
Status for lovforslag m.v. 2014/2015

Februar-redegørelsen

Beskæftigelsesministeren

Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af 
kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (Omlæg-
ning af refusionssystemet) 

Mar II

Ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om udstationering af løn-
modtagere m.v. (Sikkerhedskort for ansatte i bygge- og anlægsbranchen)

Mar II

Ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmod-
tagernes Dyrtidsfond og andre love (Indførelse af solvens II, harmonise-
ring og tilretning af en række regler i forhold til den øvrige branche, samt 
ændring af reglerne om ATP-finansieringsbidrag)

Mar II

Lov om ansættelsesklausuler (Regulering af ansættelsesklausuler) Apr I

Ændring af udlændingeloven m.v. (Opfølgning på aftalen om en bedre au 
pair-ordning) 

Apr I

Ændring af integrationsloven m.v. (Opfølgning på regeringsudspil om 
flere flygtninge og indvandrere i arbejde)

Apr I

Erhvervs- og vækstministeren

Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v., lov om forbru-
gerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. samt forskellige an-
dre love samt ophævelse af lov om translatører og tolke og ophævelse af 
lov om dispachører (Lempelse af dispensationsbestemmelse i lukkeloven, 
afskaffelse af maksimalpriser i huseftersynsordningen og afskaffelse af 
beskikkelsesordning for translatører og tolke samt for dispachører) 

Feb II

Lov om udbud Feb II

Ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester Feb II  
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Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virk-
somhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pan-
tebrevsselskaber, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og 
forskellige andre love (Ret til basal indlånskonto, gennemførelse af æn-
dringer til gennemsigtighedsdirektivet m.v., modernisering af reglerne 
for indsendelse af årsrapporter, udvidelse af forsikringsselskabers drift af 
anden virksomhed, præcisering af regulering af refinansieringsrisiko for 
realkreditobligationer m.v. og gennemførelse af boligkreditdirektivet 
m.v.)

Feb II

Ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), lov om 
visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om forebyggende foranstalt-
ninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og skatte-
kontrolloven (Opfølgning på aftale om en styrket en styrket indsats mod 
skattely på erhvervsområdet) 

Mar II

Redegørelser

Redegørelse om erhvervsfremme og støtte 2015 Mar II

Redegørelse om erhvervslivet og reguleringen Mar II

Redegørelse om Danmarks digitale vækst Apr II

Finansministeren

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmel-
delser, meddelelser m.v. til offentlige myndigheder (Overgang til obliga-
torisk digital selvbetjening i bølge 4) 

Feb II

Lov om fortsat nedsættelse af grundvederlaget til ministre med 5 pct. Mar II

Finanslov for finansåret 2016 Aug II

Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for 
finansåret 2019 

Aug II
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Forsvarsministeren

Lov om net- og informationssikkerhed Apr II

Justitsministeren

Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel Feb II 

Ændring af udlændingeloven (Opfølgning på den humanitære redegørel-
se og kompetenceændring i relation til sager om humanitære opholdstil-
ladelser) 

Mar II

Ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Eurodac II-forordningen 
m.v.) 

Apr I

Ændring af retsplejeloven (Videoafhøring af børn m.v.) Apr I

Lovgivning om offentligt ansattes ytringsfrihed (Opfølgning på udvalgs-
arbejdet fra Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblo-
werordninger) 

Apr II

Ændring af retsplejeloven (Revision af logningsreglerne) Apr II

Lov om meddelelse af indfødsret Apr II

Ændring af partiregnskabsloven (Opfølgning på betænkning fra ekspert-
udvalget) 

Redegørelse

Forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter uden 
for strafferetsplejen 

Feb II

Klima-, energi- og bygningsministeren

Ændring af lov om elforsyning (Justering af engrosmodellen og udsky-
delse af engrosmodellen og leveringspligten)

Feb II
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Lov om statstilskud til el-intensive virksomheder Feb II

Ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Tilpasning af støtte-
ordninger til elektricitet fra husstandsvindmøller, solcelleanlæg og visse 
andre anlæg til Europa-Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til 
miljøbeskyttelse og energi 2014-2020 m.v.) 

Mar II

Ændring af lov om varmeforsyning og lov om fjernkøling (Udnyttelse af 
synergieffekter mellem fjernvarme og fjernkøling og kommuners adgang 
til at varetage varmeforsyningsvirksomhed m.v.) 

Mar II

Lov om national ordning vedr. geotermi Mar II

Redegørelse

Energipolitisk redegørelse Apr II

Kulturministeren

Ændring af arkivloven (Ulovligt indsamlet materiale)  Apr I

Miljøministeren

Ændring af lov om vandforsyning m.v. (Fortsættelse af grundvandskort-
lægning efter 2015 samt delvis modernisering af loven)

Feb II

Lovgivning vedrørende vandsektorens organisering og økonomiske for-
hold 

Mar II

Lov om ændring af lov om planlægning (Midlertidig indkvartering af 
flygtninge)

Mar II
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Ministeren for by, bolig og landdistrikter

Ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om 
social service og lov om individuel boligstøtte (Ændret adgang til marke-
det, ophævelse af kravet om genudbud, ændring af afregningssystemet, 
pantsætningsforbud, forenklinger m.v.) 

Feb II

Ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte 
(Kollektive boligfællesskaber)

Mar I

Ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Benyttelse 
af helårsboliger til fritidsformål) 

  Mar II

Redegørelse

Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse Apr II

Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold

Folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 
19. december 2011til FN’s konvention om barnets rettigheder 

Feb II

Ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love (Over-
førsel af myndighedsområder til Udbetaling Danmark samt indførelse af 
beføjelser til, at Udbetaling Danmark kan foretage register-samkøringer 
på bl.a. kommunale ydelsesområder m.v.)

Feb II

Ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder 
på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, 
herberger mv.) 

Feb II

Ændring af lov om social service (Forebyggelse af radikalisering og eks-
tremisme) 

Mar II

Ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til 
tandpleje) 

Mar II

Modernisering af adoptionsloven (Fremtidssikring af det danske adopti-
onssystem) 

Apr I
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Ændring af forskellige lovbestemmelser om klageadgang og kompetence
m.v. på det familieretlige område (Ankestyrelsen som familieretlig kla-
gemyndighed m.v.) 

Apr I

Redegørelse

Redegørelse og perspektiv og handlingsplan for ligestilling Feb II

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri

Ændring af lov om udendørs hold af svin (Ophævelse af revisionsbe-
stemmelse m.v.) 

Feb II

Ministeren for sundhed og forebyggelse

Ændring af sundhedsloven og lov om socialtilsyn (Øget kvalitet i alko-
holbehandlingen) 

Mar II

Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter, æn-
dring af lov om røgfri miljøer, ændring af lov om forbud mod tobaksre-
klamer og ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til per-
soner under 18 år m.v.

Apr I

Skatteministeren

Ændring af lov om afgift af elektricitet og momsloven (Tilpasninger til 
engrosmodellen og indførelse af omvendt betalingspligt på gas- og elek-
tricitetsmarkedet)

Feb II

Ændring af ligningsloven, boafgiftsloven, fondsbeskatningsloven og 
skatteforvaltningsloven (Skattelypakke om udenlandske trusts, værdian-
sættelse af aktiver og international omgåelsesklausul)

Mar II
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Ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov om offentligt hasard-
spil i turneringsform og ligningsloven (Justeringer af spillovgivningen) 

Mar II

Ændring af aktieavancebeskatningsloven (Succession til erhvervsdriven-
de fonde) 

Apr II

Ændring af reklameafgiftsloven (Tilpasning af undtagelsesbestemmelser 
m.v.)

Apr II 

Statsministeren

Redegørelse

Redegørelse om rigsfællesskabet 2015 Apr I

Transportministeren

Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Anvendelse 
af egne chauffører, aflønning af udenlandske chaufførvikarer)

Feb II

Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende 
landanlæg i Danmark 

Feb II

Ændring af lov om anlæg af en jernbanestrækning København - Ringsted 
over Køge (Anlæg af niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Station) 

Feb II

Jernbanelov   Feb II

Lov om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende 
Storstrømsbro

Mar II
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Uddannelses- og forskningsministeren

Ændring af SU-loven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professi-
onsbacheloruddannelser og lov om specialpædagogisk støtte ved videre-
gående uddannelser (Statens uddannelsesstøtte til supplering i forbindel-
se med adgangskurset til ingeniøruddannelserne, hjemmel til elektronisk 
at indhente oplysninger fra indkomstregisteret og til at samkøre og sam-
menstille oplysningerne i kontroløjemed m.v.)

Feb II

Udenrigsministeren

Ændring af lov om udenrigstjenesten Mar II

Redegørelser

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 friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efter-
skoler og frie fagskoler (Tilskud til inklusion og specialundervisning 
m.v. på frie skoler m.v. og enkeltfagsprøve på frie fagskoler samt yderli-
gere forsøgsmuligheder m.v.)

Feb II

Lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet Feb II

Ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fælles prøve i fysik/kemi, 
biologi og geografi samt ændring af bedømmelsesordning ved folkesko-
lens skriftlige prøver m.v.)

Mar II
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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.) 

Apr I

Økonomi- og indenrigsministeren

Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af 
danske medlemmer til Europa-Parlamentet, lov om kommunale og regio-
nale valg og lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (Anmel-
delse af kandidatlister, afskaffelse af pligt til opstilling til kommunale og 
regionale valg, åbningstid på valgdagen, frister for brevstemmeafgivning 
m.v.) 

Feb II

Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af 
danske medlemmer til Europa-Parlamentet, og lov om kommunale og 
regionale valg (Juniortilforordnede) 

Feb II

Ændring af lov om Det Centrale Personregister (Udvidet adressebeskyt-
telse til visse grupper af forfulgte) 

Feb II

Ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommu-
ner (Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer)

Mar I

Ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommu-
ner (Overgangsordning og initiale tilpasninger i udligningen i forbindelse 
med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) 

Mar II

Ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld 
for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 

Apr II

Ændring af lov om offentlig støtte til politiske partier m.v. (Revision af 
reglerne om offentlig partistøtte) 


