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Kære folketingsformand 

 

Tak for dit brev dateret den 2. april om Folketingets overvejelser om en gradvis nor-

malisering af folketingsarbejdet, hvor du efterspørger en prioritering af regeringens 

ønsker til behandling af lov- og beslutningsforslag således, at folketingsarbejdet kan 

slutte senest med udgangen af juni måned. 

 

I lyset af den alvorlige situation, som Danmark befinder sig i, har regeringen foretaget 

en prioritering i hvilke lov- og beslutningsforslag, regeringen ønsker prioriteret i Fol-

ketinget i de kommende måneder. 

 

Regeringen har således valgt at udskyde 39 lovforslag til næste folketingsår svarende 

til 4 ud af 10 planlagte lovforslag, heraf 28 lovforslag der allerede er fremsat for Fol-

ketinget. 

 

Dermed vil 57 lov- og beslutningsforslag blive færdigbehandlet før sommerferien. 

Det gælder 35 forslag, der allerede er fremsat for Folketinget, og 22 endnu ikke-frem-

satte lovforslag, jf. vedlagte oversigt, som også gør det ud for den traditionelle april-

redegørelse. For enkelte forslag er der angivet et ønske om vedtagelse tidligere end 

udgangen af juni. 

 

Jeg vil dog gerne klart tilkendegive, at regeringen finder en yderligere udskydelse af 

lovforslag hensigtsmæssig og går gerne i dialog med Folketinget herom. Det gælder 

f.eks. de 15-20 lovforslag, som følger op på politiske aftaler. 

 

Endvidere vil jeg understrege, at regeringens intentioner om ret til tidlig tilbage-

trækning, klimahandlingsplaner, en flerårsaftale for politiet mv. er uforandrede. Re-

geringen vil fremsætte nødvendig lovgivning herom snarest muligt. 
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Regeringen har en forhåbning om, at partierne vil foretage en tilsvarende prioritering 

blandt private beslutningsforslag, forespørgsler og samråd mv. med henblik på, at der 

fortsat er de nødvendige ressourcer til at håndtere den aktuelle situation med spred-

ning af covid-19, så vi sammen kan få det danske samfund bedst muligt gennem kri-

sen. 

 

Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at erklære mig enig i det udbredte ønske blandt 

Folketingets partier om at kunne slutte mødeperioden senest med udgangen af juni. 

Jeg vil derfor også overfor alle ministre tilkendegive, at det er vigtigt at udvise stor 

fleksibilitet i forhold til at få planlagt lovafviklingen i de kommende måneder.  

 

Endelig er det vigtigt for mig at nævne, at der som supplement til regeringens oven-

nævnte ønsker til lovgivning frem mod sommerferien fortsat kan blive behov for at 

fremsætte og få hastebehandlet lovforslag i forbindelse med håndteringen af covid-

19, ligesom jeg ikke kan udelukke, at der vil kunne opstå behov for behandling af 

enkelte andre lovforlag. Du vil i givet fald blive særskilt orienteret herom.  

 

Jeg står naturligvis til rådighed, hvis du har spørgsmål eller bemærkninger. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
 

 

Mette Frederiksen 


