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Retsudvalget 

 

 

Til: 

Dato: 

Udvalgets medlemmer 

6. oktober 2021  

Uddrag af regeringens lovprogram for folketingsåret 2021-22  

  

Hermed uddrag af statsministerens skriftlige redegørelse til Folketinget for af-

vikling af regeringens lovprogram for 2021-22. Uddraget omfatter de lov-

forslag, der forventes henvist til Retsudvalget. 

 

 

  

Med venlig hilsen 

 

 

Signe Draabe Bruunsgaard, 

Udvalgsassistent 

 

Retsudvalget 2021-22
REU Alm.del - Bilag 1

Offentligt
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1) Justitsministeren  

Ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om tilhold, opholdsforbud 

og bortvisning (Styrket indsats mod stalking) (Okt I) 

 
Lovforslaget, der har til formål at styrke indsatsen mod stalking, udmønter 
flere initiativer fra regeringens udspil mod stalking fra august 2021. 
 

Ændring af straffeloven, retsplejeloven, hvidvaskloven og forskellige an-

dre love (Implementering af initiativer i aftale om politiets og anklage-

myndighedens økonomi 2021-2023, herunder etablering af National en-

hed for Særlig Kriminalitet) (Okt I) 

 

Formålet med lovforslaget er bl.a. at gennemføre en række initiativer ved-
rørende politiets og anklagemyndighedens økonomi for 2021-2023, herun-
der at etablere en ny national efterforskningsenhed i politiet, National en-
hed for Særlig Kriminalitet. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om 
politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 mellem regeringen 
(Socialdemokratiet), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Fol-
keparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige fra 
december 2020. 
 

Ændring af lov om forbrugeraftaler og lov om aftaler og andre retshand-

ler på formuerettens område (Ændring af reglerne om forbrugeraftaler 

som følge af implementering af visse dele af direktivpakken New Deal for 

Consumers (moderniseringsdirektivet), samt ændringer af forbrugerbe-

skyttende regler, der falder uden for implementering af moderniserings-

direktivet) (Okt I) 

 
Lovforslaget har til formål at gennemføre moderniseringsdirektivet på 
Justitsministeriets område. Direktivet moderniserer og sikrer bedre hånd-
hævelse af reglerne om forbrugerbeskyttelse. Derudover indeholder lov-
forslaget øvrige justeringer af forbrugeraftaleloven og aftalelovens kapitel 
IV, som vurderes hensigtsmæssige.  
 

Ændring af lov om pas til danske statsborgere m.v. og lov om Det Cen-

trale Personregister (Styrkelse af passikkerheden m.v.) (Okt II)  

 
Lovforslaget har til formål at styrke passikkerheden i Danmark og at 
bremse den negative udvikling i antallet af pas, som årligt bortkommer. 
Forslaget vil bl.a. have fokus på at forbedre kontrollen i forbindelse med 
udstedelse af pas, herunder for at styrke indsatsen mod svindel med pas. 
Derudover har lovforslaget til formål at tilvejebringe et klarere hjemmels-
grundlag for Udenrigsministeriets myndighedsudøvelse på pasområdet. 
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Endelig har lovforslaget til formål at fastsætte regler om angivelse af føde-
sted i CPR i særlige tilfælde.  
 

Ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Indskrænkning af livstids- 

og forvaringsdømtes rettigheder) (Nov I) 

 

Lovforslaget har til formål at begrænse de eksisterende muligheder for, at indsatte, der er 

idømt fængselsstraf på livstid eller forvaring, kan have kontakt med omverdenen, f.eks. 

igennem besøg eller udgang. Lovforslaget har derudover til formål at begrænse mulighe-

derne for, at sådanne indsatte kan udtale sig offentligt om den eller de forbrydelser, som 

den pågældende har fået en livstids- eller forvaringsdom for.  

 

Ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og andre love (Opfølgning 

på initiativer i handlingsplanen til imødegåelse af udfordringerne med 

fangeflugter og delegation af afgørelseskompetence i sager om udgang 

for personer anbragt i hospital eller institution ved dom) (Nov I)  

 

Forslaget har til formål at implementere initiativer i handlingsplanen til imødegåelse af 

udfordringerne med fangeflugter, der kræver lovændring, med henblik på at styrke sikker-

heden i og uden for fængslerne. Lovforslaget har derudover til formål at indføre en hjem-

mel til delegation af afgørelseskompetence i sager om udgang for personer anbragt i insti-

tution ved dom. 

 

Ændring af straffeloven og andre love (Styrket indsats mod seksuelle 

overgreb mod børn og styrket rådgivning af ofre for seksuelle overgreb) 

(Nov I) 

  

Lovforslaget har til formål at gennemføre initiativer, som skal bidrage til at modvirke sek-

suelle overgreb mod børn, og udmønte initiativet om styrket rådgivning til ofre for sek-

suelle overgreb fra aftalen om finansloven for 2021 mellem regeringen (Socialdemokra-

tiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet fra december 

2020. 

 

Ændring af retsplejeloven og teleloven (Revision af reglerne om registre-

ring og opbevaring af oplysninger om teletrafik (logning) m.v.) (Nov II)  

 
Lovforslaget vil navnlig omfatte en revision af retsplejelovens regler om 
udbyderes pligt til at foretage registrering og opbevaring (logning) af op-
lysninger om teletrafik til brug for efterforskning og retsforfølgning af 
strafbare forhold.  
 

Ændring af lov om vagtvirksomhed (Etablering af forsøgsordning med 

kommunale tryghedsvagter) (Dec I) 
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Lovforslaget har til formål at etablere en forsøgsordning med kommunale 
tryghedsvagter. Lovforslaget er en opfølgning på flerårsaftalen om politiets 
og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 mellem regeringen (Social-
demokratiet), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, 
Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige fra decem-
ber 2020.  

 

Ændring af straffeloven (Kriminalisering af identitetstyveri) (Dec I) 

 
Lovforslaget har til formål at indføre et særskilt forbud mod identitetstyveri 
i straffeloven. 
 

Lovgivning vedrørende styrkelse af indsatsen i forhold til løsladte terror-

dømte radikaliserede (Jan I) 

 
Lovforslaget har til formål at styrke indsatsen i forhold til løsladte terror-
dømte og radikaliserede personer på baggrund af anbefalinger fra en særlig 
tværministeriel indsatsgruppe.  

 

Lovgivning vedrørende opfølgning på arbejdet i den tværministerielle ar-

bejdsgruppe vedrørende sårbare arbejdstagere (Jan II)  

 
Lovforslaget har til formål at følge op på arbejdet i den tværministerielle 
arbejdsgruppe vedrørende sårbare arbejdstagere. 
 

Ændring af erstatningsansvarsloven (Udvidelse af området for krænkel-

sesgodtgørelse og behandling af digitale krænkelser) (Feb I) 
 

Lovforslaget har til formål at udvide området for krænkelsesgodtgørelse og 
forventes at adressere spørgsmålet om behandlingen af digitale krænkelser 
efter erstatningsansvarsloven. 
 

Lov om Det Centrale Dna-profil-register og Det Centrale Fingeraftryksre-

gister (Feb I)  

 

Lovforslaget har overordnet bl.a. til formål at give politiet bedre muligheder i arbejdet 

med at efterforske og opklare kriminalitet. 

 
Lov om håndtering af udbredelsen af terrorrelateret indhold online (Feb 

I) 

 
Lovforslaget har til formål at muliggøre anvendelsen af Europa-Parlamen-
tets og Rådets Forordning om håndtering af udbredelsen af terrorrelateret 
indhold online, der skal understøtte den fælles europæiske indsats mod ter-
rorrelateret indhold på nettet. Lovforslaget skal supplere forordningens 
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virkning i Danmark og vil bl.a. indeholde regulering af den kompetente 
nationale myndighed, klagemekanismer og sanktioner. 
 

Ændring af lov om ændring af straffeloven (Opfølgning på revisionsbe-

stemmelse vedrørende kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse 

strafbare handlinger som led i religiøs oplæring) (Feb I) 

 
Lovforslaget har til formål at følge op på revisionsbestemmelsen vedrø-
rende straffelovens § 136, stk. 3, om kriminalisering af udtrykkelig billigelse 
af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring. 
 

Ændring af retsplejeloven, lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 

og lov om Domstolsstyrelsen (Effektivisering af straffesagskæden og af 

nævnsprocessen m.v. i Ungdomskriminalitetsnævnet, forbedring af po-

litiets muligheder for efterforskning og sammensætningen af Domstols-

styrelsens bestyrelse m.v.) (Feb II) 

 

Lovforslaget har til formål at gennemføre en række tiltag til yderligere ef-
fektivisering af straffesagskæden og forbedring af politiets muligheder for 
efterforskning m.v. Lovforslaget har endvidere til formål at gennemføre en 
række ændringer i lov om  bekæmpelse af ungdomskriminalitet med hen-
blik på at effektivisere nævnsprocessen i Ungdomskriminalitetsnævnet og 
at styrke nævnets arbejde m.v. Lovforslaget har desuden til formål at lov-
fæste, at antallet af højesteretsdommere aktuelt er 18, bestående af en præ-
sident og 17 andre dommere, og at udvide Domstolsstyrelsens bestyrelse 
med en byretspræsident. 
 

Ændring af konkursloven (Gennemførelse af rekonstruktions- og insol-

vensdirektivet m.v.) (Feb II) 

 
Lovforslaget har til formål at implementere rekonstruktions- og insolvens-
direktivet og i øvrigt justere konkurslovens regler med henblik på at for-
bedre mulighederne for, at bl.a. iværksættere, som kommer i økonomiske 
vanskeligheder, kan starte ny virksomhed. 
 

Lovgivning vedrørende gennemførsel af flerårsaftale for kriminalforsor-

gens økonomi 2022-2025 (Feb II) 

 
Lovforslaget har til formål at gennemføre de nødvendige lovgivningsmæs-
sige tiltag, som en ny flerårsaftale om kriminalforsorgens økonomi for 
2022-2025 måtte indebære. Aftalen forventes forhandlet og indgået inden 
udgangen af 2021. 
 

Lovgivning vedrørende begrænsning af retten til aktindsigt i navne på 

særligt udsatte offentligt ansatte (Feb II)  
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Lovforslaget har til formål i videre udstrækning end i dag at undtage navne 
på særligt udsatte offentligt ansatte fra retten til aktindsigt af hensyn til 
medarbejdernes, f.eks. fængselsansattes, sikkerhed. 

  

Redegørelser til Folketinget: 

 

 Redegørelse til Folketinget om status over dansk politis situation i for-
hold til Europol (Okt II) 
 

 Redegørelse til Folketinget om forvaltningens anvendelse af tvangs-
indgreb og oplysningspligter uden for strafferetsplejen (Den årlige 
retssikkerhedsredegørelse) (Mar II) 
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