
 

 
Side 1 | 2 

Notat 

om finansloven for 2019  

 
Aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 er 

indgået den 30. november 2018. 3. behandling er planlagt at finde sted den 

onsdag den 19. december 2018.  

 

Finansministeriet har meddelt, at de arbejder på, at kunne sende de ordinære 

ændringsforslag over torsdag den 6. december 2019.  

 

Sidste år, da aftalen om finansloven var forsinket og først blev indgået den 8. 

december 2017, modtog Folketinget ændringsforslagene den 11. december 

2017.  

 

Når regeringen har sendt sine ændringsforslag til Folketinget stiller partierne 

ændringsforslag. Der har ikke været kutyme for at fastsætte frist for, hvornår 

partierne skulle sende deres ændringsforslag til udvalgets sekretariat. Det er 

blevet aftalt bilateralt og det har ikke givet anledning til problemer. I forbin-

delse med den meget forsinkede indgåelse af finanslovsaftalen sidste år fik 

partierne en frist på 3 hele hverdage til at sende deres ændringsforslag til Fi-

nansudvalgets sekretariat, som så havde 4 dage til bearbejdningen af disse. 

Ændringsforslag til finansloven skal være omdelt 4 dage før 3. behandling. 

 

Hvis partierne også i år skal have en frist på 3 hverdage giver det sekretaria-

tet 4 dage til bearbejdningen. Arbejdet sidste år var meget presset og sekre-

tariatet finder ikke, at det er muligt på forsvarlig vis at have under 4 dage til 

bearbejdning, konferering med partierne om ændringsforslagene, korrektur-

læsning m.v.  

 

Nedenfor ses vigtige datoer for de sidste 3 års finanslove. 

 

 FFL 17 FFL 18 FFL 19 

Finanslovsaftale  18.11 8.12 30.11 

Regeringens ordinære ændringsforslag   29.11 11.12 6.12 

Frist for omdeling af ændringsforslag 10.12 18.12 15.12 

1. december 2018 
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Antal dage mellem regerings ændrings-

forslag og sidste frist for ændringsfor-

slag   

11 7 9 

3. behandling  14. og 

15.12 

22.12 19. og 

20.12 

 

Finansudvalget er blevet orienteret om, at de igen i år vil få 3 hverdage til at 

levere ændringsforslag til udvalgets sekretariat. Socialdemokratiet har 30. no-

vember 2018 meddelt, at de ikke er tilfredse med kun at få 3 hverdage.    


