
Status for lovforslag m.v. 2014/2015

December-redegørelsen

Beskæftigelsesministeren

Lov om en kontantydelse Dec II

Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Bedre mulighed for 
frivilligt, ulønnet arbejde) 

Dec II

Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere 
m.v. (Fordobling af bødeniveau ved gentagen overtrædelse af anmeldel-
sespligten til RUT-registeret

Dec II

Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af 
kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (Omlæg-
ning af refusionssystemet) 

Jan II

Forslag til lov om ansættelsesklausuler (Regulering af ansættelsesklausu-
ler)

Jan II

Ændring af udlændingeloven m.v. (Opfølgning på regeringens udspil om 
au pair-området) 

Feb II

Ændring af lovgivningen på arbejdsskadeområdet (Opfølgning på rap-
porten fra ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet) 

Feb II

Ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om udstationering af løn-
modtagere m.v. (Sikkerhedskort for ansatte i bygge- og anlægsbranchen)

Feb II

Ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmod-
tagernes Dyrtidsfond og andre love

Feb II

Erhvervs- og vækstministeren

Ændring af varemærkeloven, designloven, patentloven og lov om brugs-
modeller (Styrket indsats mod piratkopiering ved etablering af en hånd-
hævelsesenhed m.v.) 

Dec I
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Lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder 
(Gennemførelse af direktiv om genopretning og afvikling af kreditinsti-
tutter og investeringsselskaber (BRRD))

Dec II

Ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Gen-
nemførelse af direktiv om genopretning og afvikling af kreditinstitutter 
og investeringsselskaber (BRRD) og konsekvensændringer som følge af 
forslag til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virk-
somheder, samt implementering af indskydergarantidirektivet (DGS)) 

Dec II

Ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, 
lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevssel-
skaber og forskellige andre love (Ret til basal indlånskonto, gennemfø-
relse af ændringer til gennemsigtighedsdirektivet m.v., modernisering af 
reglerne for indsendelse af årsrapporter, udvidelse af forsikringsselska-
bers drift af anden virksomhed samt gennemførsel af boligkreditdirekti-
vet m.v.)

Jan I

Lov for Færøerne om kapital og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter 
og investeringsselskaber (CRR-loven for Færøerne) 

Jan II

Lov for Grønland om kapital og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter 
og investeringsselskaber (CRR-loven for Grønland) 

Jan II

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbru-
gerklageloven)

Jan II

Ændring af lov om finansiel virksomhed (Implementering af Solvens II-
direktivet) 

Jan II

Lov om ændring af årsregnskabsloven Jan II

Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v., lov om forbru-
gerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. samt forskellige an-
dre love samt ophævelse af lov om translatører og tolke og ophævelse af 
lov om dispachører (Lempelse af dispensationsbestemmelse i lukkeloven, 
afskaffelse af maksimalpriser i huseftersynsordningen og afskaffelse af 
beskikkelsesordning for translatører og tolke samt for dispachører) 

Jan II

Lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elek-
trisk materiel (Elsikkerhedsloven)

Jan II

Lov om udbud Feb II



3

Ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester Feb II  

Redegørelser

Redegørelse om erhvervsfremme og støtte 2015 Mar II

Redegørelse om erhvervslivet og reguleringen Mar II

Redegørelse om Danmarks digitale vækst Apr II

Finansministeren

Lov om tillægsbevilling for finansåret 2014 Jan II

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmel-
delser, meddelelser m.v. til offentlige myndigheder (Overgang til obliga-
torisk digital selvbetjening i bølge 4) 

Feb II

Finanslov for finansåret 2016 Aug II

Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for 
finansåret 2019 

Aug II

Forsvarsministeren

Lov om net- og informationssikkerhed Feb II

Justitsministeren

Ændring af udlændingeloven (Styrkede kontrolmuligheder i grænseom-
råder og lufthavne m.v.)

Dec I

Lovforslag om fremtidsfuldmagter Dec I
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Lovforslag som opfølgning på handlingsplanen om forebyggelse af radi-
kalisering og ekstremisme

Dec II

Ændring af lov om dansk indfødsret (Digital selvbetjeningsløsning ved 
ansøgning om dansk indfødsret) 

Jan II

Ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Eurodac II-forordningen 
m.v.) 

Feb I

Lovforslag om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel Feb II 

Ændring af partiregnskabsloven (Opfølgning på betænkning fra ekspert-
udvalget) 

Feb II

Ændring af retsplejeloven (Videoafhøring af børn m.v.) Feb II

Ændring af udlændingeloven (Opfølgning på den humanitære redegørel-
se og kompetenceændring i relation til sager om humanitære opholdstil-
ladelser) 

Feb II

Lovgivning om offentligt ansattes ytringsfrihed (Opfølgning på udvalgs-
arbejdet fra Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblo-
werordninger) 

Feb II

Ændring af retsplejeloven (Revision af logningsreglerne) Mar II

Lovforslag om meddelelse af indfødsret Apr II

Redegørelse

Forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter uden 
for strafferetsplejen 

Feb II

Kirkeministeren

Ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi Dec II
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Klima-, energi- og bygningsministeren

Ændring af undergrundsloven m.v. (Gennemførelse af resterende del af 
offshoresikkerhedsdirektivet m.v.) 

Jan II

Ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Tilpasning af støtte-
ordninger til elektricitet fra husstandsvindmøller, solcelleanlæg og visse 
andre anlæg til Europa-Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til 
miljøbeskyttelse og energi 2014-2020 m.v.) 

Feb II

Ændring af lov om elforsyning (Justering af engrosmodellen og udsky-
delse af engrosmodellen og leveringspligten)

Feb II

Ændring af lov om varmeforsyning og lov om fjernkøling (Udnyttelse af 
synergieffekter mellem fjernvarme og fjernkøling og kommuners adgang 
til at varetage varmeforsyningsvirksomhed m.v.) 

Feb II

Lov om statstilskud til el-intensive virksomheder Feb II

Lov om national ordning vedr. geotermi Mar II

Redegørelse

Energipolitisk redegørelse Apr II

Kulturministeren

Lovgivning vedrørende bekæmpelse af matchfixing Jan I

Miljøministeren

Ændring af lov om naturbeskyttelse og lov om planlægning (Opfølgning 
på Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger på naturområdet)

Dec I

Lov om Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram Dec II

Ændring af lov om vandforsyning m.v. (Modernisering af loven) Jan II
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Lov om ændring af miljøbeskyttelsesloven og planloven 
(Bemyndigelse til at fastsætte regler om anmeldeordninger, om sagsbe-
handling, herunder samtidighed)

Jan II

Lovgivning vedrørende vandsektorens organisering og økonomiske for-
hold 

Mar II

Ministeren for by, bolig og landdistrikter

Ændring af lov om almene boliger og planloven m.v. (Blandet bolig-
sammensætning) 

Dec I

Ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholde-
ne, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme og lov om 
byfornyelse og udvikling af byer (Forenkling og modernisering af leje-
lovgivningen) 

Dec II

Ændring af lov om almene boliger m.v. (Anvendelse af Landsbyggefon-
dens midler) 

Jan I

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Nedrivning af 
hele afdelinger)

Jan I

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klau-
suler om uddannelses- og praktikaftaler)

Jan I

Ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om 
social service og lov om individuel boligstøtte (Ændret adgang til marke-
det, ophævelse af kravet om genudbud, ændring af afregningssystemet, 
pantsætningsforbud, forenklinger m.v.) 

Jan II

Ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Benyttelse 
af helårsboliger til fritidsformål) 

Feb I

Ændring af lov om almene boliger m.v. (Effektivisering af den almene 
boligsektor) 

Feb II

Redegørelse

Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse Apr II
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Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold

Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven
(Imødegåelse af samarbejdschikane m.v.) 

Dec II

Ændring af adoptionsloven, lov om social service og forældreansvarslo-
ven (Lempelse af betingelserne for adoption uden samtykke) 

Jan II

Ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administra-
tion på det sociale område (Faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl. 
ændring af afgørelseskompetence i sager om ændring af anbringelsessted 
samt nedsættelse af samtykkealder)

Jan II

Ændring af lov om social service (Tilbud om anonym behandling af 
stofmisbrugere) 

Feb II

Ændring af lov om social service (Forenkling af voksenbestemmelserne) Feb II

Folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 
19. december 2011til FN’s konvention om barnets rettigheder 

Feb II

Udvidelse af Udbetaling Danmarks myndighedsopgaver med administra-
tion af nye kommunale områder samt indhentning af oplysninger fra ud-
landet og datasamkøring til brug for kontrol på blandt andet kommunale 
ydelsesområder 

Feb II

Ændring af lov om social service (Forebyggelse af radikalisering og eks-
tremisme) 

Feb II

Ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder 
på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, 
herberger mv.) 

Feb II

Ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til 
tandpleje) 

Mar I

Modernisering af adoptionsloven (Fremtidssikring af det danske adopti-
onssystem) 

Mar II

Ændring af forskellige lovbestemmelser om klageadgang og kom-
petence m.v. på det familieretlige område (Ankestyrelsen som familieret-
lig klagemyndighed m.v.) 

Mar II
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Redegørelse

Redegørelse og perspektiv og handlingsplan for ligestilling Feb II

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri

Ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedæk-
ke (Plantedække m.v.) 

Jan I

Ændring af dyreværnsloven og lov om dyrlæger (Forbud mod sex med 
dyr, forbud mod salg af hunde på markeder, avl af familie- og hobbydyr, 
ændret rådsstruktur m.v.)  

Feb I

Ændring af landbrugsstøtteloven (Præcisering af EU-støtteordninger om-
fattet af loven, obligatorisk digital kommunikation, bestyrelsessammen-
sætning i landbrugets fonde og formkrav til klager) 

Feb I

Ændring af lov om udendørs hold af svin (Ophævelse af revisionsbe-
stemmelse m.v.) 

Feb II

Ministeren for sundhed og forebyggelse

Ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien (Revision af psyki-
atriloven m.v.) 

Jan II

Ændring af lov om røgfri miljøer (Udskydelse af revisionsbestemmelse) Jan II

Lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedsper-
soner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om foranstaltninger mod 
smitsomme sygdomme og andre overførbare sygdomme (Præcisering af 
delegation til aftaleindgåelse under det udvidede fri sygehusvalg, præci-
sering af befordringsordninger, krav om offentliggørelse af Sundhedssty-
relsens påbud og betegnelsen ”embedslæger” udgår som led i en tydelig-
gørelse af Sundhedsstyrelsens opgaver) 

Jan II

Ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven (Automatisk 
kronikertilskud, lægemiddelovervågning m.v.) 

Feb I
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Skatteministeren

Ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, 
virksomhedsskatteloven og forskellige andre love (Exitskat og henstand 
for fysiske personer, gennemførelse af ændring af moder-
/datterselskabsdirektivet, justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne 
og lagerbeskatning af valutakursændringer m.v.) 

Dec II

Ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven (Udvidelse 
af tonnage-skatteordningen med en række specialskibe) 

Jan II

Ændring af skattekontrolloven (Gennemførelse af ændring af rentebe-
skatningsdirektivet) 

Jan II

Ændring af momsloven (Indførelse af importmoms på dansksprogede 
magasiner importeret fra lande uden for EU) 

Jan II

Ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov om offentligt hasard-
spil i turneringsform og ligningsloven (Justeringer af spillovgivningen) 

Feb I

Ændring af lov om afgift af elektricitet (Tilpasninger til engrosmodellen) Feb II

Ændring af reklameafgiftsloven (Tilpasning af undtagelsesbestemmelser 
m.v.)

Mar I 

Lovgivning vedrørende opfølgning på den tværministerielle task force 
om skattely 

Mar II

Ændring af aktieavancebeskatningsloven (Succession til erhvervsdriven-
de fonde) 

Mar II

Statsministeren

Redegørelse

Redegørelse om rigsfællesskabet 2015 Apr I
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Transportministeren

Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Anvendelse 
af egne chauffører, aflønning af udenlandske chaufførvikarer)

Jan II 

Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende 
landanlæg i Danmark 

Feb I

Lov om udbygning af Rute 23 syd om Regstrup Feb I

Lov om anlæg af en ny Storstrømsbro Feb II

Ændring af lov om anlæg af en jernbanestrækning København - Ringsted 
over Køge (Anlæg af niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Station) 

Feb II

Jernbanelov   Feb II

Uddannelses- og forskningsministeren

Ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats, ligningsloven og lov om institutioner for al-
mengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Forenk-
ling af SVU-ordningen)

Dec I

Ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutio-
ner (Ingen krav om prækvalifikation af nye uddannelser, som er frem-
kommet ved sammenlægning af eksisterende uddannelser) 

Dec I

Ændring af lov om maritime uddannelser og lov om vurdering af uden-
landske uddannelseskvalifikationer m.v. (Harmonisering af visse regler 
for de maritime uddannelser) 

Jan II

Ændring af SU-loven og lov om erhvervsakademiuddannelser og profes-
sionsbacheloruddannelser (Udbud af adgangskurser til ingeniøruddannel-
serne og lignende tekniske uddannelser, statens uddannelsesstøtte til sup-
plering som enkeltfag fra adgangskurset til ingeniøruddannelserne, 
hjemmel til elektronisk at indhente oplysninger fra indkomstregisteret og 
til at samkøre og sammenstille oplysningerne i kontroløjemed m.v.) 

Feb II

Lovgivning vedrørende opfølgning på Udvalget for kvalitet og relevans i 
de videregående uddannelser 

Feb II
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Udenrigsministeren

Ændring af lov om udenrigstjenesten Feb II

Redegørelser

Sikkerhedspolitisk redegørelse Jan II

Redegørelse om EU Jan II

Redegørelse om Europarådets virksomhed og Danmarks deltagelse heri Mar II

Redegørelse om OSCE og Danmarks deltagelse heri Mar II

Redegørelse om indsatsen mod terrorisme Maj II

Undervisningsministeren

Lov om kommunale internationale grundskoler Jan II

Ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efter-
skoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (Tilskud til specialun-
dervisning på frie skoler m.v.) 

Feb II

Lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet Feb II

Ændring af de gymnasiale uddannelseslove (Opfølgning på eftersyn af de 
gymnasiale uddannelser og krav til prøveresultater i udvalgte fag ved 
optagelse på gymnasiale uddannelser m.v.) 

Feb II

Økonomi- og indenrigsministeren

Ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommu-
ner (Overgangsordning og initiale tilpasninger i udligningen i forbindelse 
med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) 

Jan II
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Ændring af lov om offentlig støtte til politiske partier m.v. (Revision af 
reglerne om offentlig partistøtte) 

Feb II

Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af 
danske medlemmer til Europa-Parlamentet, lov om kommunale og regio-
nale valg og lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (Anmel-
delse af kandidatlister, afskaffelse af pligt til opstilling til kommunale og 
regionale valg, åbningstid på valgdagen, frister for brevstemmeafgivning 
m.v.) 

Feb II

Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af 
danske medlemmer til Europa-Parlamentet, og lov om kommunale og 
regionale valg (Juniortilforordnede) 

Feb II

Ændring af lov om Det Centrale Personregister (Udvidet adressebeskyt-
telse til visse grupper af forfulgte) 

Feb II


