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Som opfølgning på mit brev dateret den 5. januar om, at regeringen i lyset af smitte-

udviklingen med covid-19 finder det naturligt og nødvendigt at bidrage til en lavere 

aktivitet i ministerierne og i Folketinget i den kommende tid, er vedlagt en oversigt 

over de lovforslag, som regeringen ønsker behandlet i de kommende uger. 

 

Ud af 28 allerede fremsatte lovforslag, der er planlagt behandlet i Folketinget frem til 

vinterferien, ønsker regeringen at udskyde behandlingen af 12 af lovforslagene til 

efter vinterferien.  

 

Hertil kommer, at regeringen med udgangspunkt i december-redegørelsen forventer 

at fremsætte yderligere ca. 25 lovforslag i de kommende uger, hvoraf en god del un-

der normale omstændigheder ville blive sat til 1. behandling før vinterferien. Med 

henblik på at bidrage til lavere aktivitet ønsker regeringen imidlertid i den nuværende 

alvorlige situation kun, at fire af disse behandles før vinterferien.  

 

De relevante ministre står naturligvis til rådighed i forhold til den nærmere planlæg-

ning af folketingsbehandlingerne, hvor der for nogle forslags vedkommende er sær-

lige hensyn, der gør sig gældende i forhold til timingen af de kommende behandlin-

ger.  

 

Med ønsket om at udskyde en væsentlig del af de planlagte lovbehandlinger giver 

regeringen sit bidrag til at forebygge smitte i samfundet og til at sikre de fornødne 

ressourcer i ministerier og styrelser til at håndtere den alvorlige situation med covid-

19. 
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Der kan dog - udover de lovforslag, der fremgår af den vedlagte oversigt og evt. en-

kelte andre forslag - blive behov for hastebehandlinger af lovforslag i forbindelse med 

håndteringen af covid-19. Sådanne forslag vil du som hidtil blive orienteret særskilt 

om i takt med, at behovet opstår. 

  

Som også nævnt i mit brev fra den 5. januar håber regeringen på Folketingets forstå-

else for, at hovedprioriteten i den kommende tid er at håndtere covid-19, og at Folke-

tingets partier - på samme måde som i foråret – også i den nuværende situation vil 

bidrage yderligere til at forebygge smitte i samfundet og til at sikre ressourcer i mi-

nisterierne til at håndtere covid-19 ved at udskyde behandlingen af private beslut-

ningsforslag, forespørgsler, spørgsmål under almindelig del og samråd mv. i de kom-

mende uger, så vi sammen kan få Danmark bedst muligt gennem den kommende 

svære tid.  

 

Regeringen vil i forbindelse med den kommende februar-redegørelse, som jeg for-

venter at oversende til Folketinget før vinterferien, prioritere i lovafviklingen i den 

resterende del af samlingen i lyset af smitteudviklingen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Mette Frederiksen 


