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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. 
 

 
Regeringen kan igen i år fremlægge et ambitiøst lovprogram.  
 
Lovprogrammet indeholder blandt andet udmøntningen af den række af politiske aftaler, 
der blev indgået før sommerferien. Det drejer sig blandt andet om vækstpakken, reformen 
af beskæftigelsesområdet, en styrket indsats for international rekruttering og en ny medie-
aftale for perioden 2015-2018. 
 
Regeringen lægger desuden op til omfattende og væsentlig lovgivning på blandt andet er-
hvervs-, rets- og transportområdet.  
 
Endelig følger lovprogrammet op på en række initiativer, der er omtalt i regeringsgrundla-
get fra oktober 2011. 
 

 
Jeg ser frem til et godt samarbejde med Folketingets partier om det kommende folketings-
års lovgivning. 

Helle Thorning-Schmidt 
Statsminister 

*** 

*** 
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BESKÆFTIGELSESMINISTEREN 
 
Ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af formue- og fradragsregler ved 
efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser m.v.) 
(Okt I) 
 
Lovforslaget har til formål at lempe fradrags- og formuereglerne i kontanthjælpssystemet. 
Forslaget indebærer, at kommunen ved udbetaling af uddannelses- eller kontanthjælp 
fremover skal se bort fra indtægter og formue i form af efterbetaling af alle offentlige for-
sørgelsesydelser og øvrige sociale ydelser i 2 år, hvor efterbetalingen skyldes, at myndig-
heden har ændret sin afgørelse, eller at borgeren har fået medhold i en sag hos en myndig-
hed, i Ankestyrelsen eller ved domstolene. 
 
Ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov 
om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter (Okt I) 
 
Formålet med lovforslaget er at lade Arbejdsretten være kompetent til at afgøre visse tvi-
ster om overholdelse af vikarloven m.v., bl.a. hvornår betingelserne for at kunne fravige 
vikarlovens ligebehandlingsprincip ved kollektiv overenskomst er opfyldt. Forslaget inde-
bærer en række konsekvensændringer i lov om arbejdsretten og faglige voldgiftsretter. 
Lovforslaget fremsættes bl.a. efter ønske fra DA og LO.  
 
Ændring af lov om ferie (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse og 
fællesopkrævning fra arbejdsgivere for betalingen til Feriepengeinfo m.v.) (Okt I) 
 
Formålet med lovforslaget er at bringe ferielovens regler om optjening af sygeferiegodtgø-
relse i overensstemmelse med arbejdstidsdirektivet som fortolket af EU-Domstolen. For-
slaget indebærer, at der indføres ret til sygeferiegodtgørelse efter én fraværsdag per syge-
periode til lønmodtagere, der ikke har ret til løn under sygdom. Det foreslås desuden, at 
opkrævningen af arbejdsgivernes betaling af feriepenge.dk kan ske gennem ATP’s op-
krævningssystem Samlet Betaling.  
 
Ændring af lov om arbejdsmiljø (Undtagelse af frivillige fra APV-kravet, forebyggel-
se af vold uden for arbejdstid m.v.) (Nov I) 
 
Lovforslaget indeholder en række ændringer af arbejdsmiljøloven, bl.a. med henblik på at 
gøre det lettere at deltage i frivilligt foreningsarbejde, at styrke indsatsen mod vold, trusler 
og anden krænkende adfærd mod ansatte samt at skabe adgang til eksterne data med hen-
blik på at udpege virksomheder med dårligt arbejdsmiljø m.v.    
 
Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Udmøntning 
af reform af beskæftigelsesindsatsen) (Nov I) 
 
Lovforslaget indebærer et styrket samarbejde i den aktive beskæftigelsesindsats samt en 
forenklet partsinddragelse, der lægger op til en bedre inddragelse af arbejdsmarkedets par-
ter. Lovforslaget udmønter en del af forliget om en reform af beskæftigelsesindsatsen mel-
lem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra juni 2014.  
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Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring 
m.fl. (Udmøntning af reform af beskæftigelsesindsatsen) (Nov I) 
 
Lovforslaget har til formål, at flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt, og at 
ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats samt muligheden for et reelt ud-
dannelsesløft, hvis de har behov for det. Forslaget indebærer også en ændring af uddannel-
sesindsatsen, så den målrettes ledige med størst behov og virksomhedernes efterspørgsel 
efter arbejdskraft. Lovforslaget udmønter en del af forliget om en reform af beskæftigelses-
indsatsen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti 
fra juni 2014.  
 
Ændring af udlændingeloven (m.fl.) (Reform af international rekruttering m.v.) (Nov 
I) 
 
Lovforslaget indeholder en række ændringer, som giver virksomheder i Danmark lettere 
adgang til højtkvalificeret arbejdskraft fra lande uden for EU, bl.a. får certificerede virk-
somheder mulighed for at benytte sig af en fast track-ordning, ligesom der sker en målret-
ning af green card ordningen. Lovforslaget følger op på regeringsgrundlaget fra oktober 
2011 og udmønter aftalen om en reform af international rekruttering - lettere adgang til 
højtkvalificeret arbejdskraft mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk 
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra juni 2014.  
 
Ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Ophæ-
velse af 70 års-grænsen) (Nov I)  
 
Formålet med lovforslaget er at fjerne lovgivningsmæssige hindringer for, at ældre kan 
blive på arbejdsmarkedet i længere tid ved at afskaffe de gældende regler, hvorefter det er 
muligt at indgå individuelle og kollektive aftaler om, at et ansættelsesforhold kan ophøre, 
når en lønmodtager fylder 70 eller flere år. Formålet med forslaget er endvidere at præcise-
re den danske forskelsbehandlingslov i overensstemmelse med det bagvedliggende EU-
direktiv på baggrund af en konkret afgørelse ved EU-domstolen.  
 
Ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling 
vedrørende fratrædelsesgodtgørelse) (Nov II)  
 
Lovforslaget har til formål at bringe funktionærlovens bestemmelse om fratrædelsesgodt-
gørelse i overensstemmelse med retspraksis på baggrund af en afgørelse ved EU-
domstolen. 
 
Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Bedre mulighed for frivilligt, 
ulønnet arbejde) (Dec II) 
 
Lovforslaget indebærer, at beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere 
regler om fradrag for arbejde, når arbejdsindsatsen er frivillig og ulønnet, således at der 
bliver bedre muligheder for frivilligt arbejde uden fradrag.  
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Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommuner-
ne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (Omlægning af refusionssyste-
met) (Jan II) 
 
Lovforslaget indebærer en omlægning af den statslige refusion for de kommunale forsør-
gelsesudgifter på beskæftigelsesområdet med henblik på at begrænse længerevarende of-
fentlig forsørgelse og fokusere på tilbagevenden til beskæftigelse. Lovforslaget udmønter 
bl.a. en del af forliget om en reform af beskæftigelsesindsatsen mellem regeringen, Ven-
stre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra juni 2014. Lovforslaget skal ses 
i sammenhæng med et lovforslag om kommunal udligning mv. under økonomi- og inden-
rigsministeren. 
 
Ændring af udlændingeloven m.v. (Opfølgning på regeringens udspil om au pair-
området) (Jan II) 
 
Regeringen har i juni 2014 fremlagt et udspil om forbedring af au pair ordningen, der har 
til formål at give au pairs i Danmark mere ordnede forhold, flere lommepenge og mere 
fritid. Udspillet er ved at blive forhandlet med Folketingets partier, og der forventes efter-
følgende at blive behov for lovgivning.  
 
Ændring af lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler (Regulering af ansættelses-
klausuler) (Jan II) 
 
Lovforslaget har til formål at begrænse brugen af ansættelsesklausuler og udbrede reglerne 
til at gælde alle lønmodtagere. Lovforslaget udmønter et element i aftalen om en vækst-
pakke fra juni 2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, 
Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti.  
 
Ændring af lovgivningen på arbejdsskadeområdet (Opfølgning på rapporten fra   
ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet) (Feb II) 
 
Regeringen nedsatte i oktober 2013 et ekspertudvalg, som fik til opgave at analysere det 
nugældende arbejdsskadesystem og fremkomme med forslag til en modernisering af områ-
det. Ekspertudvalget forventer at afrapportere i efteråret 2014, og der forventes efterføl-
gende at blive behov for lovgivning. 
 
Ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om udstationering af lønmodtagere 
m.v. (Sikkerhedskort for ansatte i bygge- og anlægsbranchen) (Feb II)  
 
Med lovforslaget indføres krav om, at arbejdsgivere skal sikre, at ansatte, der udfører byg-
ge- og anlægsarbejde, får udstedt et sikkerhedskort med oplysning om navn, arbejdsgiver, 
oplysning om social sikring og obligatorisk arbejdsskadeforsikring, hvis personen er soci-
alt sikret i Danmark. Lovforslaget fremsættes som opfølgning på aftalen om sikkerhedskort 
i byggeriet mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten fra juni 2014. 
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ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN  
 
Lov om medarbejderinvesteringsselskaber og ændring af selskabsloven (Indførelse af 
medarbejderinvesteringsselskab (M/S) og krav til oplysninger i ejerregistret) (Okt I) 
 
Lovforslaget indebærer, at der indføres en ny selskabsform, hvor medarbejdere kan inve-
stere lønmidler til gavn for virksomheden, som medarbejderne er ansat i. Forslaget følger 
op på aftalen om en vækstplan for fødevarer mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkepar-
ti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra april 2014. Endvidere indføres et 
krav om, at fysiske personer, der skal registreres i ejerregistret, skal indberettes med CPR-
nr. Lovforslaget skal ses i sammenhæng med et lovforslag under skatteministeren om 
skattemæssige forhold for medarbejderinvesteringsselskaber og deres deltagere. 
 
Ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder og ændring af lov 
om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. (Afskaffelse af næringsbrevs-
ordningen) (Okt I) 
 
Formålet med lovforslaget er at afskaffe næringsbrevordningen med henblik på at lette 
virksomhedernes administrative og økonomiske byrder. Forslaget udmønter et element i 
aftalen om en vækstpakke fra juni 2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, 
Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti. 
 
Ændring af konkurrenceloven (Forlængelse af tidsfrist for behandling af fusioner, 
nedsættelse af en bestyrelse for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på konkurren-
ceområdet, offentliggørelse af domme om fængselsstraf m.v.) (Okt I) 
 
Lovforslaget indebærer en omlægning af det nuværende konkurrenceråd til en ny, uaf-
hængig bestyrelse. Endvidere formaliseres den generelt gældende praksis i forhold til Kon-
kurrence- og Forbrugerstyrelsens konkurrenceanalyser, således at analyserne bliver uaf-
hængige og underlagt bestyrelsens ansvar. Forslaget udmønter et element i aftalen om en 
vækstpakke fra juni 2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Fol-
keparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti. 
 
Lov om dansk turisme (Okt I) 
 
Lovforslaget indebærer, at der gennemføres en ny organisering af den offentlige turisme-
fremmeindsats. Der oprettes et nationalt turismeforum og et rådgivende organ, Dansk Tu-
rismes Advisory Board, samt tre regionale udviklingsselskaber for turisme. Lovforslaget 
følger op på aftalen om en vækstplan for dansk turisme mellem regeringen, Venstre, Dansk 
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti fra juni 
2014. 
 
Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond (Okt II) 
 
Lovforslaget indebærer, at der oprettes en grøn investeringsfond, der vil have til formål at 
finansiere investeringer, der fremmer den grønne omstilling af samfundet. Fonden vil kun-
ne yde lån på rimelige vilkår til investeringer i energibesparelser, vedvarende energianlæg 
og ressourceeffektivitet i virksomhederne. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om et 
grønnere Danmark mellem regeringen, SF og Enhedslisten fra juni 2014.  
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Ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om beta-
lingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love (Nov I) 
 
Med lovforslaget stilles øget krav til god selskabsledelse i institutter, og forbrugerbeskyt-
telsen styrkes gennem blandt andet en skærpelse af reglerne om kaution i forbrugerforhold. 
Endvidere udvides forpligtelsen til at offentliggøre Finanstilsynets inspektionsrapporter til 
at omfatte datacentraler, herunder Nets.   
 
Ændring af lov om en rejsegarantifond (Nov I) 
 
Forslagets formål er at revidere rammerne for rejsegarantiområdet. Den nuværende ord-
ning om konkursdækning af forbrugeres køb af flybilletter justeres således, at den også 
kommer til at omfatte udenlandske selskaber, der sælger flyrejser med afgang fra Dan-
mark. Endvidere stilles der tydelige krav til, hvordan selskaberne skal tilbyde konkursdæk-
ning til forbrugerne. 
 
Ændring af bogføringsloven (Nov I) 
 
Formålet med lovforslaget er at indføre klare og mere tidssvarende regnskabsregler, der 
skal øge virksomhedernes mulighed for opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet eller i 
”skyen” (cloud computing) og derigennem opnå administrative lettelser for virksomheder-
ne. 
 
Ændring af varemærkeloven, designloven, patentloven og lov om brugsmodeller  
(Styrket indsats mod piratkopiering ved etablering af en håndhævelsesenhed m.v.) 
(Dec I) 
 
Med lovforslaget styrkes indsatsen mod piratkopiering yderligere ved etablering af en sær-
skilt enhed i Patent- og Varemærkestyrelsen med kompetence til at behandle henvendelser 
fra rettighedshavere m.v. om krænkelser af IP-rettigheder. Lovforslaget giver også denne 
enhed kompetence til at bistå Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kri-
minalitet (SØIK) i dennes indsats mod piratkopiering. Lovforslaget er en opfølgning på 
regeringens vækstplan for kreative erhverv og design fra februar 2013.  
 
Lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder (Gennemførel-
se af direktiv om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselska-
ber (BRRD) (Dec II) 
 
Lovforslaget har til formål at gøre den finansielle sektor mere modstandsdygtig samt at 
indføre et fælleseuropæisk system for afvikling af nødlidende og potentielt nødlidende 
pengeinstitutter m.v. på baggrund af politiske drøftelser som opfølgning på Bankpakke 6. 
 
Ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Gennemførelse af 
direktiv om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber 
(BRRD) og konsekvensændringer som følge af forslag til lov om restrukturering og 
afvikling af visse finansielle virksomheder, samt implementering af indskydergaran-
tidirektivet (DGS)) (Dec II) 
 
Lovforslaget har til formål at gennemføre ændringer i de gældende regler om tidlig indgri-
ben og genopretning som følge af implementering af krisehåndteringsdirektivet (BRRD) i 
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forslaget til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder samt im-
plementering af indskydergarantidirektivet (DGS).  
 
Ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om kre-
ditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber og forskellige an-
dre love (Gennemførelse af ændringer til gennemsigtighedsdirektivet m.v., moderni-
sering af reglerne for indsendelse af årsrapporter og udvidelse af forsikringsselska-
bers drift af anden virksomhed) (Jan I) 
 
Med lovforslaget indføres øget fokus på forbrugerbeskyttelse i forbindelse med boliglån. 
Lovforslaget vil desuden mindske de administrative byrder for selskaber, som har udstedt 
værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked. Forslaget har herudover til 
hensigt at øge gennemsigtigheden om ejerforhold af børsnoterede selskaber, ligesom for-
slaget vil give forsikringsselskaber mulighed for at opføre, eje og drive infrastruktur på 
linje med fast ejendom. Med lovforslaget implementeres boligkreditdirektivet (MCD) og 
dele af gennemsigtighedsdirektivet, ligesom forslaget giver Vækstfonden mulighed for at 
medfinansiere virksomheder på Færøerne og i Grønland.  
 
Ændring af lov om forbrugerklager (Jan II) 
 
Med lovforslaget udvides forbrugerens klageadgang med ca. 45 nye brancher. Samtidig 
gennemføres en modernisering af det offentlige forbrugerklagesystem, der skal smidiggøre 
og effektivisere klagebehandlingen, bl.a. ved brug af mediation. Samtidig justeres ge-
byrstrukturen i Forbrugerklagenævnet. Lovforslaget implementerer direktiv om alternativ 
tvistbilæggelse på forbrugerområdet (ADR-direktivet).  
 
Ændring af lov om finansiel virksomhed (Implementering af Solvens II-direktivet) 
(Jan II) 
 
Lovforslaget har til formål at sikre en bedre beskyttelse af pensionsopsparere og andre for-
sikringstagere via indførelse af risikobaserede solvenskapitalkrav for forsikringsselskaber 
og pensionsinstitutter. Med lovforslaget implementeres Solvens II-direktivet.  
 
Lov om ændring af årsregnskabsloven (Jan II) 
 
Lovforslaget har til formål at lempe de administrative byrder for særligt de mindste virk-
somheder i forbindelse med implementeringen af EU’s regnskabsdirektiv. Endvidere stilles 
der krav om, at store og/eller børsnoterede virksomheder hjemmehørende eller noteret i 
EU, skal offentliggøre oplysninger om visse betalinger i forbindelse med aktiviteter inden 
for udvinding af olie, gas og mineraler. Desuden indeholder direktivet som noget nyt krav 
til rapportering om samfundsansvar, således at børsnotererede virksomheder og statslige 
aktieselskaber med over 500 ansatte skal rapportere om bl.a. miljømæssige og sociale for-
hold. Endelig tilpasses årsregnskabsloven til internationalt anerkendte regnskabsprincipper 
for at lette byrder for særligt internationalt orienterede virksomheder. 
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Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v., lov om forbrugerbeskyttelse 
ved erhvervelse af fast ejendom mv. samt forskellige andre love samt ophævelse af lov 
om translatører og tolke og ophævelse af lov om dispachører (Lempelse af dispensati-
onsbestemmelse i lukkeloven, afskaffelse af maksimalpriser i huseftersynsordningen 
og afskaffelse af beskikkelsesordning for translatører og tolke samt for dispachører) 
(Jan II) 
 
Lovforslaget har til formål at lette markedsadgangen ved at afskaffe beskikkelsesordnin-
gerne for translatører og tolke samt dispachører. Samtidig afskaffes maksimalpriserne i 
huseftersynsordningen i forbindelse med udarbejdelse af tilstands- og elinstallationsrappor-
ter. Forslaget udmønter en række elementer i aftalen om en vækstpakke fra juni 2014 mel-
lem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative 
Folkeparti. Lovforslaget omfatter endvidere ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v. 
med henblik på lempelse af dispensationsbestemmelsen samt en ophævelse af indberet-
ningspligten for offentlig deltagelse i erhvervsvirksomheder efter lov om kommuners og 
regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regio-
ners deltagelse i selskaber. 
 
Lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel (Jan II) 
 
Formålet med lovforslaget er at modernisere stærkstrømsloven, således at reguleringen 
bringes i overensstemmelse med den teknologiske udvikling, samtidig med at reglerne for-
enkles. Samtidig understøtter lovforslaget en moderne kontrol- og tilsynsordning og en 
forbedret retsstilling for forbrugere, der ønsker at anmelde ulovligt arbejde. Forslaget ud-
mønter et element i aftalen om en vækstpakke fra juni 2014 mellem regeringen, Venstre, 
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti. 
 
Lov om udbud (Feb I) 
 
Lovforslaget skal sikre de bedst mulige rammer for udbud og offentlig-privat samarbejde 
for både offentlige myndigheder og private virksomheder. Udbudsloven skal lette omkost-
ningerne ved udbud for både det offentlige og det private, når det bliver nemmere at bruge 
reglerne. Udbudsloven implementer EU’s udbudsdirektiv og gør udbudsreglerne mere kla-
re og fleksible. Udbudsloven er bl.a. forankret i aftalen om kommunernes økonomi for 
2013 mellem regeringen og KL. Regeringen har nedsat et udbudslovsudvalg, der bl.a. ud-
arbejder udkast til en samlet udbudslov. Lovforslaget vil følge op på udvalgets arbejde. 
 
Ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (Feb II)   
 
Formålet med lovforslaget er at skabe klare rammer for etablering og fælles udnyttelse af 
passiv infrastruktur, som kan anvendes til bredbåndsudrulning. Lovforslaget er en del af 
implementeringen af EU's infrastrukturdirektiv. Forslaget giver også kommuner adgang til 
at tilbyde wifi til turismeformål. Forslaget udmønter et element i aftalen om en vækstpakke 
mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det 
Konservative Folkeparti fra juni 2014. 
 
Erhvervs- og vækstministeren vil give Folketinget redegørelse om: 

 
• Redegørelse om erhvervsfremme og støtte 2015 (Mar II) 
 



 11 

• Redegørelse om erhvervslivet og reguleringen (Mar II) 
 

• Redegørelse om Danmarks digitale vækst (Apr II) 
 
 
FINANSMINISTEREN  
 
Finanslov for finansåret 2015 (Okt I) 
 
Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 
2018 (Okt I) 
 
Ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for 
finansårene 2014-17 (Okt I) 
 
Folketingsbeslutning om EU's egne indtægter (Nov II) 
 
Der er indgået aftale om EU's flerårige finansielle ramme for 2014-2020. Som led heri æn-
dres også systemet for opkrævning af midler til finansieringen af EU's udgifter. Efter ende-
lig vedtagelse i Rådet skal retsgrundlaget ratificeres i medlemslandene, hvilket for Dan-
marks vedkommende vil ske ved folketingsbeslutning. 
 
Lov om tillægsbevilling for finansåret 2014 (Jan II) 
 
Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, med-
delelser m.v. til offentlige myndigheder (Overgang til obligatorisk digital selvbetje-
ning i bølge 4) (Feb II) 
 
Lovforslaget indebærer, at der indføres krav om, at borgere, der kan, skal anvende digitale 
selvbetjeningsløsninger på udvalgte områder, når de henvender sig til det offentlige. Lov-
forslaget udmønter en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015, som er 
udarbejdet i samarbejde med KL og Danske Regioner. Lovforslaget er tillige et led i reali-
seringen af målsætningen i regeringsgrundlaget fra oktober 2011 om, at 80 pct. af kommu-
nikationen mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden ud-
gangen af 2015.  
 
Finanslov for finansåret 2016 (Aug II) 
 
Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 
2019 (Aug II) 
 
 
FORSVARSMINISTEREN  
 
Lov om net- og informationssikkerhed (Feb II) 
 
Lovforslaget har til formål at styrke net- og informationssikkerheden i Danmark. Lov-
forslaget indebærer bl.a., at der vil kunne stilles mere eksplicitte krav til teleudbydernes 
håndtering af informationssikkerheden og deres kontrol med eksterne leverandører. Forsla-
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get følger op på regeringsgrundlaget fra oktober 2011, hvoraf det bl.a. fremgår, at regerin-
gen med respekt for retssikkerheden og den personlige frihed vil styrke beskyttelsen mod  
cyberangreb.  
 
Forsvarsministeren vil give Folketinget redegørelse om: 

 
Redegørelse om det nordiske forsvarssamarbejde 2014 (Okt I) 
  
 
JUSTITSMINISTEREN  
 
Ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og tinglysningsloven, konkursloven og 
andre love (Indførelse af virksomhedspant på Færøerne) (Okt I) 
 
Forslaget har til formål at indføre regler om virksomhedspant på Færøerne svarende til de 
regler, som blev indført i Danmark i 2005. 
 
Ændring af lov om erstatningsansvar (Ændring af beregningsprincipperne for er-
hvervsevnetabserstatning til unge under uddannelse) (Okt I) 
 
Med lovforslaget foretages en justering af beregningsprincipperne for udmåling af er-
hvervsevnetabserstatning for så vidt angår fastlæggelse af årslønnen for unge studerende, 
der er optaget på en ungdomsuddannelse Fremadrettet vil udgangspunktet være, at årsløn-
nen for unge på ungdomsuddannelser fastsættes til normalårslønnen efter § 8 – sådan som 
det allerede i dag er tilfældet, når en gymnasieelev lider et erhvervsevnetab – medmindre 
der konkret er grundlag for at foretage et skøn over den forventede fremtidige årsløn. 
 
Ændring af færdselsloven (Letbaner m.v.) (Okt I) 
 
Lovforslaget har til formål at etablere de lovgivningsmæssige rammer for, at der kan køres 
med letbaner på områder omfattet af færdselslovens anvendelsesområde. Lovforslaget vil 
desuden indeholde forslag om ensartede regler for motorredskaber og traktorer for så vidt 
angår den maksimale konstruktivt indstillede hastighed samt regler om anvendelse af blok-
vogne til transport af let, men overdimensioneret gods uden forudgående tilladelse fra poli-
tiet. Lovforslaget vil herudover indeholde regler om indførelse af hjemmel til opkrævning 
af gebyr for udstedelse af legitimationskort til personer, der bliver bemyndiget til at regule-
re færdsel ved gennemførelse af særtransporter og regler om udenlandske myndigheders 
behandling af oplysninger om kørekort. 
 
Ændring af lov om dansk indfødsret (Øget accept af dobbelt statsborgerskab) (Okt 
II) 
 
Lovforslaget vil indeholde forslag om en øget accept af dobbelt statsborgerskab. Lovfor-
slaget vil endvidere indeholde forslag om indførelse af en overgangsordning i en 5-årig 
periode for borgere, der tidligere har mistet deres danske statsborgerskab i forbindelse med 
erhvervelse af statsborgerskab i et andet land. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget 
fra oktober 2011. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om accept af dobbelt statsbor-
gerskab mellem regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alli-
ance fra juni 2014.  
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Lovforslag om meddelelse af indfødsret (Okt II) 
 
Lovforslaget vil indeholde forslag om, at et antal udlændinge får dansk indfødsret.  
 
Ændring af udlændingeloven (Midlertidig beskyttelsesstatus for visse flygtninge samt 
afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyt-
telse i et andet EU-land) (Nov I) 
 
Formålet med lovforslaget er at indføre en særlig midlertidig beskyttelsesstatus for udlæn-
dinge, der opnår beskyttelse alene på baggrund af, at de kommer fra et konfliktramt områ-
de. Der indføres endvidere særlige regler om familiesammenføring for personer omfattet af 
ordningen. Det foreslås desuden at indføre en regel, hvorefter asylansøgninger fra perso-
ner, der allerede har opnået beskyttelse i et andet EU-land, kan afvises uden realitetsbe-
handling. Lovforslaget vil indeholde en bestemmelse, der slår fast, at revision af de nye 
regler fremsættes for Folketinget senest i folketingsåret 2017-2018. 
 
Ændring af færdselsloven (Opfølgning på arbejdsgruppen om udstedelse af kørekort) 
(Nov I) 
 
Formålet med lovforslaget er at følge op på en rapport fra en arbejdsgruppe, som har haft 
til opgave at overveje, fra hvilken alder kørekort kun skal kunne udstedes med forkortet 
gyldighedsperiode. 
 
Ændring af straffeloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Samfundstjeneste m.v.) 
(Nov I) 
 
Formålet med lovforslaget er navnlig at revidere straffelovens regler om samfundstjeneste 
på grundlag af Straffelovrådets betænkning nr. 1545/2014 om samfundstjeneste m.v.  
 
Ændring af udlændingeloven (Bekæmpelse af ulovlig indvandring, ophold og arbejde 
i Danmark) (Nov II) 
 
Lovforslaget har til formål at følge op på arbejdsgrupperapport om politiets værktøjer i 
forhold til at afsløre udlændinge med ulovligt ophold i grænseområder mv. Endvidere fore-
slås visse strafskærpelser på udlændingeområdet bl.a. som opfølgning på aftalen om en 
reform af international rekruttering - lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft mellem 
regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det 
Konservative Folkeparti fra juni 2014. 
 
Lovforslag 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). 
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Ændring af konkursloven m.v. (Ansattes retsstilling under insolvensbehandling) (Dec 
I) 
 
Forslaget har til formål at forenkle lønprivilegiet i konkurslovens § 95. Forslaget medfører 
i vidt omfang en styrkelse af lønmodtagernes retsstilling under insolvensbehandling, lige-
som forslaget indeholder elementer, der har til formål at fremme muligheden for rekon-
struktion af virksomheder. 
 
Ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved 
udstedelse af registreringsbeviser samt justering af boligkravet m.v.) (Dec I) 
 
Forslaget medfører, at Statsforvaltningen bliver ansvarlig for at underrette kommunerne 
om Statsforvaltningens udstedelse af registreringsbeviser og opholdskort efter EU-reglerne 
i stedet for Udlændingestyrelsen, som varetager opgaven i dag. Forslaget medfører endvi-
dere en mindre justering af boligkravet ved ægtefællesammenføring. 
 
Ændring af lov om dansk indfødsret (Digital selvbetjeningsløsning ved ansøgning om 
dansk indfødsret) (Dec II) 
 
Lovforslaget har til formål at skabe hjemmel til at forenkle processen ved ansøgning om 
dansk indfødsret, bl.a. ved etablering af en ordning, hvorefter ansøgninger som udgangs-
punkt skal indgives elektronisk ved brug af en digital selvbetjeningsløsning. 
 
Lovforslag som opfølgning på handlingsplanen om forebyggelse af radikalisering og 
ekstremisme (Dec II) 
 
Formålet med lovforslaget er at give politiet mulighed for at inddrage passet fra en dansk 
statsborger, som mistænkes for at ville udrejse for at deltage i en væbnet konflikt, ligesom 
der vil blive åbnet for, at politiet vil kunne udstede et udrejseforbud til sådanne personer. 
Endvidere foreslås det, at det vil kunne få opholdsretlige konsekvenser for en herboende 
udlænding, hvis den pågældende udrejser for at deltage i en væbnet konflikt. Lovforslaget 
er en opfølgning på regeringens handlingsplan om forebyggelse af radikalisering og eks-
tremisme fra september 2014.  
 
Lovforslag om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel (Jan II) 
 
Formålet med lovforslaget er at gennemføre UNIDROIT konventionen fra november 2001 
om internationale sikkerhedsrettigheder i mobilt udstyr (Cape Town-konventionen) og den 
tilhørende protokol om specifikke forhold for flyudstyr i dansk ret. 
 
Ændring af partiregnskabsloven (Opfølgning på betænkning fra ekspertudvalget) 
(Jan II)  
 
Regeringen har nedsat et udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier 
(partistøtteudvalget). Udvalgets anbefalinger vil blive drøftet med Folketingets partier, og 
der kan som opfølgning herpå blive tale om at fremsætte lovgivning om øget åbenhed om 
private bidrag til politiske partier og politiske partiers regnskaber. Der kan samtidig blive 
tale om at fremsætte et lovforslag under økonomi- og indenrigsministeren om regulering af 
offentlig økonomisk støtte til politiske partier.  
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Ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Eurodac II-forordningen m.v.) (Feb 
I) 
 
Med lovforslaget gennemføres Eurodac II-forordningen i dansk ret. Lovforslaget forventes 
tillige at indeholde forslag om optagelse af fingeraftryk til brug for politiets kontrol af mel-
depligt m.v. samt konsekvensændringer i udlændingeloven i relation til Cyperns, Bulgari-
ens og Rumæniens optagelse i Schengen. 
 
Ændring af retsplejeloven (Opfølgning på arbejdsgruppen om advokatbranchen) 
(Feb II) 
 
Forslaget har navnlig til formål at følge op på eventuelle anbefalinger fra den tværministe-
rielle arbejdsgruppe om bedre konkurrence og regulering af advokatbranchen. Nedsættel-
sen af arbejdsgruppen følger af et element i aftalen om en vækstpakke fra juni 2014 mel-
lem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det 
Konservative Folkeparti. 
 
Ændring af retsplejeloven (Videoafhøring af børn m.v.) (Feb II) 
 
Formålet med lovforslaget er at gennemføre de ændringer, som Strafferetsplejeudvalgets 
arbejde med kommissoriet om udvidet brug af videoafhøring af børn måtte give anledning 
til. 
 
Ændring af udlændingeloven (Opfølgning på den humanitære redegørelse og kompe-
tenceændring i relation til sager om humanitære opholdstilladelser) (Feb II) 
 
Regeringen vil som led i opfølgningen på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sam-
men” fra oktober 2011 fremlægge en redegørelse for praksis for meddelelse af humanitær 
opholdstilladelse. Det forventes, at der i forlængelse heraf vil blive fremsat lovforslag på 
området. Lovforslaget vil endvidere have til formål at flytte kompetencen i sager om hu-
manitære opholdstilladelser fra justitsministeren til Udlændingestyrelsen med klageadgang 
til Flygtningenævnet. 
 
Lovgivning om offentligt ansattes ytringsfrihed (Opfølgning på udvalgsarbejdet fra 
Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger) (Feb II) 
 
Regeringen nedsatte i oktober 2013 et sagkyndigt udvalg om offentligt ansattes ytringsfri-
hed og whistleblowerordninger. Udvalget forventes at afgive betænkning i begyndelsen af 
2015. Der kan afhængigt af udvalgets anbefalinger blive behov for lovopfølgning.  
 
Ændring af retsplejeloven (Revision af logningsreglerne) (Feb II) 
 
Lovforslaget vil omfatte en revision af reglerne i retsplejeloven om pligt for udbydere af 
telenet og teletjenester til at foretage registrering og opbevaring af oplysninger om tele- og 
internetkommunikation til brug for efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold.  
 
Lovforslag om meddelelse af indfødsret (Apr II) 
 
Lovforslaget vil indeholde forslag om, at et antal udlændinge får dansk indfødsret. 
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Justitsministeren vil give Folketinget redegørelse om: 
 
• Forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter uden for 

strafferetsplejen (Feb II)  
 
 
KIRKEMINISTEREN  
 
Lovgivning vedrørende betænkning 1544 om folkekirkens styre (Dec II) 
 
Regeringen agter at fremsætte lovforslag om regulering af folkekirkens fælles økonomi 
samt om folkekirkens indre anliggender. Lovforslaget ligger i forlængelse af betænkning 
1544/2014 om folkekirkens styre og er en opfølgning på regeringsgrundlaget fra oktober 
2011. 
 
Ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Dec II) 
 
Med lovforslaget foreslås det, at revisionsklausulen, hvorefter kirkeministeren skal frem-
sætte forslag om en revision af reglerne om etablering af permanente stiftsråd i folketings-
året 2014-15, udskydes eller ophæves.  
 
 
KLIMA-, ENERGI- OG BYGNINGSMINISTEREN  
 
Ændring af lov om CO2-kvoter og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter 
(Tilpasning af reglerne om udledninger fra luftfart efter Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 421/2014 af 16. april 2014 m.v.) (Okt I) 
 
Lovforslagets formål er at tilpasse kvoteloven til Europa-Parlamentets og Rådets Forord-
ning (EU) nr. 421/2014 fra april 2014. Forslaget indebærer bl.a., at der indføres en midler-
tidig undtagelse for overvågning, rapportering og returnering af kvoter for drivhus-
gasemissioner fra flyvninger til og fra lande uden for EØS. 
 
Ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om fremme af vedva-
rende energi, lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser 
fra transport (Biobrændstofloven) og lov om fremme af besparelser i energiforbruget 
(Okt II) 
 
Lovforslaget implementerer erhvervsrettede lempelser af PSO for elektricitet, afskaffelse 
af PSO for gas og afskaffelse af tilskudsordningen til ikke-kvoteomfattet elproduktion. 
Forslaget udmønter dele af aftalen om tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften m.v. 
og lempelser af PSO - delaftale om vækstpakke 2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk 
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten fra juli 2014. Endvidere foreslås bl.a. 
regler om afregningsvilkår for havvindmølleparken Horns Rev 3, samt fravigelse af iblan-
dingsprocenten for biobrændstoffer. Endelig muliggør forslaget implementering af be-
stemmelser i energieffektiviseringsdirektivet vedr. faktureringer m.v. for energiforbrug. 
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Ændring offshoresikkerhedsloven, havmiljøloven og miljøskadeloven. (Gennemførel-
se af offshore-sikkerhedsdirektivet og ressortomlægning m.v.) (Okt II) 
 
Lovforslagets hovedformål er at gennemføre store dele af offshore-sikkerhedsdirektivet, 
bl.a. øgede krav i forhold til nedbringelse af risikoen for hændelser, der kan have konse-
kvenser for personer og miljøet m.v. Direktivet stiller endvidere krav om en uafhængig 
national tilsynsmyndighed, hvilket indebærer, at opgaver vedrørende offshore-sikkerhed 
flyttes fra Energistyrelsen til Arbejdstilsynet.  
  
Ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Tilpasning af nye ikke-godkendte 
støtteordninger til Europa-Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbe-
skyttelse og energi 2014-2020) (Dec I) 
 
Hovedformålet med lovforslaget er at tilpasse ikke-godkendte støtteordninger til solceller 
m.v. til nye EU-retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi for 2014-2020. 
 
Ændring af lov om elforsyning (Jan I) 
 
Lovforslaget indebærer en justering af engrosmodellen med det formål på en mere enkel 
og omkostningseffektiv måde at sikre korrekte indbetalinger af elafgifter til told- og 
skattemyndighederne. Lovforslaget skal ses i sammenhæng med et forslag under skattemi-
nisteren om ændring af lov om afgift af elektricitet.  
 
Ændring af undergrundsloven m.v. (Gennemførelse af resterende del af offshoresik-
kerhedsdirektivet m.v.) (Jan II) 
 
Lovforslaget gennemfører dele af offshore-sikkerhedsdirektivet, der vedrører en række 
finansielle krav til indehavere af tilladelser til efterforskning og indvinding af kulbrinter, 
som foreslås implementeret i undergrundsloven. Forslaget indeholder desuden enkelte an-
dre ændringer, som ikke vedrører direktivet.  
 
Ændring af lov om varmeforsyning og lov om fjernkøling (Udnyttelse af synergieffek-
ter mellem fjernvarme og fjernkøling og kommuners adgang til at varetage varme-
forsyningsvirksomhed m.v.) (Jan II) 
 
Lovforslagets formål er at gennemføre tilpasninger af lovgivningen, der fremmer synergi-
effekter mellem fjernvarme og fjernkøling. Endvidere lovfæster forslaget kommuners 
hjemmel til at varetage kollektiv varmeforsyning på samme måde som det fremgår af el- 
og gasforsyningslovene. Lovforslaget er en opfølgning på regeringens udspil om Danmark 
i arbejde - vækstplan for energi og klima fra oktober 2013. 
 
Lov om statstilskud til el-intensive virksomheder (Feb II) 
 
Lovforslaget implementerer en målrettet lempelse af PSO til el-intensive virksomheder. 
Tilskuddet er betinget af, at den el-intensive virksomhed indgår aftale med Energistyrelsen 
om energieffektiviseringer. Forslaget følger op på en del af aftalen om tilbagerulning af 
forsyningssikkerhedsafgiften m.v. og lempelser af PSO - delaftale om vækstpakke 2014 
mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten fra 
juli 2014.  
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Klima-, energi- og bygningsministeren vil give Folketinget redegørelse om: 
 
• Energipolitisk redegørelse (Apr II) 
 
 
KULTURMINISTEREN 
 
Ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Genbeskikkelse af DR’s bestyrel-
se og genvalg af de regionale TV 2-virksomheders bestyrelser, adgang til støtte fra 
Public Service-Puljen, afskaffelse af erhvervslicensen og forhandlerindberetningsplig-
ten, ny ordning for ikke-kommercielle lokalradioer m.v.) (Okt I) 
 
Hovedformålet med lovforslaget er at gennemføre de ændringer af lov om radio- og fjern-
synsvirksomhed, der følger af medieaftalen for 2015-2018, som blev indgået mellem alle 
Folketingets partier i juni 2014. Der forslås bl.a. ændringer i Public Service-Puljens støtte-
formål, begrænsning af adgang til genbeskikkelse og genvalg af medlemmer af DR’s og de 
regionale TV 2-virksomheders bestyrelser, indførelse af en ny ordning for ikke-
kommercielle lokalradioer samt afskaffelse af medielicensen for erhvervsvirksomheder 
mv. 
 
Ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål 
og lov om fremme af dopingfri idræt (Ny økonomisk fordelingsnøgle på idrætsområ-
det, ændring af bestyrelser i selvejende institutioner på idrætsområdet, udvidelse af 
Anti Doping Danmarks virksomhed m.v.) (Okt I) 
 
Lovforslaget implementerer den politiske stemmeaftale om idræt, som er indgået mellem 
alle Folketingets partier i maj 2014. Aftalen indebærer en række ændringer i lov om udlod-
ning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri 
idræt. 
 
Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet 
(Okt I) 
 
Hovedformålet med lovforslaget er at skabe lovgrundlag for etableringen af en ny videre-
gående scenekunstnerisk uddannelsesinstitution under Kulturministeriet og indførelsen af 
en bachelor- og kandidatstruktur for uddannelserne ved den nye scenekunstuddannelsesin-
stitution. Endvidere genetableres en selvstændig lovgivning for Kulturministeriets videre-
gående kunstneriske uddannelsesinstitutioner. Forslaget følger op på hovedanbefalingerne i 
udredningen om de videregående uddannelser på scenekunstområdet fra september 2013.   
 
Lovgivning vedrørende bekæmpelse af matchfixing (Jan I) 
 
Formålet med lovforslaget er at kriminalisere grovere tilfælde af bestikkelse inden for 
idrætten. Lovforslaget er en opfølgning på anbefalingerne fra arbejdsgruppen om matchfi-
xing, der afrapporterede i september 2014.     
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MILJØMINISTEREN  
 
Ændring af lov om jagt og vildtforvaltning (Styrkelse af vildtudbytteindberetning 
m.v.) (Okt I) 
 
Formålet med lovforslaget er at gøre det til en betingelse for udstedelse af jagttegn, at der 
er foretaget vildtudbytteindberetning for det foregående jagtår. Samtidig ophæves den nu-
værende strafhjemmel for manglende vildtudbytteindberetning, der ikke længere vurderes 
nødvendig.  
 
Lov om Den Danske Naturfond (Nov I) 
 
Den Danske Naturfond oprettes på privatretligt grundlag som en erhvervsdrivende fond. 
Loven fastsætter en række forvaltningsmæssige rammer for fonden, herunder at dele af 
offentlighedsloven, forvaltningsloven og visse forvaltningsretlige principper skal gælde for 
fonden. Naturfonden vil have til formål at forbedre naturtilstanden og den biologiske 
mangfoldighed i Danmark. Etableringen af Den Danske Naturfond er et element i aftalen 
om finansloven for 2014 mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti 
 
Ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og byggeloven (Forsøgsord-
ning for kyst- og naturturisme, ophævelse af muligheden for at planlægge for lav-
energibebyggelse i lokalplaner og helårsbeboelse i sommerhuse på de 27 små øer 
m.v.) (Nov I) 
 
Med lovforslaget iværksættes en forsøgsordning, der giver kommunerne mulighed for at 
gennemføre op til 10 forsøgsprojekter med det formål at give turister et bredere udbud af 
oplevelser ved de danske kyster. Forslaget er en opfølgning på appendiks 1 i aftalen om en 
vækstplan for dansk turisme mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Kon-
servative Folkeparti fra juni 2014. Endvidere justeres byggekravene i lokalplaner, så krav 
til bygningers energiklasse fremover alene reguleres med bygningsreglementet. Dette er en 
opfølgning på et element i aftalen om en vækstpakke fra juni 2014 mellem regeringen, 
Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Endelig indebærer lovforslaget, 
at planlovens dispensationsmulighed for helårsbeboelse i sommerhuse lempes, så ejere af 
helårsegnede sommerhuse i sommerhusområder på de små øer kan udleje sommerhuset til 
helårsbeboelse. 
 
Ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrot-
ning af biler og lov om miljøbeskyttelse (Obligatorisk digital kommunikation, supple-
rende betingelser for udbetaling af skrotningsgodtgørelse og nedsættelse af betalings-
sats for indsamling af bærbare batterier m.v.) (Nov I) 
 
Lovforslaget indeholder hjemmel til at indføre krav om obligatorisk digital kommunikati-
on, der bl.a. skal muliggøre automatisk sagsbehandling i sager om udbetaling af skrot-
ningsgodtgørelser og sager om visse typer af registreringer i affaldsregistret. Derudover 
foreslås der mindre ændringer i skrotningsgodtgørelsesordningens administration, herunder 
en supplerende betingelse for udbetalingen og regler om tilsyn. Endelig foreslås, at satsen 
pr. kilo markedsført bærbare batterier og akkumulatorer som producenter/importører beta-
ler, nedsættes for at sikre, at ordningen fremadrettet er i balance samt enkelte andre æn-
dringer af miljøbeskyttelsesloven.  
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Ændring af lov om råstoffer og lov om kystbeskyttelse (Ændringer som følge af rege-
ringens konkurrencepolitiske udspil, evaluering af råstofloven og overførsel af kyst-
beskyttelsesloven til Miljøministeriet m.v.) (Nov II) 
 
Formålet med lovforslaget er at forbedre konkurrencen i forbindelse med råstofindvinding 
på havet, bl.a. ved at skabe større gennemsigtighed i auktionssystemet og ved at gøre det 
mere attraktivt at byde, særligt for små og mellemstore virksomheder. Initiativet udmønter 
et element i regeringens konkurrencepolitiske udspil fra oktober 2012. Der foreslås bl.a. 
også indført en bemyndigelse til at udpege områder, hvor der ikke kan gives tilladelse til 
råstofudvinding, eller hvor adgang til at give tilladelse til råstofindvinding begrænses.  
 
Ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om 
miljøbeskyttelse (Afdragsordning, finansiering og drift og vedligehold af anlæg til 
spildevandshåndtering samt fristfastsættelse) (Nov II)   
 
Lovforslaget vedrører hjælp til visse økonomisk trængte grundejere i forbindelse med på-
bud om forbedret spildevandsrensning, herunder forlængede frister i forbindelse med på-
bud, grundejeres ret til at modtage tilbud fra spildevandsselskaber om etablering af de nød-
vendige spildevandsanlæg på matriklen og henstand med udgifterne herfor, samt henstand 
med betaling af tilslutningsbidrag. 
 
Ændring af lov om naturbeskyttelse og lov om planlægning (Opfølgning på Natur- og 
Landbrugskommissionens anbefalinger på naturområdet) (Dec I)  
 
Hovedformålet med lovforslaget er at bidrage til at sikre og udvikle en varieret og mang-
foldig natur. Forslaget indebærer bl.a., at der indføres forbud mod gødskning og sprøjtning 
på arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 samt en forhøjelse af bødeniveauet for 
overtrædelse af beskyttelsen af disse arealer. Lovforslaget er en opfølgning på regerings-
grundlaget fra oktober 2011. 
 
Ændring af lov om vandforsyning m.v. (Modernisering af loven) (Jan II) 
 
Lovforslaget sikrer, at der fortsat er hjemmel til at gennemføre en grundvandskortlægning 
efter 2015, og bemyndiger miljøministeren til at fastsætte regler om samarbejdet mellem 
kommuner og staten. Fortsættelse af en grundvandskortlægning sikrer, at kommunerne har 
det korrekte grundlag for at gennemføre en målrettet grundvandsbeskyttelse, så drikkevan-
det også fremadrettet sikres. Lovforslaget er første etape i en generel modernisering af 
vandforsyningsloven og følger op på regeringsgrundlaget fra oktober 2011.  
 
Lovgivning vedrørende integration af VVM-screening og miljøgodkendelse (Jan II) 
  
Formålet med forslaget er at samle og forenkle VVM- og godkendelsesprocessen for visse 
mindre komplekse virksomheder omfattet af kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven. Forslaget 
følger op på aftalen om vækstplan for fødevarer mellem regeringen, Venstre, Dansk Folke-
parti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra april 2014 samt et element i afta-
len om en vækstpakke fra juni 2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socia-
listisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti. 
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Lovgivning vedrørende vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Feb II) 
 
Formålet med lovforslaget er at følge op på en evaluering af vandsektoren, som blev gen-
nemført i 2013. Lovforslaget forventes bl.a. at indeholde ændrede effektiviseringskrav, 
indførelse af performancebenchmarking samt en præcisering af klagemulighederne på om-
rådet. Lovforslaget udmønter desuden en del af aftalen om en vækstpakke fra juni 2014 
mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det 
Konservative Folkeparti.  
 
 
MINISTEREN FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER  
 
Ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Øgede muligheder for at sikre 
gode boligsociale rammer både på land og i by) (Okt II) 
 
Lovforslaget har til formål at skabe gode boligsociale forhold på såvel land som i by. Det 
sker især ved justering af reglerne om støtte til bygningsfornyelse og områdefornyelse, 
bl.a. gennem bedre støttemuligheder for ejer- og andelsboliger og øget fleksibilitet ved 
reglernes anvendelse inden for den eksisterende økonomiske ramme. Endvidere forbedres 
kommunernes mulighed for at sikre fællesskabet i de mindre byer, ligesom der gennemfø-
res administrative lettelser.  
 
Ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Skærpede krav 
til stiftelse af andelsboligforeninger m.v.) (Okt II) 
 
Lovforslaget indebærer en stramning af andelsboliglovens krav til stiftelse af private an-
delsboligforeninger. Der foreslås indført krav til de budgetter, der forelægges forud for 
beslutning om at stifte en andelsboligforening. Endvidere foreslås en stramning af kravet 
om minimumsdeltagelse, således at 2/3 af en udlejningsejendoms lejere skal deltage, før en 
andelsboligforening kan erhverve ejendommen. 
 
Ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om 
tvungen administration af udlejningsejendomme og lov om byfornyelse og udvikling 
af byer (Forenkling og modernisering af lejelovgivningen) (Nov II) 
 
Lovforslaget har til formål at forenkle og modernisere lejelovgivningen. Forslaget har det 
grundlæggende sigte at fastholde balancen mellem udlejer- og lejerinteresser og indeholder 
bl.a. en forenkling og modernisering af reglerne for varsling af lejeforhøjelser og reglerne 
om vedligeholdelse. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget fra oktober 2011 og ud-
mønter aftalen om en forenkling og modernisering af lejelovgivningen mellem regeringen, 
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten fra juni 2014.  
 
Ændring af lov om almene boliger m.v. (Anvendelse af Landsbyggefondens midler og 
effektivisering af den almene boligsektor) (Nov II) 
 
Lovforslaget har til formål at følge op på en kommende politisk aftale om anvendelse af 
Landsbyggefondens midler, idet en række af Landsbyggefondens støtteordninger udløber 
med udgangen af 2014. I aftalen forventes der endvidere at indgå en række forslag om ef-
fektivisering af sektorens ejendomsdrift og nybyggeri. 
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Ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i er-
hvervslejemål) (Nov II) 
 
Lovforslaget har til formål at gøre det lettere for udlejere af ejendomme, der udelukkende 
er udlejet til erhverv, at indgå aftaler med lejerne om energirenovering af ejendommene og 
lejeforhøjelser knyttet hertil. Forslaget udmønter et initiativ fra regeringens strategi for 
energirenovering af bygninger fra maj 2014. 
 
Ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service 
og lov om individuel boligstøtte (Ændret adgang til markedet, ophævelse af kravet 
om genudbud, ændring af afregningssystemet, pantsætningsforbud, forenklinger 
m.v.) (Dec I) 
 
Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række forbedringer af friplejeboligloven på 
baggrund af en gennemført evaluering af loven. Forslaget indebærer bl.a., at der vil blive 
fri adgang til friplejeboligmarkedet alene betinget af en certificering, at der vil ske en op-
hævelse af kravet om genudbud af friplejeboligleverandørens ydelser hvert 10. år, og at der 
etableres et nyt afregningssystem for ydelser efter serviceloven.  
 
Ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Benyttelse af helårsbo-
liger til fritidsformål) (Jan II) 
 
Formålet med lovforslaget er at øge omsætteligheden af flexboliger, bl.a. ved at kommu-
nalbestyrelsen fremover får mulighed for at meddele en tilladelse, der følger boligen frem 
for ejeren, samt at meddele bindende forhåndstilkendegivelse vedrørende muligheden for 
at opnå tilladelse. Forslaget udmønter et element i aftalen om en vækstpakke fra juni 2014 
mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det 
Konservative Folkeparti. 
 
Ministeren for by, bolig og landdistrikter vil give Folketinget redegørelse om: 
 
• Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse (Apr II) 
 
 
MINISTEREN FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCI-
ALE FORHOLD  
 
Ændring af lov om social service (Forenkling af udmålingssystemet og præcisering af 
anvendelsesområdet for merudgiftsydelsen til børn med nedsat funktionsevne eller 
indgribende lidelse m.v.) (Okt I) 
 
Formålet med lovforslaget er at skabe en tættere sammenhæng mellem det enkelte barns 
faktiske behov for hjælp til dækning af merudgifter og den udbetalte merudgiftsydelse 
samt at lette kommunernes administration af ordningen.  
 
Ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp) (Okt I) 
 
Med lovforslaget forpligtes kommunerne bl.a. til forud for vurderingen af behovet for per-
sonlig og praktisk hjælp samt madservice at tilbyde et tidsafgrænset, korterevarende og 
målorienteret rehabiliteringsforløb, hvis det vurderes at kunne forbedre modtagerens funk-
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tionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp. Lovforslaget udmønter aftalen om frem-
tidens hjemmehjælp mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal 
Alliance og Det Konservative Folkeparti fra juni 2014.  
 
Ændring af adoptionsloven (Adgang for samlevende til at adoptere sammen) (Okt I) 
 
Formålet med lovforslaget er at gøre det muligt for ugifte samlevende at kunne adoptere 
sammen, herunder også den anden ægtefælles barn (stedbarnsadoption).  
 
Ændring af dagtilbudsloven og lov om individuel boligstøtte, lov om social pension og 
andre love (Anvendelse af eIndkomst ved indtægtsregulering af økonomisk friplads-
tilskud m.v.) (Nov I) 
 
Formålet med lovforslaget er primært at tilpasse de eksisterende bemyndigelsesbestemmel-
ser, så hhv. ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold og undervis-
ningsministeren får bemyndigelse til at fastætte nærmere regler om anvendelse af eInd-
komst ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud. I tilknytning hertil vil der lige-
ledes skulle tilføjes en ny bestemmelse, som regulerer tilbagebetaling og efterbetaling af 
økonomisk fripladstilskud.   
 
Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (Imødegåelse af 
samarbejdschikane m.v.) (Dec II) 
 
Lovforslagets formål er at imødegå samarbejdschikane i sager om forældreansvar og give 
Statsforvaltningen reaktionsmuligheder, hvis den ene forælder bevidst forhaler en sag med 
det formål, at barnets kontakt til den anden forælder afbrydes. 
 
Ændring af lov om social service (Tilbud om anonym behandling af stofmisbrugere) 
(Jan I) 
 
Formålet med lovforslaget er at forpligte kommunerne til at tilbyde anonym behandling til 
personer, der har et stofmisbrug som det primære sociale problem, og som ellers ikke ville 
have opsøgt behandlingssystemet. Formålet er også at forebygge, at denne gruppe af bor-
gere på sigt udvikler sociale problemstillinger ud over stofmisbruget. Lovforslaget frem-
sættes som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2014. 
 
Ændring af adoptionsloven, lov om social service og forældreansvarsloven (Lempelse 
af betingelserne for adoption uden samtykke) (Jan II) 
 
Formålet med lovforslaget er at lempe betingelserne for adoption uden samtykke, sådan at 
dette fremover forudsætter, at det er sandsynliggjort, at forældrene varigt er uden forældre-
evne. Ændringen forventes at kunne understøtte anvendelsen af adoption uden samtykke i 
tilfælde, hvor der reelt ikke er udsigt til, at forældrene kommer til at tage sig af barnet. Det 
foreslås også at skabe en hjemmel til at bortadoptere et barn mod forældrenes vilje, hvis 
hensynet til barnets tilknytning til en plejefamilie tilsiger dette. Herudover foreslås en ræk-
ke administrative forenklinger.  
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Ændring af lov om social service (Forenkling af voksenbestemmelserne) (Feb II) 
 
Formålet med lovforslaget er at give kommunerne mulighed for at sammensætte en mere 
sammenhængende og resultatorienteret indsats efter serviceloven, som medvirker til en 
positiv udvikling for den enkelte borger. Indsatsen skal matche borgerens konkrete behov 
og hjælpe dem til at opnå en mere positiv livssituation. Forslaget følger op på aftalen om 
kommunernes økonomi for 2015 mellem regeringen og KL. 
 
Folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. decem-
ber 2011til FN’s konvention om barnets rettigheder (Feb II) 
 
Forslaget bemyndiger regeringen til på Danmarks vegne at tiltræde den valgfri protokol til 
FN’s konvention om barnets rettigheder. Tiltrædelsen giver adgang til at klage til FN’s 
børnekomite, som herefter kan komme med en ikke-bindende udtalelse. 
 
Udvidelse af Udbetaling Danmarks myndighedsopgaver med administration af nye 
kommunale områder samt indhentning af oplysninger fra udlandet og datasamkøring 
til brug for kontrol på blandt andet kommunale ydelsesområder (Feb II) 
 
Med lovforslaget overflyttes myndighedsansvaret for administration af kommunale inter-
nationale sygesikringssager, begravelseshjælp, fleksydelse, efterlevelseshjælp og delpensi-
on fra kommunerne til Udbetaling Danmark. Herudover får Udbetaling Danmarks kompe-
tence til at foretage datasamkøring og indhente oplysninger fra udenlandske myndigheder 
til brug for kontrol på bl.a. kommunale ydelsesområder. Lovforslaget er en opfølgning på 
aftalen om kommunernes økonomi i 2015 mellem regeringen og KL. 
 
Modernisering af adoptionsloven (Fremtidssikring af det danske adoptionssystem) 
(Feb II) 
  
Formålet med lovforslaget er at fremtidssikre det danske adoptionssystem gennem en til-
pasning af organiseringen af adoptionsformidlingen med skærpede akkrediteringskrav og 
et skærpet tilsyn. Lovforslaget følger op på aftalen om det fremtidige adoptionssystem i 
Danmark mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal 
Alliance og Det Konservative Folkeparti fra oktober 2014.  
 
Ændring af lov om social service (Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme) 
(Feb II) 
 
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, samt at kommunerne iværksætter exitforløb til personer over 18 år, som har behov 
for støtte til at forlade ekstremistiske miljøer. Lovforslaget følger op på regeringens hand-
lingsplan om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme fra september 2014.  
 
Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold vil give Folketinget 
redegørelse om: 
 
• Redegørelse og perspektiv og handlingsplan for ligestilling (Feb II) 
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MINISTEREN FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI  
 
Lov om Landdistriktsfonden (Okt I) 
 
Lovforslaget har som formål at skabe hjemmel til etablering og administration af støtteord-
ninger til udvikling af landdistrikterne i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forord-
ning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (landdistriktsforordningen). Lovforslaget 
giver desuden hjemmel til obligatorisk digital kommunikation samt fastsætter de nødven-
dige administrative og strafferetlige bestemmelser i forbindelse med støtteordningerne.   
 
Lov om Hav- og Fiskerifonden (Okt I) 
 
Lovforslaget har til formål at skabe hjemmel til etablering og administration af støtteord-
ninger i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 508/2014 om Den 
Europæiske Hav- og Fiskerifond. Lovforslaget giver desuden hjemmel til obligatorisk digi-
tal kommunikation samt fastsætter de nødvendige administrative og strafferetlige bestem-
melser i forbindelse med støtteordningerne.   
 
Ændring af lov om landbrugsejendomme (Udvidet adgang for selskaber m.v. til at 
erhverve landbrugsejendomme, ophævelse af reglerne om fortrinsstilling til supple-
ringsjord m.v.) (Okt I) 
 
Formålet med lovforslaget er at modernisere landbrugsloven med henblik på at forbedre 
mulighederne for kapitaltilførsel til landbrug ved at udvide selskabers adgang til at erhver-
ve landbrugsejendomme. Lovforslaget indebærer endvidere, at reglerne om fortrinsstilling 
ophæves. Det foreslås desuden, at leje af små arealer fra en landbrugsejendom til havefor-
mål fremadrettet kan ske uden tilladelse. Lovforslaget følger af aftalen om en vækstplan 
for fødevarer mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Kon-
servative Folkeparti fra april 2014. 
 
Ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (Plante-
dække m.v.) (Jan I)  
 
Lovforslaget har primært til formål at muliggøre justering af kravene til udlægning af ef-
terafgrøder. Samtidig foreslås indført bemyndigelse til fødevareministeren til at iværksætte 
pilotprojektordninger om lokale foranstaltninger som alternativ til efterafgrøder. Lov-
forslaget er en opfølgning på aftalen om en vækstplan for fødevarer mellem regeringen, 
Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra april 2014. 
 
Ændring af lov om fødevarer (Obligatorisk registrering i CVR-registeret, ændringer 
som følge af kommende fødevareforlig) (Jan II) 
 
Fødevareministeren vil fremlægge et oplæg bl.a. om en fokuseret kontrolindsats på fødeva-
reområdet, som vil blive drøftet med Folketingets partier. Der kan på baggrund heraf blive 
behov for lovgivning. Herudover foreslås det at indsætte krav om, at også virksomheder 
med en omsætning under 50.000 kr. skal være registreret i CVR for at blive registre-
ret/autoriseret som fødevarevirksomhed.  
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Ændring af dyreværnsloven og lov om dyrlæger (Forbud mod salg af hunde på mar-
keder, indførelse af regler om avl af familie- og hobbydyr, ændret struktur i forhold 
til råd på dyrevelfærdsområdet m.v.)  (Feb I) 
 
Lovforslaget har til formål at forbedre velfærden for hunde og øvrige familie- og hob-
bydyr. Forslaget indebærer et forbud mod salg af hunde på markeder. Endvidere fastsættes 
bestemmelser, som forbyder, at hunde og andre familie- og hobbydyr avles på en måde, 
der kan give velfærds- og sundhedsmæssige problemer for dyrene. Forslaget følger op på 
to elementer i fødevareministerens udspil et bedre hundeliv fra februar 2014. Endvidere 
foreslås en række øvrige ændringer.  
  
Ændring af landbrugsstøtteloven (Præcisering af EU-støtteordninger omfattet af lo-
ven, obligatorisk digital kommunikation, bestyrelsessammensætning i landbrugets 
fonde og formkrav til klager) (Feb I) 
 
Lovforslagets primære formål er at styrke den strategiske målretning af fondsmidler (pro-
millemidler), herunder i forhold til Fødevareministeriets øvrige aktiviteter. Forslaget inde-
bærer endvidere en ændring af bestyrelsessammensætningen i de to promilleafgiftsfonde 
og Fonden for økologisk landbrug. Lovforslaget følger op på Natur- og Landbrugskommis-
sionens anbefaling om landbrugets fonde. 
 
Ændring af lov om udendørs hold af svin (Ophævelse af revisionsbestemmelse m.v.) 
(Feb II) 
 
Lovforslaget vedrører revisionsbestemmelsen i lov om udendørs hold af svin vedrørende 
svins adgang til drikkevandægtes. Forslagets nærmere indhold fastlægges på baggrund af 
resultaterne af et nyligt afsluttet forskningsprojekt. 
 
 
MINISTEREN FOR NORDISK SAMARBEJDE  
 
Ministeren for nordisk samarbejde vil give Folketinget redegørelse om: 
 
• Redegørelse om det nordiske samarbejde 2013-2014 (Okt I) 
 
 
MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE  
 
Ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sund-
hedsfaglig virksomhed (Lægesamtaler, lægelig stofmisbrugsbehandling, frit valg i 
forbindelse med stofmisbrugsbehandling og befordring af personer i lægelig stofmis-
brugsbehandling med heroin) (Okt I) 
 
Lovforslaget indebærer, at der indføres et sæt nye rettigheder for personer, der ønsker at 
komme i stofmisbrugsbehandling. Det gælder en lægesamtale senest tre dage efter, at per-
sonen har henvendt sig til kommunen, lægelig stofmisbrugsbehandling inden for 14 dage 
samt frit valg af behandlingstilbud. Denne del af forslaget følger op på satspuljeaftalen for 
2014. Forslaget indeholder endvidere et udtrykkeligt hjemmelsgrundlag for kommunal 
dækning af udgifter til befordring til og fra behandlingsstedet af personer, som er i stof-
misbrugsforhandling med lægeordineret heroin.  
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Forslag til Lov om ændring af apotekerloven (Friere adgang til oprettelse m.v. af apo-
teksfilialer, veterinærafdelinger og apoteksudsalg, ændret procedure for Sundheds-
styrelsens meddelelse af apotekerbevilling og bidrag ved ansættelse af sygehusapote-
kere, ophævelse af apotekeres adgang til statsgaranti ved lånoptagelse m.v.) (Okt I) 
 
Lovforslaget har til formål at tilvejebringe grundlaget for en modernisering af apote-
kersektoren. Med lovforslaget etableres bl.a. en friere adgang til at oprette apoteksenheder 
som supplement til et apotek, mens det fortsat vil være Sundhedsstyrelsen, som meddeler 
apotekerbevilling til egnede farmaceuter, og som fastlægger behovet for apoteker. 
 
Ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien (Revision af psykiatriloven m.v.) 
(Nov I) 
 
Lovforslaget indeholder bl.a. et forslag om at indføre en ny formålsbestemmelse samt et 
forslag om at skærpe kriterierne for anvendelse af tvangsbehandling og tvangsfiksering i 
psykiatrien. Forslaget indeholder også en revision af reglerne om tvungen opfølgning efter 
udskrivning og oppegående tvangsfiksering. 
 
Ændring af sundhedsloven (Hjælperordninger til personer med respirationsinsuffici-
ens) (Nov I) 
 
Lovforslaget har til formål at skabe et bedre grundlag for regionsrådets og kommunalbesty-
relsens tilrettelæggelse af fælles hjælperordninger til personer, som får hjælp til respirati-
onsbehandling efter sundhedsloven og hjælp efter serviceloven, med henblik på at borge-
ren får størst mulig indflydelse på eget liv og behandling af høj kvalitet. Endvidere forenk-
les regionsrådenes og kommunalbestyrelsernes administration af de fælles ordninger. 
 
Ændring af lægemiddelloven og vævsloven (Lægemiddelovervågning m.v.) (Jan I)  
 
Lovforlaget fremsættes bl.a. med henblik på implementering af dele af direktivet om læ-
gemiddelovervågning. Lovforslaget indeholder endvidere forslag om præcisering af be-
stemmelser, der implementerer vævsdirektivet, samt et forslag om præcisering af hjemlen 
til at fastsætte regler for lægemiddelvirksomheders betaling for Sundhedsstyrelsens løben-
de virksomhedskontrol, bivirkningsovervågning, laboratoriekontrol m.v.   
 
Lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om 
sundhedsfaglig virksomhed og lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme og 
andre overførbare sygdomme (Præcisering af delegation til aftaleindgåelse under det 
udvidede fri sygehusvalg, præcisering af befordringsordninger, krav om offentliggø-
relse af Sundhedsstyrelsens påbud og betegnelsen ”embedslæger” udgår som led i en 
tydeliggørelse af Sundhedsstyrelsens opgaver) (Jan II) 
 
Lovforslaget indeholder en række præciseringer i sundhedsloven. Det gælder bl.a. en præ-
cisering af regionernes mulighed for at delegere kompetence til aftaleindgåelse under det 
udvidede frie sygehusvalg til Danske Regioner. Endvidere indeholder lovforslaget en be-
myndigelse til Sundhedsstyrelsen om at fastsætte regler om, at offentlige og private syge-
huse m.v., der modtager påbud, hvori der opstilles sundhedsmæssige krav til det pågæl-
dende behandlingssted, skal offentliggøre påbuddet. Endelig udgår betegnelsen ”embeds-
læger” med henblik på tydeliggørelse af Sundhedsstyrelsens opgaver. 
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Ændring af lov om røgfri miljøer (Udskydelse af revisionsbestemmelse) (Jan II) 
 
Det fremgår af loven, at den skal revideres i Folketingsåret 2014-2015. Den seneste revisi-
on fandt sted i 2012, og det vurderes at være for tidligt at påbegynde en ny revision af lo-
ven. Det foreslås derfor at revisionen udskydes til folketingssamlingen 2016/17. 
 
 
SKATTEMINISTEREN  
 
Ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven og for-
skellige andre love (Skattemæssige ændringer i lyset af lov om medarbejderinveste-
ringsselskaber) (Okt I) 
 
Lovforslaget skal sikre, at skattelovgivningen understøtter en tre-årig forsøgsordning med 
medarbejderinvesteringsselskaber (MS). Med forslaget skabes der mulighed for skatte-
udskydelse i forbindelse med kollektive aftaler, hvor medarbejdere med indskud af lønmid-
ler i et medarbejderinvesteringsselskab investerer i virksomheden eller underleverandører. 
Forslaget følger op på et element i aftalen om en vækstplan for fødevarer mellem regerin-
gen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra april 
2014 og har sammenhæng med et lovforslag under erhvervs- og vækstministeren om indfø-
relse af medarbejderinvesteringsselskaber.  
 
Ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Udvidelse af indberet-
ningspligterne vedrørende finansielle produkter, ændring af indberetningspligten 
vedrørende modtagere af private renter og afgivelse af regnskabsoplysninger om 
moms i forbindelse med selvangivelsen m.v.) (Okt I) 
 
Lovforslaget indebærer, at selvstændigt erhvervsdrivende får pligt til i selvangivelsen at 
give oplysning om skyldig eller tilgodehavende moms ifølge regnskabet for det regnskabs-
år, som ligger til grund for selvangivelsen af indkomsten for virksomheden. Forslaget in-
deholder endvidere en række initiativer om tredjepartsindberetning vedrørende finansielle 
produkter. Disse forslag følger op på aftalen om en skattereform mellem regeringen, Ven-
stre og Det Konservative Folkeparti fra juni 2012. Endelig indeholder forslaget en ind-
skrænkning af pligten til at oplyse om modtageren af renter til alene at omfatte renter, der 
ikke er virksomhedsrelaterede.   
 
Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mel-
lem Danmark og Indien (Okt I) 
 
Lovforslaget gennemfører en protokol til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem 
Danmark og Indien. Forslaget indebærer, at artiklen om udveksling af oplysninger opdate-
res, således at den er formuleret i overensstemmelse med den nyeste internationale stan-
dard. 
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Ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsover-
enskomster mellem Danmark og henholdsvis Belgien, Luxembourg, Singapore og 
Østrig (Gennemførelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten 
mellem Danmark og Luxembourg) (Okt I) 
 
Lovforslaget gennemfører en protokol til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem 
Danmark og Luxembourg. Forslaget indebærer, at Danmark fremadrettet kan beskatte pri-
vate pensioner, når der har været fradrag for indskuddene i Danmark, og danske sociale 
pensioner. 
 
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana 
(Okt I) 
 
Lovforslaget gennemfører en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Gha-
na, der har som hovedformål at ophæve international dobbeltbeskatning i forholdet mellem 
de to lande. Dermed forbedres de skattemæssige betingelser for aftalelandenes selskaber og 
personer ved grænseoverskridende investering, etablering og arbejde.  
 
Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mel-
lem Danmark og Irland (Okt I) 
 
Lovforslaget gennemfører en protokol til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem 
Danmark og Irland. Forslaget indebærer, at Danmark får mulighed for at beskatte personer, 
der er hjemmehørende i Danmark og arbejder i Irland, herunder personer der arbejder om 
bord på et skib eller fly i international trafik for et irsk luftfartselskab eller rederi. Danmark 
giver nedslag i den danske skat for en eventuel betalt irsk skat. 
 
Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af stenkul, 
brunkul og koks m.v., personskatteloven og forskellige andre love (Tilbagerulning af 
forsyningssikkerhedsafgiften, nedsættelse af elvarmeafgiften, forhøjelse af elafgiften, 
tilpasning af afgiftsregler for VE-brændsler, forhøjelse af bundskatten og det skrå 
skatteloft, nedsættelse af den grønne check samt afgiftsforhøjelse på cigarillos m.v.) 
(Okt I) 
 
Lovforslaget indebærer, at forsyningssikkerhedsafgiften afskaffes, og at afgifterne på fossi-
le brændsler bringes tilbage til niveauet før Forårspakke 2.0. Desuden justeres afgifterne på 
bioolier m.v. Forslaget finansieres via en forhøjelse af bundskattesatsen og en reduktion af 
den grønne check. Endvidere forhøjes elafgiften for husholdningerne m.v. Lovforslaget 
gennemfører dele af aftalen om tilbagerulning af FSA m.v. og lempelser af PSO mellem 
regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten fra juli 
2014. Endvidere udmønter lovforslaget elementet om afgiftsforhøjelse på cigarillos, cerut-
ter og cigarer i aftalen om en vækstpakke fra juni 2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk 
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. 
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Ændring af skatteforvaltningsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love 
(Hurtig afslutning i visse klagesager, omkostningsgodtgørelse i retssager, dæknings-
rækkefølgen for underholdsbidrag, restanceforebyggelse, momsregistrering af visse 
virksomheder, forbedret inddrivelse af restancer til det offentlige m.v.) (Okt II) 
 
Lovforslaget indeholder en række justeringer og præciseringer af bestemmelserne omkring 
den nye klagestruktur på skatteområdet, som blev gennemført med virkning fra 2014. Her-
udover indeholder forslaget ændringer af reglerne om SKAT’s restanceforebyggende ar-
bejde, bl.a. moderniseres reglerne for sikkerhedsstillelse hos virksomheder, og nogle om-
gåelsesmuligheder i reglerne fjernes. Endelig udmøntes restanceinddrivelsesdelen af afta-
len om kommunernes økonomi for 2015 mellem regeringen og KL. 
 
Ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (Ophævel-
se af fradragsbegrænsningen for moms på hotelophold og harmonisering af afgifterne 
på personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport) (Okt II) 
 
Lovforslaget indeholder en forhøjelse af momsfradraget for hotelovernatninger, som med-
fører, at danske og udenlandske virksomheder fra og med 2015 vil have fuld fradragsret for 
deres momsudgifter til hotelovernatninger i Danmark. Lovforslaget indeholder endvidere 
en harmonisering af afgifterne for taxiområdet for at sikre lige beskatningsvilkår for alle 
personbiler til erhvervsmæssig persontransport. Lovforslaget er en udmøntning af to ele-
menter i aftalen om en vækstpakke fra juni 2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Fol-
keparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti.    
 
Ændring af ligningsloven, fondsbeskatningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det 
offentlige, lov om et indkomstregister og forskellige andre love (Udvidelse af kredsen 
af yderkommuner med forhøjet befordringsfradrag, forhøjelse af kommunernes an-
del af selskabsskatten og udvidet mulighed for videregivelse af oplysninger til finan-
sielle virksomheder) (Okt II) 
 
Lovforslaget indeholder et forslag om at udvide kredsen af yderkommuner, hvor pendlere 
kan opnå forhøjet befordringsfradrag. Forslaget indeholder endvidere en gradvis forhøjelse 
af kommunernes andel af selskabsskatten for at øge kommunernes økonomiske tilskyndel-
se til at fastholde og tiltrække virksomheder. Endelig foreslås en udvidelse af adgangen for 
finansielle virksomheder til at modtage data fra SKAT på personområdet efter samtykke 
fra deres kunder. Forslaget udmønter tre elementer i aftalen om en vækstpakke fra juni 
2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Kon-
servative Folkeparti.  
 
Ændring af fondsbeskatningsloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven og skatte-
forvaltningsloven (Lempelse af udbyttebeskatningen) (Okt II) 

Lovforslaget skal sikre, at det bliver lettere at tiltrække risikovillig kapital. Dette sker gen-
nem en målrettet lempelse af danske selskabers beskatning af udbytte fra unoterede porte-
føljeaktier. Forslaget er en udmøntning af et element i aftalen om en vækstpakke fra juni 
2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. 
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Ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for 
udenlandske forskere og nøglemedarbejdere) (Nov I) 
 
Lovforslaget nedsætter det vederlagskrav, der giver adgang til beskatning under forsker-
skatteordningen, med 10.000 kr. månedligt. Forslaget udmønter en del af aftalen mellem 
regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det 
Konservative Folkeparti om en reform af international rekruttering - lettere adgang til højt-
kvalificeret arbejdskraft fra juni 2014. 
 
Ændring af ligningsloven og lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis 
udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse (Forhøjelse af fradrag 
for fagforeningskontingenter og beregning af ydelser i 2012 ved bopæl eller beskæfti-
gelse i Grønland og på Færøerne) (Nov I) 
 
Lovforslaget indebærer, at loftet over fradraget for fagforeningskontingenter forhøjes fra 
3.000 kr. til 6.000 kr. årligt. Forslaget udmønter en del af regeringens finanslovsforslag for 
2015. Endvidere indebærer forslaget, at perioder med bopæl eller beskæftigelse i Grønland 
og på Færøerne sidestilles med perioder med bopæl eller beskæftigelse i Danmark ved be-
regning af børne- og ungeydelse og børnetilskud i 2012. 
 
Ændring af chokoladeafgiftsloven, momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, 
spiritusafgiftsloven og forskellige andre love (Ligestilling af varemodtager- og op-
lagshaverregistrerede virksomheder for så vidt angår afregning af afgift, afgiftsfrita-
gelse af varer henhørende under toldoplagsprocedure m.v., indførelse af mulighed for 
indirekte opgørelse af afgifter af bygas, afskaffelse af banderoler på spiritus samt 
forenklinger og tekniske justeringer af forskellige afgiftslove m.v.) (Nov I) 
 
Lovforslaget forenkler en række administrative regler på afgiftsområdet m.v. og mindsker 
dermed byrderne for erhvervslivet. Der er særligt tale om regler vedrørende energimåling, 
afregning af punktafgifter og afskaffelse af banderoler på spiritus. Endvidere indeholder 
forslaget en række mindre tekniske justeringer af forskellige afgiftslove.   
 
Lovgivning vedrørende opfølgning på ekspertudvalget om ejendomsvurderinger (Nov 
II) 
 
Regeringen nedsatte i oktober 2013 et eksternt ekspertudvalg om ejendomsvurderinger, 
som afrapporterede i september 2014. Lovforslaget vil indeholde den lovgivningsmæssige 
opfølgning på udvalgets rapport, der er nødvendig at gennemføre i 2014. 
 
Ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven (Udvidelse af tonnage-
skatteordningen med en række specialskibe) (Dec II) 
 
Lovforslaget indebærer, at en række specialskibe får mulighed for at anvende tonnage-
skatteordningen, så den skattepligtige indkomst opgøres på baggrund af skibenes nettoton-
nage og ikke som forskellen mellem skattepligtige indtægter og fradragsberettigede udgif-
ter. Lovforslaget skal styrke den danske offshore-sektors internationale konkurrenceevne. 
Forslaget er en udmøntning af et af initiativerne i aftalen om en vækstpakke fra juni 2014 
mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative 
Folkeparti. 
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Ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomheds-
skatteloven og forskellige andre love (Exitskat og henstand for fysiske personer, gen-
nemførelse af ændring af moder-/datterselskabsdirektivet, justering af rentefra-
dragsbegrænsningsreglerne og lagerbeskatning af valutakursændringer m.v.) (Dec II) 
 
Lovforslaget indeholder en harmonisering af reglerne for exitbeskatning, og der indføres 
bl.a. en henstandsordning for fysiske personer. Endvidere indgår der en justering af en 
række regler af relevans for beskatningen af selskaber og erhvervsdrivende.  
 
Ændring af lov om afgift af elektricitet (Tilpasninger til engrosmodellen) (Jan I) 
 
Lovforslaget udmønter elementer i energiaftalen mellem regeringen, Venstre, Dansk Fol-
keparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti fra marts 2012 om liberalisering af 
elmarkedet (engrosmodellen). Lovforslaget skal ses i sammenhæng med et lovforslag om 
justering af engrosmodellen under klima-, energi- og bygningsministeren. 
 
Lovgivning vedrørende opfølgning på den tværministerielle task force om skattely 
(Jan II) 
 
Regeringen nedsatte i november 2013 en tværministeriel task force mod skattely, der skal 
komme med forslag til mulige initiativer til bekæmpelse af skatteunddragelse i relation til 
skattelylande. Lovforslaget vil indeholde evt. lovgivningsmæssig opfølgning på task for-
cens anbefalinger. 
 
Ændring af skattekontrolloven (Gennemførelse af ændring af rentebeskatningsdirek-
tivet) (Jan II) 
 
Lovforslaget implementerer Rådets direktiv 2014/48/EU om beskatning af indtægter fra 
opsparing i form af rentebetalinger. Lovforslaget indeholder en række justeringer af de 
oplysninger, som skal indberettes og udveksles efter rentebeskatningsdirektivet.  
 
Ændring af momsloven (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner im-
porteret fra lande uden for EU) (Jan II) 
 
Lovforslaget ophæver importmomsfritagelsen for dansksprogede magasiner, tidsskrifter og 
lignende, hvis værdi ikke overstiger 80 kr., og som forsendes til privatpersoner i Danmark 
fra lande uden for EU. Forslaget indebærer, at dansksprogede magasiner trykt uden for EU 
momsmæssigt ligestilles med dansksprogede magasiner trykt inden for EU. 
 
Ændring af reklameafgiftsloven (Tilpasning af undtagelsesbestemmelser m.v.) (Jan 
II) 
 
Reklameafgiftsloven har været notificeret efter statsstøttereglerne. Formålet med forslaget 
er at tilrette lov om afgift af hustandsomdelte reklamer på baggrund af Kommissionens 
beslutning. 
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Ændring af aktieavancebeskatningsloven (Succession til erhvervsdrivende fonde)  
(Feb I) 
 
Lovforslaget indebærer, at der indføres en adgang til overdragelse af aktier med succession 
til erhvervsdrivende fonde ved arv eller gave. Forslaget er en opfølgning på aftalen om 
mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæf-
tigelse – delaftale om Vækstplan DK mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Libe-
ral Alliance og Det Konservative Folkeparti fra april 2013.  
 
Ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov om offentligt hasardspil i turne-
ringsform og ligningsloven (Justeringer af spillovgivningen) (Feb I) 
 
Lovforslaget indeholder en række præciseringer og justeringer af den gældende spil-
lovgivning, der indebar en delvis liberalisering af spilmarkedet og trådte i kraft fra 2012. 
 
 
STATSMINISTEREN 
 
Statsministeren vil give Folketinget redegørelse om: 
 
• Redegørelse om rigsfællesskabet 2015 (Apr I)   
 
 
TRANSPORTMINISTEREN  
 
Lov om offentlige veje m.v. (Okt I) 
 
Lovforslaget er et led i moderniseringen af lovgivningen inden for vejområdet og omfatter 
en ny samlet lov om offentlige veje. Målsætningen med lovforslaget er at skabe bedre 
fremkommelighed, forenkle og tydeliggøre lovgivningen samt gennemføre administrative 
lettelser for kommunerne, der som vejmyndighed administrerer kommunevejene. 
 
Lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund (Okt I) 
 
Lovforslaget giver transportministeren bemyndigelse til at anlægge en 4-sporet motortra-
fikvej syd om Frederikssund ført over Roskilde Fjord på en højbro. Derudover bemyndiges 
transportministeren til at oprette en selvstændig offentlig virksomhed, der skal forestå etab-
leringen og finansieringen af forbindelsen. Lovforslaget følger af aftalen om en ny Stor-
strømsbro, Holstebromotorvejen m.v. mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Libe-
ral Alliance og Det Konservative Folkeparti fra marts 2013. 
 
Jernbanelov (Nov I) 
 
Hovedformålet med lovforslaget er at gennemføre en modernisering af jernbaneloven, så 
rammebetingelserne bliver mere klare og operationelle med henblik på at få mest muligt ud 
af de offentlige investeringer på jernbaneområdet. Endvidere gennemføres Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU fra november 2012 om oprettelse af et fælles 
europæisk jernbaneområde. 
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Lov om Odense Letbane (Nov I) 
Lovforslaget er en kombineret selskabs-, projekterings- og anlægslov for Odense Letbane, 
der bemyndiger Odense Kommune til at oprette letbaneselskabet Odense Letbane P/S. Med 
forslaget kan det kommende letbaneselskab foretage jordbundundersøgelser, arkæologiske 
forundersøgelser m.v. efter fremgangsmåden i jernbaneloven samt mulighed for at ekspro-
priere og pålægge servitutter til anlægget af letbanen i Odense. Lovforslaget er en udmønt-
ning af et element i finanslovaftalen for 2014 mellem regeringen, Venstre og Det Konser-
vative Folkeparti. 
 
Ændring af lov om Aarhus Letbane (Transportministerens udtræden af Aarhus Let-
bane I/S (Nov I)  
 
Med lovforslaget gives der hjemmel til, at staten udtræder af Aarhus Letbane I/S. Frem-
over vil det alene blive Aarhus Kommune og Region Midtjylland, der kan indgå eventuelle 
tillægskontrakter, fastsætte vedtægter og foretage tilkøb, ligesom disse parter fremover 
hæfter for uforudsete udgifter. Parterne får endvidere mulighed for at samle anlægs- og 
driftsaktiviteterne i et selskab. Lovforslaget udmønter en del af aftalen om metro, letbane, 
nærbane og cykler mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
hedslisten fra juni 2014.  
 
Lov om projektering af en Nordhavnstunnel og ændring af lov om en Cityring og 
ændring af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S (Nov I)  
 
Lovforslaget indebærer, at transportministeren bemyndiges til at forberede, projektere og 
sikre en Nordhavnstunnel ved Nordhavnsvej samt tilslutning til vejnettet. Transportmini-
steren bemyndiges endvidere til at udvide Cityringen med en afgrening til Sydhavnen. En-
delig reduceres statens ejerandel af Udviklingsselskabet By & Havn I/S, og selskabet vil 
kunne bidrage til finansieringen af de nævnte anlæg m.v. Forslaget udmønter principafta-
len om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen mellem sta-
ten og Københavns Kommune fra juni 2014.  
 
Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i 
Danmark (Feb I) 
 
Lovforslaget giver transportministeren bemyndigelse til at anlægge og drive en fast forbin-
delse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark. Den faste forbindelse over 
Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark vil styrke infrastrukturen mellem Skan-
dinavien og kontinentet og vil medføre større fleksibilitet og væsentlige tidsbesparelser for 
både persontrafikken og godstrafikken. Femern Bælt forbindelsen indgår endvidere i den 
europæiske transportkorridor mellem Skandinavien og Middelhavet.  
 
Lov om udbygning af Rute 23 syd om Regstrup (Feb I)  
 
Lovforslaget giver transportministeren bemyndigelse til at udbygge 6 km af Rute 23 syd 
om Regstrup til motorvej. Forslaget følger af trafikaftale 2014 - udmøntning af disponible 
midler i Infrastrukturfonden mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk 
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra juni 2014. 
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Lov om anlæg af en ny Storstrømsbro (Feb II) 
 
Lovforslaget giver transportministeren bemyndigelse til at anlægge en ny kombineret vej- 
og jernbanebro over Storstrømmen. Lovforslaget følger af aftalen om en ny Storstrømsbro, 
Holstebromotorvejen m.v. mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance 
og Det Konservative Folkeparti fra marts 2013. 
 
Ændring af lov om anlæg af en jernbanestrækning København - Ringsted over Køge 
(Anlæg af niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Station) (Feb II)  
 
Lovforslaget giver transportministeren bemyndigelse til at anlægge en udfletning mellem 
Ny Ellebjerg og Vigerslev Allé station. Udfletningen skal føre sporene på Øresundsbanen 
over eller under den nye bane København - Ringsted. Lovforslaget følger af aftalen om en 
moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK mellem regeringen, Dansk Folkeparti 
og Enhedslisten fra januar 2014.   
 
 
UDDANNELSES- OG FORSKNINGSMINISTEREN  
 
Ændring af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og lov 
om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelses-
systemet) for voksne (Udvidelse af anvendelsesområde) (Nov I) 
 
Lovforslaget giver mulighed for at realisere VEU-pakkens initiativer om bedre mulighed 
for videreuddannelse for faglærte. Lovforslaget indebærer bl.a., at de maritime og de vide-
regående kunstneriske uddannelser også omfattes af det generelle regelsæt for efter- og 
videreuddannelser for de erhvervsrettede videregående uddannelsesinstitutioner (åben ud-
dannelse), hvorved de opnår samme vilkår for at udbyde efter- og videregående uddannelse 
som de øvrige videregående uddannelser.  
 
Ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademier for videregående uddannel-
ser, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om medie- og 
journalisthøjskolen, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov 
om maritime uddannelser og lov om adgangsregulering ved videregående uddannel-
ser (Gennemsigtighed i valg af uddannelse, forsikring af gæsteforskere og krav til 
oversættelse af eksamensbeviser) (Nov I) 
 
Lovforslaget forpligter de videregående uddannelsesinstitutioner til at indberette oplysnin-
ger til brug for et digitalt værktøj, som skal skabe bedre gennemsigtighed til gavn for de 
studerendes uddannelsesvalg. Endvidere styrkes uddannelsesinstitutionernes mulighed for 
at tiltrække udenlandske gæsteforskere ved forsikringsmæssigt at sidestille dem med insti-
tutionernes egne ansatte. Endelig får uddannelses- og forskningsministeren med forslaget 
bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om krav om oversættelse af eksamensbeviser 
m.v. i forbindelse med ansøgninger om optagelser.   
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Ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats, ligningsloven og lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser 
og almen voksenuddannelse m.v. (Forenkling af SVU-ordningen) (Dec I) 
 
Lovforslaget har til formål at gennemføre en række forenklinger i vejledningen og administra-
tionen af ordningen om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).   
 
Ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner (Ingen 
krav om prækvalifikation af nye uddannelser, som er fremkommet ved sammenlæg-
ning af eksisterende uddannelser) (Dec I) 
 
Lovforslaget har til formål at give uddannelsesinstitutioner øget fleksibilitet og administra-
tivt incitament til at sammenlægge eksisterende uddannelser med henblik på at begrænse 
det samlede antal uddannelser og øge gennemsigtigheden i uddannelsesudbuddet. Det sker 
ved at indføre en mulighed for at fravige kravet om prækvalifikation ved sammenlægning 
af to eller flere eksisterende uddannelser. 
 
Ændring af SU-loven og lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbache-
loruddannelser (Udbud af adgangskurser til ingeniøruddannelserne og lignende tek-
niske uddannelser, statens uddannelsesstøtte til supplering som enkeltfag fra ad-
gangskurset til ingeniøruddannelserne, hjemmel til elektronisk at indhente oplysnin-
ger fra indkomstregisteret og til at samkøre og sammenstille oplysningerne i kontrol-
øjemed m.v.) (Jan I) 
 
Lovforslaget skaber hjemmel til udbud af adgangskurser til ingeniøruddannelserne og lig-
nende tekniske uddannelser og giver mulighed for statens uddannelsesstøtte (SU) til sup-
plering som enkeltfag fra adgangskurset til ingeniøruddannelserne. Lovforslaget indehol-
der endvidere en række administrative og tekniske ændringer, herunder hjemmel til kontrol 
af, at uddannelsessøgende, der får SU som arbejdstagere efter EU-retten, fortsat er arbejds-
tagere, mens de får SU. 
 
Ændring af lov om maritime uddannelser og lov om vurdering af udenlandske ud-
dannelseskvalifikationer m.v. (Harmonisering af visse regler for de maritime uddan-
nelser) (Jan II) 
 
Lovforslaget har til formål at modernisere og harmonisere reglerne for de maritime uddan-
nelsesinstitutioner med reglerne for de øvrige uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- 
og Forskningsministeriet.    
 
Lovgivning vedrørende opfølgning på Udvalget for kvalitet og relevans i de videregå-
ende uddannelser (Feb II) 
 
Regeringen nedsatte i oktober 2013 et udvalg for kvalitet og relevans i de videregående 
uddannelser, der forventes at afrapportere i efteråret 2014. Der kan blive tale om lovop-
følgning på baggrund heraf.  
 
Uddannelses- og forskningsministeren vil give Folketinget redegørelse om: 
 
• Redegørelse om forsknings- og innovationsområdet (Okt II)   
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UDENRIGSMINISTEREN  
 
Folketingsbeslutning om ratifikation af Associeringsaftale mellem Den Europæiske 
Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene 
side og Ukraine på den anden side (Okt I) 
 
Beslutningsforslaget skal sikre Folketingets samtykke i forhold til at ratificere associe-
ringsaftalen med Ukraine, jf. Grundlovens § 19. Associeringsaftalen træder i kraft, når alle 
28 lande, EU, EURATOM og Ukraine har tilendebragt deres respektive ratifikationsproce-
durer og deponeret ratifikationsinstrumenterne. 
 
Folketingsbeslutning om ratifikation af Associeringsaftale mellem Den Europæiske 
Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene 
side og Republikken Moldova på den anden side (Okt I) 
 
Beslutningsforslaget skal sikre Folketingets samtykke i forhold til at ratificere associe-
ringsaftalen med Moldova, jf. Grundlovens § 19. Associeringsaftalen træder i kraft, når 
alle 28 lande, EU, EURATOM og Moldova har tilendebragt deres respektive ratifikations-
procedurer og deponeret ratifikationsinstrumenterne. 
 
Folketingsbeslutning om ratifikation af Associeringsaftale mellem Den Europæiske 
Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene 
side og Georgien på den anden side (Okt I) 
 
Beslutningsforslaget skal sikre Folketingets samtykke i forhold til at ratificere associe-
ringsaftalen med Georgien, jf. Grundlovens § 19. Associeringsaftalen træder i kraft, når 
alle 28 lande, EU, EURATOM og Georgien har tilendebragt deres respektive ratifikations-
procedurer og deponeret ratifikationsinstrumenterne. 
 
Folketingsbeslutning om dansk bidrag til NATO’s Resolute Support Mission i Afgha-
nistan (Nov I) 
 
Beslutningsforslaget skal sikre Folketingets samtykke for udsendelse af det danske militæ-
re bidrag til NATO’s trænings-, rådgivnings- og støttemission i Afghanistan, Resolute 
Support, jf. Grundlovens § 19. Resolute Support Mission erstatter ved årsskiftet 2014/2015 
NATO’s hidtidige mission i Afghanistan, ISAF.  
 
Ændring af lov om udenrigstjenesten (Dec II) 
 
Lovforslaget har til formål at muliggøre ansættelse af tjenestemænd på åremål. Samtidig 
ophæves bestemmelser, der siden lovens vedtagelse i 1983 enten har mistet deres betyd-
ning eller i dag er omfattet af anden gældende lovgivning. Endvidere præciserer forslaget, 
at opkrævede gebyrbeløb for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten indgår i statsregnskabet 
som indtægter under Udenrigsministeriets paragrafområde. 
 
Udenrigsministeren vil give Folketinget redegørelse om: 
 
• Redegørelse om arktisk samarbejde (Okt I) 

 
• Redegørelse om Østersøråds-samarbejdet (Okt I) 
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• Sikkerhedspolitisk redegørelse (Nov II) 
 
• Redegørelse om Europarådets virksomhed og Danmarks deltagelse heri (Mar II) 

 
• Redegørelse om OSCE og Danmarks deltagelse heri (Mar II) 
 
• Redegørelse om indsatsen mod terrorisme (Maj II) 
 
 
UNDERVISNINGSMINISTEREN 
 
Ændring af lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og forskel-
lige andre love (Fornyelse af frie fagskolers undervisningstilbud m.v.) (Okt I) 
 
Formålet med lovforslaget er at give husholdningsskoler og håndarbejdsskoler mulighed 
for at tilbyde undervisning og kurser, der dækker et bredere fagområde end i dag. Endvide-
re ændres skolernes betegnelse til frie fagskoler. Fornyelsen af skolekonceptet følges op af 
mindre tilskudsmæssige og organisatoriske justeringer. 
 
Ændring af lov om produktionsskoler (Ophævelse af revisionsbestemmelse m.v.) (Okt 
I) 
 
Lovforslaget har til formål at videreføre kompetencebevisordningen på baggrund af en 
lovrevisionsbestemmelse. En evaluering af ordningen viser, at ordningen virker tilfredssti-
lende, dog er der behov for at foretage mindre administrative tilpasninger af bevisets ind-
hold for at opnå den ønskede effekt. Revisionsbestemmelsen vil med forslaget blive ophæ-
vet. 
 
Ændring af lov om Arbejdsgiverens Uddannelsesbidrag (Finansiering af elevers op-
hold på kostafdelinger) (Nov I) 
 
Lovforslaget fremsættes som opfølgning på, at DA og LO under overenskomstforhandlin-
gerne i 2014 forpligtede sig til at arbejde for at etablere en refusionsordning for virksom-
hederne gennem Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Lovforslaget har til formål at 
imødekomme ønsket fra arbejdsmarkedets parter og derved tilskynde arbejdsgiverne til 
fortsat at oprette praktikpladser. Forslaget indebærer, at AUB finansierer og administrerer 
en ordning, hvorefter arbejdsgivere får refusion for udgifter, som arbejdsgivere har afholdt 
for erhvervsuddannelseselevers ophold på kostafdelinger. 
 
Lov om kommunale internationale grundskoler (Jan II) 
 
Lovforslaget har til formål at give kommunerne mulighed for at etablere fritstående kom-
munale internationale grundskoler uden for folkeskolelovens rammer, bl.a. med henblik på 
at tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Lovforslaget følger op på aftalen om 
kommunernes økonomi for 2013 mellem regeringen og KL og på regeringsgrundlaget fra 
oktober 2011, hvoraf det fremgår, at regeringen har en målsætning om at tiltrække mere 
udenlandsk arbejdskraft til Danmark. 
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Ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler, hus-
holdningsskoler og håndarbejdsskoler (Tilskud til specialundervisning på frie skoler 
m.v.) (Feb II) 
 
Lovforslaget har til formål at indføre en ny ordning for tilskud til specialundervisning på 
frie grundskoler, efterskoler, husholdning sskoler og håndarbejdsskoler, der er enkel og let 
at administrere for skolerne og for staten, og som tager udgangspunkt i elevernes behov.  
 
Ændring af de gymnasiale uddannelseslove (Opfølgning på eftersyn af de gymnasiale 
uddannelser og krav til prøveresultater i udvalgte fag ved optagelse på gymnasiale 
uddannelser m.v.) (Feb II) 
 
Regeringen agter at fremlægge et gymnasieudspil med det formål at styrke kvaliteten og 
fagligheden i de gymnasiale uddannelser. Udspillet vil blive forhandlet med gymnasiefor-
ligskredsen, og der forventes efterfølgende at være behov for lovgivning.  
 
 
ØKONOMI- og INDENRIGSMINISTEREN 
 
Ændring af lov om frikommuner m.v. (Forlængelse af perioden for frikommunefor-
søg) (Okt I) 
 
Formålet med lovforslaget er at skabe hjemmel til, at de forsøg, som frikommunerne har 
haft mulighed for at igangsætte i det såkaldte frikommuneforsøg, kan fortsætte frem til den 
30. juni 2017. Efter den gældende frikommunelov udløber frikommuneforsøget den 31. 
december 2015. Forlængelsen vil give mulighed for, at frikommunerne ikke skal afvikle 
forsøg, som evt. videreføres generelt for alle kommuner. Lovforslaget er en del af udmønt-
ningen af aftalen om kommunernes økonomi for 2015 mellem regeringen og KL. 
 
Ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Grænsependleres ret til 
fravær fra arbejdet og afskaffelse af mulighed bl.a. for ikke-kommunalbestyrelses-
/regionsrådsmedlemmer som medlemmer i udvalg) (Nov I) 
 
Lovforslaget har til formål at foretage de ændringer af kommunestyrelsesloven og regions-
loven, der er nødvendige for at give grænsependlere ret til fravær fra arbejdet ved vareta-
gelse af kommunal- og regionalpolitiske hverv. Lovforslaget skal endvidere afskaffe mu-
ligheden for at meddele dispensation, bl.a. til at ikke-kommunalbestyrelses-
/regionrådsmedlemmer kan være medlemmer af udvalg. 
 
Ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Over-
gangsordning og initiale tilpasninger i udligningen i forbindelse med refusionsom-
lægning på beskæftigelsesområdet) (Jan II) 
 
Lovforslaget har til formål at afbøde de byrdefordelingsmæssige konsekvenser af en om-
lægning af refusionen på beskæftigelsesområdet. Der foreslås en initial tilpasning af den 
kommunale udligning, hvor udligningsniveauet øges. Endvidere foreslås etableret en 2-årig 
overgangsordning, som i en overgang yderligere begrænser de byrdefordelingsmæssige 
konsekvenser for kommunerne. Lovforslaget har sammenhæng med et forslag fra beskæf-
tigelsesministeren om refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet og udgør en del af 
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udmøntningen af forliget om en reform af beskæftigelsesindsatsen mellem regeringen, 
Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra juni 2014. 
 
Ændring af lov om offentlig støtte til politiske partier m.v. (Revision af reglerne om 
offentlig partistøtte) (Jan II)  
 
Regeringen har nedsat et udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier 
(partistøtteudvalget). Udvalgets anbefalinger vil blive drøftet med Folketingets partier, og 
der kan som opfølgning herpå blive tale om at fremsætte lovgivning om den fremtidige 
regulering af offentlig støtte til politiske partier. Der kan samtidig blive tale om at fremsæt-
te et lovforslag under justitsministeren om øget åbenhed om private bidrag til politiske 
partier og politiske partiers regnskaber. 
 
Ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-
Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg (Tiltag som følge af evaluering 
af kommunal- og regionalvalget 2013) (Feb II) 
 
Lovforslaget har til formål at foretage de ændringer af valglovgivningen, som er fundet 
hensigtsmæssige i lyset af evalueringen af kommunal- og regionalvalget 2013, der bliver 
foretaget i løbet af 2014.  
 
Ændring af lov om Det Centrale Personregister (Udvidet adressebeskyttelse til visse 
grupper af forfulgte) (Feb II) 
 
Lovforslaget har til formål at foretage de ændringer af CPR-loven, der er nødvendige for at 
gennemføre en højere grad af adressebeskyttelse i CPR for visse grupper af forfulgte per-
soner.   
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