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Statsministeren (Lars Løkke Rasmussen):
Esbjerg Gymnasium. En blæsende dag i september. Uden-
rigsministeren, justitsministeren og jeg selv var på besøg. Vi 
stod i en sal propfuld af unge mennesker. Og da udenrigsmi-
nisteren spurgte ud i salen, hvem der drømte om at rejse ud i 
verden for at læse eller arbejde, så røg hænderne i vejret – en 
skov af hænder.

(Formanden (Pia Kjærsgaard): Vi stopper lige. Jeg beklager, 
det er utilstedeligt, men vi må lige holde en pause. Så tror jeg, 
at der er ro igen. Værsgo, statsminister).

Tak for det. De unge, der var i Esbjerg, havde mod på livet. 
De rakte hænderne op, da udenrigsministeren spurgte: 
Hvem af jer går med en tanke om at tage ud i verden og læse 
eller arbejde efter studentereksamen? Der var mere end halv-
delen, der havde den drøm. Derfor kan man sige, at danske 
unge, som de er flest, har mod på verden, og det er godt. Og 
så er det jo bedst, hvis de kommer hjem igen med nye erfarin-
ger og mod på livet, for vi har brug for dem.

Gennem historien har danskerne grebet mulighederne, 
ude og hjemme. Vi har ikke stået stille, vi har haft ambitioner, 
vi har drevet udviklingen frem. Vores land er blevet rigere, 
vores samfund tryggere, Danmark er blevet friere. Rigere, 
tryggere, friere – det er den balance, Danmark er bygget på, 
hvor dynamik og udsyn er forudsætningen for velstand, og 
hvor velstand er grundlaget for velfærd.

Det går godt i Danmark. Der er grund til optimisme. Nu 
skal vi have alle med ind i en lysere fremtid. Regeringen har 
lagt en plan med fire konkrete mål lige fra start.

For det første vil vi skabe flere private arbejdspladser, så vi 
kan øge velstanden og dermed velfærden. Siden folketings-
valget for 2 år siden er der skabt mere end 100.000 nye pri-
vate job.

For det andet vil vi investere i det velfærdssamfund, som 
er afgørende for vores alle sammens tryghed. Vi har investe-
ret milliarder i bedre sundhed, kræftbehandling, omsorg for 
de ældre og dagtilbud til børnene.

For det tredje vil vi flytte tusinder ud af passiv forsørgelse 
og ind i et aktivt liv, hvor den enkelte forsørger sig selv. Jeg 
tror på værdien af at tage ansvar, af at have noget at stå op til 
om morgenen, at vokse med opgaven, at bestemme over sit 
eget liv. Og nye tal, som er offentliggjort her til morgen, viser, 
at tusindvis af mennesker har flyttet sig den vej. På godt et år 
er antallet af personer på kontanthjælp faldet med 13.500. Vi 
har nu det laveste antal på offentlig forsørgelse i 10 år.

For det fjerde vil vi tage styringen over, hvem der kommer 
hertil, for Danmark skal ikke stå åbent. Antallet betyder no-
get. Vi skal nu 8 år tilbage for at finde et halvår, hvor så få har 
søgt asyl i Danmark.

Flere private arbejdspladser, en stærkere kernevelfærd, fle-
re med i arbejdsfællesskabet, styr på tilstrømningen til Dan-
mark – på alle fire mål går det den rigtige vej, det går fremad. 
Væksten har bidt sig fast, ledigheden er lav, beskæftigelsen er 

høj. Verden og Europa har revet sig fri af krisen, og det har 
selvfølgelig betydning. Selvfølgelig har det det, men vi har 
også selv løftet fremgangen. Regeringens politik gør en for-
skel.

Jeg vil gerne sige tak til vores parlamentariske grundlag, 
Dansk Folkeparti, for samarbejdet. Og jeg vil sige tak til Fol-
ketingets øvrige partier, som jo alle har bakket op om dele af 
regeringens politik. Flere af jer står bag vigtige forlig.

Jeg ser også frem til samarbejdet i det nye folketingsår, for 
selv om det går godt – og det går sådan set ret godt – så er vi 
ikke i mål.

Kl. 12:09

Vi har givet opsvinget flyvehøjde; nu skal vi også give det 
flyvelængde. Dansk økonomi er bomstærk. I årene frem mod 
2025 bliver vi rigere. Vi har et ekstra råderum i den offentlige 
økonomi på 36 mia. kr. – det er penge, vi skal bruge klogt.

For det første vil regeringen bruge 5 mia. kr. på flere of-
fentlige investeringer, motorveje, digital infrastruktur, som 
binder Danmark sammen. Det er mange penge, men jo langt-
fra dem alle sammen.

For det andet vil vi bruge 7 mia. kr. af råderummet på at 
lette skatter og afgifter, give iværksættere bedre adgang til 
kapital, anspore til forskning og udvikling af nye arbejds-
pladser. Det er mange penge, men jo langtfra dem alle.

Derfor har vi for det tredje endnu flere penge, langt de fle-
ste, tilbage til alt det andet, som vi også vil: styrke politiet og 
forsvaret, investere i tryggere velfærd, forbedre sundhed og 
omsorg. Og så også have noget i reserve, for det er altid klogt 
med penge på kistebunden.

Flere offentlige investeringer er en del af svaret, men ikke 
hele svaret. Mere offentligt forbrug er en del af svaret, men 
ikke hele svaret. Flere skatte- og afgiftslettelser er en del af 
svaret, men ikke hele svaret. Så når nogle prøver at give det 
indtryk, at regeringen vil bruge rub og stub på at sætte skat-
ten ned, så er det ikke rigtigt. Men indrømmet: Vi vil heller 
ikke bruge rub og stub på offentligt forbrug. Vi insisterer på 
en balance.

Det er forkert at reducere dansk politik til et valg mellem 
skat og velfærd. Det er et falsk valg. Jeg vil advare mod at 
bruge hele råderummet på offentligt forbrug, det er ikke an-
svarligt. Det vil være at forpasse chancen for at lægge et so-
lidt økonomisk fundament under vores fremtid. Kun at tæn-
ke på nutiden er jo sådan en letsindighed, man vist kun kan 
tillade sig, når man er i opposition. En ansvarlig regering skal 
forberede landet til fremtiden.

Sidst jeg var statsminister, gennemførte vi en række svære, 
men helt nødvendige reformer, og den socialdemokratiske re-
gering, som fulgte efter, fortsatte jo linjen med en klar anspo-
ring og støtte fra både mit parti og andre borgerlige liberale 
partier. Der blev gennemført topskattelettelser; selskabsskat-
ten blev sat ned; der blev gennemført besparelser på førtids-
pension og kontanthjælp. Og fordi vi her i Folketinget i fæl-
lesskab har løftet ansvaret for fremtiden, og fordi flere dan-
skere arbejder, så har vi i dag penge at bruge.

Vi har allerede indgået vores første delaftale i sidste uge, 
hvor vi sammen med Dansk Folkeparti gør familiebiler billi-



gere, sænker taksterne over Storebælt og finder penge til nød-
vendige investeringer i infrastruktur på Fyn. Det er en god 
start.

Næste skridt er at sikre, at det skal betale sig at arbejde for 
endnu flere. Det vigtigste formål med jobreformens fase II er 
at lette skatten på arbejde for dem, der tjener mindst. Helt 
konkret vil 21.000 flere få en mærkbar gevinst ved at gå fra 
passiv forsørgelse til aktivt job. Det understøtter en social ba-
lance, hvor alle, der kan, bidrager; hvor der ikke er stilstand, 
men fremgang.

Når resten af verden flytter sig, er stilstand jo lig tilbage-
gang. Derfor skal vi have høje ambitioner. Vi skal være klar til 
at bruge den nye teknologi. Robotter kan give bedre velfærd, 
digitalisering kan være med til at mindske klimaforandrin-
ger, fremtidens job kan blive mere givende og mindre nedsli-
dende. Vi skal fremme et stærkt Danmark, hvor vi griber mu-
lighederne, og et trygt Danmark, hvor alle får del i fremgan-
gen.

Regeringen har inviteret fagbevægelsen, virksomhedsle-
dere, eksperter og andre til et partnerskab for Danmarks 
fremtid. Vi skal have tårnhøje ambitioner for digitaliseringen; 
derfor vil regeringen fremlægge en strategi for Danmarks di-
gitale vækst.

Vi skal fastholde og udbygge et arbejdsmarked med både 
dynamik og ordentlige forhold, hvor der ikke sker social 
dumping. Og vi skal i fremtiden være endnu bedre til at om-
stille og efteruddanne. Derfor forhandler regeringen, arbejds-
givere og fagbevægelse om bedre voksen- og efteruddannel-
se, fordi det er vigtigere end nogen sinde at få alle med. Den 
enkelte har ansvaret for at lære gennem hele livet, og det an-
svar er større i morgen end i dag, og det skal den nye tre-
partsaftale bane vejen for.

I Danmark har vi været gode til at uddanne, i takt med at 
der er blevet færre ufaglærte jobs. Det har gjort os rigere, det 
har gjort flere tryggere. Derfor har danskerne mod på fremti-
den, og et modigt folk fortjener et modigt Folketing.

Kl. 12:14

Det tegner godt for fremtiden, når Danmark kan tiltrække 
vigtige investeringer; når Apple og Facebook lægger datacen-
tre i Aabenraa, Odense og Viborg, fordi forsyningssikkerhe-
den er høj, og fordi vi har meget grøn energi. For vi har jo 
skabt en balance mellem høje grønne ambitioner og at tjene 
penge på det. På gode dage bliver al vores strøm produceret 
af vind. Vedvarende energi står for mere af energiforbruget 
end nogensinde før. Regeringen har sat det mål, at mindst 50 
pct. af energiforbruget i år 2030 skal være fra vedvarende 
energi, og at vi skal være helt uafhængige af fossile brænd-
sler.

Det er ikke nogen ny ambition, for den blev sat for 10 år si-
den af den daværende Venstrestatsminister. Dengang turde 
han og vi ikke sætte årstal på, men det har vi gjort siden, og 
det skal være i 2050. Og hvordan man bedst går i den retning, 
vil vi komme med et bud på efter nytår i et udspil til en ny 
energiaftale. Og når det udspil er på plads, og der forhåbent-
lig er en bred aftale om den, så har vi også en række centrale 
byggesten til en samlet klimaplan.

Danmark er et grønt foregangsland. Og det er vi blevet 
gennem en lang og sej og fælles indsats. I 12 af de seneste 16 
år, hvor vi har styrket vores grønne position, har Danmark 
haft en borgerlig-liberal regering. Det giver ikke os patent på 
den grønne omstilling, men det viser, at det ikke passer, når 
andre forsøger af tage det. Regeringen har netop sammen 
med Dansk Folkeparti afsat 1 mia. kr. til sol- og vindenergien. 
I sidste måned lancerede jeg i New York det nye globale initi-

ativ Partnerskaber for Grøn Vækst og Verdensmålene, P4G, 
så på det grønne område står vi heller ikke stille – her er også 
fremgang.

Det går godt i Danmark. Flere har et arbejde, og det glæder 
mig særligt, at optimismen har slået rod over hele landet. Det 
oplevede jeg sidste måned i Esbjerg, som er hovedsæde for 
Danmarks offshoreindustri. Det var også mit klare indtryk i 
Thisted, hvor Hanstholm Havn netop har fejret 50-årsjubilæ-
um og er gået fra at være ingenting til i dag at være en af 
Nordeuropas førende fiskerihavne. Jeg oplevede det også for 
nylig i Vejle, hvor gamle familievirksomheder hjælper nye 
vækstvirksomheder på vej. Og jeg så det så sent som i sidste 
uge, da jeg var med til at tage første spadestik hos virksom-
heden Foss, der sætter et nyt byggeri i gang, som vil give 
plads til flere hundrede nye vidensmedarbejdere. Der er 
fremgang i hele Danmark, og den kurs skal vi fortsætte, for vi 
skal have hele Danmark med.

Det er jo derfor, regeringen er i fuld gang med at gennem-
føre den største samlede flytning af statslige arbejdspladser 
nogensinde. 3.900 job er kommet ud af hovedstaden og ind i 
resten af landet. Vi har netop fået en ny status, der viser, at ud 
af de 3.900 arbejdspladser, er mere end 2.500 flyttet ind. 23 in-
stitutioner er flyttet, og mere end 25 byer rundtomkring i 
Danmark har fået nye statslige arbejdspladser. Undervejs var 
der jo nogle, der mente, at det blev svært og måske nærmest 
umuligt at få dygtige folk til de styrelser og institutioner, der 
flyttede væk fra København. Den kritik er jo blevet gjort til 
skamme.

I august besøgte jeg Civilstyrelsen og Nævnenes Hus i Vi-
borg, og jeg talte med en ung mand, der havde valgt at tage 
turen frem og tilbage fra København, mens han så tiden an. 
Andre havde taget springet og var flyttet med familien, og at-
ter andre pendlede til og fra Viborg fra f.eks. Aalborg, fordi 
det nu er lykkedes at skabe et attraktivt juridisk miljø i Vi-
borg. Og det er til glæde for de mennesker, der får nye job-
muligheder, og for de borgere, der får myndighederne tætte-
re på, og til glæde for den by, der får nye arbejdspladser.

Vi er i gang med at flytte statslige arbejdspladser i et histo-
risk omfang, og jeg er glad for, at der her i Folketinget er en 
stigende forståelse og en bredere opbakning til det, end der 
var til en start. For vi har også høje ambitioner for den næste 
bølge. I en ny udflytningsrunde vil regeringen igen etablere 
flere tusinde arbejdspladser ude i landet, og vi præsenterer 
vores udspil i december måned. Der skal være en bedre geo-
grafisk balance, og vi skal også holde fast i den sociale balan-
ce, der er Danmarks styrke.

Der er jo nogle, der taler om den amerikanske drøm og 
om, at avisbudet kan blive milliardær – jeg har selv prøvet 
det første, men har det andet til gode. Og jeg har nu også al-
tid ment, at det er Danmark, der er mulighedernes land: Her 
er gratis uddannelse, tryg velfærd, ligestilling mellem kønne-
ne. Det er jo her, i Danmark, du kan få dine drømme opfyldt, 
og mennesker kan flytte sig. Og jeg er overbevist om, at det 
giver os en særlig drivkraft, for ud af social tryghed vokser 
dynamik og fremtidstro. Jeg er stolt af et bo i et af de trygge-
ste samfund i verden.

Derfor passer regeringen også på velfærdssamfundet. De 
aftalte serviceudgifter i kommunerne fra 2015-2018 er øget 
med godt og vel 1 mia. kr.; 1 mia. kr. mere og altså ikke færre 
penge som under den socialdemokratiske regering.

Kl. 12:21

Danmark har et af verdens bedste velfærdssamfund, og 
det bliver hele tiden bedre. Men måske er vi ikke altid så 
gode til at huske på det, vi har opnået. Tag f.eks. sundheds-
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området. Der er godt nok sket en del, siden jeg blev sund-
hedsminister i 2001. På sygehusene er ansat 5.100 læger og 
lige så mange sygeplejersker, altså 5.100. Det svarer til, at der 
hver eneste dag undtagen om søndagen i gennemsnit er an-
sat 1 læge og 1 sygeplejerske mere. I gennemsnit 6 ekstra læ-
ger og 6 ekstra sygeplejersker om ugen. Så vi har i dag flere 
ansatte og bruger flere penge til sundhed end nogen sinde 
før.

Så kan man jo godt tænke, at hvad bliver der af alle penge-
ne, og hvor er alle de varme hænder og de mange penge ble-
vet af? Ja, de er jo bl.a. gået til at udføre tæt på 300.000 flere 
operationer, til at halvere ventetiden til operationer, til mar-
kant bedre kræftbehandling, så langt flere i dag end dengang 
overlever en kræftsygdom. Det er jo godt, og det er værd at 
huske på. Men er det godt nok? Svaret er selvfølgelig nej. Og 
det bliver det heller aldrig. Vi skal hele tiden forbedre. Og 
den udfordring, vi har nu, er, at den enkeltes behov tit bliver 
glemt og klemt i et virvar af systemer. Det er ulykkeligt for 
borgeren, det er demotiverende for medarbejderen; vi skal 
gøre det bedre. Derfor vil regeringen i begyndelsen af næste 
år præsentere en sammenhængsreform.

Jeg bliver jo selv både vred og bekymret, når mange ældre 
og kronikere kommer i klemme imellem sygehus og kommu-
ne og egen læge. I en tid med specialisering og supersygehu-
se er det ekstra vigtigt, at vi også tager hånd om det enkelte 
menneske helt tæt på. Regeringen vil derfor i det nye folke-
tingsår også komme med et udspil til et nært og sammen-
hængende sundhedsvæsen for især de ældre og de kronisk 
syge. For fællesskabet skal være der for os, hvis vi bliver sy-
ge. Fællesskabet skal være der for os, når vi bliver gamle. Vi 
skal værne om fællesskabet. Det er det helt store, jeg her taler 
om, det, der favner os alle, men det er jo også hverdagens fæl-
lesskab. Det skal være endnu stærkere. Her er foreningerne 
og civilsamfundet en kulturel grundpille i vores samfund. 
Regeringen vil fremlægge en strategi for at få flere med i for-
eningslivet. Det vil vi sætte penge af til fra satspuljen.

Fællesskabet skal også stå klar med hjælp, hvis katastrofen 
for alvor rammer. Den 17. juni blev Grønland hårdt ramt af et 
fjeldskred, der forårsagede en tsunami. Mennesker mistede 
livet, boliger blev ødelagt, livsgrundlaget blev fjernet for de 
fleste borgere i de to bygder, Nuugaatsiaq og Illorsuit. Dan-
ske og grønlandske myndigheder har i fællesskab ydet en 
stor indsats. Tak for det, og tak til Folketinget for opbaknin-
gen til at støtte selvstyret ekstraordinært med 30 mio. kr. til at 
hjælpe de berørte borgere med at skabe en ny tilværelse. Vi 
har også aftalt et samarbejde om at rydde op efter den tidlige-
re amerikanske tilstedeværelse i Grønland. Vi har en dialog 
om fiskeriområdet med Færøerne og Grønland, og vi har et 
samarbejde i Arktisk Råd.

Kl. 12:25

På Færøerne er der høj økonomisk vækst og tæt på fuld 
beskæftigelse. Også på Færøerne er optimismen stor. Befolk-
ningen har for første gang nogen sinde rundet 50.000. Både 
på Færøerne og i Grønland er der en national stolthed og en 
selvfølelse, som aktuelt er fundamentet for arbejdet med 
egne forfatninger. Det har jeg fuld forståelse for. Men samti-
dig sætter grundloven nogle klare rammer, og det ved jeg at 
der er opmærksomhed om. Jeg tager diskussionen alvorligt. 
Jeg holder meget af Grønland. Jeg holder meget af Færøerne. 
Jeg holder meget af Danmark. Jeg holder af rigsfællesskabet.

I dag vil jeg benytte lejligheden til at sige til de grønland-
ske og færøske medlemmer af Folketinget: Tak for det store 
arbejde, I yder for os alle sammen.

Vilkårene ude og vilkårene hjemme hænger tættere sam-
men end nogensinde før. Regeringens nye udenrigs- og sik-
kerhedspolitiske strategi udstikker nogle centrale pejlemær-
ker for Danmark i en udfordrende tid. Jeg ser frem til, at vi 
snart skal drøfte strategien her i Folketinget. Det er en vigtig 
debat, for der er, jeg havde nær sagt desværre, meget at tale 
om.

Verdens mægtigste land, USA, er på en mere uforudsigelig 
kurs end før. Briternes beslutning om at træde ud af Fælles-
skabet udfordrer samarbejdet i EU. Der er et mere aggressivt 
Rusland og et vanvittigt Nordkorea. Der er ustabilitet i Nord-
afrika og Mellemøsten, terror og migration. Der er trusler fra 
cyberspace og forsøg på at påvirke vores samfund udefra. 
Det er en urolig verden.

Så sent som i går var der den helt forfærdelige og onde 
handling i Las Vegas – det mest blodige masseskyderi i årtier. 
Helt almindelige mennesker, som hyggede sig til en country-
festival, blev brutalt mejet ned.

Så prisen på fred og frihed er steget. Det samlede trussels-
billede er mere alvorligt end i nogen anden periode efter Mu-
rens fald. Derfor vil regeringen give militæret, forsvaret flere 
muskler, så vi bedre kan bidrage til NATO’s kollektive af-
skrækkelse og forsvar, og så vi fortsat kan være engagerede 
ude i verden. Vi vil øge forsvarets muligheder for at støtte po-
litiet til gavn for vores sikkerhed, og vi vil styrke beskyttelsen 
mod cyberangreb markant. Det vil indgå i det forslag til en 
ny forsvarsaftale, som vi fremlægger senere i denne måned. 
Regeringen vil give forsvaret et substantielt løft.

De store investeringer i forsvar, grænsekontrol, politi, ef-
terretningstjenester og vores øvrige nationale sikkerhed er 
nødvendige. Men den fælles kultur og de idealer om frihed 
og lige muligheder, der har bundet os sammen gennem gene-
rationer, er vores faste ståsted i en urolig verden. Vores fælles-
skab er det stærkeste værn af alle.

Frihed og lige rettigheder er også fælles europæiske værdi-
er. Og her er EU det helt afgørende forum for at varetage dan-
ske interesser. Samarbejdet er ikke perfekt, men det er uende-
lig bedre end alternativet: et splittet Europa, hvor alle er sig 
selv nærmest.

Vi må ikke tage gevinsterne for givet. Det har Brexit min-
det os om. Fordelene kan måske godt virke usynlige i det 
daglige, men de er der, og de er store: det indre marked – 
danske virksomheder, der har fri adgang til 500 millioner for-
brugere, danske forbrugere, der har fri adgang til et hav af 
varer. Fordelen for en almindelig familie kan opgøres til 
65.000 kr. om året. Vi har brug for EU.

Kl. 12:30

Det er vores deltagelse i EU, der har givet Danmark vel-
stand, og netop derfor er det så vigtigt ikke at fortabe sig i 
nye, store og vidtløftige integrationsprojekter, men bruge 
kræfterne på det, der betyder noget: vækst og job, migration, 
styr på de ydre grænser og sikkerhed. Netop fordi vi har brug 
for EU, skal vi også gøre op med åbenlyse urimeligheder. Der 
skal være en balance i EU-politikken. Langt de fleste EU-bor-
gere i Danmark arbejder, de betaler skat, de bidrager til sam-
fundet, og vi kan ikke undvære dem. Men når den fri bevæ-
gelighed udnyttes til tiggeri frem for arbejde, eller når man 
tager en børnecheck med tilbage til et land, hvor den er tre 
gange så meget værd som i Danmark, er det urimeligt. Vi har 
brug for en ny rimelighed og en bedre balance.

I næste måned overtager Danmark formandskabet for 
Europarådet, og her er det min og regeringens klare ambition 
at arbejde i samme retning: mod urimeligheder og for rime-
lighed. Menneskerettighedsdomstolen har på nogle områder 
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skabt en praksis og en retstilstand, som befolkningen og de 
enkelte lande ikke kan se sig selv i. Jeg kan ikke acceptere, at 
vi ikke kan udvise dybt kriminelle udlændinge fra Danmark 
ud fra et hensyn til familieliv og privatliv. Det strider imod 
min retfærdighedsfølelse. Jeg kan ikke forklare, at kriminelle 
fra nogle EU-lande skal blive i Danmark, fordi fængslerne i 
deres hjemlande ikke lever op til de menneskerettigheder, 
som landene selv har underskrevet. Det bør da ikke være et 
problem i Danmark. Så her er der også behov for en ny rime-
lighed. Det europæiske samarbejde, både i EU og i Europarå-
det, skal give mening for borgerne. Det er en del af et frit, rigt 
og fredeligt Europa.

Vi kæmper for danske værdier ude i verden. Jeg er stolt 
over den indsats, som vores udsendte mænd og kvinder yder 
i verdens brændpunkter: Irak, Afghanistan, Mali, Kosovo, 
Sydsudan, Sydkorea. I gør Danmark ære. Og jeg er meget 
stolt over, at Danmark kæmper for verdens kvinder. Når an-
dre trækker sig, stiller vi op med ekstra styrke. Og regeringen 
vil nu afsætte det største beløb i danmarkshistorien til huma-
nitær bistand. Vi ønsker at hjælpe og give flere mennesker 
håb om en bedre fremtid i deres hjemlande, så færre søger 
mod Europa. Vi sparer penge på asylcentre i Danmark, og det 
er penge, som vi i stedet kan bruge til at hjælpe mennesker i 
nærområderne. Og på den måde hænger det, vi gør hjemme, 
og det, vi gør ude, jo sammen.

Derfor vil regeringen også fortsætte med den stramme ud-
lændingepolitik. Vi arbejder på at få de asylansøgere, som er 
blevet afvist, sendt hjem. Vi vil holde fast i stramme familie-
sammenføringsregler, og vi vil stramme reglerne for indføds-
ret. Dansk statsborgerskab er for dem, der ønsker at være en 
del af Danmark, for mennesker, der vil vores værdi og demo-
krati. Den fælles indsats i EU har bragt migrantstrømmen 
ned. Politik gør en forskel. De stramninger af udlændingepo-
litikken, som vi har gennemført i Danmark, har været med til 
at bringe asyltallet i Danmark markant ned – også sammen-
lignet med resten af Europa. Politik gør en forskel. De stram-
ninger af kontanthjælp og integrationsydelse, som vi har gen-
nemført sammen med Dansk Folkeparti, er med til at få flere 
flygtninge og indvandrere i arbejde. Politik gør en forskel. De 
aftaler om integration, som arbejdsmarkedets parter, kom-
munerne og regeringen har indgået, betyder, at langt flere 
flygtninge nu bliver erklæret jobparate end nogen sinde tidli-
gere. Politik gør en forskel.

Det går den rigtige vej, men vi er ikke i mål. På trods af 
mange gode viljer, en lang række planer og udspil, herunder 
flere, som jeg selv har et medansvar for, er der problemer, 
som ikke er løst. Rundtom i landet er der slået huller i dan-
markskortet; det er i geografiske områder og mentalt. Her le-
ver man uden kontakt til resten af samfundet, og mange øn-
sker helt åbenlyst ikke den kontakt.

Kl. 12:35

Der hersker en modkultur, som er vokset ud af et miljø, 
hvor alt for mange lever af overførselsindkomst, hvor det 
ikke er reglen, at man passer et arbejde, hvor der ikke er den 
deltagelse, det ansvar, det fællesskab, som følger af at have et 
job, hvor flere er kriminelle. Og vi må jo bare konstatere, at 
det ikke er lykkedes at sætte effektivt ind mod parallelsam-
fund. Det er et alvorligt svigt, og det ansvar må vi tage på os.

Det er vigtigt for mig at sige, at langt de fleste, der kommer 
til Danmark udefra, bidrager positivt. Jeg møder mange ve-
lintegrerede indvandrere og efterkommere, der er bekymrede 
for deres børns fremtid, som frygter, at deres egne børn, som 
passer skolen, som arbejder, som klarer sig godt, bliver slået i 
hartkorn med de unge, der ikke bruger de muligheder, det 

danske samfund giver dem. Jeg vil sige til alle jer med uden-
landsk baggrund, som har taget Danmark til jer: I er velkom-
ne. I gør det godt, bliv ved med det.

Integration handler ikke om hudfarve eller religion, det 
handler om at vælge Danmark til. Danmark er og skal være 
Danmark, et trygt land, et frit land, og derfor skal vi tage fat 
på de store problemer, der opstår, når vores frihedsrettighe-
der bliver lagt i hænderne på nogle, der bruger dem til at 
modarbejde friheden.

Den danske friskoletradition er et eksempel, der viser di-
lemmaet. De frie skoler er jo vokset ud af Grundtvigs tanker, 
af Kolds tanker, som et redskab til at myndiggøre, skabe mere 
frihed. Men den frihed, som i hænderne på danske skolelede-
re, lærere og forældre bruges til at oplyse, anvendes desværre 
på andre skoler til at formørke. Danske regler, love og normer 
kommer faktisk til kort i områder, der ikke er frie og danske i 
deres værdisæt.

Derfor har regeringen strammet lovgivningen for friskoler. 
Derfor har tilsynsmyndighederne fulgt op. Én skole har fået 
frataget sit statstilskud permanent, andre er sat under skær-
pet tilsyn, og jeg er meget tilfreds med, at myndighederne 
gør op med skoler, der svigter deres ansvar, et ansvar for at 
ruste børnene til at leve i et land, hvor vi har frihed og folke-
styre.

Men det stopper ikke her. Vi er nødt til at tage mere hånd-
fast og direkte fat om problemernes rod. Vi er nødt til at tage 
mere håndfast fat om problemernes rod, for ellers vokser de 
os over hovedet med risiko for, at alle skæres over en kam, så 
vi mister den tolerance for forskellighed, som jo også er en 
dansk værdi. Regeringen vil derfor ved årets udgang komme 
med en stribe konkrete forslag til, hvordan vi langt mere mål-
rettet kan sætte ind over for parallelsamfund.

I sidste måned blev to borgere ramt af skud på Nørrebro i 
København – helt tilfældige mennesker. I sidste uge blev der 
skudt mod en civil politibil – et direkte angreb mod dem, der 
er ansat til at passe på os, et direkte angreb på tilliden og 
trygheden i vores samfund. Som borgere skal vi kunne leve 
vores liv og gå i fred og ro på gaden, og de offentligt ansatte 
skal ikke arbejde med risiko for deres liv. De fortjener tværti-
mod en kæmpe respekt for det, de gør. Kæmpe respekt til alle 
jer, der knokler, for at Danmark er et godt og trygt land. Det 
gælder i politiet, det gælder på sygehusene, på plejehjemme-
ne, i børnehaverne, på skolerne, på socialkontorerne, på bo-
stederne, på alle offentlige arbejdspladser. I passer på Dan-
mark. Og derfor skal vi passe på tilliden og trygheden. Det er 
vores opgave.

Kl. 12:39

Der er alvorlige bandekonflikter. Kriminalitet skal bekæm-
pes hårdt mod hårdt. Det gør vi med den række stærke initia-
tiver mod bander, som vi har vedtaget her i Folketinget. Det 
gør vi ved at styrke politiet. Det gør vi ved at bede forsvaret 
om at aflaste politiet i en svær tid. Men vigtigst skal vi fore-
bygge, at mennesker havner i den situation, hvor de ødelæg-
ger deres liv, ødelægger andres liv. Og allervigtigst skal vi 
have fat i de helt unge, før det går frygteligt og uopretteligt 
galt. Vi skal have børn og unge væk fra kriminalitet og ind i 
et ordentligt liv. Regeringen vil stille de helt unge kriminelle 
til ansvar for deres handlinger. Der skal være en konsekvens. 
Men børn er børn, og vi vil ikke sætte børn i fængsel.

Vi vil foreslå at oprette nye ungdomskriminalitetsnævn 
med en dommer i spidsen, der skal behandle sager med børn 
og unge ned til 12 år, som er på vej ud i hård kriminalitet, så 
vi tager det i opstarten, møder dem med en hurtig og konse-
kvent reaktion. Regeringen vil om kort tid fremlægge vores 
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reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. De helt unge 
skal mødes med en konsekvent og en fast hånd, når de træ-
der forkert, men de skal også mødes med et varmt hjerte og 
et skub i retning af et andet og bedre liv.

Regeringens udspil om ungdomskriminalitet er en ny brik 
i vores samlede strategi for at støtte børn og unge på kanten, 
få dem væk fra kanten og frem i livet, frem i livet sammen 
med det store flertal af Danmarks ungdom.

Sidste år fik 138.000 unge et eksamensbevis i hånden, fra 
en erhvervsuddannelse, et gymnasium eller en videregående 
uddannelse. Det er historisk mange. I disse år bruger vi flere 
penge på uddannelse end nogen sinde. Mere end 30 mia. kr. 
alene til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. 
Det er en stigning på 30 pct. over 10 år. Alligevel sidder der i 
hver skoleklasse typisk tre, fire, fem elever, der ikke har greb 
om det faglige, som ikke begejstres af mulighederne, men 
tværtimod trækkes ned af magtesløsheden. Dem må vi ikke 
svigte. Uddannelse bliver stadig vigtigere for at få et arbejde, 
for at forsørge sig selv, for at klare sig i livet. Prisen for ikke at 
gøre noget stiger.

Derfor er jeg glad for, at vi i juni indgik en politisk aftale 
om dagtilbud med ekstra støtte til udsatte børn. Derfor er jeg 
meget tilfreds med den aftale, vi har indgået med fagbevæ-
gelsen og arbejdsgiverne om flere praktikpladser til de unge 
på erhvervsuddannelserne. Derfor ser jeg frem til, at vi meget 
snart forhåbentlig indgår en aftale om de forberedende ud-
dannelsestilbud for de unge, der har sværest ved at finde vej 
efter folkeskolen, og derfor er jeg glad for, at skolepuljen på 
0,5 mia. kr. nu er ude at arbejde på mere end 100 folkeskoler i 
hele landet, en pulje, som er et tilbud til skoler med mange 
fagligt svage elever.

Til gengæld – lad mig sige det, som det er – er det helt ube-
gribeligt for mig, at skolerne i Københavns Kommune, den 
kommune med størst problemer, lukker døren for en pose 
penge og en udstrakt hånd. Det synes jeg er et svigt af elever-
ne i København.

I august besøgte jeg Søndervangskolen i Aarhus. Her har 
de allerede hævet niveauet med 1 karakterpoint på få år, selv 
om mere end ni ud af ti elever har indvandrerbaggrund. Nu 
skal skolepuljen hjælpe dem med at gøre det endnu bedre.

I sidste måned var jeg på Særslev-Hårslev Skole på Nord-
fyn. Her fortalte Cecilie og Liva fra 7. klasse, at skoledagen nu 
er mobilfri, at eleverne skal være ude i alle frikvartererne, og 
at en mere struktureret skoledag gør det lettere at lære og at 
trives.

Det er mit håb, at metoder og tilgange fra omkring 100 
skoler rundt i landet nu vil sprede sig til mange flere skoler til 
gavn for de børn, der har mest brug for det, så vi får alle med.

Kl. 12:45

For alle skal med! Det er nu, vi har chancen, med de bedre 
tider. Og hvorfor er det vigtigt? Jo, det er jo vigtigt, fordi Dan-
mark er et land, hvor vi vinder fælles styrke ved at være i 
øjenhøjde med hinanden. Vi deler skole og boligkvarter og 
taler sammen over hækken eller kaffen, selv om vi er forskel-
lige.

Den balance er vigtigere end noget andet. Derfor siger jeg 
klart fra over for den modkultur og de parallelsamfund, der 
sætter skel mellem mennesker. Jeg ønsker et Danmark, hvor 
der er frihed til forskellighed og lige muligheder.

I dag er jeg glad for at få lov til at holde min tale i en Folke-
tingssal, hvor vi har fået bedre arbejdsforhold for dem, der 
f.eks. har brug for en kørestol. Det manglede bare i demokra-
tiets hjerte. Det var på tide, kunne man sige. Tak til Folketin-

gets formand og resten af Præsidiet for den vigtige priorite-
ring.

I næste måned vil regeringen fremsætte et lovforslag mod 
forskelsbehandling og for ligestilling af mennesker med han-
dicap, et forslag, som jeg både håber og tror vi får bred op-
bakning til. For vi skal hele tiden bevæge os mod et Dan-
mark, hvor flere deltager, hvor flere er med, hvor flere delta-
ger aktivt, ikke kun de begejstrede unge på Esbjerg Gymnasi-
um og deres ligesindede, men os alle sammen, alle vi danske-
re, alle os, der vil Danmark.

Det går godt i Danmark. Det går sådan set ret godt. Der er 
grund til optimisme. Og hvis vi bruger de gode tider med ret-
tidig omhu, vil vi også i fremtiden have noget at have opti-
mismen i, endda endnu mere. Så kan vi gå endnu bedre tider 
i møde, bedre end nogensinde, for flere end nogensinde.

Må jeg ikke foreslå, at vi indleder det nye folketingsår med 
at udbringe et Danmark leve.

Danmark leve!

(Trefoldigt hurraråb fra salen).

Statsministerens redegørelse i henhold til grundlovens § 38 
(skriftlig del)
(Redegørelse nr. R 1).

Statsministeren (Lars Løkke Rasmussen):

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 for-
venter at fremsætte i løbet af folketingsåret. Denne del af re-
degørelsen indeholder endvidere oplysninger om ministerre-
degørelser til Folketinget.

Regeringen kan i dag præsentere et lovprogram for det 
kommende folketingsår, der på en lang række områder følger 
op på regeringsgrundlaget »For et friere, rigere og mere trygt 
Danmark« fra november 2016. Det gælder bl.a. forslag på be-
skæftigelsesområdet, børne- og socialområdet, energiområ-
det, retsområdet, erhvervsområdet, skatteområdet og udlæn-
dingeområdet.

Lovprogrammet indeholder bl.a. også opfølgning på en 
række indgåede politiske aftaler, herunder om flere år på ar-
bejdsmarkedet, udvikling af Nordsøen, bandepakke III, tryg-
hed for boligejerne, stærke dagtilbud – alle børn skal med i 
fællesskabet, pesticidstrategi 2017-21 og omlægning af bilaf-
gifterne.

Hertil kommer, at regeringen i august fremlagde sit udspil 
til en jobreform, der har særligt fokus på at øge gevinsten ved 
at være i arbejde og yde en ekstra indsats, og et erhvervs- og 
iværksætterudspil, der bl.a. har til formål at styrke erhvervs-
livet og skabe en bedre iværksætterkultur for at understøtte 
fremtidens vækstvirksomheder og arbejdspladser.

Lovopfølgningen på disse udspil er af hensyn til de politi-
ske forhandlinger ikke indarbejdet i lovkataloget, men jeg 
forventer, at opfølgningen på udspillene også vil sætte sit 
præg på lovgivningsarbejdet i denne samling.

Regeringen ser frem til et godt samarbejde med Folketin-
gets partier om det kommende folketingsårs lovgivning.
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BESKÆFTIGELSESMINISTEREN

Ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter (Kon-
sekvensændringer som følge af EU-forordninger om tovbane-
anlæg og personlige værnemidler m.v.) (Okt I)

Lovforslaget har til formål at konsekvensrette lov om indret-
ning m.v. af visse produkter på baggrund af vedtagelsen af to 
nye EU-forordninger om hhv. personlige værnemidler og 
tovbaner til personbefordring, hvis indhold indtil nu har væ-
ret reguleret i direktiver.

Ændring af offshoresikkerhedsloven og lov om kontinentalsok-
len (Sikkerhedszoner, nye anlægstyper samt præciseringer i for-
hold til offshoresikkerhedsdirektivet) (Okt I)

Lovforslaget har til formål at overføre ansvaret for regulering 
af sikkerhedszoner omkring offshoreanlæg fra Energistyrel-
sen til Arbejdstilsynet i forlængelse af ressortoverflytningen 
pr. 1. januar 2015. Derudover revideres nogle af lovbestem-
melserne for at sikre, at de også vil kunne omfatte nye typer 
anlæg m.v. i forbindelse med olie- og gasaktiviteter. Endelig 
præciseres nogle af bestemmelserne som følge af bl.a. off-
shoresikkerhedsdirektivet, der er implementeret i Danmark 
med virkning fra den 19. juli 2015.

Ændring af lov om arbejdsmiljø (Ændring af reglerne om ar-
bejdsmiljøcertifikater m.v.) (Okt I)

Lovforslaget har til formål at skabe hjemmel til at styrke kon-
trol og kompetencer i forhold til ordningen med arbejdsmiljø-
certifikater. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om en 
styrket arbejdsmiljøcertificering mellem den daværende re-
gering (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det 
Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti fra novem-
ber 2016.

Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nye regler 
om fradrag i forbindelse med frivilligt ulønnet arbejde)
(Nov I)

Forslaget har til formål at udvide muligheden for at udføre 
frivilligt, ulønnet arbejde, det vil sige arbejde, der ville kunne 
udbydes som lønnet arbejde, fra 4 timer om ugen til 10-15 ti-
mer om ugen for henholdsvis modtagere af dagpenge, kom-
pensation efter seniorjob og efterløn. Samtidig fritages ledig-
hedsydelse og fleksydelse for fradrag. Lovforslaget er en op-
følgning på aftalen om nye regler for fradrag for frivilligt 
ulønnet arbejde mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance 
og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk 
Folkeparti og Det Radikale Venstre fra august 2017.

Ændring af lov om sygedagpenge (Permanentgørelse af ord-
ningen med ret til sygedagpenge ved livstruende alvorlig syg-
dom) (Nov I)

Forslaget har til formål at permanentgøre den midlertidige 
ordning med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig 
sygdom, som udløber den 31. december 2017.

Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterløns- og 
fleksydelsesbidrag (Nov I)

Lovforslaget har til formål at ændre reglerne for tilbagebeta-
ling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag således, at der i 
perioden fra 1. januar 2018 til 30. juni 2018 kan ansøges om at 
træde ud af efterlønsordningen og få de indbetalte bidrag til-
bagebetalt skattefrit. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen 
om flere år på arbejdsmarkedet mellem regeringen (Venstre, 
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk 
Folkeparti fra juni 2017.

Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. samt evt. 
andre love (Nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmar-
ked) (Nov I)

Formålet med lovforslaget er at videreføre principperne i det 
nye dagpengesystem for lønmodtagere således, at dagpenge-
systemet for lønmodtagere og selvstændige i langt højere 
grad harmoniseres. Lovforslaget udmønter aftalen om et nyt 
dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked mellem rege-
ringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti fra maj 2017.

Ændring af ferieloven (Opfølgning på betænkning fra Ferie-
lovsudvalget) (Nov II)

Lovforslaget har til formål at sikre en enklere og mere moder-
ne ferielov, der er i overensstemmelse med Danmarks inter-
nationale forpligtelser. Lovforslaget er baseret på Ferielovs-
udvalgets betænkning fra august 2017 om en ny ferielov og 
overgang til samtidighedsferie.

Ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af arbejdsgivers 
adgang til aktindsigt i sygedagpengesager) (Jan II)

Lovforslaget har til formål at ændre reglerne for arbejdsgive-
res aktindsigt i sygedagpengesager således, at arbejdsgiveres 
adgang til ikke-relevante oplysninger om ansattes sygeforløb 
begrænses/afskæres.

Ændring af lov om social pension og lov om Arbejdsmarkedets 
Tillægspension (Hurtigere udbetaling af opsat pension og 
skærpede krav til optjening af folke- og førtidspension m.v. 
samt gennemførelse af levetidsindeksering af folkepensionsal-
der) (Feb I)

Lovforslaget har for det første til formål at ændre reglerne for 
opsat pension således, at pension, der opsættes, kan udbeta-
les hurtigere og mere fleksibelt. Derudover strammes kravet 
til optjening af ret til fuld folkepension, fuld supplerende 
pensionsydelse (ældrecheck) og fuld førtidspension, og reg-
lerne tilpasses, så der bliver en bedre sammenhæng med reg-
lerne for folkepensionsalderen. Endvidere harmoniseres reg-
lerne for flygtninges opgørelse af bopælstid ved tilkendelse 
af førtidspension med reglerne for danskere og andre udlæn-
dinge, der kommer til Danmark. Denne del af lovforslaget er 
en opfølgning på aftalen om flere år på arbejdsmarkedet mel-
lem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservati-
ve Folkeparti) og Dansk Folkeparti fra juni 2017. Lovforslaget 
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har for det andet til formål at ændre de gældende bestemmel-
ser i ATP-loven om udskydelse af udbetaling af ATP-pension. 
Bestemmelserne foreslås i lyset af levetidsindekseringen af 
folkepensionsalderen, der blev indført med Velfærdsaftalen i 
2006, ændret, så der anføres aldersgrænser, der kommer til at 
gælde i forhold til den til enhver tid gældende folkepensions-
alder ifølge lov om social pension.

Ændring af lov om arbejdsmiljø (Arbejdstilsynets adgang til 
samtaler med ansatte) (Feb II)

Lovforslaget har til formål at implementere resultaterne af de 
drøftelser, der har været af Metodeudvalgets anbefalinger om 
psykisk arbejdsmiljø vedrørende Arbejdstilsynets adgang til 
samtaler med ansatte.

Ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om bygnings- 
og boligregistrering, lov om elforsyning, lov om fuldbyrdelse 
af straf m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ak-
tiv socialpolitik, lov om arbejdsløshedsdagpenge, lov om sy-
gedagpenge, retssikkerhedsloven m.v. (Styrket indsats overfor 
snyd med offentlige ydelser) (Feb II)

Formålet med lovforslaget er at styrke indsatsen overfor so-
cialt snyd og fejludbetalinger, så indsatsen overfor borgere, 
der uberettiget har modtaget offentlige ydelser, styrkes.

Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om syge-
dagpenge, barselsloven og lov om aktiv socialpolitik (Konse-
kvensændring i ydelseslovgivningen som følge af indførelse 
af samtidighedsferie i ferieloven og forslag om kompensation 
af private arbejdsgivere ved ændring af ferieloven) (Feb II)

Formålet med lovforslaget er at konsekvensændre reglerne 
om feriedagpenge, ferieydelse og reglerne om ledighedsydel-
se under ferie i forbindelse med ændring af ferieloven. For-
målet med lovforslaget er desuden at kompensere private ar-
bejdsgivere for udgifter i forbindelse med ændring af ferielo-
ven. Det sker ved at private arbejdsgiveres finansieringsbi-
drag til ATP-bidrag af forskellige overførselsindkomster ned-
sættes.

Redegørelse til Folketinget:
– Redegørelse om regeringens indsats for en mindre byrde-

fuld implementering af erhvervsrettet EU-regulering 
(Maj I)

BØRNE- OG SOCIALMINISTEREN

Ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v. 
og lov om psykologer m.v. (Ændring af reglerne om udvidet 
lån til betaling af handicapbil, forsøg på det sociale område, 
stikprøvekontrol af indberetninger til Tilbudsportalen, forenk-
ling af rammeaftalekonceptet og demensmærkning m.v.) (Okt I)

Formålet med lovforslaget er bl.a. at tydeliggøre reglerne 
vedrørende støtte til køb af bil for personer med handicap. 

Formålet er endvidere at modernisere og udvide muligheder-
ne for at gennemføre forsøg på det sociale område samt tilve-
jebringe en permanent hjemmel til fastsættelse af regler om 
en national mærkningsordning for demensegnede boliger. 
Derudover indeholder forslaget en forenkling af rammeafta-
lekonceptet som opfølgning på aftalen mellem regeringen og 
KL om kommunernes økonomi for 2018.

Ændring af adoptionsloven (Bemyndigelse til at indgå aftale 
med Færøerne om danske og færøske regler om adoption) 
(Okt I)

Formålet med lovforslaget er at understøtte det færøske øn-
ske om, at den gældende retsstilling i forhold til fremmed-
adoption opretholdes efter en færøsk overtagelse af sagsom-
rådet. Det er en forudsætning herfor, at der indgås en aftale 
om det fremtidige samarbejde mellem Færøerne og Dan-
mark. Lovforslaget skal skabe den fornødne lovhjemmel til 
indgåelsen af en sådan samarbejdsaftale.

Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handi-
cap (Nov I)

Formålet med lovforslaget er at indføre et forbud mod såvel 
direkte som indirekte forskelsbehandling på grund af handi-
cap og derved forhindre forskelsbehandling og fremme lige-
stilling af personer med handicap. Med lovforslaget foreslås 
endvidere indført klageadgang til Ligebehandlingsnævnet.

Ændring af lov om social service (Mulighed for forbud mod 
enheder, der muliggør internetadgang, undersøgelse af effek-
ter samt brug af afskærmningslokale m.v. i boformer med sik-
rede afdelinger) (Dec I)

Formålet med lovforslaget er at understøtte kommunernes 
mulighed for at sikre, at personale i boformer efter § 108 i lov 
om social service med sikrede afdelinger har de nødvendige 
indgrebsmuligheder til at kunne sikre fuldbyrdelsen af den 
strafferetlige afgørelse, som kommunerne udmønter i bofor-
merne. De i lovforslaget foreslåede indgrebsmuligheder skal 
således alene omfatte borgere, der på grund af en forbrydelse 
er dømt til anbringelse i en boform, der har sikrede afdelin-
ger.

Ændring af dagtilbudsloven (Styrket kvalitet i dagtilbud, 
øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.) (Jan I)

Formålet med lovforslaget er at udmønte dele af aftalen om 
stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet mellem 
regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative 
Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Ra-
dikale Venstre fra juni 2017. Regeringen og Dansk Folkeparti 
afsatte som en del af finansloven for 2017 en ramme på i alt 
580 mio. kr. over fire år til at styrke kvaliteten i de danske 
dagtilbud og børnefamiliernes fleksibilitet.

Lov om myndighedsstruktur på det familieretlige område 
(Feb II)
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Formålet med lovforslaget er at etablere et samlet familieret-
ligt system, hvor en ny administrativ myndighed samarbej-
der med domstolssystemet om at skabe enkle og helhedsori-
enterede forløb for familierne. Systemet skal sikre en admini-
strativ let tilgang til de simple sagsforløb, en generel priorite-
ring af en konflikthåndterende og mæglende tilgang, hvor 
det er relevant, og et særligt retssikkerhedsmæssigt fokus i 
komplekse sager, der vedrører børn. Lovforslaget er en op-
følgning på regeringsgrundlaget »For et friere, rigere og mere 
trygt Danmark« fra november 2016.

Ændring af anden lovgivning som følge af lov om myndig-
hedsstruktur på det familie- retlige område, herunder æn-
dring af familieretlig lovgivning (Regelforenklinger og regel-
tilpasninger) (Feb II)

Formålet med lovforslaget er at understøtte etableringen af 
en ny myndighedsstruktur på det familieretlige område med 
enkle forløb for borgerne gennem regulering af systemets 
indhold og tilbud. Endvidere placerer forslaget de ikke-fami-
lieretlige opgaver, der i dag varetages i Statsforvaltningen, 
som med forslaget om lov om myndighedsstruktur på det fa-
milieretlige område nedlægges, hos andre myndigheder. 
Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget »For et 
friere, rigere og mere trygt Danmark« fra november 2016.

ENERGI-, FORSYNINGS- OG KLIMAMINISTEREN

Ændring af lov om registrering af ledningsejere (Ændring af 
arbejdsgang med udlevering af standardiserede ledningsop-
lysninger og udvidelse af lovens anvendelsesområde) (Okt I)

Lovforslaget har til formål at effektivisere arbejdsgange ved 
udlevering af ledningsoplysninger til brug for gravearbejde, 
reducere graveskader og give mulighed for at koordinere 
gravearbejder og udnytte ledig kapacitet i føringsrør. Lovfor-
slaget udmønter initiativ 6.3 i den fællesoffentlige digitalise-
ringsstrategi 2016-2020 fra maj 2016.

Ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvaren-
de energi, lov om naturgasforsyning, lov om Energinet.dk og 
lov om varmeforsyning (Betaling for myndighedsbehandling 
og justering af bestemmelser om tilsyn med Energinet) (Okt I)

Lovforslaget har til formål at fastsætte regler om opkrævning 
af gebyrer til betaling for myndighedsopgaver i medfør af lo-
vene i Energitilsynet og Energistyrelsen. Forslaget indebærer, 
at gebyrer til Energistyrelsen og Energitilsynet skal afspejle 
den konkrete kreds af ydelsesmodtagere og fastsættes afhæn-
gig af opgavetype som henholdsvis konkrete timeafregnede 
gebyrer og gebyrer baseret på generelle grundbeløb.

Ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tje-
nester (Offentlige institutioners adgang til etablering af wifi-
hotspots) (Okt I)

Lovforslaget har til formål at gøre det muligt for alle offentli-
ge institutioner, herunder kommuner og regioner, at ansøge 
om EU-støtte til etablering af wifi-hotspots, som stilles gratis 

til rådighed for offentligheden efter det såkaldte WIFI4EU-
forslag, der forventes vedtaget i oktober 2017.

Ændring af lov om naturgasforsyning og lov om kommunal 
udligning og generelle tilskud til kommuner (Øget incitament 
til konsolidering af naturgasdistributionssektoren og udvidet 
mulighed for at undtage transmissionsselskabers anlæg fra 
lov om naturgasforsyning) (Okt I)

Lovforslaget har til formål at øge incitamentet til konsolide-
ring af naturgasdistributionsselskaberne ved at fastsætte reg-
ler om mulighed for differentierede priser i et konsolideret 
naturgasdistributionsselskab og ved at lempe modregnings-
procenten i det kommunale bloktilskud ved salg m.v. af kom-
munalt ejede naturgasselskabers aktiviteter. Derudover udvi-
des muligheden for at undtage visse transmissionsselskabers 
anlæg fra lov om naturgasforsyning. Lovforslagets del om 
øget incitament til konsolidering af naturgasdistributionssel-
skaberne er en opfølgning på den daværende regerings (Ven-
stre) forsyningsstrategi »Forsyning for Fremtiden« fra sep-
tember 2016 samt regeringsgrundlaget »For et friere, rigere 
og mere trygt Danmark« fra november 2016. Samme del af 
lovforslaget følger op på aftalen om fremtidig organisering af 
gasdistribution mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance 
og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Radikale 
Venstre og Socialistisk Folkeparti fra maj 2017.

Ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Indsættelse 
af frister for tilsagn om støtte, nettilslutning og ansøgning om 
udbetaling af støtte samt puljer i visse støtteordninger, mid-
lertidig drift af elproduktionsanlæg på havet uden elproduk-
tionstilladelse, ophævelse af solcellepuljen for 2017 og nedju-
stering af balancegodtgørelse m.v.) (Okt I)

Med lovforslaget foreslås det, at udløbsdatoerne for Europa-
Kommissionens statsstøttegodkendelser indsættes i en række 
støtteordninger i VE-loven med henblik på at bringe overens-
stemmelse mellem det EU-retlige og det danske hjemmels-
grundlag for udbetaling af støtte. Endvidere foreslås det, at 
der indsættes frister for nettilslutning og ansøgning om ud-
betaling i en række overgangsordninger for solcelleanlæg 
omfattet af lov nr. 900 fra juli 2013. Derudover foreslås en pul-
je på 1 MW i støtteordningerne for små biogasanlæg, små 
biomasseanlæg og andre anlæg, der alene anvender solenergi 
(bortset fra solcelleanlæg), bølgekraft og vandkraft m.v. Med 
lovforslaget foretages desuden en nedjustering af balance-
godtgørelsen til vindmøller. Endeligt foreslås indsat en mu-
lighed for i særlige tilfælde at meddele dispensation til mid-
lertidig drift af elproduktionsanlæg på havet uden tilladelse.

Ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund og 
lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af 
råolie og kondensat (Forbedret tredjepartsadgang i forbindelse 
med kulbrinteindvinding, reservationer af kapacitet og op-
krævning af bidrag til afviklingsomkostninger i olierørled-
ningen samt ny klageadgang i rørledningsloven m.v.) (Okt I)

Lovforslaget har til formål at forbedre muligheden for, at kul-
brinteproducenter kan anvende hinandens anlæg (tredjepart-
sadgang) samt skabe mere hensigtsmæssige incitamenter for 
investeringer og kapacitetsreservationer i olierørledningen i 
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Nordsøen. Bl.a. vil der blive indført regler, som forbedrer 
energi-, forsynings- og klimaministerens mulighed for at på-
virke udbygninger af infrastruktur, så der kan tages større 
hensyn til den samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssige 
udnyttelse af infrastrukturen. Lovforslaget er bl.a. en opfølg-
ning på aftalen om udvikling af Nordsøen mellem regeringen 
(Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), 
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og 
Socialistisk Folkeparti fra marts 2017.

Ændring af lov om kontinentalsoklen (Tilladelse til visse rør-
ledningsanlæg på søterritoriet) (Okt I)

Formålet med lovforslaget er at skabe hjemmel til at kunne 
inddrage udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske hensyn i 
vurderingen af konkrete ansøgninger om etablering af visse 
rørledningsanlæg på søterritoriet.

Ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvaren-
de energi, lov om naturgasforsyning, lov om Energinet.dk, lov 
om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Overførsel af 
opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren 
m.v.) (Okt II)

Lovforslaget har til formål at overføre en række myndigheds-
opgaver fra Energinet til Energistyrelsen. Opgaverne vedrø-
rer administration af støtte til vedvarende energi og relatere-
de myndigheds-, planlægnings- og supportopgaver. Lovfor-
slaget er en opfølgning på Elreguleringsudvalgets anbefalin-
ger fra december 2014 og aftalen om afskaffelse af PSO-afgif-
ten mellem den daværende regering (Venstre), Socialdemo-
kratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Ven-
stre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti 
fra november 2016.

Ændring af lov om varmeforsyning (Standardisering af regn-
skabsføring og dataindsamling m.v. for varmevirksomheder 
til brug for udvikling af ny økonomisk regulering) (Nov I)

Formålet med lovforslaget er at standardisere regnskabsfø-
ring og indhente data til brug for udvikling af den nye øko-
nomiske regulering af fjernvarmesektoren. Lovforslaget er en 
opfølgning på aftalen om regulering af fjernvarmesektoren 
mellem den daværende regering (Venstre), Socialdemokrati-
et, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Kon-
servative Folkeparti fra april 2016.

Lov om Forsyningstilsynet (Feb II)

Lovforslaget har til formål at ændre Energitilsynets organise-
ring med henblik på at skabe et mere effektivt tilsyn med el-, 
gas- og varmesektoren. Lovforslaget indebærer bl.a., at sags-
forberedelse og beslutningskompetence integreres i én orga-
nisation under ledelse af en uafhængig direktør med ansvar 
for hele tilsynsorganisationen. Energitilsynet skifter i den for-
bindelse navn til »Forsyningstilsynet«. Lovforslaget er en op-
følgning på den daværende regerings (Venstre) forsynings-
strategi »Forsyning for Fremtiden« fra september 2016.

Ændring af lov om energimærkning af energirelaterede pro-
dukter (Gennemførelse af regler, der understøtter energi-
mærkningsforordningen) (Feb II)

EU har vedtaget en ny forordning om rammerne for mærk-
ning af energirelaterede produkter. Lovforslaget har til for-
mål at ophæve eksisterende nationale regler, der erstattes af 
forordningens bestemmelser, og fastsætte supplerende be-
stemmelser om håndhævelse og sanktioner.

Ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov 
om varmeforsyning og lov om Energinet.dk (Styrkelse af ram-
merne for overvågning af elforsyningssikkerhed og for fastsæt-
telse af elforsyningssikkerhedsniveauet, ophævelse af bestem-
melser som følge af EU-netregler, håndtering af eltransmissi-
onskunder, samkøring af data om energispareprojekter, mar-
kedsmæssige vilkår i aftaler om energibesparelser og hjemmel til 
gennemførelse af forskønnelsesprojekter i forbindelse med ka-
bellægning) (Feb II)

Lovforslaget har bl.a. til formål at styrke rammerne for Ener-
ginets overvågning af udviklingen og sikring af elforsynings-
sikkerheden, at præcisere ministerens ansvar for at fastsætte 
niveauet for elforsyningssikkerhed samt ophæve bestemmel-
ser, der erstattes af EU-forordninger om netregler. Lovforsla-
get er en konsekvens af implementering af EU-regulering på 
el-området samt en opfølgning på El-reguleringsudvalgets 
anbefalinger fra december 2014 og aftalen om afskaffelse af 
PSO-afgiften mellem den daværende regering (Venstre), So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Ra-
dikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative 
Folkeparti fra november 2016.

Redegørelser til Folketinget:
– Klimapolitisk redegørelse (Dec I)
– Energipolitisk redegørelse (Apr II)

ERHVERVSMINISTEREN

Ændring af lov om en rejsegarantifond (Sammensatte rejsear-
rangementer og ændring af finansierings- og bestyrelsesstruk-
tur) (Okt I)

Lovforslaget implementerer de dele af det ny pakkerejsedi-
rektiv (2015/2302/EU), der vedrører konkursbeskyttelse af 
rejsende. Lovforslaget medfører, at flere rejsearrangementer 
bliver omfattet af den gældende konkursbeskyttelse af rejsen-
de. Udover implementering af direktivet indeholder lovfor-
slaget en modernisering af Rejsegarantifondens finansie-
rings- og bestyrelsesstruktur. Lovforslaget skal ses i sammen-
hæng med et lovforslag under justitsministeren om imple-
mentering af samme direktiv.

Lov om forsikringsformidling (Okt I)

Formålet med lovforslaget er bl.a. at sikre en øget forbruger-
beskyttelse på forsikringsformidlingsområdet, idet flere aktø-
rer på markedet vil blive underlagt tilsyn af Finanstilsynet, li-
gesom der vil blive stillet krav om, at alle forsikringsformid-
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lere skal lave analyse af, hvilke behov den enkelte kunde har. 
Derved sikres, at kunden har bedre mulighed for at sammen-
ligne produkter samt, at produkterne vil passe bedre til kun-
dens behov. Lovforslaget implementerer forsikringsdistribu-
tionsdirektivet, der har til formål at sikre alle forbrugere i EU 
samme beskyttelse ved at modernisere den gældende regule-
ring og harmonisere nationale bestemmelser vedrørende for-
sikrings- og genforsikringsdistribution.

Ændring af konkurrenceloven (Undtagelse fra forbuddet 
mod konkurrencebegrænsende aftaler, fusioner, egen acces, 
databeskyttelsesretlige regler, foreløbig ansøgning om straf-
lempelse, nordisk samarbejde) (Okt I)

Lovforslaget har først og fremmest til formål at medvirke til 
at gøre det nemmere for virksomhederne at vurdere, om et 
potentielt konsortiesamarbejde vil være lovligt. Formålet er 
endvidere at etablere den nødvendige balance mellem en 
hurtig behandling af anmeldte fusioner og behovet for et til-
strækkeligt oplyst afgørelsesgrundlag, samt at imødekomme 
anbefalinger fra OECD om straflempelse, hvorved loven 
kommer på niveau med EU-retten og reglerne i andre EU-
lande.

Ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister og en 
række andre love (Ændring af reglerne om offentliggørelse af 
privatadresser i CVR m.v.) (Okt I)

Lovforslaget har til formål at modernisere CVR-loven såle-
des, at loven i højere grad har brugernes og de registreredes 
behov i fokus. Reglerne om offentliggørelse af personoplys-
ninger skal tilpasses, så de tilgodeser både hensynet til pri-
vatliv og gennemsigtighed på markedet. Den nye CVR-lov 
skal desuden tilpasses en virkelighed med øgede krav og for-
ventninger til digitalisering, brug af data samt åbenhed om 
virksomheders ejer- og ledelsesforhold.

Ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmar-
keder, lov om investeringsforeninger m.v. og forskellige andre 
love (Forhandlede retningslinjer på det finansielle område, sik-
ring af vandrende arbejdstageres ret til at optjene og bevare 
pensionsrettigheder, gennemførelse af ændringer som følge af 
benchmarkforordningen og PRIIP-forordningen, udpegning af 
systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) m.v.) (Okt I)

Lovforslaget har til formål at sikre lønmodtageres ret til at 
optjene og bevare pensionsordninger, når de flytter mellem 
Danmark og et andet EU-land. Endvidere skal det bidrage til 
at sikre en bedre forbrugerbeskyttelse på det finansielle om-
råde ved at skabe mulighed for udarbejdelse af forhandlede 
retningslinjer for god skik for finansielle virksomheder samt 
lette adgangen for Finanstilsynet til at føre et effektivt tilsyn, 
når en forbruger klager over en finansiel virksomhed. Des-
uden gennemføres fornødne tilpasninger som følge af bench-
mark- og PRIIP- forordningen, og der gennemføres en min-
dre ændring af modellen for udpegning af SIFI’er i Danmark.

Ændring af søloven og lov om sikkerhed til søs m.v. (Justering 
og klarificering af reglerne om udenlandske ejeres adgang til 
at få skibe under dansk flag, forenklet registrering af rettighe-

der i mellemstore fritidsfartøjer, ansvarsbeløb ved vragfjernelse, 
gennemførelse af internationale sanktioner vedrørende skibsre-
gistrering, privatretlige havneafgifter m.v.) (Okt I)

Formålet med lovforslaget er at justere kriterierne for regi-
strering af skibe i de danske registre med henblik på at kunne 
tiltrække yderligere skibe til dansk flag. Endvidere forenkles 
registreringen af rettigheder i mellemstore fritidsfartøjer. Re-
dernes ansvarsbeløb ved vragfjernelse af de lidt større skibe 
forhøjes. Derudover indføres hjemmel til at gennemføre FN- 
og EU-sanktioner på skibsregistreringsområdet. Endelig lige-
stilles private havne med offentlige havne i forhold til at sikre 
havneafgifter ved søpanteret.

Ændring af lov om EKF Danmarks Eksportkredit (Bestem-
melse om udbyttebetaling, rammer for en udbyttepolitik og 
etablering af en state account for EKF) (Okt II)

Formålet med lovforslaget er at skabe hjemmel til udlodning 
af overskud i EKF Danmarks Eksportkredit i henhold til afta-
len om udvikling af Nordsøen mellem regeringen (Venstre, 
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialde-
mokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Sociali-
stisk Folkeparti fra marts 2017. Endvidere vil lovforslagets 
bestemmelser og bemærkninger sikre de fornødne rammebe-
tingelser for EKF således, at selskabet kan opretholde sit akti-
vitetsniveau og samtidig udbetale udbytte til staten.

Lov om Vækstfonden (Nov I)

Formålet med lovforslaget er at skabe hjemmel til udlodning 
af overskud i Vækstfonden i henhold til aftalen om udvikling 
af Nordsøen mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og 
Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti fra 
marts 2017. Endvidere har lovforslaget til formål at omdanne 
Vækstfonden til en selvstændig offentlig virksomhed. Her-
udover vil lovforslagets bestemmelser og bemærkninger sik-
re de fornødne rammebetingelser for Vækstfonden således, at 
selskabet kan opretholde sit aktivitetsniveau og samtidig ud-
betale udbytte til staten.

Ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber (Revi-
sion af loven på baggrund af en evaluering af den treårige 
forsøgsordning, som blev indført i 2014) (Nov I)

Det følger af lov om medarbejderinvesteringsselskaber fra 
2014, at loven skal evalueres senest tre år efter ikrafttræden 
med hensyn til, om der er opnået den ønskede effekt i form af 
øgede investeringer i de virksomheder, som medarbejderin-
vesteringsselskaberne skal virke til gavn for. Lovforslaget føl-
ger op på denne evaluering.

Lov om sikkerhed ved gasanlæg, gasinstallationer og gasma-
teriel (gassikkerhedsloven) (Nov I)

Lovforslaget har til formål at modernisere og forenkle gasre-
guleringen i Danmark. Regelgrundlaget bliver mere funkti-
onsbaseret og fleksibelt, så virksomhederne får nemmere ved 
at indføre nye teknikker og produkter, reguleringen gøres di-
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gitaliseringsparat, og kontrollen gøres mere risikobaseret. 
Samtidig fastsættes en række bestemmelser, som er nødven-
dige for at gennemføre den nye gasapparatforordning.

Ændring af lov om stormflod og stormfald (Justering af dæk-
ningsomfang, organisering vedrørende behandling af over-
svømmelser og finansiering samt ny selvrisikomodel) (Nov I)

Lovforslaget har til formål at fremtidssikre stormflods-, over-
svømmelses- og stormfaldsordningerne. Det sker ved at til-
nærme dækningen i ordningerne i endnu højere grad til pri-
vate forsikringsselskabers almindelige dækning. Samtidig 
skal sagsbehandlingen i ordningerne optimeres og gøres smi-
digere til gavn for de skadesramte, ligesom ordningerne gø-
res mere økonomisk robuste. Som opfølgning på aftalen mel-
lem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018 
indsættes endvidere en hjemmel til at fastsætte nærmere reg-
ler om Stormrådets mulighed for at yde medfinansiering til 
køb af grund, der har været udsat for gentagne oversvøm-
melser.

Ændring af planloven (Forebyggelse af skader ved over-
svømmelse eller erosion og mulighed for at etablere kystbe-
skyttelsesanlæg uden tilvejebringelse af en lokalplan) (Nov I)

Lovforslaget har til formål at forebygge skader som følge af 
oversvømmelse og erosion. Det sker ved, at kommunerne 
skal sikre, at der etableres afværgeforanstaltninger til sikring 
mod oversvømmelse eller erosion, når de planlægger byud-
vikling m.v. i risikoområder. Lovforslaget har desuden til for-
mål at give kommunerne mulighed for i særlige tilfælde at 
beslutte, at der ikke skal udarbejdes en lokalplan for kystbe-
skyttelsesanlæg. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen 
mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 
2018 samt finanslovforslaget for 2018.

Ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfæl-
lesskaber (Ansvarlig drift af andelsboligforeninger) (Dec II)

Lovforslaget har til formål at bidrage til en mere robust og 
sund andelsboligsektor. Lovforslaget er en opfølgning på an-
befalingerne fra arbejdsgruppen om ansvarlig drift af andels-
boligforeninger fra juni 2017, der bl.a. vedrører stiftelsen og 
finansieringen af en andelsboligforening, bestyrelsens ansvar 
og opgaver og vilkår i forlængelse af ophævelsen af en an-
delsboligforening.

Ændring af lov om sikkerhed til søs og søloven m.v. (Initiati-
ver over for vandscootere, sammenlægning af Handelsflå-
dens Velfærdsråd og Søfartens Arbejdsmiljøråd m.v.) (Dec II)

Lovforslaget har bl.a. til formål at stramme reglerne for sej-
lads med vandscootere, herunder indføres en obligatorisk an-
svarsforsikring samt mulighed for konfiskation. Herudover 
foreslås det, at Handelsflådens Velfærdsråd og Søfartens Ar-
bejdsmiljøråd sammenlægges.

Lov om forretningshemmeligheder (Jan I)

Lovforslaget har til formål at gennemføre en selvstændig lov 
om reglerne for beskyttelse af forretningshemmeligheder 
med henblik på at gøre det lettere for danske virksomheder at 
få overblik over reguleringen på området. Lovforslaget im-
plementerer endvidere Europa-Parlamentets og Rådets direk-
tiv om beskyttelse af forretningshemmeligheder 
(2016/943/EU).

Ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringssel-
skaber (Ændring i dækningsområdet for lov om en garantifond 
for skadesforsikringsselskaber m.v.) (Jan II)

Lovforslaget har til formål at justere i dækningsområdet for 
lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, så der 
tages tilstrækkelig højde for nye forsikringsprodukter.

Lov om net- og informationssikkerhed for domænenavnssyste-
mer og visse digitale tjenester (Feb I)

Lovforslaget fastsætter krav til net- og informationssikkerhed 
for udbydere af visse digitale tjenester (DNS-tjenesteudbyde-
re og TLD-navneadministratorer) samt udbydere af online-
markedspladser, onlinesøgemaskiner og cloud computing-
tjenester, der leverer tjenester, der er væsentlige for oprethol-
delse af kritiske samfundsmæssige og/ eller økonomiske ak-
tiviteter. Lovforslaget gennemfører EU-direktiv 
(2016/1148/EU) om foranstaltninger, der skal sikre et højt 
fælles sikkerhedsniveau for nets- og informationssikkerheds-
systemer i EU (NIS- direktivet) på Erhvervsministeriets om-
råde.

Ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om afvikling og 
restrukturering af visse finansielle virksomheder, lov om 
forebyggende foranstaltninger og finansiering af terrorisme 
og forskellige andre love (Styrket indsats mod hvidvask, op-
rettelse af alternative investeringsfonde som SIKAV’er og 
værdipapirfonde m.fl.) (Feb I)

Lovforslaget har til formål at gennemføre en skærpelse af fit 
& proper reglerne for ledelsesmedlemmer og giver mulighed 
for at inddrage en virksomheds tilladelse. Lovforslaget giver 
endvidere mulighed for, at alternative investeringsfonde kan 
organisere sig som SIKAV’er og værdipapirfonde. Lovforsla-
get er en opfølgning på aftalen om en styrket indsats mod 
hvidvask m.v. i den finansielle sektor mellem regeringen 
(Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), 
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og 
Socialistisk Folkeparti fra juni 2017.

Lov om klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed 
(Feb II)

Den offentlige sektor skal ikke bevæge sig ind på private 
markeder og udføre opgaver, der ligger langt udover det of-
fentliges kerneområde, og når det offentlige er i konkurrence 
med det private, skal det ske på fair og lige vilkår. Lovforsla-
get har på den baggrund til formål at etablere en klagemyn-
dighed for offentlig erhvervsvirksomhed med henblik på at 
sikre bedre klagemuligheder og styrket håndhævelse af reg-
lerne. Lovforslaget er en opfølgning på regeringens udspil 
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om fair og lige konkurrence fra september 2017 og regerings-
grundlaget »For et friere, rigere og mere trygt Danmark« fra 
november 2016. Forslaget skal endvidere ses i sammenhæng 
med et lovforslag under økonomi- og indenrigsministeren 
om kommunal og regional erhvervsvirksomhed.

Lov om datasamkøring i Erhvervsstyrelsen (Feb II)

Lovforslaget har til formål at understøtte den teknologiske 
udvikling og hensigtsmæssig brug af data på tværs af offent-
lige myndigheder, særligt til brug for varetagelse af forvalt-
ningsopgaver.

Ændring af lov om et testcenter for store vindmøller ved 
Østerild (Udvidelse af vindmøllecentrene ved Høvsøre og 
Østerild) (Feb II)

Lovforslaget har til formål at skabe hjemmel til at etablere 
yderligere testpladser i Høvsøre og to i Østerild. Lovforslaget 
er en opfølgning på regeringsgrundlaget »For et friere, rigere 
og mere trygt Danmark« fra november 2016 og aftalen om 
etablering af yderligere testpladser til prototypevindmøller 
ved Østerild og Høvsøre mellem regeringen (Venstre, Liberal 
Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, 
Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti fra marts 2017 og 
understøtter Danmark som globalt førende på vindområdet.

Lov om ejerlejligheder (Feb II)

Lovforslaget udmønter anbefalingerne fra regeringens ud-
valg om ejerlejlighedsloven. Udvalget har til opgave at kom-
me med forslag til en moderniseret ejerlejlighedslov og som 
led i arbejdet skal udvalget vurdere muligheder og konse-
kvenser ved ændringer eller ophævelse af forbuddene mod 
opdeling af ejendomme og bygninger, herunder forbuddet 
mod opdeling af andelsboliger i ejerlejligheder. Udvalget skal 
endvidere tilpasse normalvedtægten for ejerforeninger.

Redegørelser til Folketinget:
– Redegørelse om erhvervslivet og reguleringen (Mar II)
– Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse (Apr II)
– Redegørelse om Turisme (Maj II)

FINANSMINISTEREN

Finanslov for finansåret 2018 (Okt I)

Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og re-
gioner for finansåret 2021 (Okt I)

Ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kom-
muner og regioner for finansårene 2014-2017, lov om fastsættel-
se af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 
2018, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og 
regioner for finansåret 2019 og lov om fastsættelse af udgiftslof-

ter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020 (Konse-
kvenser af aftale om tryghed om boligbeskatningen m.v.) (Okt I)

Lov om tillægsbevilling for finansåret 2017 (Jan II)

Finanslov for finansåret 2019 (Aug II)

Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og re-
gioner for finansåret 2022 (Aug II)

FORSVARSMINISTEREN

Ændring af militær straffelov, militær retsplejelov og militær 
disciplinarlov (Anvendelsesområde i forhold til tjenstgøren-
de militært personel m.v.) (Okt I)

Formålet med lovforslaget er at tilpasse militær straffelov, 
militær retsplejelov og militær disciplinarlov, så det udtryk-
keligt fremgår af de tre love, at de omfatter militært ansat 
personel i alle myndigheder på Forsvarsministeriets område.

Ændring af lov om net- og informationssikkerhed (Imple-
mentering af direktivet om foranstaltninger, der skal sikre et 
højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssyste-
mer i hele Unionen) (Feb I)

Formålet med lovforslaget er at implementere direktiv (EU) 
2016/1148 om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles 
sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele 
Unionen (NIS-direktivet), på Forsvarsministeriets område. 
Med lovforslaget vil der for de såkaldte internetudvekslings-
punkter (Internet Exchange Points) blive fastlagt en række 
sikkerhedskrav og underretningsforpligtelser på informati-
onssikkerhedsområdet.

Ændring af lov om Center for Cybersikkerhed (Konse-
kvensændringer som følge af databeskyttelsesforordningen) 
(Feb II)

Formålet med lovforslaget er at gennemføre konsekvensæn-
dringer som følge af EU’s databeskyttelsesforordning, der får 
virkning fra den 25. maj 2018.

JUSTITSMINISTEREN

Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer
(Okt I)

Formålet med lovforslaget er at gennemføre dele af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2015/2302 fra november 
2015 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer 
m.v., der vedrører bl.a. beskyttelse af rejsende. Der er tale om 
et totalharmoniseringsdirektiv. Med lovforslaget udvides 
pakkerejsebegrebet således, at flere rejser omfattes af den be-
skyttelse, som gælder for aftaler om pakkerejser. Endvidere 
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omfattes en ny kategori af rejser, såkaldte sammensatte rej-
searrangementer, i visse tilfælde af dele af den beskyttelse, 
som gælder for aftaler om pakkerejser. Lovforslaget skal ses i 
sammenhæng med et lovforslag under erhvervsministeren 
om implementering af dele af samme direktiv i rejsegaranti-
fondsloven.

Ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven 
(Selvstændig bestemmelse om indbrudstyveri) (Okt I)

Formålet med lovforslaget er at indsætte en selvstændig be-
stemmelse om indbrudstyveri i straffeloven. Med lovforsla-
get lægges der endvidere op til en generel forøgelse af straf-
fen for indbrud begået i beboelse, hvor der under indbruddet 
har befundet sig personer i hjemmet, med en tredjedel i for-
hold til det gældende strafniveau.

Ændring af straffeloven og forskellige andre love (Initiativer 
mod rocker- og bandekriminalitet m.v.) (Okt I)

Formålet med lovforslaget er at styrke indsatsen mod rocker- 
og bandekriminalitet, bl.a. ved at personer, som er dømt for 
banderelateret kriminalitet, skal kunne idømmes forbud mod 
at opholde sig i bestemte områder. Lovforslaget er en opfølg-
ning på aftalen om bandepakke III mellem regeringen (Ven-
stre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Social-
demokratiet og Dansk Folkeparti fra marts 2017.

Ændring af straffeloven, lov om forældelse af fordringer, lov om 
erstatningsansvar og lov om erstatning fra staten til ofre for for-
brydelser (Ophævelse af forældelsesfrister for gerningsman-
dens strafansvar i sager om seksuelt misbrug af børn og for 
erstatningskrav mod forvaltningsmyndigheder for svigt i sager 
om overgreb mod børn, forhøjelse af niveauet for tortgodtgørel-
se for seksuelle krænkelser samt ophævelse af 72-timers reglen i 
sager om voldtægt, incest og seksuelt misbrug af børn m.v.)
(Okt I)

Med lovforslaget lægges der op til at ophæve forældelsesfri-
sterne for gerningsmandens strafansvar i sager om seksuelle 
overgreb mod børn og forældelsesfristerne for erstatnings- og 
godtgørelseskrav mod forvaltningsmyndigheder for svigt i 
sager om overgreb mod børn. Derudover lægges der op til at 
ophæve 72-timersreglen i offererstatningsloven i sager om 
voldtægt, incest og seksuelt misbrug af børn. Endvidere læg-
ges der med lovforslaget op til at forhøje niveauet for tort-
godtgørelse for alle seksuelle krænkelser og at indføre en 
nedre grænse for tortgodtgørelse i sager om grove tilfælde af 
seksuelt misbrug af børn. Endelig foreslås det, at det frem-
over bliver den minister, som Ankestyrelsen hører under, der 
er bemyndiget til at indstille medlemmer til Erstatningsnæv-
net. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget 
»For et friere, rigere og mere trygt Danmark« fra november 
2016.

Ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at er-
statte sagsomkostninger i straffesager) (Okt I)

Formålet med lovforslaget er bl.a. at gennemføre en ændring 
af retsplejeloven, så domstolene overlades et større skøn til at 

vurdere, om det i en konkret straffesag er rimeligt, at en per-
son, der som følge af sin psykiske tilstand idømmes andre 
foranstaltninger i stedet for almindelig straf, skal betale sa-
gens omkostninger.

Ændring af lov om våben og eksplosivstoffer og lov om vagt-
virksomhed (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.) 
(Okt II)

Formålet med lovforslaget er at styrke indsatsen mod rocker- 
og bandekriminalitet ved at udvide politiets adgang til at 
kontrollere skytteforeningslokaler og ved at skærpe vandels-
godkendelsen af vagter, sådan at der kan lægges vægt på ad-
færd udvist uden for stilling eller erhverv. Lovforslaget er en 
opfølgning på aftalen om bandepakke III mellem regeringen 
(Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), 
Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti fra marts 2017.

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse 
af fysiske personer i forbindelse med behandling af personop-
lysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (data-
beskyttelsesloven) (Okt II)

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en generel lov, 
som erstatter den nugældende persondatalov fra 2000. Lov-
forslaget supplerer reglerne i den generelle EU-forordning 
om databeskyttelse, som får virkning fra den 25. maj 2018. 
Forslaget opretholder og fastsætter således supplerende nati-
onale bestemmelser om behandling af personoplysninger in-
den for det nationale råderum, som forordningen giver mu-
lighed for.

Ændring af lov om retshåndhævende myndigheders be-
handling af personoplysninger, lov om massemediers infor-
mationsdatabaser og forskellige andre love (Konsekvensæn-
dringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttel-
sesforordningen samt medieansvarslovens anvendelse på of-
fentligt tilgængelige informationsdatabaser m.v.) (Okt II)

Som konsekvens af den generelle forordning om databeskyt-
telse og databeskyttelsesloven skal der foretages ændringer i 
en række love, som enten henviser til persondataloven eller 
indeholder bestemmelser, som regulerer behandling af per-
sonoplysninger, i det omfang dette er reguleret i forordnin-
gen, og forordningen ikke overlader et nationalt råderum til 
at opretholde bestemmelserne. Herudover indeholder lovfor-
slaget en ændring af lov om massemediers informationsdata-
baser.

Ændring af retsplejeloven (Pligt til at opbevare materiale i 
straffesager m.v.) (Nov I)

Lovforslaget har i lyset af den teknologiske udvikling, der 
har medført en øget indsamling og modtagelse af digitalt ma-
teriale i efterforskningen af straffesager, bl.a. til formål at ind-
føre en udtrykkelig bestemmelse hvorefter politiet forpligtes 
til at opbevare materiale af betydning for straffesagen samt at 
præcisere, at en forsvarsadvokat har adgang til at gøre sig be-
kendt med det materiale, som politiet opbevarer, og som poli-
tiet har tilvejebragt til brug for straffesagen.
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Ændring af straffeloven (Digitale sexkrænkelser, blotteri 
m.v.) (Nov I)

Formålet med lovforslaget er at indføre et forhøjet strafmak-
simum for overtrædelser af straffelovens § 264 d om videregi-
velse af meddelelser eller billeder om en andens private for-
hold, herunder digitale sexkrænkelser, begået under særligt 
skærpende omstændigheder. Forslaget er en delvis udmønt-
ning af Straffelovrådets betænkning nr. 1563/2017 om freds- 
og ærekrænkelser samt regeringens udspil fra februar 2017 
om en skærpet indsats mod digitale sexkrænkelser. Lovfor-
slaget har endvidere til formål at skærpe bødestraffen for blu-
færdighedskrænkelse.

Ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for vidnetrus-
ler og visse former for hærværk) (Nov I)

Formålet med lovforslaget er at skærpe straffen for vidne-
trusler og hærværk mod ting, der tjener til at forebygge eller 
bekæmpe kriminalitet.

Ændring af politiloven og retsplejeloven (Forsvarets bistand 
til politiet m.v.) (Dec I)

Formålet med lovforslaget er at skabe et klarere og mere tids-
svarende lovgrundlag for forsvarets bistand til politiet. Med 
lovforslaget forankres forsvarets bistand til politiet i et nyt 
kapitel i politiloven, som bl.a. fastsætter regler for, hvilke op-
gaver politiet kan anmode forsvaret om bistand til at løse, og 
hvilke beføjelser forsvarspersonalet kan tildeles i disse sam-
menhænge. Herudover har lovforslaget til formål at udvide 
Den Uafhængige Politiklagemyndigheds kompetenceområde 
således, at myndigheden bl.a. kan behandle klager og sager 
om strafbare forhold vedrørende forsvarspersonalet.

Ændring af politiloven (Bemyndigelse til justitsministeren til 
at fastsætte regler om zoneforbud omfattende en hel kommu-
ne med henblik på at sikre den offentlige orden) (Dec I)

Lovforslaget har til formål at skabe den fornødne hjemmel til 
fastsættelse af administrative regler om meddelelse af zone-
forbud for et større geografisk område end efter de gældende 
regler, f.eks. til en hel kommune, i forbindelse med overtræ-
delse af ordensbekendtgørelsens forbud mod etablering af 
lejre.

Ændring af politiloven m.v. (Forhøjelse af straffen for ulovlig 
sejlads med vandscootere) (Jan I)

Formålet med lovforslaget er at skærpe straffen for ulovlig 
sejlads med vandscootere, herunder i havneområder.

Ændring af retsplejeloven (Øget beskyttelse af vidner) (Jan I)

Formålet med lovforslaget er at forbedre beskyttelsen af vid-
ner til rocker- og banderelateret kriminalitet.

Ændring af straffeloven, retsplejeloven og medieansvarslo-
ven (Freds- og ærekrænkelser m.v.) (Jan II)

Formålet med lovforslaget er bl.a. at følge op på Straffelovrå-
dets betænkning nr. 1563/2017 om freds- og ærekrænkelser. 
Det forventes herudover, at lovforslaget skal indeholde en 
række initiativer med henblik på at styrke beskyttelsen af pri-
vatlivets fred. Den nærmere udformning af lovforslaget er 
under overvejelse. Lovforslaget er en opfølgning på rege-
ringsgrundlaget »For et friere, rigere og mere trygt Dan-
mark« fra november 2016.

Ændring af straffeloven (Forhøjelse af strafferammen for 
grov hvidvask m.v.) (Jan II)

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række æn-
dringer af straffeloven, der har til formål at styrke retshånd-
hævelsen i forhold til hvidvask, der i dag er kriminaliseret 
ved straffelovens § 290, herunder ved forhøjelse af straffe-
rammen for grov hvidvask. Lovforslaget indgår i opfølgnin-
gen på aftalen om en styrket indsats mod hvidvask m.v. i den 
finansielle sektor mellem regeringen (Venstre, Liberal Allian-
ce og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk 
Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti fra 
juni 2017.

Lovgivning om en reform af indsatsen mod ungdomskrimi-
nalitet (Feb I)

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en reform af ind-
satsen mod ungdomskriminalitet, som skal forankres i en 
samlet lovgivning, der skal gå på tværs af det sociale og straf-
feretlige system. Lovforslaget er en opfølgning på regerings-
grundlaget »For et friere, rigere og mere trygt Danmark« fra 
november 2016.

Ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) 
(Feb I)

Formålet med lovforslaget er at skærpe straffen for grov vold 
med omkring en tredjedel. Forslaget vil være en delvis ud-
møntning af regeringsgrundlaget »For et friere, rigere og 
mere trygt Danmark« fra november 2016, hvoraf det fremgår, 
at straffene for personfarlig kriminalitet skal skærpes.

Ændring af retsplejeloven (Revision af reglerne om registre-
ring og opbevaring af oplysninger om tele- og internettrafik 
(logning)) (Feb I)

Formålet med lovforslaget er dels at fastsætte regler om regi-
strering og opbevaring (logning) af internettrafik til brug for 
efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold, dels at 
tage højde for EU-Domstolens dom fra december 2016 i de 
forenede sager C-203/15 og C- 698/15, Tele2 og Watson m.fl.

Ændring af straffuldbyrdelsesloven og andre relevante love 
(Opfølgning på aftale om de fremtidige rammer for kriminal-
forsorgen m.v.) (Feb I)
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Lovforslaget har til formål at gennemføre de nødvendige lov-
givningsmæssige tiltag, som de forhandlinger, der skal være 
om kriminalforsorgen i efteråret 2017, måtte indebære. Her-
under skal lovforslaget muliggøre de initiativer, der vil blive 
iværksat på baggrund af den analyse af kriminalforsorgen, 
der er pågået.

Ændring af lov om våben og eksplosivstoffer (Implemente-
ring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af 
direktiv 91/477/EØF) (Feb I)

Formålet med lovforslaget er at foretage ændringer i våbenlo-
ven som følge af vedtagelsen af ændring af Europa-Parla-
mentets og Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og 
besiddelse af våben (våbendirektivet).

Ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Opfølgning 
på politiske forhandlinger om offentlighedsloven og revision 
af bestemmelse om postlister) (Feb II)

Lovforslaget er en opfølgning på rapporten fra Ekspertudval-
get til evaluering af postlisteforsøg fra juli 2017 og de politi-
ske forhandlinger om offentlighedsloven i forlængelse af eva-
lueringen af loven. Lovforslaget er endvidere en opfølgning 
på regeringsgrundlaget »For et friere, rigere og mere trygt 
Danmark« fra november 2016.

Ændring af retsplejeloven (Vidneudelukkelse af patentagen-
ter m.v.) (Feb II)

Lovforslaget har til formål at udvide retsplejelovens regler 
om vidneudelukkelse således, at de omfatter patentagenter. 
Lovforslaget forventes desuden at indeholde forskellige an-
dre ændringer af retsplejelovens regler om behandlingen af 
civile sager.

Ændring af lov om indsamling m.v. (Ændringer som følge af 
udviklingen på indsamlingsområdet) (Feb II)

Formålet med lovforslaget er at gennemføre ændringer af 
indsamlingsloven i lyset af den udvikling, der har fundet 
sted på indsamlingsområdet siden lovens ikrafttræden i 2014.

Ændring af retsplejeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. 
(Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i straffesagskæden og 
initiativer vedrørende forsvarsadvokater) (Mar II)

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række æn-
dringer af retsplejeloven og lov om fuldbyrdelse af straf, der 
har til formål at nedbringe sagsbehandlingstiden i straffesag-
skæden. Lovforslaget forventes desuden at indeholde æn-
dringer af retsplejelovens regler med henblik på at udmønte 
initiativer vedrørende forsvarsadvokater.

Redegørelser til Folketinget:
– Redegørelse om status over dansk politis situation i for-

hold til Europol (Okt II)

– Redegørelse om forvaltningens anvendelse af tvangsind-
greb og oplysninger uden for strafferetsplejen (Mar I)

KIRKEMINISTEREN

Lov om trossamfund uden for folkekirken (Okt I)

Lovforslaget har til formål at gennemføre en samlet lovregu-
lering for trossamfund uden for folkekirken. Lovforslaget lig-
ger i forlængelse af betænkning 1564/2017 om en samlet lov-
regulering om andre trossamfund end folkekirken.

Ændring af lov om valg til menighedsråd (Opfølgning på 
Udvalget om menighedsråds betænkning) (Jan I)

Udvalget om menighedsrådsvalg og fremtidig valgform har 
udarbejdet betænkning 1567/2017 om menighedsrådsvalg i 
fremtiden, som blev offentliggjort i maj 2017. På baggrund af 
den offentlige høring af betænkningen vil ministeren tage 
stilling til, om der skal arbejdes videre med udformning af et 
konkret lovforslag, som udmønter udvalgets forslag. Lovfor-
slaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget »For et friere, 
rigere og mere trygt Danmark« fra november 2016.

KULTURMINISTEREN

Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri (udlod-
ningsloven) (Okt I)

Lovforslaget har til formål at fastsætte en ny model for finan-
siering, niveau og fordeling af udlodningsmidler, dvs. over-
skuddet fra Danske Lotteri Spil A/S og udbyttet fra Det Dan-
ske Klasselotteri A/S samt det statslige udligningsbeløb til 
gavn for det frie foreningsliv. Lovforslaget er en opfølgning 
på regeringsgrundlaget »For et friere, rigere og mere trygt 
Danmark« fra november 2016 og aftalen om ændring af ud-
lodningsmodellen mellem regeringen (Venstre, Liberal Alli-
ance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, 
Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folke-
parti fra januar 2017.

Ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af byg-
ninger og bymiljøer (Ændrede retsvirkninger for visse frede-
de bygninger) (Okt I)

Lovforslaget har til formål at lette ejernes byrder og myndig-
hedernes administration i forhold til fredede bygninger, hvis 
arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier alene eller i 
overvejende grad findes i bygningens ydre og i bygningens 
hovedstruktur. Forslaget lægger således op til, at der for disse 
bygninger ikke skal søges om tilladelse til visse byggearbej-
der.

Ændring af lov om folkeoplysningsloven (Ny struktur for 
Folkeuniversitetet) (Nov I)
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Lovforslaget har til formål at skabe en ny og mere decentral 
organisering af Folkeuniversitetet for at understøtte Folke-
universitetets formålsbestemmelse på den bedst mulige må-
de.

Lov om gennemførelse af 2. protokol af 26. marts 1999 til 
UNESCO-konventionen om beskyttelse af kulturværdier i til-
fælde af væbnet konflikt (Nov II)

Lovforslaget har til formål at tilvejebringe nødvendig straf-
hjemmel for, at Danmark kan tiltræde UNESCO-konventio-
nens 2. protokol om beskyttelse af kulturværdier under væb-
net konflikt.

Ændring af lov om ophavsret (Ændring af blankmedieord-
ningen, gennemførelse af direktiv om syns- og læsehandicap-
pedes adgang til litterært materiale m.v.) (Dec I)

Lovforslaget har dels til formål at ændre den ophavsretlige 
blankmedieordning i lyset af den teknologiske udvikling og 
udviklingen i privatkopiering, dels til formål at gennemføre 
et direktiv om syns- og læsehandicappedes adgang til litte-
rært materiale.

MILJØ- OG FØDEVAREMINISTEREN

Lov om beskyttelse af havmiljøet i den eksklusive økonomi-
ske zone ved Grønland (Okt I)

Lovforslaget har til formål at sikre et opdateret retsgrundlag 
for beskyttelse af det grønlandske havmiljø uden for søterri-
toriet. Forslaget indeholder bl.a. bestemmelser vedrørende 
forebyggelse og begrænsning af forurening samt miljøbered-
skabet. Forslaget vil gennemføre internationale regler og af-
spejler den gældende kompetencedeling på råstofområdet 
som følge af Grønlands Selvstyres overtagelse af råstofområ-
det i 2010.

Ændring af lov om miljøbeskyttelse (Implementering af dele 
af udvindingsaffaldsdirektivet og MCP-direktivet) (Okt I)

Lovforslaget har til formål at implementere dele af udvin-
dingsaffaldsdirektivet og MCP-direktivet. Lovforslaget inde-
holder hjemler til at regulere visse anlæg, der håndterer ud-
vindingsaffald, og en bemyndigelse til at fastsætte regler om, 
at tilsynsmyndigheden skal indhente nærmere angivne op-
lysninger, herunder overvågningsresultater og driftsjourna-
ler, hos virksomheder, når enkeltpersoner beder om adgang 
til sådanne oplysninger.

Ændring af lov om naturbeskyttelse og lov om havstrategi 
(National liste med handelsforbud m.v. over for visse invasi-
ve arter og nyaffattelse af bilag 1 til lov om havstrategi) (Okt I)

Hovedformålet med lovforslaget er at indsætte en bemyndi-
gelse, der giver ministeren mulighed for at vedtage en natio-
nal liste over invasive arter, der anses for problematiske på 

nationalt plan, i henhold til forordningen om forebyggelse og 
håndtering af introduktion og spredning af invasive ikke-
hjemmehørende arter. Vedrørende havstrategiloven er formå-
let at implementere et kommissionsdirektiv fra 2017, som in-
debærer tekniske tilpasninger af bilag III i havstrategidirekti-
vet.

Ændring af lov om hunde (Undtagelse fra aflivning af visse 
ulovlige hunde i særlige tilfælde) (Okt I)

Formålet med lovforslaget er at give mulighed for i særlige 
tilfælde at træffe afgørelse om, at en hund af udenlandsk op-
rindelse, som er af en ulovlig race eller krydsning heraf, skal 
udføres fra Danmark i stedet for at lade hunden aflive, når 
hundens besidder uden kendskab til lovens forbudsordning 
har taget hunden med til Danmark.

Ændring af dyreværnsloven og lov om hold af dyr (Uddan-
nelseskrav og offentliggørelsesordning for kontrolresultater) 
(Okt II)

Med lovforslaget indsættes en bemyndigelse i dyreværnslo-
ven til at fastsætte krav om uddannelse vedrørende dyrevel-
færd til personer, som er ansvarlige for landbrugsmæssigt 
hold af dyr. Samtidig foreslås den gældende bemyndigelse i 
lov om hold af dyr begrænset til uddannelseskrav på dyre-
sundhedsområdet. Endvidere foreslås det, at der i dyreværn-
sloven indføres hjemmel til, at der kan fastsættes regler om 
offentliggørelse af kontrolresultater på grundlag af kontrollen 
med registreringspligtige virksomheder, herunder på hunde-
området.

Ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om vandforsyning 
(Opfølgning på den politiske aftale om Pesticidstrategi 2017-
2021) (Nov I)

Formålet med lovforslaget er at sikre en målrettet arealbe-
skyttelse omkring drikkevandsboringer således, at grund-
vandet beskyttes endnu bedre mod pesticider end i dag. Lov-
forslaget er en opfølgning på en del af aftalen om en Pesti-
cidstrategi 2017-2021 mellem regeringen (Venstre, Liberal Al-
liance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, 
Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folke-
parti fra april 2017.

Ændring af lov om vandforsyning (Vejledningspligt om drik-
kevandskvalitet over for forbrugere m.v.) (Nov I)

Lovforslaget vil indeholde en bemyndigelse for miljø- og fø-
devareministeren til at fastsætte regler for kommuner og ejere 
af vandforsyningsanlæg om vejledningspligt om drikke-
vandskvalitet over for forbrugere. Lovforslaget vil herudover 
præcisere kommunernes dispensationshjemmel vedrørende 
drikkevandskvalitetskrav, ligesom lovforslaget vil fastlægge 
en pligt for kommuner til at indsende kopi af visse afgørelser 
efter miljøbeskyttelsesloven til Miljø- og Fødevareministeriet 
med henblik på sikring af korrekt udbetaling af økologisk 
arealtilskud.
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Lov om udstykning og salg af statslige arealer med camping-
pladser (Nov I)

Lovforslaget har til formål at sikre, at de statslige arealer med 
campingpladser kan udstykkes med henblik på salg, herun-
der også campingpladser, der er beliggende i områder med 
fredskovspligt og/eller klitfredning/strandbeskyttelse, hvor 
der i dag er forbud mod udstykning. Lovforslaget er en op-
følgning på regeringsgrundlaget »For et friere, rigere og mere 
trygt Danmark« fra november 2016.

Ændring af lov om jagt- og vildtforvaltning og lov om naturbe-
skyttelse (Mulighed for fastlæggelse af nærmere regler for fod-
ring af vildt, jagtmåder og ændring af regler om jagtprøver 
og harmonisering af regler om boliger og erhverv i landzo-
nen og skovbyggelinjen) (Nov I)

Formålet med lovforslaget er at indføre hjemmel til at fast-
sætte regler om fodring af vildt og om jagtmåder samt at give 
mulighed for at gennemføre lokale tidsbegrænsede initiativer 
i forbindelse med jagt- og vildtforvaltningen med henblik på 
forskningsmæssig afprøvning af nye metoder, der kan bidra-
ge til en mere effektiv vildtforvaltning. Forslaget vil desuden 
give mulighed for at fastsætte nærmere regler om jagt med 
rovfugle og forsøg med buejagt på større hjortevildt. Endelig 
indeholder lovforslaget en ændring af naturbeskyttelseslo-
ven, således at reglerne om opførelse af bebyggelse og lignen-
de i landzone inden for skovbyggelinjen tilpasses til planlo-
vens landzoneregler for så vidt angår udvidelse af helårsboli-
ger og tilbygning til virksomheder i overflødige bygninger.

Ændring af lov om kystbeskyttelse (Formålet med kystbe-
skyttelse) (Nov I)

Formålet med lovforslaget er at præcisere beskrivelsen af for-
målet med loven på en række områder, så det bliver mere frit 
for den enkelte grundejer at etablere kystbeskyttelse. Lovfor-
slaget er en opfølgning på aftalen mellem regeringen og KL 
om kommunernes økonomi for 2018.

Ændring af lov om miljøbeskyttelse (Indfasning af kvælstof 
til akvakulturerhvervet) (Feb II)

Formålet med lovforslaget er at skabe grundlag for vækst i 
akvakulturerhvervet. Med lovforslaget indsættes hjemmel til 
at fastsætte nærmere regler for et administrationsgrundlag 
for tildeling af en kvælstofkvote på i alt 423 tons kvælstof til 
akvakultursektoren. Tildelingen skal ske over en 4-årig perio-
de fra 2018. Lovforslaget udmønter en del af aftalen om 
dansk akvakultur i vækst mellem den daværende regering 
(Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti fra juli 2016.

Ændring af lov om kystbeskyttelse m.v. (Forenkling af kom-
munernes sagsbehandling for helhedsløsninger for kystbeskyt-
telse) (Feb II)

Formålet med lovforslaget er at sikre en mere effektiv sagsbe-
handling i forbindelse med etablering af helhedsløsninger på 
kystbeskyttelsesområdet. Det foreslås bl.a., at kommunerne 
skal være »One stop shop« for disse sager samt for sager om 
individuelle grundejeres ansøgning om kystbeskyttelse. Lov-
forslaget følger op på regeringens aftale med KL om kommu-
nernes økonomi for 2018.

Ændring af lov om landbrugets anvendelse af gødning og om 
plantedække (Målrettet regulering) (Feb II)

Lovforslaget har til formål at fortsætte indsatsen med at er-
statte den hidtidige generelle regulering af landbrugets næ-
ringsstofpåvirkning med indsatser, som er målrettet de lokale 
behov. Lovændringen skal bidrage til Danmarks opfyldelse 
af nitratdirektivet og vandrammedirektivet og er en opfølg-
ning på aftalen om fødevare- og landbrugspakken mellem 
den daværende regering (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal 
Alliance og Det Konservative Folkeparti fra december 2015.

Ændring af lov om naturbeskyttelse (Fritagelse af visse rekla-
mer fra forbud mod opsætning af reklamer i det åbne land) 
(Feb II)

Lovforslaget har til formål at gennemføre lempelser af regler-
ne om skiltning i det åbne land. Lovforslaget er en opfølg-
ning på aftalen om Danmark i bedre balance – bedre rammer 
for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet mellem 
den daværende regering (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk 
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra juni 2016.

MINISTEREN FOR FISKERI OG LIGESTILLING

Ændring af fiskeriloven (Oplysning om ejerkredsen ad den sid-
ste tredjedel i erhvervsfiskerselskaber) (Okt I)

Lovforslaget har til formål at gennemføre et forslag fra beret-
ningen om en Vækst- og Udviklingspakke for dansk fiskeri 
fra december 2016, der indebærer, at fiskekvoter ikke koncen-
treres på få hænder ved at stille krav om oplysning om ejer-
kredsen for den sidste tredjedel af et erhvervsfiskerselskab.

Ændring af fiskeriloven (Gennemførelse af dele af 
»Fiskeripakken«) (Feb II)

Lovforslaget har til formål at gennemføre forslag fra beret-
ningen fra Miljø- og Fødevareudvalget om en Vækst- og Ud-
viklingspakke for dansk fiskeri fra december 2016, der bl.a. 
bidrager til en udvikling af små kystfiskersamfund ved at af-
sætte en marginal kvoteandel til såkaldte »foreningsfartøjer«. 
Endvidere indeholder forslaget en modernisering af bestem-
melsen om Bierhvervsfiskernævnets sammensætning.

Redegørelse til Folketinget:
– Redegørelse og perspektiv- og handlingsplan for ligestil-

ling 2018 (Feb II)
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MINISTEREN FOR NORDISK SAMARBEJDE

Redegørelse til Folketinget:
– Redegørelse om udvalgte internationale organisationer 

(Det nordiske samarbejde, OSCE, Østersørådet og Europa-
rådet) (Mar I) – sammen med udenrigsministeren

MINISTEREN FOR OFFENTLIG INNOVATION

Lov om tilgængelighed af offentlige myndigheders webste-
der og mobilapplikationer (Jan I)

Formålet med lovforslaget er at implementere webtilgænge-
lighedsdirektivet. Lovforslaget skal sikre, at offentlige myn-
digheders websteder og mobilapplikationer gøres mere til-
gængelige for brugere, navnlig personer med handicap. Der 
stilles derfor krav om, at de offentlige myndigheder skal op-
fylde visse tilgængelighedskrav, som fastsættes på europæisk 
plan.

Ændring af lov om offentlige betalinger m.v. (Elektronisk fak-
turering i forbindelse med offentlige udbud) (Jan I)

Formålet med lovforslaget er at implementere e-fakturerings-
direktivet og dermed imødekomme udviklingen af et mere 
digitalt EU. Lovforslaget indfører krav om, at offentlige myn-
digheder skal kunne modtage og behandle elektroniske fak-
turaer, som er i overensstemmelse med den europæiske stan-
dard. Samtidig sikres mulighed for anvendelse af den euro-
pæiske standard i forbindelse med anden elektronisk beta-
lingsforvaltning i nationalt regi.

Lov om udstedelse af og klage over NemID (Feb II)

Formålet med lovforslaget er at sikre en klar lovgivnings-
mæssig ramme for ansvar og rettigheder i forhold til NemID, 
bl.a. ved at fastsætte regler for udstedelse af NemID, betin-
gelser for, at borgeren kan få NemID, klagemuligheder m.v.

Lovgivning vedrørende offentlig adgang til erhvervsvirk-
somhed (Mar II)

Den offentlige sektor skal ikke bevæge sig ind på private 
markeder og udføre opgaver, der ligger langt udover det of-
fentliges kerneområde, og når det offentlige er i konkurrence 
med det private, skal det ske på fair og lige vilkår. Formålet 
med lovforslaget er på den baggrund at indskrænke statslige 
aktiviteter, der er i konkurrence med private aktører ved at 
fjerne konkrete lovhjemler, der giver adgang til offentlig er-
hvervsvirksomhed. Lovforslaget er en opfølgning på regerin-
gens udspil om fair og lige konkurrence fra september 2017 
og regeringsgrundlaget »For et friere, rigere og mere trygt 
Danmark« fra november 2016. Forslaget skal endvidere ses i 
sammenhæng med lovforslag under hhv. erhvervsministeren 
og økonomi- og indenrigsministeren.

SKATTEMINISTEREN

Ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsaf-
giftsloven (Ændring af registreringsafgiften, ændring af fra-
drag for sikkerhedsudstyr, forhøjelse af tærskelværdi og til-
læg for energieffektivitet, stramning af regler om leasing m.v. 
af køretøjer, forhøjelse af reparationsgrænsen og forhøjelse og 
øget differentiering af brændstofforbrugsafgift m.v.) (Okt I)

Formålet med lovforslaget er at udmønte aftalen om omlæg-
ning af bilafgifterne mellem regeringen (Venstre, Liberal Alli-
ance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti fra 
september 2017.

Skattekontrollov (Okt I)

Formålet med lovforslaget er som en del af Retssikkerheds-
pakke III at gennemføre en gennemgribende revision og mo-
dernisering af skattekontrolloven med henblik på at sikre ef-
fektive, klare og tidssvarende kontrolhjemler samt mere hen-
sigtsmæssig struktur.

Skatteindberetningslov (Okt I)

Formålet med lovforslaget er – som en del af arbejdet med 
modernisering af skattekontrolloven – at overflytte og samle 
bestemmelser om indberetning af oplysninger fra tredjemand 
fra den nugældende skattekontrollov til en ny skatteindberet-
ningslov.

Ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, 
skattekontrolloven og forskellige andre love (Konsekvensæn-
dringer som følge af skattekontrollov og skatteindberetnings-
lov, gennemførelse af ændringsdirektiv om skattemyndighe-
dernes adgang til oplysninger indberettet efter hvidvaskre-
gulering m.v.) (Okt I)

Formålet med lovforslaget er at gennemføre de ændringer, 
som fremsættelsen af lovforslaget til skattekontrollov og lov-
forslaget til skatteindberetningslov nødvendiggør. Derud-
over har lovforslaget til formål at implementere Rådets direk-
tiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår 
skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet ef-
ter hvidvaskreguleringen.

Ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og op-
krævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding, lov om frem-
skyndet tilbagebetaling af visse afgifter og fusionsskatteloven 
(Lempelse af beskatningen af kulbrintevirksomhed for visse 
investeringer og afskaffelse af forskudsmomsordningen m.v.) 
(Okt I)

Formålet med lovforslaget er at styrke investeringsvilkårene 
ved produktion af olie og gas i Nordsøen gennem en lempel-
se af beskatningen af kulbrintevirksomhed for investeringer i 
perioden 2017-2025 kombineret med en tilbagebetalingsord-
ning ved høje oliepriser og en afskaffelse af forskudsmoms-
ordningen. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om ud-
vikling af Nordsøen mellem regeringen (Venstre, Liberal Alli-
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ance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, 
Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folke-
parti fra marts 2017.

Ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgifts-
loven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om vægtafgift af 
motorkøretøjer m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas 
m.v. (Krav om sovepladser i campingbiler, afgiftsgrundlag 
for veterankøretøjer, brug af prøveskilte og prøvemærker, fast-
sættelse af lovregler om registrering og afgiftsfritagelse for visse 
køretøjer, kørsel i uregistrerede køretøjer m.v. som led i offentligt 
hverv, adgang for forsvaret til at registrere og afmelde egne kø-
retøjer og nedsættelse af afgiftssats for gas til motorbrændstof 
m.v.) (Okt I)

Formålet med lovforslaget er at sikre, at reglerne på motor-
området er tidssvarende. Formålet med lovforslaget er endvi-
dere at udvide anvendelsesområdet for brug af prøveskilte 
og prøvemærker. Lovforslaget rummer således en række ini-
tiativer, som alle har det til fælles, at der er tale om fjernelse af 
uhensigtsmæssigheder og barrierer eller om regelforenkling. 
Herudover foreslås en række regler fastsat på bekendtgørel-
sesniveau, flyttet til lovniveau, henset til den særlige regel i 
Grundlovens § 43, hvorefter skatter skal fastsættes ved lov.

Ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre 
love (Målretning af aldersopsparing og regulering af fejlagtige 
pensionsindbetalinger) (Okt I)

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en målretning af 
aldersopsparingen, at forhøje pensionsudbetalingsalderen 
med to år og at forlænge udbetalingsperioden for ratepension 
med fem år. Denne del af lovforslaget er en opfølgning på af-
talen om flere år på arbejdsmarkedet mellem regeringen 
(Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og 
Dansk Folkeparti fra juni 2017. Endvidere er formålet med 
lovforslaget at smidiggøre muligheden for at korrigere for 
indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede pensionsordnin-
ger, når indbetalingerne viser sig at indeholde fejl.

Ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love 
(Begrænsning af SKAT’s mulighed for at tilbagekalde binden-
de svar ved værdiansættelse af aktiver og ensretning af vær-
netingsregler ved indbringelse af skattesager, udvidelse af skat-
tefriheden for statslige godtgørelser til asbestofre m.fl., m.v.) 
(Okt I)

Formålet med lovforslaget er som en del af Retssikkerheds-
pakke III at ophæve SKAT’s mulighed for i visse tilfælde at 
tilbagekalde bindende svar om værdiansættelse af aktiver for 
dermed at styrke forudsigeligheden og klarheden for borgere 
og virksomheder. Derudover foreslås en ensretning af regler-
ne for værneting ved borgeres indbringelse af afgørelser for 
domstolene truffet af en administrativ klageinstans på Skatte-
ministeriets område. Endelig foreslås en udvidelse af skatte-
friheden for statslige godtgørelser til asbestofre og til deres 
efterladte, hvis asbestofrene selv er afgået ved døden under 
en offentlig myndigheds behandling af sagen.

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mel-
lem Danmark og Azerbaijan (Okt I)

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en dobbeltbe-
skatningsoverenskomst mellem Danmark og Azerbaijan, der 
har som hovedformål at ophæve international dobbeltbeskat-
ning i forholdet mellem de to lande. Dermed forbedres de 
skattemæssige betingelser for aftalelandenes selskaber og 
personer ved grænseoverskridende investering, etablering og 
arbejde.

Ændring af lov for Grønland om visse spil (Bevarelse af mo-
nopolet for udbuddet af spil på heste- og hundevæddeløb og 
onlinebingo) (Nov I)

Formålet med forslaget er at bevare monopolet på udbud af 
onlinebingo samt heste- og hundevæddeløb i Grønland, ind-
til det grønlandske selvstyre har haft mulighed for at tage 
stilling til, om selvstyret ønsker de nævnte spil liberaliseret.

Ændring af ligningsloven (Udvidelse af fradragsretten for er-
hvervsmæssige lønudgifter m.v.) (Nov I)

Formålet med lovforslaget er at udvide fradragsretten for 
virksomhedernes lønudgifter m.v. i forbindelse med etable-
ring, indskrænkning eller udvidelse af virksomheden m.v. 
Udvidelsen af fradragsretten foreslås på baggrund af to prin-
cipielle domme fra Højesteret, hvor det er fastslået, at virk-
somhederne ikke har hjemmel til at fradrage lønudgifter ved 
etablering af ny virksomhed eller udvidelse af eksisterende 
virksomhed. For i videst muligt omfang at sikre en ensartet 
skattemæssig behandling, foreslås det, at loven har virkning 
fra og med indkomståret 2012.

Ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven 
(Skattefritagelse af teatre og daginstitutioner m.v. samt erklæ-
ringsordning for visse foreninger og fonde) (Nov I)

Formålet med lovforslaget er at fritage teatre og daginstituti-
oner, der er organiseret som selvejende institutioner for skat-
tepligt af indkomst, der hidrører fra teatervirksomheden og 
daginstitutionsvirksomheden. Endvidere foreslås en lempel-
se af selvangivelsespligten for visse foreninger og fonde.

Lov om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster gen-
nem den Multilaterale Konvention (Jan II)

Formålet med lovforslaget er at opnå tilslutning til, at Dan-
mark kan ratificere den Multilaterale Konvention, som giver 
mulighed for at ændre indgåede dobbeltbeskatningsoverens-
komster for at tilvejebringe en hurtig implementering af de 
BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) minimumsstandar-
der, der er udarbejdet i OECD-regi.

Ændring af lov om afgift af vejbenyttelse (Ændring af satser 
og øget differentiering heraf ud fra emissionsnormer, tilpas-
ning af reglerne om kombineret transport til EU-retten og for-
enkling af udligningsafgift for påhængskøretøjer) (Feb I)
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Formålet med forslaget er at gennemføre satsstigninger og 
øget differentiering af satserne på baggrund af lastbilers mil-
jømæssige egenskaber. De foreslåede ændringer bunder i en 
mellemstatslig aftale, som samtidig ratificeres. Lovforslaget 
er en opfølgning på aftalen om retssikkerhedspakke II mel-
lem den daværende regering (Venstre), Socialdemokratiet, 
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre og 
Det Konservative Folkeparti fra maj 2016. Herudover inde-
holder lovforslaget en ændring af vægtafgiftsloven vedrøren-
de reglerne om kombineret transport og udligningsafgift for 
påhængskøretøjer. Ændringen af reglerne om kombineret 
transport i vægtafgiftsloven følger af et krav fra EU-Kommis-
sionen.

Ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love (EU-
retlig tilpasning af reglerne vedrørende beskatning af foreninger, 
udenlandske pensionsfondes investeringer i fast ejendom og 
tynd kapitalisering, justering af reglerne om fast driftssted ved 
investering via transparente enheder, konsekvensændringer 
som følge af nye regler for beskatning ved tilbagesalg af inve-
steringsbeviser til det udstedende institut og justering af 
værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter) (Feb II)

Formålet med lovforslaget er først og fremmest at sikre, at 
lovgivningen er i overensstemmelse med EU-retten, herun-
der at der sker en ensartet beskatning af udenlandske og dan-
ske foreninger. Det foreslås at lempe beskatningen af uden-
landske pensionsfondes investeringer i fast ejendom, ligesom 
der som opfølgning på en konkret EU-dom foreslås en min-
dre lempelse i relation til reglerne om tynd kapitalisering. 
Lovforslaget har endvidere til formål at sikre, at udenlandske 
investorer ikke bliver skattepligtige til Danmark på grund af 
reglerne om fast driftssted. Endeligt indeholder lovforslaget 
en række øvrige tilpasninger og præciseringer af udbyttebe-
skatningen.

Ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (For-
enkling af inddrivelseslovgivningen) (Feb II)

Formålet med lovforslaget er at forenkle inddrivelseslovgiv-
ningen med henblik på at understøtte de næste faser af det 
nye it-system for inddrivelse. Lovforslaget indeholder blandt 
andet ændringer i forhold til forældelsesregler og tiltag, der 
skal smidiggøre tilslutningen af fordringshaverne til det nye 
it-system.

Ændring af kildeskatteloven, selskabsskatteloven og skatte-
kontrolloven (Ny indeholdelsesmodel for kildeskat på aktie-
udbytter) (Feb II)

Formålet med lovforslaget er at modvirke svindel med be-
skatning af udbytter gennem indførelse af en ny model for 
beskatning og indeholdelse ved udbetaling af udbytte til 
udenlandske aktionærer.

Ændring af aktieavancebeskatningsloven, boafgiftsloven, 
dødsboskatteloven, fondsbeskatningsloven og selskabsskat-
teloven (Succession til erhvervsdrivende fonde) (Feb II)

Formålet med lovforslaget er at give mulighed for at overdra-
ge aktier med succession til en erhvervsdrivende fond med 
det formål, at fonden skal drive erhvervsvirksomheden vide-
re. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om mindsket 
grænsehandel, BoligJob-ordning og konkrete initiativer til 
øget vækst og beskæftigelse – delaftale om Vækstplan DK 
mellem den daværende regering (Socialdemokratiet, Det Ra-
dikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Fol-
keparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra 
april 2013.

Ændring af kildeskatteloven (Modernisering af reglerne for 
indtræden af fuld skattepligt) (Feb II)

Formålet med lovforslaget er at modernisere reglerne for ind-
træden af fuld skattepligt for personer med bopæl i udlandet, 
der råder over en bolig i Danmark således, at der gennem 
enklere og mere objektive regler skabes øget forudsigelighed 
om de skattemæssige konsekvenser ved at arbejde under op-
hold i Danmark.

Ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. 
og lov om Udbetaling Danmark (Genoptagelse af sager med 
mulige fejl i restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse, en-
delig afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft m.v.)
(Feb II)

Formålet med lovforslaget er at forenkle SKAT’s opgave med 
at rydde op efter suspenderingen af inddrivelsessystemerne 
EFI/DMI. Der foreslås dels regler om forenkling af SKAT’s 
genoptagelse af sager fra EFI/DMI´s driftsperiode, dels reg-
ler om en ekstraordinær afskrivning af gældsposter. Lovfor-
slaget er en opfølgning på aftalen om styrkelse af den offent-
lige gældsinddrivelse mellem alle Folketingets partier fra juni 
2017.

Ejendomsskatteloven (Feb II)

Formålet med lovforslaget er at erstatte den gældende ejen-
domsværdiskattelov og ejendomsskattelov fra 2021 med en 
ny ejendomsskattelov og at gennemføre en række initiativer, 
der skal sikre tryghed for boligejerne, bl.a. en rabatordning 
for nuværende boligejere, en moderniseret stigningsbegræns-
ning for erhvervsejendomme og en permanent indefrys-
ningsordning for ejerboliger for stigninger i ejendomsværdi-
skatten og grundskylden. Lovforslaget er en opfølgning på 
regeringsgrundlaget »For et friere, rigere og mere trygt Dan-
mark« fra november 2016 og aftalen om tryghed om boligbe-
skatningen mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og 
Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti og Det Radikale Venstre fra maj 2017.

Ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, skatteforvalt-
ningsloven og forskellige andre love (Opkrævning af grund-
skyld og dækningsafgift, afregning af grundskyld og dæk-
ningsafgift til kommunerne og konsekvensændringer som 
følge af ophævelse af ejendomsværdiskatteloven og lov om 
kommunal ejendomsskat m.v.) (Feb II)
20 Redegørelse nr. R 1 (3/10 2017) (Skriftlig del) 



Formålet med lovforslaget er at forenkle opkrævningen af 
boligejernes ejendomsskat fra 2021, så opkrævningen overgår 
fra kommunerne til SKAT. Formålet med lovforslaget er end-
videre at gennemføre en række konsekvensændringer som 
følge af den nye ejendomsskattelov. Lovforslaget er en op-
følgning på regeringsgrundlaget »For et friere, rigere og mere 
trygt Danmark« fra november 2016 og aftalen om tryghed om 
boligbeskatningen mellem regeringen (Venstre, Liberal Alli-
ance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, 
Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre fra maj 2017.

Ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendoms-
værdiskatteloven og lov om kommunal ejendomsskat (Indfø-
relse af en indefrysningsordning for 2018- 2020 og et forsigtig-
hedsprincip) (Feb II)

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en midlertidig 
indefrysningsordning for ejerboliger for stigninger i grund-
skyld af ejerboliger for perioden 2018-2020. Endvidere inde-
holder forslaget et forsigtighedsprincip, hvorefter grundlaget 
for ejendomsværdiskatten og grundskylden er 80 pct. af vur-
deringerne. Lovforslaget er en opfølgning på regerings-
grundlaget »For et friere, rigere og mere trygt Danmark« fra 
november 2016 og aftalen om tryghed om boligbeskatningen 
mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og 
Det Radikale Venstre fra maj 2017.

STATSMINISTEREN

Redegørelse til Folketinget:
– Redegørelse om rigsfællesskabet 2018 (Apr I)

SUNDHEDSMINISTEREN

Lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis (Okt I)

Lovforslaget har til formål at skabe en forsvarlig ramme for 
brugen af medicinsk cannabis i sundhedsvæsenet, så patien-
ter med bestemte behandlingsindikationer kan behandles 
med medicinsk cannabis ordineret af en læge. Der vil blive 
udarbejdet retningslinjer, som kan understøtte lægernes be-
handling. Det vil altid være den ordinerende læge, der med 
inddragelse af patienten beslutter, hvornår medicinsk canna-
bis skal anvendes i behandlingen.

Ændring af sundhedsloven (Bedre lægedækning ved udvidelse 
af perioden for regioners drift af alment medicinske klinikker 
og forenklet overdragelse af ydernumre mellem læger samt 
ændret opkrævning af gebyr for regionale sygehusenheder m.v.) 
(Okt I)

Lovforslaget har til formål at forlænge den periode, hvor re-
gionerne selv kan drive almen praksis-klinikker fra i dag op 
til fire år til fremadrettet op til seks år. Forslaget etablerer 
endvidere hjemmelsgrundlaget for, at alment praktiserende 
læger, der ønsker at eje flere ydernumre, kan købe disse di-

rekte fra andre praktiserende læger og ikke som i dag, hvor 
salg af flere ydernumre skal foregå via regionen. Endelig har 
det vist sig nødvendigt at ændre modellen for opkrævning af 
gebyr hos offentlige sygehuse i forbindelse med Styrelsen for 
Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn, der blev indført ved 
lov i juni 2016. Med lovforslaget gøres det samlet set muligt 
at opkræve de gebyrer for registreringen af regionale syge-
husenheder, der er aftalt ved den politiske aftale forud for lo-
vens vedtagelse, til finansiering af styrelsens tilsyn, direkte 
hos den enkelte region.

Ændring af apotekerloven og lægemiddelloven og lov om 
medicinsk udstyr (Fremstilling, indførelse, forhandling og ud-
levering af lægemidler til redningsberedskab m.v. og delegation 
af kompetence vedrørende medicinsk udstyr) (Okt I)

Formålet med lovforslaget er at styrke forsyningen af sikre 
lægemidler til brug for forsvars- og beredskabsinstitutioner 
samt ved akut sygdom, ulykker eller nødssituationer til havs. 
Lovforslaget vil endvidere etablere hjemmel til, at Lægemid-
delstyrelsen udpeger bemyndigede organer og udfører god-
kendelses-, tilsyns- og kontrolforanstaltninger efter loven el-
ler EU-retlige regler om medicinsk udstyr.

Ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med 
behandling, diagnostik, forskning m.v. og sundhedsloven 
(Ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring 
af reglerne for kastration) (Okt I)

Lovforslaget har til hovedformål at ophæve forbuddet mod 
dobbeltdonation, således at en kvinde fremover, hvor der er 
sundhedsfaglig indikation for behandlingen, med hjælp fra 
en sundhedsperson kan få behandling med henblik på at bli-
ve gravid ved brug af både et donoræg og donorsæd. Der 
foreslås ligeledes fastsat krav om, at enten den donerede sæd 
eller det donerede æg skal være doneret i ikke-anonym form 
således, at der fortsat er mulighed for barnet for at få et del-
vist kendskab til sit genetiske ophav. Herudover foreslås det, 
at Sundhedsstyrelsen som hovedregel ikke skal give tilladel-
se til kastration som led i kønsskifte.

Ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for 
sundhedsvæsenet (Udvidelse af patienterstatningsordningen, 
fredning af udbetalte erstatninger m.v.) (Nov I)

Det foreslås at udvide patienterstatningsordningens dæk-
ningsområde, så den kommer til at omfatte alle skader påført 
af sundhedspersoner, der i henhold til særlig lovgivning er 
autoriseret til at varetage sundhedsfaglige opgaver, og perso-
ner, der handler på disses ansvar. Herudover foreslås det bl.a. 
at lade psykiske lægemiddelskader omfatte af dækningsom-
rådet således, at lægemiddelskader, ligesom behandlingsska-
der, både omfatter fysiske og psykiske skader. Det foreslås 
endvidere at frede tilkendte patienterstatninger, som hverken 
patienten eller den erstatningspligtige har indbragt for Anke-
nævnet for Patienterstatningen. Det foreslås også at frede er-
statninger, som den erstatningspligtige indbringer for Anke-
nævnet for Patienterstatningen. Hvis patienten selv anker er-
statningen, vil det påklagede erstatningsbeløb ikke være fre-
det.
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Ændring af sundhedsloven (Øget selvbestemmelse for pa-
tienter i forhold til fravalg af behandling, herunder oprettelse 
af en behandlingstestamenteordning) (Nov I)

Lovforslaget etablerer grundlaget for øget selvbestemmelse 
for patienter i forhold til fravalg af behandling, herunder livs-
forlængende behandling. Lovforslaget er en delvis opfølg-
ning på aftalen om palliativ sedering og øget selvbestemmel-
se for patienter i forhold til fravalg af behandling (behand-
lingstestamenter m.v.) mellem alle Folketingets partier fra 
september 2017.

Lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (Nov II)

Lovforslaget fremsættes dels med det formål at implementere 
relevante dele af Rådets strålebeskyttelsesdirektiv fra decem-
ber 2013, dels med henblik på at etablere harmoniserede og 
tidssvarende danske bestemmelser, der modsvarer den tek-
nologiske og videnskabelige udvikling, herunder ny viden 
om ioniserende strålings virkning på mennesker, dyr og mil-
jø.

Ændring af sundhedsloven (Oprettelse af Nationalt Genom 
Center m.v.) (Nov II)

Lovforslaget har primært til formål at oprette Nationalt
Genom Center som ny organisation under Sundheds- og Æl-
dreministeriet. Nationalt Genom Center skal løse en række 
opgaver som led i den nationale strategi for Personlig Medi-
cin, bl.a. opbygningen af en sammenhængende teknologisk 
infrastruktur vedrørende genomsekventering.

Lov om tatoveringer (Dec I)

Med lovforslaget etableres en obligatorisk registrerings- og 
tilsynsordning for tatoveringssteder, hvor tatoveringssteder 
har pligt til at lade sig registrere hos Sikkerhedsstyrelsen og 
efterfølgende skal leve op til en række fastsatte krav, herun-
der krav til dokumentation vedrørende anvendte tatove-
ringsfarver, hygiejne og forbrugerinformation. Med lovfor-
slaget lægges desuden op til at fastholde det nuværende for-
bud mod at tatovere personer under 18 år og forbuddet mod 
at tatovere i hovedet, på hals og på hænder.

Ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundheds-
videnskabelige forskningsprojekter og lov om kliniske forsøg 
med lægemidler (Habilitetskrav, inspektioner og deling af data) 
(Jan II)

Lovforslaget har til formål at indføre habilitetskrav i komi-
téloven og lov om kliniske forsøg med lægemidler i forbin-
delse med behandling af ansøgninger om og gennemførelse 
af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og kliniske 
lægemiddelforsøg. Der foreslås desuden fastsat nærmere reg-
ler om brug af data fra afdøde personer, der har været inklu-
deret i et konkret forskningsprojekt eller forsøg.

Ændring af sundhedsloven (Højnelse af sikkerhedsniveauet 
for net- og informationssystemer inden for sundhedsområ-
det) (Feb I)

Lovforslaget har til formål at implementere net- og informati-
onssikkerhedsdirektivet (NIS- direktivet), som skal være im-
plementeret i dansk ret senest den 9. maj 2018, for så vidt an-
går net- og informationssystemer i sundhedssektoren. Der vil 
med lovforslaget bl.a. blive etableret hjemmel til, at Sund-
hedsdatastyrelsen kan fastsatte regler om passende sikker-
hedsforanstaltninger for operatører af væsentlige tjenester in-
den for den digitale infrastruktur og udbydere af digitale tje-
nester, med henblik på at sikre et højt sikkerhedsniveau i 
sundhedssektoren.

Ændring af autorisationsloven (Udvidelse af specialtandlæ-
gers virksomhedsområde m.v.) (Feb I)

Lovforslaget har til formål at udvide specialtandlægers 
(tand-, mund- og kæbekirurgers) virksomhedsområde, så de 
får adgang til at udføre visse indgreb med gennembrud af 
hud, uden at skulle fungere som medhjælp for en læge.

TRANSPORT-, BYGNINGS- OG BOLIGMINISTEREN

Ændring af lov om trafikselskaber (Implementering af takst-
reformer i Øst- og Vest-danmark samt mulighed for overdra-
gelse af trafikkøberansvar m.v.) (Okt I)

Lovforslaget indeholder ændringer og præciseringer af tra-
fikselskabsloven, der er foranlediget af ikrafttrædelsen af 
takstreformen Takst Sjælland af 15. januar 2017 og den fore-
stående Takst Vest-reform. Derudover har lovforslaget til for-
mål at tilvejebringe hjemmel til, at transport-, bygnings- og 
boligministeren kan indgå aftale om at overdrage statens an-
svar for trafikkøb for bestemte jernbanestrækninger til regio-
nen.

Ændring af færdselsloven (Ændring af sanktioner for foreta-
gelse af ulovlige, konstruktive ændringer i motordrevne køre-
tøjers emissionsbegrænsende udstyr) (Okt I)

Lovforslaget har til formål at indføre hårdere sanktioner i 
form af en væsentlig forhøjelse af bøderne for foretagelse af 
ulovlige konstruktive ændringer i køretøjers tekniske indret-
ning, som har betydning for køretøjets emissioner. Med lov-
forslaget foreslås det endvidere at udvide førerens ansvar for 
benyttede motordrevne køretøjer således, at føreren fremover 
skal være opmærksom på, om køretøjet er i lovlig stand for så 
vidt angår køretøjets forureningsbegrænsende udstyr. Ligele-
des udvides politiets mulighed for at tilbageholde køretøjer, 
hvor der konstateres manipulation med forureningsbegræn-
sende udstyr.

Taxilov (Okt I)

Formålet med lovforslaget er at modernisere taxiloven. Lov-
forslaget er en opfølgning på aftalen om modernisering af ta-
xiloven mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det 
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Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folke-
parti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti fra fe-
bruar 2017.

Ændring af lov om leje (Friplejeboliger i lejede lokaler) (Okt I)

Efter gældende regler er lejeforholdet mellem ejendommens 
ejer og friplejeboligleverandøren – når friplejeboliger etable-
res i lejede lokaler – omfattet af boliglejelovgivningen. Med 
lovforslaget ændres dette, sådan at lejeforholdet mellem de 
nævnte parter fremover vil være omfattet af erhvervslejelo-
ven.

Ændring af jernbaneloven (Certificering af virksomheder, der 
udfører opgaver for andre end jernbanevirksomheder og in-
frastrukturforvaltere) (Okt I)

Med lovændringen vil der blive skabt en klar hjemmel for en-
treprenørvirksomheder til at udføre kørsel på jernbanen på 
eget ansvar, herunder også med henblik på at løse opgaver 
for andre end infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomhe-
der, eksempelvis vedligehold af broer eller pleje af grønne 
arealer langs banen. Lovforslaget vil lette entreprenørvirk-
somheders adgang til jernbanemarkedet og udvide deres for-
retningsmuligheder.

Ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger 
(Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold) (Okt I)

Med lovforslaget lægges op til at sidestille digital kommuni-
kation med breve, hvor der er krav om skriftlighed i den pri-
vate og den almene lejelovgivning. Der foreslås dog særlige 
regler om kommunikation for henholdsvis betalingspåkrav 
og opsigelse. Desuden foreslås bedre muligheder for at gen-
nemføre ind- og fraflytningssyn og tilbudspligt digitalt.

Lov om infrastruktur for alternative drivmidler (Okt I)

Formålet med lovforslaget er at give transport-, bygnings- og 
boligministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om gen-
nemførelse eller anvendelse af internationale konventioner 
og EU- regler om forhold vedrørende infrastruktur til trans-
mission af alternative drivmidler. Med lovforslaget gives 
konkret mulighed for at implementere Europaparlamentets 
og Rådets direktiv 2014/94/EU fra oktober 2014 om etable-
ring af infrastruktur for alternative brændstoffer, hvor der 
bl.a. fastsættes en række krav og tekniske specifikationer til 
infrastruktur for alternative drivmidler.

Ændring af færdselsloven (Bemyndigelse til at fastsætte regler 
om små motoriserede køretøjer) (Okt I)

Med lovforslaget foreslås det at tilpasse færdselsloven til nye 
typer af små motoriserede køretøjer, f.eks. segboards, unicy-
cles m.v. Formålet er at skabe mulighed for flere transport-
midler og mere fleksibilitet i forhold til borgernes transport-
behov. Der gives med lovforslaget bemyndigelse til, at mini-
steren kan fastsætte regler om forsøgsordninger med nye ty-
per af små motoriserede køretøjer.

Ændring af lov om almene boliger m.v. (Billigere boliger) 
(Okt I)

Formålet med lovforslaget er at give kommunerne mulighed 
for at kunne disponere over en større del af de ledige billige 
boliger samt at skabe incitamenter til, at nybyggeriet af alme-
ne boliger bliver billigere. Lovforslaget er en opfølgning på 
aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi 
for 2018.

Ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Tilpas-
ning af lovens formål og fleksibel anvendelse af byfornyelses-
midlerne m.v.) (Okt II)

Lovforslaget har til formål at tilpasse lovens formålsbestem-
melse, så den er fleksibel i forhold til bevillingsniveauet. End-
videre indeholder lovforslaget en tilpasning af fordelingen af 
byfornyelsesmidler med henblik på at sikre en større valgfri-
hed for den enkelte kommune ved at ophæve tidligere del-
puljer.

Ændring af postloven (Fremtidssikring af befordringspligt 
m.v.) (Nov II)

Formålet med lovforslaget er, at transport-, bygnings- og bo-
ligministeren får mulighed for at sikre befordringspligten på 
forskellige måder, afhængig af udviklingen på postmarkedet 
og i overensstemmelse med EU’s postdirektiv.

Ændring af byggeloven og ophævelse af lov om offentlig 
byggevirksomhed (Ændring af krav til offentlige bygherrer 
m.v.) (Jan I)

Lovforslaget har til formål at ophæve lov om offentlig bygge-
virksomhed, idet de relevante bestemmelser i stedet indarbej-
des i byggeloven. Der gives mulighed for fremadrettet at fast-
sætte krav til offentlige bygherrer med henblik på at sikre ef-
fektivitet og produktivitet i det offentlige byggeri som f.eks. 
anvendelse af digitale teknologier i projektering og udførelse. 
Der foreslås herudover indført hjemmel til, at visse standar-
der på byggeområdet undtages fra kundgørelse i Lovtidende 
samt hjemmel til at straffe for manglende overholdelse af 
byggevareforordningen (EU/305/2011). Endelig vil det blive 
muligt for kommunalbestyrelsen at henlægge nærmere af-
grænsede afgørelseskompetencer vedrørende brandsikker-
hed til de lokale redningsberedskaber.

Ændring af almenboligloven og friplejeboligloven (Ændret 
finansiering af støttet boligbyggeri) (Jan II)

Lovforslaget har til formål at understøtte en omlægning af fi-
nansieringen af den almene boligsektor, så 90 pct. af finansie-
ringen, som i dag varetages af realkreditinstitutterne, frem-
over gennemføres via statslån.

Ændring af færdselsloven (Opkrævningsordning for uforsik-
rede motordrevne køretøjer) (Jan II)
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Med lovforslaget indføres en ordning, hvorefter Dansk For-
ening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM) kan 
opkræve et gebyr hos ejeren af et uforsikret motordrevent kø-
retøj for hver dag, at færdselslovens forsikringspligt ikke er 
overholdt. Gebyrerne skal virke motiverende på de uforsikre-
de, da den kumulerede værdi af gebyrerne hurtigt overstiger 
den forsikringspræmie, der skulle være betalt.

Ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesve-
je (Styrkelse af borgernes retssikkerhed) (Jan II)

Lovforslaget har til formål at styrke retsstillingen for de bor-
gere, der i dag enten bor ved en privat fællesvej eller bor ved 
en offentlig vej, hvor kommunalbestyrelsen påtænker at ned-
klassificere vejen til privat fællesvej.

Ændring af lov om godskørsel (Tilladelsesordning for varebi-
ler) (Feb I)

Med lovforslaget indføres en tilladelsesordning for varebiler 
under 3.500 kg, der udfører godskørsel for fremmed regning. 
Lovforslaget tager udgangspunkt i beslutningsforslag nr. B 
165 fra folketingsåret 2015/16. Med lovforslaget indføres så-
ledes en tilladelsesordning for varebiler, der vil udgøre en til-
passet udgave af de krav, der i dag gælder for godskørsel for 
fremmed regning med lastbiler over 3.500 kg.

Lovgivning vedrørende Transport-, Bygnings- og Boligmini-
steriets implementering af NIS-direktivet (Feb I)

Lovforslaget har til formål at implementere Europa-Parla-
mentets og Rådets direktiv om net- og informationssikkerhed 
(NIS-direktivet) inden for Transport-, Bygnings- og Boligmi-
nisteriets ressort. Med direktivet forpligtes medlemsstaterne 
til at fastsætte en række foranstaltninger med henblik på at 
opnå et højt sikkerhedsniveau for net- og informationssyste-
mer i Unionen, der navnligt skal understøtte det indre mar-
keds funktion.

Ændring af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselska-
bet By & Havn I/S (Ny Ellebjerg Station) (Feb I)

Lovforslaget har til formål at tilvejebringe det retlige grund-
lag for Metroselskabet A/S’ gennemførelse af det kommende 
byudviklingsprojekt ved Ny Ellebjerg Station, herunder 
grundlaget for det statslige bidrag i form af indskud af byg-
geretten over statens arealer i området. Lovforslaget udmøn-
ter delvist aftalen mellem staten, Københavns Kommune og 
Frederiksberg Kommune om at anlægge den kommende me-
trostation ved Ny Ellebjerg som en underjordisk station fra 
oktober 2016.

Ændring af lov om luftfart (Justeret reguleringsmodel, styr-
ket kapacitetstilsyn, indførsel af servicemål m.v.) (Feb II)

Lovforslaget har til formål at understøtte regeringens udvik-
ling af en luftfartsstrategi for Danmark og indeholder forslag 
om justering af den gældende regulering af Københavns 
Lufthavn. Forslaget styrker blandt andet tilsynsmyndighe-

dernes kapacitetstilsyn og indfører servicemål for sikker-
hedskontrollen i lufthavnen.

Ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene 
(Præcisering af reglerne om benyttelse af boliger) (Feb II)

Formålet med lovforslaget er at præcisere grænserne for kort-
tidsudlejning af helårsboliger. Lovforslaget er en opfølgning 
på regeringens strategi for vækst gennem deleøkonomi, der 
forventes offentliggjort i oktober 2017.

UDDANNELSES- OG FORSKNINGSMISTEREN

Ændring af lov om akkreditering af videregående uddan-
nelsesinstitutioner (Justering af akkrediteringsprocesser, 
undtagelse af visse maritime uddannelsesinstitutioner fra in-
stitutionsakkreditering, udvidelse af Danmarks Akkredite-
ringsinstitutions udbud af vurderingskompetence m.v.)
(Okt I)

Formålet med lovforslaget er at justere og smidiggøre ram-
merne for institutionsakkreditering på grundlag af de hidti-
dige erfaringer med overgangen til institutionsakkreditering 
og akkrediteringens samspil med øvrige rammevilkår for ud-
dannelsesinstitutionerne.

Ændring af universitetsloven, lov om videregående kunstne-
riske uddannelsesinstitutioner og SU-loven (Erhvervskandi-
datuddannelse) (Okt I)

Formålet med lovforslaget er at give universiteterne og de vi-
deregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner mulig-
hed for som en forsøgsordning at kunne ansøge om godken-
delse til at udbyde 2-årige heltidskandidatuddannelser som 
4-årige kandidatuddannelser for personer i sideløbende rele-
vant beskæftigelse. Erhvervskandidatuddannelserne vil være 
uden deltagerbetaling, med fuldt statstilskud og uden Sta-
tens Uddannelsesstøtte.

Lov om Studievalg Danmark (Jan II)

Formålet med lovforslaget er at etablere en ny samlet struk-
tur for vejledning om valg af videregående uddannelse. Med 
lovforslaget samles vejledningen under Studievalg Danmark, 
som etableres som en institution under Uddannelses- og 
Forskningsministeriet, med henblik på at få en mere fleksibel 
styring og samtænkning af vejledningsopgaven på tværs af 
afdelinger fordelt over landet.

Ændring af universitetsloven, lov om professionshøjskoler 
for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for 
videregående uddannelser og forskellige andre love (Nyt be-
villingssystem for de taxameterstyrede videregående uddan-
nelser m.v.) (Feb I)

Formålet med lovforslaget er bl.a. at ændre de bestemmelser, 
der vedrører fastsættelse af tilskud til de taxameterstyrede vi-
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deregående uddannelser, som led i en reform af bevillingssy-
stemet.

Redegørelse til Folketinget:
– Redegørelse om forsknings- og innovationsområdet

(Nov II)

UDENRIGSMINISTEREN

Ændring af lov om udenrigstjenesten (Implementering af 
konsulært direktiv og obligatorisk digital kommunikation i 
forhold til tjenestehandlinger i Udenrigstjenesten) (Feb I)

Lovforslaget skal for det første sikre implementering af EU’s 
direktiv om koordinations- og samarbejdsforanstaltninger for 
at lette konsulær beskyttelse af ikke-repræsenterede unions-
borgere i tredjelande således, at den danske lovgivning brin-
ges i overensstemmelse med direktivet. Lovforslaget skal 
dernæst sikre indførelse af hjemmel til at stille krav om obli-
gatorisk digital kommunikation i forhold til tjenestehandlin-
ger i udenrigstjenesten.

Redegørelser til Folketinget:
– Redegørelse om regeringens udenrigs- og sikkerhedspoli-

tiske strategi (Okt I)
– Arktisk redegørelse 2017 (Okt I)
– Redegørelse om udviklingen i EU-samarbejdet 2017

(Feb II)
– Redegørelse om udvalgte internationale organisationer 

(Det nordiske samarbejde, OSCE, Østersørådet og Europa-
rådet) (Mar I) – sammen med ministeren for nordisk sam-
arbejde

UDLÆNDINGE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN

Ændring af udlændingeloven (Skærpelse af muligheden for 
at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse for udlændinge, 
der aktivt har modarbejdet afklaringen af deres identitet i for-
bindelse med ansøgning om opholdstilladelse her i landet) 
(Okt I)

Formålet med lovforslaget er at skærpe muligheden for at 
opnå tidsubegrænset opholdstilladelse for udlændinge, der 
aktivt modvirker afklaring af egen identitet. Forslaget er in-
spireret af tilsvarende norske regler og supplerer de gælden-
de regler om bl.a. adgangen til at inddrage opholdstilladelser, 
der er opnået ved svig.

Ændring af udlændingeloven (Etablering af Nationalt ID-
center) (Okt II)

Formålet med lovforslaget er at etablere Nationalt ID-center, 
der som et centralt ekspertorgan skal sikre et kvalitetsmæs-
sigt og ressourcemæssigt løft af kontrolindsatsen på udlæn-
dingeområdet, ligesom myndigheden skal samle den eksper-
tise og de kompetencer, der i dag er spredt hos forskellige 
myndigheder. Nationalt ID-center forventes etableret 1. janu-

ar 2018. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om finanslo-
ven for 2017 mellem den daværende regering (Venstre), 
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-
keparti.

Lov om indfødsrets meddelelse (Okt II)

Lovforslaget vil indeholde forslag om, at et antal udlændinge 
erhverver dansk indfødsret.

Ændring af integrationsloven (Forenkling og præciseringer af 
reglerne om fordeling af flygtninge og boligplacering) (Nov I)

Lovforslaget har til formål at følge op på drøftelser med KL 
om forenklinger af reglerne om fordeling af flygtninge mel-
lem kommunerne og at foretage visse præciseringer af regler-
ne om boligplacering med henblik på at forebygge misbrug 
af boligplaceringsordningen.

Ændring af udlændingeloven m.v. (Videreførelse af adgan-
gen til opholdstilladelse med henblik på at drive selvstændig 
erhvervsvirksomhed) (Nov I)

Start Up Denmark blev indført som en 3-årig forsøgsordning 
med aftalen om en reform af international rekruttering. Start 
Up ordningen trådte i kraft den 1. januar 2015 og udløber den 
31. december 2017. Lovforslaget har til formål at videreføre 
adgangen til opholdstilladelse med henblik på at drive selv-
stændig erhvervsvirksomhed og samtidig at justere ordnin-
gen på baggrund af de hidtidige erfaringer med ordningen.

Ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning) (Nov I)

Formålet med lovforslaget er at bemyndige udlændinge- og 
integrationsministeren til at fastsætte det faktiske årlige antal 
kvoteflygtninge på baggrund af mere generelt formulerede 
kriterier, der giver rum for fortolkning, f.eks. antallet af asyl-
ansøgere og meddelte opholdstilladelser de forrige år, og 
hvordan de udlændinge, som allerede befinder sig i Dan-
mark, er integrerede.

Ændring af udlændingeloven (Forlængelse af perioden for 
økonomisk sikkerhed i ægtefællesammenføringssager samt 
ophævelse af den særlig lette adgang til domstolsprøvelse i sa-
ger om familiesammenføring med børn) (Nov I)

Med lovforslaget foreslås det at forlænge perioden for økono-
misk sikkerhedsstillelse i ægtefællesammenføringssager samt 
at ophæve den særlige lette adgang til domstolsprøvelse i sa-
ger om familiesammenføring med børn.

Ændring af udlændingeloven (Øget kontrol på udlændinge-
området) (Nov I)

Formålet med lovforslaget er at styrke kontrol- og sikker-
hedsindsatsen på udlændingeområdet. Lovforslaget skal 
medvirke til at sikre, at udlændinges konventionspas og 
fremmedpas ikke misbruges af andre personer, f.eks. ved ud-
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lån eller salg af dokumenterne, til at indrejse og opholde sig 
ulovligt her i landet. Med lovforslaget genindføres endvidere 
straf for overtrædelse af den oplysningspligt, der kan pålæg-
ges en reference eller en anden person, og reglerne om indrej-
seforbud ændres, så indrejseforbuddet fremover beregnes fra 
den faktiske udrejse.

Ændring af udlændingeloven (Indkvartering og forsørgelse 
af flygtninge og asylansøgere m.fl. og advisering af kommuner-
ne om visse afgørelser i klagesager) (Nov II)

Lovforslaget har til formål at revidere visse regler om ind-
kvartering af flygtninge og asylansøgere samt at justere reg-
lerne om forsørgelsespligt over for flygtninge, hvis opholds-
tilladelse inddrages eller nægtes forlænget.

Ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven 
(Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktil-
læg til danskbonus) (Dec I)

Lovforslaget har til formål yderligere at tilskynde modtagere 
af integrationsydelse til at tage et arbejde ved at nedsætte 
ydelsen med 3 pct. Herudover indeholder forslaget en om-
lægning af det nuværende dansktillæg til integrationsydel-
sesmodtagere til en danskbonus til samme målgruppe samt 
til alle udlændinge under integrationsprogrammet, hvorved 
det direkte økonomiske incitament til at lære dansk fasthol-
des. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om flere år på 
arbejdsmarkedet mellem regeringen (Venstre, Liberal Allian-
ce og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti fra 
juni 2017.

Ændring af udlændingeloven (Skærpede regler om udvis-
ning af udenlandske rockere og bandemedlemmer) (Dec I)

Lovforslaget skal følge op på anbefalinger fra den arbejds-
gruppe, der er nedsat som opfølgning på aftalen om bande-
pakke III mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det 
Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet og Dansk Folke-
parti fra marts 2017, og som skal undersøge mulighederne for 
i højere grad at udvise udlændinge, der deltager i rocker- og 
bande- relaterede utryghedsskabende aktiviteter og krimina-
litet.

Ændring af udlændingeloven (Midlertidig beskyttelsesstatus 
for visse udlændinge samt afvisning af realitetsbehandling af 
asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelse i et 
andet EU-land m.v.) (Ophævelse af revisionsbestemmelse) 
(Jan I)

Lovforslaget har til formål at udmønte revisionsbestemmel-
sen, der fremgår af lov nr. 153 fra februar 2015 om ændring af 
udlændingeloven (Midlertidig beskyttelsesstatus for visse 
udlændinge samt afvisning af realitetsbehandling af asylan-
søgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelse i et andet 
EU-land m.v.).

Gennemførelse af den del af den reviderede Eurodac-forord-
ning, som vedrører retshåndhævende myndigheders adgang 
til at søge i Eurodac-systemet (Jan I)

Lovforslaget har til formål at gennemføre de dele af den revi-
derede Eurodac-forordning, som vedrører sammenligning og 
videregivelse af fingeraftryksoplysninger i den centrale elek-
troniske database (Eurodac-systemet) med henblik på rets-
håndhævelse.

Ændring af udlændingeloven (Opholdstilladelse ved pensio-
nering til tidligere ansatte ved herværende internationale or-
ganisationer) (Jan II)

Lovforslaget har til formål at skabe hjemmel til, at udlændin-
ge, der pensioneres efter et længerevarende forudgående op-
hold i Danmark som udsendte medarbejdere ved internatio-
nale organisationer omfattet af værtskabsaftaler i Danmark, 
kan fortsætte opholdet i Danmark efter endt ansættelse.

Ændring af lov om aktiv socialpolitik (Beskæftigelseskrav for 
ret til uddannelses- og kontanthjælp) (Feb I)

Lovforslaget har til formål at indføre et beskæftigelseskrav 
for retten til at modtage uddannelses- og kontanthjælp, hvil-
ket vil gøre det mindre attraktivt at komme til og blive i Dan-
mark, hvis en udlænding ikke kan finde et arbejde, og styrke 
incitamentet til at komme i arbejde yderligere.

Ændring af udlændingeloven (Reform af ægtefællesammen-
føringsreglerne) (Feb I)

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en reform af æg-
tefællesammenføringsreglerne og i den forbindelse at søge at 
finde en løsning i forhold til de udlandsdanskere, der ikke 
kan vende tilbage til Danmark med deres udenlandske fami-
lie på grund af tilknytningskravet. Lovforslaget er en opfølg-
ning på regeringsgrundlaget »For et friere, rigere og mere 
trygt Danmark« fra november 2016.

Ændring af udlændingeloven (Opfølgning på arbejdsgruppe 
nedsat med henblik på at hjælpe virksomhederne, så de ikke 
overtræder udlændingeloven m.v.) (Feb I)

Som opfølgning på aftalen om en reform af international re-
kruttering mellem den daværende regering (Socialdemokra-
tiet og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, So-
cialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative 
Folkeparti fra juni 2014 er der nedsat en tværministeriel ar-
bejdsgruppe, der skal komme med forslag til, hvordan ar-
bejdsgivere kan hjælpes, så de ikke uforvarende overtræder 
udlændingeloven. Med lovforslaget gennemføres de forslag 
fra den tværministerielle arbejdsgruppe, som kræver lovæn-
dringer. Herudover forventes lovforslaget bl.a. at indeholde 
forslag om en bødeforhøjelse for arbejdsgivere, som bevidst 
overtræder reglerne på området.

Ændring af udlændingeloven (Håndtering af flygtninge- og 
migrantsituationen) og lov om planlægning (Midlertidige op-
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holdssteder til flygtninge) og udlændingeloven (Ophævelse 
af revisionsbestemmelse m.v.) (Feb II)

Lovforslaget vil indeholde en revision af reglerne om håndte-
ring af flygtninge- og migrantsituationen, der blev vedtaget i 
november 2015, og som gav myndighederne en række nye 
redskaber for at håndtere en stigning i antallet af flygtning og 
migranter, som indrejser og opholder sig i Danmark, bl.a. fra-
vigelse af planloven, optagelse af fingeraftryk til elektronisk 
adgangskontrol og adgang til at frihedsberøve asylansøgere 
med henblik på identitetsfastlæggelse. Lovforslaget vil end-
videre indeholde en revision af reglerne om midlertidige op-
holdssteder til flygtninge, ligesom lovforslaget vil indeholde 
en mindre ændring af mulighederne for at fravige planloven 
i særlige tilfælde.

Ændring af repatrieringsloven (Styrkede incitamenter til at 
repatriere) (Feb II)

Formålet med lovforslaget er at styrke repatrieringsordnin-
gen ved at øge den økonomiske støtte hertil. Lovforslaget er 
en opfølgning på aftalen om flere år på arbejdsmarkedet mel-
lem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservati-
ve Folkeparti) og Dansk Folkeparti fra juni 2017.

Lov om indfødsrets meddelelse (Apr II)

Lovforslaget vil indeholde forslag om, at et antal udlændinge 
erhverver dansk indfødsret.

UNDERVISNINGSMINISTEREN

Ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private 
grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler (Lem-
pelse af bindinger i regelsættet om Fælles Mål) (Okt I)

Formålet med lovforslaget er at lempe bindingsgraden i Fæl-
les Mål, så det fremover er kompetencemålene, færdigheds- 
og vidensområderne, opmærksomhedspunkter samt kanoner 
i visse fag, der er bindende. De øvrige niveauer i målhierarki-
et i de eksisterende Fælles Mål – færdigheds- og vidensmål – 
gøres vejledende.

Ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om fol-
kehøjskoler (Lempelse af tilskudsbetingelser for bygninger 
og arealer, varetagelse af opgaver ud over skole- og undervis-
ningsvirksomhed m.v.) (Okt I)

Formålet med lovforslaget er at fremme mulighederne for ef-
terskolernes og de frie fagskolers fortsatte udvikling gennem 
enklere og mere tidssvarende rammer. Baggrunden for lov-
forslaget er drøftelser med Efterskoleforeningen og med For-
eningen af Frie Fagskoler.

Ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv 
samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Ændring af ud-
dannelsesparathedsvurdering) (Nov I)

Lovforslaget har til formål at gennemføre en ændring af ud-
dannelsesparathedsvurderingen til de gymnasiale uddannel-
ser og til erhvervsuddannelserne, så den eksisterende vurde-
ring, der træffes på grundlag af en vurdering af elevens fagli-
ge, personlige og sociale forudsætninger, suppleres med en 
praksisfaglig dimension.

Ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejds-
givernes Uddannelsesbidrag (Øget søgning til erhvervsud-
dannelse for voksne m.v.) (Nov I)

Lovforslaget har til formål at afhjælpe administrative og im-
plementeringsmæssige udfordringer samt øge tilgangen af 
og gennemførelsen for voksne elever til erhvervsuddannel-
serne gennem justeringer i reglerne om erhvervsuddannelse 
for voksne (euv) i overensstemmelse med erhvervsuddannel-
sesreformens intentioner. Lovforslaget sigter endvidere på at 
præcisere reglerne om elevers ret til forlængelse af uddannel-
sesaftaler, f.eks. i forbindelse med barsel, at indføre digitale 
beviser for erhvervsuddannelserne samt at justere betingel-
serne for indgåelse af korte uddannelsesaftaler.

Ændring af lov om studiekompetencegivende eksamen i for-
bindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. (Indførelse af 
erhvervsområde, erhvervsområdeprojekt, undervisningstid 
og fordybelsestid m.v.) (Nov I)

Formålet med lovforslaget er at implementere de ændringer, 
der er besluttet som opfølgning på evalueringen af eux. Med 
lovforslaget indføres for eux-forløb bl.a. begreberne under-
visningstid og fordybelsestid, et erhvervsområde og er-
hvervsområdeprojekt, ligesom skriftlig prøve i dansk gøres 
obligatorisk.

Ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og 
forskellige andre love (Modelparametre for erhvervsuddannel-
ser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgi-
verbidrag, indførelse af modregningsadgang, ændring af kla-
geproces m.v.) (Nov I)

Lovforslaget har primært til formål at opdatere modelpara-
metrene for erhvervsuddannelser, der indgår i beregningen 
af det praktikpladsafhængige bidrag til Arbejdsgivernes Ud-
dannelsesbidrag som udtryk for en forventning i forhold til 
stigende eller faldende efterspørgsel efter arbejdskraft i for-
hold til det forventede udbud af arbejdskraft inden for den 
pågældende uddannelse.

Ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Per-
manent tilskudsmodel for inklusion på frie grundskoler m.v.) 
(Nov I)

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en permanent 
tilskudsordning for inklusion på de frie grundskoler. Lovfor-
slaget er en opfølgning på finanslovforslaget for 2018.

Ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 
(Fleksible rammer for særlige tilbud om grundskoleundervis-
ning til visse tosprogede elever m.v.) (Nov II)
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Formålet med lovforslaget er at gøre rammwerne for de frie 
grundskolers særlige tilbud om grundskoleundervisning til 
tosprogede elever mere fleksible. Med lovforslaget bliver det 
muligt, at de frie grundskolers undervisning af visse tospro-
gede elever også kan ske som enkeltintegrerede elever i de 
ordinære klasser på skolerne.

Ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddan-
nelser og almen voksenuddannelse m.v. (Kapacitetsloft)
(Nov II)

Formålet med lovforslaget er at styrke undervisningsministe-
rens mulighed for at sikre, at der er gymnasial kapacitet, der 
er geografisk fordelt i hele landet, således at alle unge uanset 
deres bopæl har adgang til et tilstrækkeligt og varieret ud-
dannelsesudbud overalt i landet.

Lovgivning vedrørende et fremtidigt VEU-system, herunder 
ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om 
åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og for-
skellige andre love på Undervisningsministeriets område (Juste-
ring af VEU-systemet m.v.) (Jan II)

Ekspertgruppen om voksen-, efter- og videreuddannelse af-
gav sine anbefalinger i juni 2017, som i øjeblikket indgår i tre-
partsdrøftelser om et fremtidigt VEU-system (Trepart III). 
Der forventes efterfølgende at blive behov for lovgivning.

Ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 
(Bedre rammer for tilsyn med de frie grundskoler m.v.) (Jan II)

Formålet med lovforslaget er at styrke rammerne for tilsyn 
med de frie grundskolers overholdelse af frihed- og folkesty-
rekravet, herunder bl.a. ved at ændre den nuværende anmel-
delsesordning til en godkendelsesordning ved oprettelse af 
nye frie grundskoler og en vurdering af personkredsen bag 
den nye skole.

Lovgivning vedrørende en ny forberedende grunduddannelse, 
herunder ophævelse af lov om produktionsskoler, lov om 
kombineret ungdomsuddannelse og lov om erhvervsgrund-
uddannelse og ændring af en række love på Undervisningsmini-
steriets område (Ny forberedende grunduddannelse) (Feb I)

I regeringsgrundlaget »For et friere, rigere og mere trygt Dan-
mark« fra november 2016 og i regeringens udspil om en re-
form af det forberedende område fra maj 2017 er der lagt op 
til at styrke kvaliteten og samle tilbuddene på området. Ud-
spillet forhandles i øjeblikket med Folketingets partier, og der 
forventes efterfølgende at blive behov for lovgivning. En 
mindre del af udgifterne forventes finansieret via satspuljeaf-
talen.

ÆLDREMINISTEREN

Redegørelse til Folketinget:
– Redegørelse om ældreområdet (Apr I)

ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTEREN

Ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse 
ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives 
af restanceinddrivelsesmyndigheden og skattekontrolloven 
(Gebyr for underretninger om udlægsforretninger) (Okt I)

Lovforslaget har til formål at etablere en mulighed for kom-
munalbestyrelsen til at bestemme, at der skal betales gebyr til 
kommunen for underretninger om udlægsforretninger ved-
rørende fordringer, som inddrives af kommunen. Lovforsla-
get er en følge af, at kommunerne pr. 2. februar 2017 overtog 
inddrivelsen vedrørende fortrinsberettigede kommunale for-
dringer.

Ændring af lov om frikommunenetværk (Etablering af for-
søgshjemler m.v.) (Okt I)

Formålet med lovforslaget er at give de eksisterende otte fri-
kommunenetværk hjemmel til at afprøve nye måder at vare-
tage kommunale opgaver på for at skabe viden og erfaringer, 
der kan bidrage til effektiviseringer, regelforenklinger og 
bedre styring.

Ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 
(Beskyttelse af kommunalbestyrelses- og regionsrådsmed-
lemmers behandling af oplysninger som led i hvervet) (Nov I)

Formålet med lovforslaget er at sikre kommunalbestyrelses- 
og regionsrådsmedlemmer en bedre beskyttelse ved anven-
delse af deres kommunale og regionale mailkonti ved vareta-
gelse af deres kommunale og regionale hverv. Det sker ved at 
afskære kommuner og regioner fra at være berettiget til at til-
gå kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmers kom-
munale og regionale mailkonti.

Ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af 
halvårsregnskab) (Nov I)

Formålet med lovforslaget er at ophæve kravet om udarbej-
delse af halvårsregnskaber i kommunerne. Lovforslaget er en 
opfølgning på aftalen mellem regeringen og KL om kommu-
nernes økonomi for 2018.

Ændring af lov om kommunernes styrelse (Ophævelse af 
godkendelseskravet for små kommunale fællesskaber) (Nov I)

Formålet med lovforslaget er at gøre det mere enkelt og flek-
sibelt for kommunerne at etablere og samarbejde i kommuna-
le fællesskaber efter § 60 i lov om kommunernes styrelse. 
Samtidig vil lovforslaget indebære en administrativ lettelse 
for kommunerne og den kommunale tilsynsmyndighed, An-
kestyrelsen. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen mellem 
regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018.

Ændring af lov om Danmarks Statistik (Introduktion af offi-
ciel statistik og gennemførelse af forordning om europæiske 
statistikker) (Nov II)
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Formålet med lovforslaget er at bringe lovgivningen i over-
ensstemmelse med ændring af EU- forordning nr. 223/2009 
om europæiske statistikker, som blev vedtaget i april 2015. 
Det overvejes endvidere at opdatere den gældende lov og in-
troducere frivillige standarder for officiel dansk statistikpro-
duktion, samt at præcisere Danmarks Statistiks ansvarsområ-
der og organisering.

Lov om kommunal og regional erhvervsvirksomhed (Feb II)

Lovforslaget har til formål at lovfæste kommunalfuldmagts-
regler og myndighedsfuldmagtsregler om erhvervsvirksom-
hed og fastsætte regler om prissætning heraf. Lovforslaget er 
en opfølgning på regeringsgrundlaget »For et friere, rigere og 
mere trygt Danmark« fra november 2016.

Lovgivning om hjemmel til kommunal og regional erhvervs-
virksomhed (Feb II)

Lovforslaget indebærer, at hjemler til kommunal og regional 
erhvervsvirksomhed i særlovgivning søges afskaffet, ind-
skrænket eller præciseret med henblik på at sikre klarere 
rammer for offentlige erhvervsaktiviteter. Lovforslaget er en 
opfølgning på regeringens udspil om fair og lige konkurrence 
fra september 2017 og regeringsgrundlaget »For et friere, ri-
gere og mere trygt Danmark« fra november 2016. Forslaget 
skal endvidere ses i sammenhæng med et lovforslag under 
erhvervsministeren om en klagemyndighed for offentlig er-
hvervsvirksomhed.

Lovgivning om bindende kommunale folkeafstemninger 
(Feb II)

Lovforslaget har til formål at etablere et lovgrundlag, der gi-
ver mulighed for, at et flertal i kommunalbestyrelsen kan ud-
skrive en bindende kommunal folkeafstemning om et kom-
munalt anliggende. Lovforslaget er en opfølgning på beslut-
ningsforslag nr. B 102 fra folketingsåret 2016-17.

Ændring af CPR-loven (Udvidelse af personkredsen for sær-
lig adressebeskyttelse til bl.a. rockere og bandemedlemmer, 
der ønsker at forlade miljøet) (Feb II)

Lovforslaget har til formål at udvide personkredsen for sær-
lig adressebeskyttelse til bl.a. rockere og bandemedlemmer, 
der ønsker at forlade miljøet. Lovforslaget er en opfølgning 
på aftalen om bandepakke III mellem regeringen (Venstre, Li-
beral Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemo-
kratiet og Dansk Folkeparti fra marts 2017.

Ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommu-
ner ved forhøjelser af kommunale parkeringsindtægter (Mod-
regningsordning for kommunale parkeringsindtægter) (Feb II)

Formålet med lovforslaget er at stramme den nuværende 
modregningsordning for kommunale parkeringsindtægter. 
Regeringen tilkendegav i aftalen mellem regeringen og KL 
om kommunernes økonomi for 2018, at den vil søge tilslut-
ning til en stramning af ordningen.

Ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud 
til kommuner (Tilpasning af udligningen som følge af refusi-
onsomlægning på beskæftigelsesområdet) (Mar II)

Formålet med lovforslaget er at imødegå utilsigtede byrde-
fordelingsmæssige virkninger for kommunerne som følge af 
refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet. Lovforsla-
get er en opfølgning på aftalen om en reform af refusionssy-
stemet og justeringer af udligningssystemet mellem den da-
værende regering (Socialdemokratiet og Det Radikale Ven-
stre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folke-
parti fra februar 2015.

Ændring af lov om frikommunenetværk (Etablering af for-
søgshjemler m.v.) (Mar II)

Formålet med lovforslaget er at give de eksisterende otte fri-
kommunenetværk nye hjemler til at afprøve nye måder at va-
retage kommunale opgaver på for at skabe viden og erfarin-
ger, der kan bidrage til effektiviseringer, regelforenklinger og 
bedre styring. Lovforslagets indhold og omfang vil afhænge 
af frikommunernes ansøgninger i tredje ansøgningsrunde.

Lovgivning vedrørende udvidet udfordringsret (Mar II)

Formålet med lovforslaget er at etablere det retlige grundlag 
for, at udvalgte kommuner, regioner og statslige institutioner 
kan udføre forsøg under udfordringsretten. Forsøgsforslag 
kommer fra ledere og medarbejdere i kommuner, regioner og 
stat, såvel som private leverandører og har bl.a. til formål at 
identificere og medvirke til at afskaffe proceskrav, dokumen-
tation m.v., så der kan sættes yderligere fokus på mål og re-
sultater. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundla-
get »For et friere, rigere og mere trygt Danmark« fra novem-
ber 2016.

Hermed slutter redegørelsen.
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