet med lovforslaget er at opfylde de krav, der fastsættes i eIDAS-forordningen fra 
2014. Kravene går navnligt på at udpege Digitaliseringsstyrelsen som nationalt tilsynsor-
gan og fastsætte sanktioner for overtrædelse af eIDAS-forordningen. Derudover skaber 
lovforslaget hjemmel til, at finansministeren kan specificere de krav, der sættes til sikker-
hed og tilsyn i forhold til tillidstjenesteudbydere. Af hensyn til sikkerheden hos tillidstjene-
steudbyderne fastsættes der en tavshedspligt i forbindelse med udførelsen af tilsyn.  
 
Ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre (Opfølgning på betænkning 
fra Vederlagskommissionen) (Feb II)   
 
Formålet med lovforslaget er at gennemføre en opfølgning på Vederlagskommissionens 
anbefalinger til en mere tidssvarende og gennemsigtig vederlæggelse af ministre. Kommis-
sionen skal ifølge kommissoriet afslutte sit arbejde inden udgangen af 2015.  
 
Lov om partnerskab om national digital identitets- og signaturinfrastruktur (Næste 
generation NemID) (Feb II)   
 
Lovforslaget har til formål at skabe hjemmel til at fastlægge rammerne for indhold, organi-
sering og finansiering af et partnerskab med en eller flere private parter om udbud af en 
national digital identitets- og signaturinfrastruktur (næste generation NemID). 
  



 16 

Finanslov for finansåret 2017 (Aug II)      
 
Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 
2020 (Aug II)   
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FORSVARSMINISTEREN  
 
Ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) (Styrket indsats mod aktivi-
teter i udlandet, der kan indebære en terrortrussel mod Danmark og danske interes-
ser) (Okt I)  
 
Formålet med lovforslaget er at styrke efterretningstjenesternes indsats over for terrortrus-
len fra danske ekstremister og såkaldte foreign fighters. Lovforslaget indebærer, at Forsva-
rets Efterretningstjeneste får mulighed for i en tidlig efterretningsmæssig fase at foretage 
målrettet indhentning af oplysninger om personer hjemmehørende i Danmark, som ophol-
der sig i udlandet, og som kan udgøre en terrortrussel mod Danmark og danske interesser. 
Lovforslaget er en genfremsættelse af L 200, 2014/15 (1. samling). 
 
Lov om net- og informationssikkerhed (Okt I)   
 
Formålet med lovforslaget er at styrke informationssikkerheden i telesektoren og dermed 
beskytte danske borgeres, virksomheders og myndigheders oplysninger. Lovforslaget in-
debærer bl.a., at der vil kunne stilles mere eksplicitte krav til teleudbydernes håndtering af 
informationssikkerheden og deres kontrol med eksterne leverandører. Forslaget er et led i 
udmøntningen af den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed og er en gen-
fremsættelse af L 201, 2014/15 (1. samling).  
 
 
Forsvarsministeren vil give Folketinget en redegørelse om: 

 
• Redegørelse om nordisk forsvars- og beredskabssamarbejde 2015 (Okt I) 
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JUSTITSMINISTEREN  
 
Ændring af straffeloven (Tilslutning til fjendtlig væbnet styrke) (Okt I)   
 
Formålet med lovforslaget er at fastslå, at danske statsborgeres og herboende udlændinges 
tilslutning til en fjendtlig væbnet styrke under en væbnet konflikt i alle tilfælde er en for-
brydelse mod statens selvstændighed og sikkerhed. Lovforslaget bygger på Straffelovrå-
dets udtalelse fra juni 2015 om visse spørgsmål vedrørende deltagelse i og hvervning til 
væbnede konflikter i udlandet, som den danske stat er part i (betænkning nr. 1556/2015). 
 
Ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og toldloven (Politiets Efter-
retningstjenestes adgang til oplysninger om flypassagerer i terrorsager m.v. og 
SKAT’s håndtering af oplysninger om flypassagerer i forbindelse med toldkontrol 
m.v.) (Okt I)  
 
Lovforslaget har til formål at styrke PET’s mulighed for overvågning af, om personer med 
mulig tilknytning til terrorvirksomhed er på vej til og fra Danmark. Med lovforslaget vil 
PET kunne få adgang til de oplysninger, som luftfartsselskaber registrerer om passagerer 
og besætningsmedlemmer (PNR-oplysninger) i forbindelse med rejser til og fra Danmark. 
Lovforslaget er en genfremsættelse af L 204, 2014/15 (1. samling). 
 
Ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Digitalisering af retsprocessen i 
borgerlige sager, oprettelse af en domsdatabase m.v.) (Okt I)   
 
Lovforslaget har til formål at indføre hjemmel til at stille krav om, at parterne og øvrige 
aktører i borgerlige retssager skal anvende en digital selvbetjeningsløsning i forbindelse 
med behandlingen af retssager. Lovforslaget vil herudover gøre det muligt at etablere en 
domsdatabase. 
 
Ændring af retsplejeloven (Udtagelse af blodprøve, anklagemyndighedens deltagelse i 
retsmøder via videokommunikation ved fristforlængelser m.v.) (Nov I)   
 
Formålet med lovforslaget er bl.a. at fastsætte, at udtagelse af en blodprøve efter retspleje-
lovens regler om legemsindgreb kan foretages af en medhjælp, som en læge har delegeret 
opgaven til. Endvidere foreslås det – bl.a. i lyset af de praktiske erfaringer med brugen af 
videolink ved fristforlængelser – at udvide anklagemyndighedens mulighed for at deltage 
via videolink i retsmøder om fristforlængelse. 
 
Ændring af retsplejeloven (Videoafhøring af børn og unge i straffesager) (Nov I)   
 
Formålet med lovforslaget er at forhøje aldersgrænsen for anvendelse af videoafhøring af 
børn og unge i straffesager. Lovforslaget er en opfølgning på Strafferetsplejeudvalgets be-
tænkning nr. 1554/2015 om videoafhøring af børn og unge i straffesager. 
 
Ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Videoafhøring af børn og unge i straf-
fesager m.v.) (Nov I)   
 
Formålet med lovforslaget er navnlig at forhøje aldersgrænsen for anvendelse af videoaf-
høring af børn og unge i straffesager på Færøerne. Lovforslaget er en opfølgning på Straf-
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feretsplejeudvalgets betænkning nr. 1554/2015 om videoafhøring af børn og unge i straffe-
sager. 
 
Ændring af retsplejelov for Grønland (Videoafhøring af børn og unge i straffesager) 
(Nov I)   
 
Formålet med lovforslaget er at forhøje aldersgrænsen for anvendelse af videoafhøring af 
børn og unge i straffesager i Grønland. Lovforslaget er en opfølgning på Strafferetspleje-
udvalgets betænkning nr. 1554/2015 om videoafhøring af børn og unge i straffesager. 
 
Ændring af retsplejeloven (Udveksling af oplysninger om tegn på radikalisering og 
ekstremisme) (Dec I)   
 
Lovforslaget har til formål at etablere hjemmel til udveksling af oplysninger mellem kri-
minalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet om tegn på radikalisering og ekstre-
misme hos varetægtsfængslede personer. 
 
Ændring af lov om fuldbyrdelse af straf (Sektionering af radikaliserede og ekstremi-
stiske indsatte) (Dec I)   
 
Lovforslaget skal gøre det muligt at anvende sektionering i forbindelse med placeringen af 
radikaliserede og ekstremistiske indsatte i kriminalforsorgens institutioner.  
 
Ændring af retsplejeloven, dødsboskifteloven, ægtefælleskifteloven, udleveringsloven, 
lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i EU, lov om international fuld-
byrdelse af straf m.v., lov om samarbejde mellem Finland, Island, Norge og Sverige 
angående fuldbyrdelse af straf m.v. (Overførsel af opgaver fra Justitsministeriet til 
domstolene og anklagemyndigheden) (Dec I)   
 
Med lovforslaget bemyndiges justitsministeren til at udlægge behandlingen af en række 
forskellige sager, som i dag behandles i Justitsministeriet, til andre myndigheder. Formålet 
med lovforslaget er at sikre en mere hensigtsmæssig fordeling af opgaverne og dermed 
også en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne og kompetencerne i henholdsvis Justits-
ministeriet og hos de myndigheder, som sagsbehandlingen foreslås lagt ud til. 
 
Ændring af straffeloven (Kriminalisering af besiddelse af mobiltelefon eller lignende 
kommunikationsudstyr i varetægtssurrogat) (Dec I)   
 
Formålet med lovforslaget er at kriminalisere besiddelse af mobiltelefon eller lignende 
kommunikationsudstyr i varetægtssurrogat. 
 
Lov om fremtidsfuldmagter (Dec I)   
 
Lovforslaget har til formål at indføre en særskilt lovregulering, der muliggør, at der kan 
gives fuldmagt til at repræsentere fuldmagtgiver i økonomiske og personlige forhold, hvis 
fuldmagtsgiveren på grund af alders- eller helbredsbetinget svækkelse senere måtte blive 
ude af stand til at varetage sine anliggender (fremtidsfuldmagter). Der er med enkelte til-
pasninger tale om en genfremsættelse af L 93, 2014/15 (1. samling). 
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Ændring af lov om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale 
klageorganer i henhold til menneskerettighedskonventioner (Ændring af betingelser-
ne for retshjælp) (Dec II) 
 
Lovforslaget har til formål at indføre et yderligere kriterium i retshjælpsloven for at opnå 
retshjælp i sager ved internationale klageorganer. Lovforslaget vil indebære, at der alene 
vil kunne ydes retshjælp, hvis klager har en rimelig grund til at føre klagesagen. 
 
Ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for voldtægt) (Dec II) 
 
Formålet med lovforslaget er at skærpe straffen for voldtægt. Den nærmere udformning af 
lovforslaget er under overvejelse.  
 
Ændring af retsplejeloven (Udtagelse af lægdommere) (Jan II)   
 
Lovforslaget har til formål at gennemføre de ændringer i retsplejeloven, som følger af for-
slagene fra arbejdsgruppen om lægdommere.  
 
Ændring af lovgivning vedrørende knive (Jan II) 
 
Lovforslaget har til formål at præcisere reglerne for besiddelse af knive. Det nærmere ind-
hold af lovforslaget er fortsat under overvejelse.  
 
Ændring af lov om forsikringsaftaler (Revision af forbud mod indhentelse og anven-
delse af visse helbredsoplysninger ved tegning m.v. af forsikringer og pensioner) (Feb 
II)   
 
Lovforslaget har til formål at justere det gældende forbud mod indhentelse og anvendelse 
af visse helbredsoplysninger ved tegning m.v. af forsikringer og pensioner med henblik på 
at sikre, at selskaberne ikke har adgang til flere oplysninger, end hvad der er nødvendigt til 
brug for at tilbyde borgerne forsikringer m.v. på rimelige vilkår. 
 
Ændring af straffeloven (Deltagelse i væbnede konflikter i udlandet) (Feb II)   
 
Formålet med lovforslaget er at følge op på Straffelovrådets kommende betænkning om 
deltagelse i og hvervning til væbnede konflikter i udlandet m.v. 
 
Ændring af straffeloven (Inddragelse af forholdene under en tidligere afsoning eller 
varetægtsfængsling ved behandlingen af en straffesag) (Feb II)   
 
Formålet med lovforslaget er at følge op på resultatet af Strafferetsplejeudvalgets behand-
ling af kommissorium om inddragelse af forholdene under en tidligere afsoning eller vare-
tægtsfængsling ved behandlingen af en straffesag. 
 
Ændring af retsplejeloven (Revision af reglerne om registrering og opbevaring af 
oplysninger om tele- og internetkommunikation (logning)) (Feb II)   
 
Lovforslaget vil omfatte en revision af retsplejelovens regler om teleudbyderes pligt til at 
foretage registrering og opbevaring (logning) af oplysninger om tele- og internettrafik til 
brug for efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold.  
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Gennemførelse/anvendelse af tilvalgte retsakter efter en eventuel omdannelse af rets-
forbeholdet til en tilvalgsordning (Feb II)   
 
Såfremt retsforbeholdet måtte blive omdannet til en tilvalgsordning efter folkeafstemnin-
gen den 3. december 2015, vil der blive fremsat et antal lovforslag, der har til formål at 
gennemføre eller sikre anvendelsen af de retsakter på området for retlige og indre anlig-
gender, der vil blive tilvalgt, og som forudsætter ændringer af dansk ret. 
 
Lov om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EU-
agenturet for samarbejde inden for retshåndhævelse (Europol-forordningen) (Feb II)   
 
Såfremt retsforbeholdet måtte blive omdannet til en tilvalgsordning efter folkeafstemnin-
gen den 3. december 2015 vil der blive fremsat et lovforslag, der har til formål at sikre 
Europol-forordningens praktiske anvendelse i Danmark. 
 
 
Justitsministeren vil give Folketinget en redegørelse om: 

 
• Redegørelse om forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysninger uden for 

strafferetsplejen (Mar I) 
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KULTURMINISTEREN  
 
Ændring af lov om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en EU-
medlemsstats område m.v. (Gennemførelse af EU-direktiv m.v.) (Okt II)  
 
Lovforslaget har bl.a. til formål at forlænge fristerne for anlæggelse af sager og præcisere 
reglerne for opnåelse af erstatning i forbindelse med konfiskerede kulturgoder m.v. Lov-
forslaget gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv fra 2014 om tilbagelevering 
af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstat.  
 
Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret samt multiterritoriale licenser for rettighe-
der til musikværker med henblik på online-anvendelse i det indre marked (Dec I)    
 
Lovforslaget har til formål at fastsætte regler for kollektive forvaltningsorganisationers 
styring, gennemsigtighed og finansielle forvaltning af rettighedsvederlag. Forslaget har 
endvidere til formål at fremme udbredelsen af multiterritoriale licenser for musikværker og 
på den måde gøre det nemmere at udbyde onlinemusiktjenester på tværs af grænserne i 
EU. Lovforslaget implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv fra 2014 om kol-
lektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for 
rettigheder til musikværker med henblik på onlineanvendelse i det indre marked. 
 
Ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om leje af alme-
ne boliger (Frit valg af tv-distributør m.v.) (Feb I)   
 
Lovforslaget har til formål at give borgerne bedre mulighed for at vælge den distributør, 
der kan tilbyde de bedste kanaler til husstandens behov samtidig med, at konkurrencen på 
markedet for tv-distribution vil blive øget. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om en 
vækstpakke mellem den daværende regering (Socialdemokraterne og Det Radikale Ven-
stre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra 
juni 2014. 
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MILJØ- OG FØDEVAREMINISTEREN  
 
Ophævelse af lov om randzoner (Nov I)  
 
Formålet med lovforslaget er at skabe bedre rammevilkår for landbrugserhvervet. Med 
lovforslaget bortfalder randzonelovens krav om, at der ikke må sprøjtes, gødskes eller dyr-
kes på landbrugsjord langs vandløb og søer, beskyttet eller udpeget i anden lovgivning. 
Landmændene vil dog fortsat kunne beholde randzonerne på frivillig basis til opfyldelse af 
andre miljøkrav. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Sammen for frem-
tiden” fra juni 2015, ligesom forslaget vil indgå i regeringens kommende udspil om vækst 
og udvikling i hele Danmark.  
 
Ændring af lov om fødevarer (Ændret finansiering af kontrolkampagner og kosttil-
skudskontrol og rekvireret vejledning) (Nov I)   
 
Formålet med lovforslaget er bl.a. at etablere hjemmel til en udvidet vejledningsaktivitet 
for virksomheder inden for fødevarelovgivningen og en ændret finansiering af kontrol-
kampagner og kosttilskudskontrol.  
 
Ændring af lov om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder og lov om miljø 
og genteknologi (Dyrkningsforbud, obligatorisk digital kommunikation m.v.) (Nov I)   
 
Formålet med lovforslaget er bl.a. at bemyndige miljø- og fødevareministeren til at kunne 
fastsætte regler om nationale forbud mod eller begrænsning af dyrkning af genetisk modi-
ficerede frø og andet planteformeringsmateriale, der er godkendt efter forordning nr. 
1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer eller efter direktiv 2001/18 
om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer. Lovforslaget fremsættes som 
led i gennemførelsen af direktiv nr. 2015/412 (Barroso-direktivet). 
 
Ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (Differen-
tierede kvælstofnormer) (Nov II)  
 
Formålet med lovforslaget er at muliggøre lempelser af de reducerede gødningsnormer. 
Med lovforslaget skabes hjemmel til, at miljø- og fødevareministeren årligt kan fastsætte 
kvælstofnormer, som herefter udmøntes i en bekendtgørelse. Lovforslaget er en opfølgning 
på regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” fra juni 2015, ligesom forslaget vil indgå i 
regeringens kommende udspil om vækst og udvikling i hele Danmark.  
 
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM-
tilladelse) (Dec I)   
 
Formålet med lovforslaget er at samle de eksisterende regler om miljøvurdering af planer 
og programmer og VVM-tilladelser i én lov med henblik på at give en mere overskuelig og 
sammenhængende fremstilling af miljøvurderingsreglerne både for bygherrerne og de 
myndigheder, der skal administrere reglerne. Med lovforslaget implementeres samtidig de 
seneste ændringer af VVM-direktivet fra 2014. 
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Ændring af lov om naturbeskyttelse (Lempelse af § 3-beskyttelsen) (Dec I) 
 
Formålet med lovforslaget er at tilbagerulle det forbud mod at sprøjte og gødske på arealer 
beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, som blev vedtaget i februar 2015 under den 
daværende regering, men som endnu ikke er trådt i kraft. Lovforslaget er en opfølgning på 
regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” fra juni 2015, ligesom forslaget vil indgå i 
regeringens kommende udspil om vækst og udvikling i hele Danmark. 
 
Ændring af dyreværnsloven (Strafskærpelse og ophævelse af krav om tilladelse til 
æglægningsbure) (Jan II)   
 
Formålet med lovforslaget er at skærpe straffene for uforsvarlig behandling, grovere ufor-
svarlig behandling og mishandling af dyr. Det foreslås desuden at ophæve kravet om tilla-
delse til at anvende æglægningsbure.   
 
Ændring af lov om miljøbeskyttelse (Varetagelse af landskabelige hensyn og inddra-
gelse af offentligheden ved virksomhed i et andet land) (Feb I)  
 
Formålet med lovforslaget er at give miljø- og fødevareministeren bemyndigelse til at fast-
sætte regler til gennemførelse af EU-krav om varetagelse af hensyn til landskabet med 
hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og om inddragelse af offentligheden i forbindelse med 
virksomhed i et andet land, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet i Danmark. Lov-
forslaget følger op på EU-kommissionens supplerende åbningsskrivelse om gennemførelse 
af EU-direktivet om håndtering af affald fra udvindingsindustrien. 
 
Ændring af lov om naturbeskyttelse (Regler om strandbeskyttelse) (Feb II)   
 
Formålet med lovforslaget er at give borgere, kommuner, turismeerhvervet, institutioner og 
private klubber og foreninger, der tilbyder friluftsaktiviteter ved kysten, friere rammer til 
udnyttelse, der indebærer en ændring af tilstanden på arealer, der er klitfredede eller er 
omfattet af strandbeskyttelse. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget 
”Sammen for fremtiden” fra juni 2015, ligesom forslaget vil indgå i regeringens kommen-
de udspil om vækst og udvikling i hele Danmark. 
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MINISTEREN FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING  
 
Ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksen-
uddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om er-
hvervsuddannelser (Indførelse af særskilte tilskudstakster for fjernundervisning) 
(Nov I) 
  
Formålet med lovforslaget er at tilvejebringe hjemmel til særskilte tilskudstakster for 
fjernundervisning i ungdomsuddannelserne og de almene voksenuddannelser. Lovforslaget 
udmønter aftalen om finansiering af erhvervsuddannelsesreformen mellem regeringen 
(Venstre), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, 
Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra oktober 2015.  
 
Ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Bedre rammer for skoletil-
bud på 27 småøer) (Nov II)   
 
Formålet med lovforslaget er at give ministeren for børn, undervisning og ligestilling be-
myndigelse til at godkende, at frie grundskoler kan oprette et skoletilbud på de 27 danske 
småøer som en del af den frie grundskole på fastlandet, uanset elevtallet på øen. Der skal 
samtidig kunne ydes kommunale driftstilskud til frie grundskolers skoletilbud på øerne.  
 
Ændring af lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsmini-
sterens område for det danske mindretal i Sydslesvig (Tilskud til bygge- og anlægs-
projekter m.v. og sammensætningen af Sydslesvigudvalget) (Dec I)   
 
Formålet med lovforslaget er at præcisere, at Sydslesvigudvalget ikke yder lån til bygge- 
og anlægsprojekter, men tilskud der sikres ved pant, og som alene kan genanvendes med 
Sydslesvigudvalgets tilslutning. Med lovforslaget tydeliggøres det også, i hvilket omfang 
danske regler om aflæggelse af regnskab samt om repræsentation og rejser skal stilles som 
betingelse for at yde tilskud. Desuden foreslås det, at antallet af medlemmer i Sydslesvig-
udvalget efter nyvalg til Folketinget udvides fra 5 til 7. 
 
 
Ministeren for børn, undervisning og ligestilling vil give Folketinget en redegørelse 
om: 

 
• Redegørelse og Perspektiv- og Handlingsplan for ligestilling (Feb II) 
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MINISTEREN FOR NORDISK SAMARBEJDE  
 
Ministeren for nordisk samarbejde vil give Folketinget en redegørelse om: 

 
• Redegørelse om det nordiske samarbejde 2014-2015 (Okt I) 
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SKATTEMINISTEREN  
 
Ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af hjem-
mel til kontrol af udendørs byggeaktivitet på privat grund – Retssikkerhedspakke I) 
(Okt I) 
 
Formålet med lovforslaget er bl.a. at styrke retssikkerheden ved at ophæve bestemmelsen 
om kontrol af udendørs professionel byggeaktivitet på privat grund.  
 
Ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udskydelse af forældelse som 
følge af utilstrækkelig funktionalitet i Ét Fælles Inddrivelsessystem (EFI)) (Okt I) 
 
Formålet med lovforslaget er at udskyde forældelsesfristen for alle retskraftige fordringer 
under inddrivelse for at hindre yderligere utilsigtet forældelse som følge af utilstrækkelig 
funktionalitet i Ét Fælles Inddrivelsessystem (EFI). Lovforslaget er en del af opfølgningen 
på de analyser, Skatteministeriet har gennemført af EFI-systemet m.v.  
  
Ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejen-
domme ramt af kystnedbrydning) (Okt I)   
 
Formålet med lovforslaget er, at kommunerne skal kunne fritage en ejendom helt eller del-
vist for grundskyld, i det omfang grunden er forsvundet som følge af kystnedbrydning. 
Lovforslaget foreslås at få virkning med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2015 og er 
en genfremsættelse af L 189, 2014/15 (1. samling). 
 
Ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov for Grønland om visse spil (Ju-
stering af gebyrskalaen for væddemål og onlinekasino, månedsafregning for vædde-
mål og onlinekasino m.v.) (Okt I)  
 
Lovforslaget har bl.a. til formål at justere gebyrskalaen for væddemål med henblik på at 
sikre, at gebyrerne bliver mere proportionale med spiludbydernes indtægter. Lovforslaget 
er en opfølgning på aftalen om justering af spillelovgivningen vedrørende væddemål og 
onlinekasino mellem den daværende regering (Socialdemokraterne og Det Radikale Ven-
stre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti fra december 2014 og er en delvis genfremsættelse af L 173, 2014/15 (1. 
samling), idet L 173 ved genfremsættelsen deles i to lovforslag. 
 
Ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og for-
skellige andre love (Natlukning af spillehaller med gevinstgivende spilleautomater og 
ophævelse af reglen om nedslag i afgiften for udlodninger m.v.) (Okt I)   
 
Lovforslaget har bl.a. til formål at ophæve muligheden for at få nedslag i afgiften for ud-
lodninger til almennyttige foreninger med henblik på at stoppe svindel med udlodningerne, 
ligesom der indføres krav om, at spillehaller skal holde lukket mellem kl. 24 og kl. 7. Lov-
forslaget er en opfølgning på aftalen om ændring af spillelovgivningen mellem den davæ-
rende regering (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, 
Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra december 2014 og er en delvis 
genfremsættelse af L 173, 2014/15 (1. samling), idet L 173 ved genfremsættelsen deles i to 
lovforslag.   
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Ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven (Udvidelse af tonnage-
skatteordningen med en række specialskibe) (Okt I)   
 
Formålet med lovforslaget er at styrke den danske offshore-sektors internationale konkur-
renceevne. Lovforslaget indebærer, at en række specialskibe får mulighed for at anvende 
tonnageskatteordningen. Lovforslaget er en udmøntning af aftalen om en vækstpakke fra 
juni 2014 mellem den daværende regering (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), 
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Lov-
forslaget er med få justeringer en genfremsættelse af L 124, 2014/15 (1. samling).  
 
Ændring af momsloven, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love 
(Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalings-
oplysninger, tilpasning af reglerne om en herboende repræsentant for motoransvars- 
og lystfartøjsforsikringer, tilpasning af adgangen til indhentelse og registrering af 
oplysninger i køretøjsregisteret, afskaffelse af befordringsfradrag m.v. for skattefri-
tagne personer m.v.) (Nov I)  
 
Formålet med lovforslaget er bl.a. at styrke hjemmelsgrundlaget på en række områder, 
herunder indførelse af lovhjemmel for Udenrigs- og Forsvarsministeriet til at administrere 
momsgodtgørelsesordningen for ambassader m.v., inkl. en regulering af minimumsgræn-
serne for momsgodtgørelse. Endvidere foreslås bl.a. en hjemmel til, at SKAT kan indhente 
betalingsoplysninger, således at SKAT kan kontrollere udenlandske virksomheders afreg-
ning af moms ved fjernsalg og elektronisk leverede ydelser til Danmark.  
 
Ændring og senere ophævelse af lov om afgift af kvælstofoxider og om ændring af 
forskellige andre love (Tilretning af bundfradraget i NOx-afgiften og senere ophævel-
se af Nox-afgiftsloven, indførelse af forbrugsregistrering for afgifterne af affaldsvar-
me og tilretning af visse andre miljø- og energiafgifter) (Nov II)   
 
Formålet med lovforslaget er at ophæve NOx-afgiften. Lovforslaget indeholder endvidere 
en udvidelse af reglerne for forbrugsregistrering, så det fremover er muligt for visse virk-
somheder at nettoafregne afgifterne på affaldsvarme. Desuden indeholder lovforslaget en 
række tekniske justeringer af miljø- og energiafgiftsloven, herunder en ændring af lov om 
afgift af kuldioxid (CO2) vedrørende godtgørelsesmulighederne for kvoteomfattede virk-
somheder, som forbruger affaldsvarme leveret fra en ekstern varmeproducent.  
 
Ophævelse af reklameafgiftsloven (Nov II)   
 
Formålet med forslaget er at ophæve lov om afgift af husstandsomdelte reklamer. Loven 
blev vedtaget i 2012 og statsstøttegodkendt af Europa-Kommissionen i juli 2014. Statsstøt-
tegodkendelsen betinges dog af en række lovændringer. Reklameafgiftsloven har på denne 
baggrund aldrig været sat i kraft.  
  
Ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindel-
sen) (Nov II) 
 
Formålet med lovforslaget er at forbedre mulighederne for pendling på tværs af Danmark 
til gavn for mobiliteten på arbejdsmarkedet. Lovforslaget indebærer, at fradraget for perso-
ner, der benytter Storebæltsforbindelsen mellem deres sædvanlige bopæl og arbejdsplads, 
forhøjes fra 90 kr. pr. passage til 110 kr. pr. passage. 
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Ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskat-
ningsloven (Indførelse af OECD’s globale standard for indberetning af kontooplys-
ninger, konsekvensændringer som følge af ophævelse af rentebeskatningsdirektivet 
og indførelse af land-for-land rapportering for store multinationale koncerner) (Nov 
II)  
 
Formålet med lovforslaget er at gennemføre OECD’s globale standard for indberetning og 
udveksling af kontooplysninger, som er indført i EU ved en ændring af direktivet om ad-
ministrativt samarbejde på beskatningsområdet. Desuden vil forslaget ophæve de regler, 
der implementerer rentebeskatningsdirektivet i dansk ret. Dette er en konsekvens af, at 
indberetningen fremover skal ske efter OECD-standarden. Endelig indføres hjemmel til at 
kræve, at store multinationale virksomheder skal lave land-for-land rapportering af deres 
indtægter og skattebetalinger m.v. 
 
Ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsbeskatningsloven, statsskattelo-
ven og forskellige andre love (Skattemæssig behandling af negative renter, forrent-
ning af overskydende og skyldig pensionsafkastskat, beregningsrenten for pensions-
ordninger med løbende ydelser og amortisationsrenten for rateopsparinger) (Nov II)  
 
Lovforslaget har til formål at ændre skattelovgivningen, hvor der i dag ikke i tilstrækkelig 
grad er taget højde for, at renterne kan blive negative. Lovforslaget indeholder endvidere 
ændring af rentesatserne for overskydende og skyldig pensionsafkastskat og af rentesatsen 
for uudnyttet negativ pensionsafkastskat vedrørende udlodning af omtegningsbonus, samt 
en præcisering af beregningsrenten for pensionsordninger med løbende ydelser og amorti-
sationsrenten for rateopsparinger. 
 
Ændring af ligningsloven (BoligJobordning i 2016 og 2017) (Nov II) 
 
Formålet med lovforslaget er at indføre en omlægning af BoligJobordningen fra 2016, så 
den understøtter en grøn omstilling, øget bæredygtighed og klimaindsatsen. Lovforslaget er 
en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” og aftalen om Bolig-
Jobordningen 2015-17 mellem regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Alternativet, Socia-
listisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra juni 2015. 
  
Ændring af toldloven og forskellige andre love (Ændringer som følge af nyt EU-
toldkodeks) (Dec I)   
 
Formålet med lovforslaget er at tilpasse lovgivningen som følge af EU’s nye toldkodeks, 
som skal sikre en mere ensartet toldbehandling i EU. 
 
Ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre 
love samt ophævelse af lov om investeringsfonds (Justering af erhvervsbeskatningen 
og tilpasning i forhold til EU retten m.v.) (Jan I)   
 
Formålet med lovforslaget er at foretage en række mindre justeringer af erhvervsbeskat-
ningen. Lovforslaget vil bl.a. indeholde opfølgning på to domme afsagt af EU-domstolen 
samt en nedsættelse af udbyttebeskatningen af udenlandske selskaber af hensyn til EU-
retten. Herudover vil forslaget indeholde forslag om beskatningen af foreninger, havne o.l. 
med begrænset indkomst ved salg af el. Der foreslås tillige en teknisk justering af indgre-
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bet mod den utilsigtede udnyttelse af virksomhedsordningen. Endelig foreslås lov om inve-
steringsfonds ophævet, da ordningen er udfaset.  
 
Ændring af aktieavancebeskatningsloven og boafgiftsloven (Succession til erhvervs-
drivende fonde) (Feb I)   
 
Formålet med lovforslaget er at give mulighed for at donere aktier med succession til en 
erhvervsdrivende fond med henblik på, at fonden skal drive erhvervsvirksomheden videre. 
Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om en vækstplan mellem den daværende regering 
(Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk 
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra april 2013. 
 
Ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (Værdiansættelse af unoterede 
aktier - formueskattekursen) (Feb I) 
 
Lovforslaget har til formål at genindføre den såkaldte formueskattekurs ved overdragelse 
af unoterede aktier som led i generationsskifte. Lovforslaget er en opfølgning på rege-
ringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” fra juni 2015. 
  
Ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, opkrævningsloven, selskabsskatteloven 
og forskellige andre love (Indførelse af bagatelgrænser for opkrævning og udvidelse 
af adgangen til at betale acontoskat ved ny koncernforbindelse m.v.) (Feb I)   
 
Formålet med lovforslaget er at forenkle og præcisere en række regler på skatteområdet, 
herunder indførelse af en bagatelgrænse ved opkrævning og tilbagebetaling af skatter og 
afgifter m.v. Endvidere indeholder lovforslaget en udvidelse af adgangen til at betale frivil-
lig acontoskat for selskaber i forbindelse med etableringen af en ny koncernforbindelse. 
 
Ændring af registreringsafgiftsloven og lov om registrering af køretøjer (Tilretning af 
reglerne om tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkø-
retøjer, justering af reglerne om eksportgodtgørelse og afgiftsgrundlaget for veteran-
køretøjer, og nedsættelse af pristillægget for ønskenummerplader) (Feb I)   
 
Formålet med lovforslaget er at forenkle og præcisere reglerne om tilladelse til betaling af 
forholdsmæssig registreringsafgift for leasingbiler. Forslaget indeholder også enkelte min-
dre justeringer af reglerne om eksportgodtgørelse og afgiftsgrundlaget for veterankøretøjer, 
og en nedsættelse af pristillægget for ønskenummerplader.  
 
Ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og opkrævningsloven (Tiltag 
som følge af utilstrækkelig funktionalitet i Ét fælles Inddrivelsessystem (EFI) og 
partshøring ved modregning m.v.) (Feb II)  
 
Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række tiltag som følge af utilstrækkelig 
funktionalitet i Ét Fælles Inddrivelsessystem (EFI). Lovforslaget er en del af opfølgningen 
på de analyser, Skatteministeriet har gennemført af EFI-systemet m.v. Lovforslaget inde-
holder endvidere en ændring af reglerne om partshøring ved SKATs modregning. Endelig 
foreslås det præciseret, at SKAT kan nægte/inddrage registreringen for en erhvervsvirk-
somhed, når en person udgør ledelsen i virksomheden i strid med en konkurskarantæne 
m.v. 
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Lov om ejendomsvurderinger (Feb II)   
 
Lovforslaget har til formål at skabe grundlaget for et nyt og forbedret ejendomsvurderings-
system. Det foreslås, at den gældende lov om vurdering af landets faste ejendomme ophæ-
ves og afløses af en ny og moderniseret ejendomsvurderingslov.  
  
Ændring af skatteforvaltningsloven, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre 
love (Ændringer som følge af en ny ejendomsvurderingslov) (Feb II)   
 
Lovforslaget indeholder regler om klagebehandling og genoptagelse m.v. på ejendomsvur-
deringsområdet samt en række konsekvensændringer og tilpasninger af anden lovgivning 
som følge af en ny ejendomsvurderingslov. 
 
Lov om behandling af afgifter opkrævet med urette (Feb II)   
  
Formålet med lovforslaget er bringe de danske tilbagebetalingsregler i overensstemmelse 
med EU-retten, herunder særligt at gøre tilbagebetalingen effektiv for virksomhederne.   
 
Ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Retssikkerhedspakke 
II) (Feb II)   
 
Lovforslaget indeholder en række retssikkerhedsmæssige initiativer, herunder initiativer 
om omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde, som regeringen har be-
budet som opfølgning på Retssikkerhedspakke I.  
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SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTEREN  
 
Ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-
Parlamentet, lov om kommunale og regionale valg og lov om økonomisk støtte til poli-
tiske partier m.v. (Anmeldelse af kandidatlister, afskaffelse af pligt til opstilling til 
kommunale og regionale valg, åbningstid på valgdagen, frister for brevstemmeafgiv-
ning m.v.) (Okt I)   
 
Formålet med lovforslaget er at gennemføre forskellige moderniseringer af valglovgivnin-
gen. Moderniseringerne sker på baggrund af en evaluering af kommunal- og regionalvalget 
2013 samt erfaringer fra Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen i 2014. Lov-
forslaget udmønter aftalen om ændringer af valglovgivningen mellem den daværende rege-
ring (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Sociali-
stisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra decem-
ber 2014 og er med en enkelt justering en genfremsættelse af L 146, 2014/15 (1. samling).  
 
Ændring af forskellige lovbestemmelser om klageadgang og kompetence m.v. på det 
familieretlige område (Ankestyrelsen som familieretlig klagemyndighed m.v.) (Okt I)  
 
Hovedformålet med lovforslaget er at tydeliggøre klageadgangen for borgere i relation til 
en række afgørelser på det familieretlige område, f.eks. Statsforvaltningens afgørelser om 
børnebidrag, samvær m.v., således at det fremgår direkte af loven, at det er Ankestyrelsen, 
der træffer afgørelse i disse klagesager. Lovforslaget er en genfremsættelse af L 186, 
2014/15 (1. samling).  
 
Ændring af adoptionsloven (Et nyt adoptionssystem m.v.) (Okt I)  
 
Formålet med lovforslaget er at fremtidssikre den internationale adoptionsformidling til 
Danmark og understøtte den nødvendige stabilitet i adoptionssystemet samtidig med, at 
sikkerheden i adoptioner øges. Lovforslaget udmønter en aftale om det fremtidige adopti-
onssystem mellem den daværende regering (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), 
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative 
Folkeparti fra oktober 2014 og er en genfremsættelse af L 187, 2014/15 (1. samling). 
 
Ændring af forskellige familieretlige love m.v. for Grønland (Ændringer som følge af 
ikraftsættelse for Grønland af forældreansvarslovgivningen og lovgivningen om æg-
teskab mellem to personer af samme køn) (Okt II)  
 
Formålet med lovforslaget er at sætte en række love i kraft for Grønland, herunder foræl-
dreansvarsloven, børnebortførelsesloven m.v. og de dertil knyttede konventioner samt lov-
givningen om ægteskab mellem to personer af samme køn. Lovforslaget forbedrer bl.a. 
retsstillingen for børn i sager om forældreansvar (forældremyndighed, barnets bopæl, sam-
vær m.v.). Lovforslaget er en genfremsættelse af L 122, 2014/15 (1. samling). 
 
Ændring af forældreansvarsloven og lov om social service (Forældremyndighed når 
den ene forælder har forvoldt den anden forælders død m.v.) (Dec I)   
 
Formålet med lovforslaget er at tydeliggøre, at afgørelser om forældremyndighed alene 
skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet, når den ene forælder har forvoldt den an-
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den forælders død. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om ændring af forældrean-
svarslovens § 15 mellem alle Folketingets partier i september 2015.  
 
Ændring af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. 
(internationale børnebortførelser) (Øget fleksibilitet i retshjælpsordningen i børne-
bortførelsessager) (Jan I)   
 
Formålet med lovforslaget er at gøre den eksisterende retshjælpsordning mere fleksibel i 
forhold til, hvad der kan gives retshjælp til. Det foreslås navnlig, at der i sager, hvor børn 
er bortført til udlandet af den ene forælder, indføres mulighed for at yde retshjælp til ikke-
retlige tiltag som f.eks. mediation, herunder også til rejseudgifter i den forbindelse.   
 
Ændring af lov om social service samt evt. lovgivning vedrørende ændringer af regler 
på sundheds- og undervisningsområdet (Revision af ordningen om hjemmetræning) 
(Feb I)   
 
Lovforslaget fremsættes på baggrund af en revisionsbestemmelse i serviceloven. Lovrevi-
sionen skal sætte fokus på, hvordan barnets behov og trivsel bedst kan sikres samtidig med, 
at forældrene fortsat får mulighed for i vidt omfang selv at tilrettelægge hjemmetræningen. 
Revisionen skal også gøre reglerne mere klare til fordel for både kommuner og forældre. 
Lovforslagets nærmere indhold skal forhandles med Folketingets partier i efteråret 2015. 
 
Ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (En mere tidssvarende og 
gennemsigtig vederlæggelse af borgmestre og regionsrådsformænd) (Feb II)   
 
Formålet med lovforslaget er at gennemføre en opfølgning på Vederlagskommissionens 
anbefalinger til en mere tidssvarende og gennemsigtig vederlæggelse af borgmestre og 
regionsrådsformænd. Kommissionen skal ifølge kommissoriet afslutte sit arbejde inden 
udgangen af 2015. 
 
Ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Nedsæt-
telse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra øer) (Feb II)   
 
Lovforslaget har til formål at foretage de ændringer af loven, der er nødvendige for at gen-
nemføre lavere færgetakster for biler og passagerer m.v. til kommuner med mindre øer og 
ø-kommuner for så vidt angår ikke-statslige færgeruter. Forslaget vil indgå i regeringens 
kommende udspil om vækst og udvikling i hele Danmark.   
 
Lov om voksenansvar overfor anbragte børn og unge (Feb II) 
 
Lovforslaget har til formål at følge op på regeringsgrundlagets afsnit om magtanvendelse 
over for anbragte børn og unge. 
  
Ændring af lov om social service og evt. andre love (Ændringer som følge af lov om 
voksenansvar over for anbragte børn og unge) (Feb II)   
 
Lovforslaget indeholder de ændringer i anden lov, der følger af forslaget til lov om vok-
senansvar over for anbragte børn og unge.  
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Ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om 
kommunale og regionale valg (Valgret til personer under værgemål med fratagelse af 
den retlige handleevne) (Feb II)   
 
Lovforslaget har til formål at give personer, der er under værgemål med fratagelse af den 
retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, valgret til kommunale og regionale valg 
samt Europa-Parlamentsvalg. 
 
Gennemførelse af tilvalgte familieretlige EU-retsakter efter en eventuel omdannelse 
af retsforbeholdet til en tilvalgsordning (Feb II)   
 
Såfremt retsforbeholdet måtte blive omdannet til en tilvalgsordning efter folkeafstemnin-
gen den 3. december 2015, vil der blive fremsat lovforslag med det formål at gennemføre 
familieretlige EU-retsakter på området for retlige og indre anliggender.  
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STATSMINISTEREN  
 
Statsministeren vil give Folketinget en redegørelse om: 

 
• Redegørelse om rigsfællesskabet (Apr I) 
 
  



 36 

SUNDHEDS- OG ÆLDREMINISTEREN  
 
Ændring af sundhedsloven og lov om socialtilsyn (Øget kvalitet i alkoholbehandlin-
gen) (Nov I)   
 
Lovforslaget har til formål at stille højere krav til den faglige kvalitet på de behandlings-
steder, som behandler personer med alkoholproblemer og er en opfølgning på satspuljeaf-
talen for 2015-18. Lovforslaget er en genfremsættelse af L 179, 2014/15 (1. samling). 
 
Ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) (Nov 
I)  
 
Formålet med lovforslaget er at åbne op for et mere differentieret forebyggelsestilbud, hvor 
de forebyggende hjemmebesøg i større omfang målrettes de svageste ældre samtidig med, 
at den generelle forebyggende indsats opretholdes. Lovforslaget er en udmøntning af en 
aftale mellem satspuljepartierne fra april 2015 om revision af ordningen om forebyggende 
hjemmebesøg. 
 
Ændring af sundhedsloven (Regler for private ambulanceberedskaber, honorarer til 
medlemmer af patientinddragelsesudvalg, personkreds i sundhedshuse m.v.) (Dec I)   
 
Formålet med lovforslaget er bl.a. at fastsætte regler for private ambulanceberedskaber, 
herunder om ambulancernes bemanding, udstyr og indretning. Formålet er endvidere at 
sikre, at medlemmer af patientinddragelsesudvalg fremover får mulighed for honorar. Der-
udover har lovforslaget til formål at styrke hjemmelsgrundlaget for fælles regionale og 
kommunale initiativer om etablering og udlejning af lokaler og udstyr m.v., som kan med-
virke til en lokalt tilpasset udvikling af lokale tilbud i sundhedsvæsenet. En del af lov-
forslaget er en genfremsættelse af L 127, 2014/15 (1. samling). 
 
Ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik 
og forskning m.v. (Information og samtykke m.v. i forbindelse med behandling med 
assisteret reproduktion) (Dec I) 
 
Lovforslaget har til formål at sikre sammenhæng mellem informations- og samtykkekrav 
og konsekvenserne af den lovændring, som fra oktober 2012 ophævede pligten til at de-
struere opbevaret sæd eller opbevarede befrugtede æg (embryoner) i tilfælde af mandens 
død. Lovforslaget har for det andet til formål at sikre, at reglerne afspejler den virkelighed, 
som i dag opleves af barnløse kvinder og par såvel som af de sundhedspersoner, som be-
skæftiger sig med behandling med assisteret reproduktion. 
 
Lov om tobaksvarer m.v. (Markedsføring, fremstilling, mærkning m.v. af tobaksva-
rer og urtebaserede rygeprodukter) (Dec II)    
 
Formålet med lovforslaget er bl.a. at indføre nye udvidede indberetningsforpligtelser for en 
prioritet liste af tilsætningsstoffer i cigaretter og rulletobak, forbud mod markedsføring af 
tobaksvarer med kendetegnende aromaer samt nye bestemmelser i forhold til sundhedsad-
varsler på tobaksvarer. Forslaget er en delvis implementering af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv fra 2014 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og admini-
strative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produk-
ter m.v. 
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Lov om elektroniske cigaretter m.v. (Produktspecifik regulering af markedsføring, 
fremstilling, mærkning m.v. af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere til 
elektroniske cigaretter med indhold af nikotin) (Dec II)   
 
Formålet med lovforslaget er at indføre en produktspecifik regulering af elektroniske ciga-
retter og genopfyldningsbeholdere til elektroniske cigaretter med indhold af nikotin. For-
slaget er en delvis implementering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv fra 2014 om 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om frem-
stilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter m.v. 
 
Lov om kliniske forsøg med lægemidler (Tilpasning som følge af EU forordning nr. 
536/2014 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler) (Jan I)   
 
Lovforslaget har bl.a. til formål at implementere krav vedrørende vurdering og godkendel-
se af ansøgninger om gennemførelse af lægemiddelforsøg og myndighedernes opfølgning 
på disse forsøg samt krav om tættere koordinering af den sundhedsfaglige og videnskabs-
etiske vurdering. Lovforslaget skal samtidig medvirke til at opfylde regeringens mål om at 
forbedre rammerne for kliniske forsøg til gavn for patienterne og den danske lægemiddel-
industri.  Lovforslaget følger af forordningen om kliniske forsøg med humanmedicinske 
lægemidler. 
 
Ændring af lov om euforiserende stoffer (Assisteret stofindtagelse i stofindtagelses-
rum) (Jan II)   
 
Lovforslaget skal skabe klare retlige rammer for andre brugeres assistance til injektions-
brugere, som ikke fysisk er i stand til at injicere deres stoffer uden assistance. Lovforslaget 
skal bl.a. ses i sammenhæng med regeringens ønske om at nedbringe dødeligheden blandt 
misbrugere. 
 
Ændring af sundhedsloven (Reel ret til hurtig udredning og ret til udvidet frit syge-
husvalg efter 30 dage for alle patienter) (Jan II) 
 
Formålet med lovforslaget er at ændre udredningsretten, således at patienter i psykiatrien 
og somatikken henvist til udredning på sygehus får ret til at få foretaget hele eller dele af 
deres udredning i privat regi, hvis patientens bopælsregion ikke kan efterleve forpligtelsen 
til at færdigudrede patienten inden for 30 dage. Udredningsretten omfattes dermed af retten 
til det udvidede frie sygehusvalg. Endvidere indebærer forslaget, at der indføres en ret for 
alle patienter i psykiatrien og somatikken, som er henvist til behandling på sygehus, til 
udvidet frit sygehusvalg efter 30 dages ventetid på behandling.  Lovforslaget er en opfølg-
ning på regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” fra juni 2015.  
 
Ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sund-
hedsvæsenet (Hjemmel til GPS-lokalisering, tilbageholdelse og tilbageførsel af indlag-
te patienter) (Feb I)   
 
Formålet med lovforslaget er at give sygehusene mulighed for at anvende personlige pejle-
og alarmsystemer overfor indlagte på sygehuse (GPS-lokalisering). Endvidere indføres 
hjemmel til at tilbageholde patienter, der er ved at forlade sygehuset og til at tilbageførepa-
tienter til sygehuset. 
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Ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sund-
hedsfaglig virksomhed (Sundhedsstyrelsens fremtidige tilsyn m.v.) (Feb II)   
 
Lovforslaget har bl.a. til formål at sikre bedre patientsikkerhed, herunder en mulig omlæg-
ning til risikobaseret tilsyn baseret på viden om, hvor der er størst risiko for patientsikker-
heden. Lovforslaget udmønter bl.a. dele af aftalen om tilrettelæggelsen af Sundhedsstyrel-
sens fremtidige tilsyn mellem den daværende regering (Socialdemokraterne og Det Radi-
kale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Kon-
servative Folkeparti i maj 2015. 
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TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTEREN  
 
Ændring af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom 
samt lov om offentlige veje m.v. (Udvidelse af adgangen til udpegning af kommissari-
er samt formænd for taksationskommissioner og overtaksationskommissioner) (Okt 
I)   
 
Lovforslaget giver hjemmel til, at transport- og bygningsministeren får større fleksibilitet 
ved udpegning til hvervet som kommissarius og formand for den statslige taksationskom-
mission. Med lovforslaget foretages en tilsvarende ændring vedrørende udpegninger til de 
kommunale taksationskommissioner. 
 
Ændring af lov om luftfart (Fri adgang til og fra ankomst- og afgangsterminaler, tra-
fikledelsesordninger på flyvepladsernes områder og opkrævning af betalinger) (Okt 
II)   
 
Formålet med lovforslaget er at give fri adgang for transport af personer til og fra ankomst- 
og afgangsterminaler på flyvepladser med offentlig adgang, herunder gratis parkering i op 
til 15 minutter på områder i tilknytning hertil. Lovforslaget sikrer samtidig, at flyveplad-
serne fortsat har mulighed for at organisere adgangen til flyvepladsens arealer, herunder 
etablere trafikledelsesordninger og opkræve betaling herfor fra virksomheder, der udfører 
erhvervsmæssig personbefordring.  
 
Ændring af færdselsloven (Tempo 100-ordning for campingvogne og andre på-
hængskøretøjer på motorvej og forhøjelse af hastighedsgrænser for visse campingbi-
ler og traktorer) (Dec I) 
 
Formålet med lovforslaget er at hæve hastighedsgrænsen for biler med campingvogne og 
andre påhængskøretøjer fra 80 til 100 km/t på motorvej forudsat, at de opfylder en række 
nærmere tekniske betingelser. Det foreslås desuden at hæve hastighedsgrænsen for visse 
campingbiler fra 80 til 100 km/t på motorvej og for godkendte og synede traktorer fra 30 til 
40 km/t. Forslaget vil indgå i regeringens kommende udspil om vækst og udvikling i hele 
Danmark. 
 
Ændring af lov om DSB (Udlån af tjenestemænd og ophævelse af bestemmelser i rela-
tion til DSB S-tog A/S) (Dec I)   
 
Formålet med lovforslaget er at ophæve enkelte bestemmelser i lov om DSB, der vedrører 
selskabet DSB S-tog A/S. Bestemmelserne er overflødige, eftersom denne virksomhed 
ikke længere eksisterer. Hertil kommer, at enkelte bestemmelser i loven regulerer forhold 
vedrørende udlån af tjenestemænd, som er i uoverensstemmelse med retspraksis, således 
som denne kommer til udtryk i en afsagt dom fra Højesteret. 
 
Ændring af lov om luftfart (Ny samlet regulering af droneområdet, justering af ar-
bejdsmiljøregler samt regler om administration af afgifter og gebyrer) (Dec I)   
 
Formålet med lovforslaget er bl.a. at sikre droneområdet en stærkere juridisk forankring, 
således at der fastsættes en sammenhængende reguleringsramme på området, som vareta-
ger væsentlige samfundsmæssige hensyn (sikkerhed, privatlivets fred, terrorbekæmpelse 
m.v.), og som samtidigt skaber gode rammer for erhvervslivets vækst og jobskabelse. Lov-
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forslaget ændrer desuden reguleringsmekanismerne for afgifter og gebyrer vedrørende til-
syn med civil luftfart og reglerne for, hvornår der på arbejdsmiljøområdet skal oprettes 
sikkerhedsudvalg. 
 
Ændring af færdselsloven (Udenlandske myndigheders adgang til oplysninger om 
førerkort til registrering af køre- og hviletid, udøvelse af markedskontrol med udstyr 
til køretøjer og udpegning af prøvelaboratorier) (Dec I)  
 
Lovforslaget sikrer, at de danske myndigheder kan give andre EU- eller EØS-landes myn-
digheder adgang til oplysninger fra det danske register for førerkort, der anvendes til regi-
strering af køre- og hviletid. Lovforslaget har endvidere til formål at indføre klarere regler 
for udøvelse af markedskontrol af sikkerhedsudstyr i køretøjer til syn. 
 
Ændring af lov om letbane på Ring 3 (Anlæg af letbane på Ring 3) (Dec II)   
 
Lovforslaget bemyndiger letbaneselskabet Ring 3 Letbane I/S til at anlægge letbanen på 
Ring 3, ligesom den endelige linjeføring for letbanen fastlægges i lovforslaget. Lovforsla-
get fastlægger endvidere reguleringen af støj i anlægsfasen. Endelig foreslås det, at letba-
neselskabet skifter navn til Hovedstadens Letbane I/S. 
 
Ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven m.fl. (Implementering af 
VVM-direktivet i forhold til statslige vej- og jernbaneprojekter samt havneprojekter) 
(Dec II)   
 
Lovforslaget implementerer VVM-direktivet i henholdsvis vejloven og jernbaneloven, 
således at den retlige ramme for gennemførelse af en VVM-procedure for statslige vej- og 
jernbaneprojekter reguleres i Transport- og Bygningsministeriets sektorlovgivning. Endvi-
dere bemyndiges transport- og bygningsministeren til at udstede nærmere regler om gen-
nemførelse af en VVM-procedure for havneprojekter. 
 
Ændring af byggeloven (Fremme effektivt byggeri i vækst) (Dec II)   
 
Med lovforslaget indføres en certificeringsordning, der træder i stedet for kommunernes 
tekniske byggesagsbehandling. Der indføres et mindre fast gebyr for alle typer byggesager, 
udlejningsejendomme undtages fra kravet om byggeskadeforsikring, antallet af eftersyns-
rapporter ændres fra tre til én, og brandreguleringen samles under byggeloven. Lovforsla-
get er en opfølgning på aftalen om en vækstpakke mellem den daværende regering (Soci-
aldemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke-
parti og Det Konservative Folkeparti) fra juni 2014, ligesom forslaget vil indgå i regerin-
gens kommende udspil om vækst og udvikling i hele Danmark. 
 
Lov om ny bane til Aalborg Lufthavn (Jan II)   
 
Lovforslaget indebærer, at der etableres en bane fra Lindholm station til en ny station ved 
Aalborg Lufthavn. Den nye station placeres så tæt som muligt på lufthavnsterminalen, så 
skift mellem tog og fly kan ske med kortest mulige gangveje. Endvidere flyttes det eksiste-
rende klargøringsanlæg ved Lindholm Station til en placering i nærheden af lufthavnen.  
Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen 
m.v. mellem den daværende regering (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og So-
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cialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative 
Folkeparti fra marts 2013. 
 
Ændring af færdselsloven (Nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til almindelig 
bil og lille knallert) (Feb I) 
 
Formålet med lovforslaget er at indføre en ordning som i Tyskland, hvor 17-årige får mu-
lighed for at erhverve kørekort til almindelig bil på samme måde som 18-årige, forudsat at 
den 17-årige det første år kun kører bil under ledsagelse af en bilist med mindst 10 års erfa-
ring. Derudover nedsættes aldersgrænsen for kørekort til lille knallert fra 16 til 15 år. For-
slaget vil indgå i regeringens kommende udspil om vækst og udvikling i hele Danmark.  
 
Ændring af færdselsloven (Tilladt hastighed på motortrafikveje) (Feb II) 
 
Lovforslaget har til formål at hæve den maksimale hastighedsgrænse til 100 km/t på mo-
tortrafikveje på strækninger, hvor det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt. Forslaget 
bunder i et ønske om at forbedre fremkommeligheden på statsvejnettet og at sikre, at nye 
motortrafikveje fremover bygges til hastigheder på 100 km/t.  
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UDDANNELSES- OG FORSKNINGSMINISTEREN  
 
Lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer (Okt 
II)  
 
Formålet med lovforslaget er bl.a. at modernisere systemet for anerkendelse af erhvervs-
mæssige kvalifikationer, så det bliver mindre byrdefuldt for fuldt kvalificerede og ikke-
ufaglærte EU-borgere at udøve et lovreguleret erhverv som selvstændig erhvervsdrivende 
eller lønmodtager i en anden medlemsstat. Med lovforslaget gennemføres dele af det revi-
derede anerkendelsesdirektiv. 
 
Lov om aktiviteter i det ydre rum (rumloven) (Feb II)   
 
Formålet med lovforslaget er at fastlægge rammerne for danske aktiviteter i relation til det 
ydre rum, herunder godkendelse af rumaktiviteter, registrering af rumgenstande, fastlæg-
gelse af ansvarsforhold, offentligt tilsyn samt sanktioner ved overtrædelse. Med lovforsla-
get implementeres en række FN-konventioner, der danner grundlag for aktiviteter i rum-
met, i dansk lovgivning.  
 
Ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsba-
cheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner og lov 
om maritime uddannelser (Justering af fremdriftsreformen m.v.) (Feb II) 
 
Formålet med lovforslaget er at følge op på regeringsgrundlaget, hvoraf det bl.a. fremgår, 
at regeringen vil justere fremdriftsreformen inden for den aftalte økonomiske ramme. Lov-
forslaget forventes endvidere at tilpasse regelsættet omkring udbetaling af tilskud i over-
ensstemmelse med dimensioneringen.  
 
Ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser 
(Målretning af befordringsrabatordningen) (Feb II) 
 
Formålet med lovforslaget er at målrette befordringsrabatordningen for studerende ved 
videregående uddannelser. Studerende bosat i yderområder vil fortsat kunne få fuld rabat 
ud over egenbetalingen.  
 
Ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (Målretning af målgruppen og 
nedsættelse af satsen for SVU til videregående uddannelse) (Feb II) 
 
Formålet med lovforslaget er en yderligere målretning af målgruppen, der er berettiget til 
statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). Derudover foreslås satsen for SVU til videregåen-
de uddannelse nedsat fra 80 til 60 pct. af højeste dagpengesats.  
 
 
Uddannelses- og forskningsministeren vil give Folketinget en redegørelse om: 

 
• Redegørelse om forsknings- og innovationsområdet (Nov II) 
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UDENRIGSMINISTEREN  
 
Lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning (Okt I)  
 
Formålet med lovforslaget er at gøre det muligt for Danmark at omdanne det nuværende 
forbehold vedrørende EU-samarbejdet om retlige og indre anliggender (RIA-samarbejdet) 
til en tilvalgsordning. Lovforslaget er en udmøntning af aftalen om Danmark i Europol 
mellem den daværende regering (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, 
Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra december 2014. Den vedtagne 
lov vil blive sat til folkeafstemning torsdag den 3. december 2015. 
 
Folketingsbeslutning om udsendelse af et supplerende dansk militært bidrag til støtte 
for indsatsen mod ISIL (Okt I)  
 
Beslutningsforslaget skal sikre Folketingets samtykke til udsendelse af et supplerende 
dansk militært bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL. 
 
Folketingsbeslutning om dansk medlemskab af den Asiatiske Infrastruktur Investe-
ringsbank (AIIB) (Okt II)  
 
Beslutningsforslaget skal sikre Folketingets samtykke til dansk medlemskab af den Asiati-
ske Infrastruktur Investeringsbank (AIIB), der har til formål at fremme bæredygtig udvik-
ling, vækst og regionalt samarbejde i Asien. 
 
Folketingsbeslutning om udsendelse af et yderligere dansk militært bidrag til FN’s 
fredsbevarende operation MINUSMA i Mali (Nov I) 
 
Beslutningsforslaget skal sikre Folketingets samtykke til udsendelse af et yderligere dansk 
militært bidrag til FN’s fredsbevarende operation MINUSMA i Mali. 
 
Ændring af lov om Dansk Institut for Internationale Studier (Fastsættelse af institut-
tets hjemsted) (Feb II) 
 
Formålet med lovforslaget er at ændre lovgrundlaget for Dansk Institut for Internationale 
Studier således, at instituttets hjemsted fastsættes ved lov. Regeringen ønsker at flytte 
hjemstedet for instituttet til Aarhus, jf. regeringsudspillet ”Bedre Balance” fra oktober 
2015. 
 
Lov for Grønland om sikkerhedskontrol af nukleare materialer (Feb II)   
 
Lovforslaget har til formål at sikre, at kongeriget efterlever sine internationale forpligtel-
ser, følger de højeste internationale standarder og i særlig grad sikrer, at uran udvundet og 
eksporteret fra kongeriget ikke indgår i illegitime våbenprogrammer eller udnyttes i for-
bindelse med nuklear terrorisme. 
 
 
Udenrigsministeren vil give Folketinget redegørelser om: 

 
• Redegørelse om Østersøsamarbejdet (Okt I) 
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• Arktisk redegørelse til Folketinget 2015 (Okt I) 
 

• Regeringens sikkerhedspolitiske redegørelse (Jan I) 
 

• Redegørelse om udviklingen i EU-samarbejdet i 2015 (Feb I) 
 

• Redegørelse om OSCE (Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa) (Apr I) 
 

• Redegørelse om Europarådets virksomhed og Danmarks deltagelse heri 2015 (Apr I) 
 

• Redegørelse om indsatsen mod terrorisme (Maj II) 
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UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTEREN  
 
Ændring af lov om social service (Målrettet rådgivning til voksne i risiko for radikali-
sering eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer) (Okt I)  
 
Formålet med lovforslaget er at give kommunerne mulighed for at lave opsøgende arbejde 
over for personer over 18 år, som er i risiko for at blive radikaliserede. Lovforslaget giver 
endvidere kommunerne mulighed for at iværksætte konkrete tiltag, som forebygger radika-
lisering og giver kommunerne mulighed for at iværksætte exitforløb til personer over 18 år, 
som har behov for støtte til at forlade ekstremistiske miljøer. Lovforslaget er en udmønt-
ning af satspuljeaftalen for 2015 og er en genfremsættelse af L170, 2014/15 (1. samling). 
 
Ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af reviderede Eurodac-forordning) 
(Okt I)  
 
Lovforslaget har til formål at gennemføre dele af den nye Eurodac-forordning om optagel-
se og sammenligning af fingeraftryk. Forslaget indeholder alene bestemmelser til brug for 
den nationale asylsagsbehandling, der er omfattet af den eksisterende parallelaftale om 
dansk deltagelse i forordningen. Lovforslaget er en genfremsættelse af L 195, 2014/15 (1. 
samling). 
 
Lov om indfødsrets meddelelse (Okt II)   
 
Lovforslaget vil indeholde forslag om, at et antal udlændinge erhverver dansk indfødsret. 
 
Lov om indfødsretsprøve (Genindførelse af indfødsretsprøven) (Nov I) 
 
Formålet med lovforslaget er at genindføre den indfødsretsprøve, der i 2014 blev afskaffet 
med lov om statsborgerskabsprøve. Den nye indfødsretsprøve vil blive betegnet Indføds-
retsprøven af 2015.   
 
Ændring af lov om dansk indfødsret (Dansk indfødsret til unge født og opvokset i 
Danmark m.v.) (Nov I) 
 
Lovforslaget har til formål at afskaffe den mulighed, som unge udlændinge, der er født og 
opvokset i Danmark, har haft siden juli 2014 for at opnå dansk indfødsret under lempelige-
re betingelser. Lovforslaget har endvidere til formål at ændre den erklæringsadgang, som 
den 1. september 2015 blev indført for visse personer, der har været omfattet af love om 
indfødsrets meddelelse med krav om løsning fra deres statsborgerretlige forhold til frem-
mede stater, og som ikke er løst inden for den lovfastsatte frist, således at disse personers 
erhvervelse af dansk indfødsret ved afgivelse af erklæring som udgangspunkt også omfat-
ter de pågældendes børn. 
 
Ændring af lov om almene boliger m.v. (Ændring af reglerne for totaløkonomiske 
merinvesteringer) (Nov I)   
 
Formålet med lovforslaget er bl.a. at skærpe kravet til energistandarden i almenboligloven, 
så det også fremover vil være en forudsætning for kommunalbestyrelsens godkendelse af 
en overskridelse af maksimumsbeløbet, at ejendommen opføres med en bedre energistan-
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dard end krævet i bygningsreglementet. Endvidere indebærer lovforslaget, at beboerbeta-
lingen fastsættes, så den løbende tilpasses renteudviklingen m.v. 
 
Ændring af udlændingeloven (Kriterier for udvælgelse af kvoteflygtninge) (Nov II) 
 
Lovforslaget har til formål at genindføre kravet om integrationspotentiale over for de ca. 
500 flygtninge årligt, som Danmark efter aftale med UNHCR genbosætter til Danmark fra 
tredjelande. Kravet blev ophævet af Folketinget i 2014. 
 
Ændring af udlændingeloven m.fl. (Opfølgning på arbejdsgrupper nedsat som følge 
af aftale om en reform af international rekruttering m.v.) (Jan II)   
 
Lovforslaget har til formål at følge op på anbefalingerne fra de arbejdsgrupper, der er ned-
sat som følge af aftalen om en reform af international rekruttering mellem den daværende 
regering (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socia-
listisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra juni 2014. Der skal 
bl.a. følges op på, hvordan virksomheder kan hjælpes, så de ikke uforvarende overtræder 
udlændingeloven ved ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. 
 
Ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven (Udvidelse af målgruppen 
for modtagelse af integrationsydelse) (Jan II) 
 
Formålet med lovforslaget er at udvide målgruppen for modtagere af integrationsydelse. 
Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” fra juni 
2015 og aftalen om indførelse af en ny integrationsydelse mellem regeringen (Venstre), 
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra juli 2015. 
 
Ændring af udlændingeloven (Reform af ægtefællesammenføringsreglerne m.v.) (Feb 
I) 
 
Lovforslaget har bl.a. til formål at stramme betingelserne for ægtefællesammenføring for 
udlændinge, der har ringere forudsætninger for at blive integreret i det danske samfund, og 
lempe reglerne for udlændinge, der vurderes som integrationsegnede.  
 
Ændring af lov om almene boliger m.v. (Effektivisering i den almene boligsektor) 
(Feb I)   
 
Lovforslaget har til formål at øge effektiviteten og produktiviteten af både nybyggeri og 
drift i den almene boligsektor. Det overordnede formål hermed er at reducere omkostnin-
gerne i den almene sektor for at muliggøre et lavt huslejeniveau.  
 
Ændring af udlændingeloven (Reform af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladel-
se) (Feb I) 
 
Lovforslaget har til formål at stramme reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, såle-
des at udlændinge fremover skal opfylde en række ufravigelige betingelser og nogle sup-
plerende integrationsrelevante kriterier for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse. Desu-
den foreslås det at afskaffe den særligt lempelige adgang til tidsubegrænset opholdstilla-
delse for flygtninge m.fl. 
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Ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Målretning af byfornyelsesinstru-
menterne) (Feb I) 
 
Lovforslaget har til formål at målrette de byudviklende og boligsociale indsatser med hen-
blik på at igangsætte udvikling i de byer og byområder, der ligger uden for vækstområder-
ne for derved at understøtte et Danmark i balance. 
 
Ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Eurodac II-forordningen) (Feb II)   
 
Lovforslaget har til formål at gennemføre de dele af den nye Eurodac-forordning, som ved-
rører sammenligning og videregivelse af fingeraftryksoplysninger i den centrale elektroni-
ske database (Eurodac-systemet) med henblik på retshåndhævelse. Gennemførelsen af lov-
forslaget afventer indgåelse af en supplerende parallelaftale om dansk deltagelse i forord-
ningen.   
 
Ændring af udlændingeloven (Ophævelse af gennemførelsesbestemmelser som følge 
af omdannelsen af retsforbeholdet til en tilvalgsordning) (Feb II)   
 
Såfremt retsforbeholdet måtte blive omdannet til en tilvalgsordning efter folkeafstemnin-
gen den 3. december 2015, vil der blive fremsat lovforslag om tekniske ændringer af ud-
lændingeloven. 
 
Ændring af integrationsloven (Styrket resultatorientering af integrationsprogram-
met, forenkling af planer) (Feb II) 
 
Formålet med lovforslaget er at styrke integrationsprogrammet for nyankomne flygtninge 
og familiesammenførte navnlig i forhold til deltagernes opnåelse af beskæftigelse. Lov-
forslagets konkrete indhold vil blive fastlagt efter forudgående inddragelse af kommuner, 
virksomheder, uddannelsesinstitutioner og relevante organisationer i efteråret 2015. Lov-
forslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” fra juni 2015. 
 
Lov om indfødsrets meddelelse (Apr II)   
 
Lovforslaget vil indeholde forslag om, at et antal udlændinge erhverver dansk indfødsret. 
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