
 

 

 

 

Orientering til Folketinget om ligestillingsvurdering af 
lovforslag 2018/19 
 
Indledning 
Ved folketingsårets afslutning foretager Ligestillingsafdelingen og 
Justitsministeriet en høring af de enkelte fagministerier for at samle op på, 
hvor mange af de fremsatte lovforslag, der er blevet ligestillingsvurderet. 
 
Dette statusnotat redegør for antallet af relevanstestede og 
ligestillingsvurderede lovforslag fremsat i folketingssamlingen 2018/19 
baseret på bidrag fra de enkelte fagministerier. 
 
Ministerierne har oplyst, at i alt 135 lovforslag er relevanstestet med 
henblik på at vurdere, om et lovforslag kan have ligestillingsmæssige 
konsekvenser. 8 ministerier har oplyst, at alle deres lovforslag 
relevanstestes. I andre ministerier relevanstestes de lovforslag, hvor der 
kan være en formodning om mulige ligestillingsmæssige konsekvenser, fx 
lovforslag, der har direkte betydning for borgerne. 
 
Samlet er der gennemført 25 ligestillingsvurderinger af lovforslag i 
Folketingssamlingen 2018/19. I denne opgørelse er der i lighed med 
tidligere år medregnet de ligestillingsnotater, som 
Beskæftigelsesministeriet oversender til Folketinget i forbindelse med 
fremsættelse af det enkelte lovforslag. 
 
Nedenstående tabel indeholder en oversigt over de fremsatte lovforslag i 
Folketingssamlingen 2018/19, som er relevanstestet og/eller 
ligestillingsvurderet. 
 
Beskæftigelsesministeriet 

Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillingsvurderet 

L 10 Forslag til lov om ændring af lov 
om brug af køberet eller 
tegningsret til aktier m.v. i 
ansættelsesforhold. (Udvidelse af 
aftalefriheden i 
optionsordninger). 

x x 

L 11 Forslag til lov om ændring af lov 
om Lønmodtagernes 
Garantifond. (Overdragelse af 
krav til Lønmodtagernes 
Garantifond ved tvivl om 
virksomhedsoverdragelse forud 
for konkurs m.v.). 

x x 



2 
 

2 
 

L 12 Forslag til lov om ændring af lov 
om arbejdsløshedsforsikring m.v. 
(Dagpenge efter udløb af retten 
til supplerende dagpenge i et 
månedsbaseret dagpengesystem, 
periodisering af indkomst til 
opfyldelse af indkomstkravet, 
undtagelse fra opfølgning på visse 
sager efter samkøring af 
oplysning om løntimer m.m.). 

x x 

L 13 Forslag til lov om ændring af lov 
om arbejdsløshedsforsikring m.v., 
lov om sygedagpenge og 
barselsloven. (Opholdskrav for 
ret til arbejdsløshedsdagpenge 
m.v.). 

x x 

L 69 
Forslag til lov om ændring af lov 
om sygedagpenge og lov om aktiv 
socialpolitik. (Arbejdsgivers ret til 
at blive gjort bekendt med 
helbredsmæssige og lægelige 
oplysninger om lønmodtageren i 
sager om sygedagpenge og 
jobafklaringsforløb).  

x x 

L 70 Forslag til lov om ændring af lov 
om arbejdsskadesikring i 
Grønland. (Ændringer som følge 
af gradvis forhøjelse af 
pensionsalderen i Grønland). 

x x 

L 76 Forslag til lov om ændring af lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats, 
lov om aktiv socialpolitik, lov om 
kommunal udligning og generelle 
tilskud til kommuner og lov om 
organisering og understøttelse af 
beskæftigelsesindsatsen m.v. 

x x 

L 77 
Forslag til lov om ændring af lov 
om aktiv socialpolitik og 
forskellige andre love. 
(Karantæneordning i 
ydelsessystemet for 
bandekriminelle m.v.). 

x x 

L 87 Forslag til lov om ændring af lov 
om Udbetaling Danmark og 
pensionsbeskatningsloven. 
(Udsøgning af målgrupper til 
brug for rådgivning om 
aldersforsikring, aldersopsparing 
eller supplerende engangssum i 
obligatoriske 
arbejdsmarkedspensioner). 

x x 

L 92 Forslag til lov om ændring af lov 
om forhøjelse af hædersgaver. 
(Ekstraordinære hædersgaver). 

x x 
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L 93 Forslag til lov om ændring af lov 
om ligebehandling af mænd og 
kvinder med hensyn til 
beskæftigelse m.v. (Styrket fokus 
på omgangstonen på 
arbejdspladsen i sager om seksuel 
chikane og forhøjelse af 
godtgørelsesniveauet i sager om 
seksuel chikane). 

x x 

L 135 Forslag til lov om ændring af lov 
om social pension og lov om 
højeste, mellemste, forhøjet 
almindelig og almindelig 
førtidspension m.v. (Forhøjelse af 
satser for folkepension, forhøjelse 
af fradragsbeløb for folkepension 
og førtidspension og forhøjelse af 
fradragsbeløb for ægtefælles eller 
samlevers indkomst). 

x x 

L 143 Forslag til lov om ændring af lov 
om Arbejdsmarkedets 
Tillægspension og forskellige 
andre love. (Indførelse af 
obligatorisk pensionsordning for 
overførselsindkomstmodtagere 
og tillæg til refusion til 
arbejdsgivere samt ændring af 
satsregulering af forskellige 
overførselsindkomster). 

x x 

L 144 Forslag til lov om en skattefri 
seniorpræmie. 

x x 

L 180 Forslag til lov om ændring af lov 
om sygedagpenge og forskellige 
andre love. (Ret til at afvise 
lægebehandling uden 
ydelsesmæssige konsekvenser). 

x x 

L 181 Forslag til lov om ændring af lov 
om ferie og lov om forvaltning og 
administration af tilgodehavende 
feriemidler. (Præcisering af 
antallet af fondsferiedage, 
indførelse af modregningsadgang, 
ensretning af rentebestemmelse 
og udbetaling fra fonden ved 
dødsfald m.v.). 

x x 

L 196 Forslag til lov om ændring af lov 
om arbejdsmiljø. (Andre 
målrettede indsatser end 
risikobaserede tilsyn m.v.). 

x x 

L 209 Forslag til lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. 

x x 

L 210 Forslag til lov om ændring af lov 
om organisering og understøttelse 
af beskæftigelsesindsatsen m.v., 
lov om aktiv socialpolitik, lov om 
sygedagpenge, integrationsloven 

x x 
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og forskellige andre love. 
(Konsekvenser af aftale om en 
forenklet beskæftigelsesindsats 
m.v.). 

L 211 Forslag til lov om ændring af lov 
om arbejdsskadesikring, lov om 
den selvejende institution 
Arbejdsmarkedets 
Erhvervssikring og lov om 
retssikkerhed og administration 
på det sociale område. (En 
lempeligere vurdering af 
anerkendelsesspørgsmålet ved 
arbejdsulykker, opdatering og 
forenkling af 
arbejdsskadesystemet m.v.). 

x x 

 
 
Børne- og Socialministeriet 

Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillingsvurderet 

L 6 Lov om ændring af 
dagtilbudsloven (Bedre 
fordeling i daginstitutioner). 

x  

L 7 Lov om ændring af 
dagtilbudsloven og lov om en 
børne- og ungeydelse. 
(Obligatorisk læringstilbud til 
1-årige børn i udsatte 
boligområder) 

x  

L 8 Lov om ændring af lov om 
social service, lov om 
socialtilsyn, lov om 
voksenansvar for anbragte 
børn og unge og ligningsloven. 
(Mere kvalitet i plejefamilier) 

x  

L 9 Lov om ændring af lov om 
ægteskabs indgåelse og 
opløsning og udlændingeloven. 
(Forbud mod 
proformaægteskab og Nationalt 
ID-centers rolle og funktioner 
m.v.) 

x  

L 90 Lov om Familieretshuset x  

L 91 Lov om ændring af 
forældreansvarsloven, lov om 
ægteskabs indgåelse og 
opløsning og forskellige andre 
love (Ændringer som følge af 
lov om Familieretshuset og 
skærpet fokus på beskyttelsen 
af barnet i sager efter 
forældreansvarsloven). 

x  
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L 137 Lov om ændring af 
forældreansvarsloven. 
(Forældremyndighed, barnets 
bopæl og samvær for forældre, 
der er dømt for visse former 
for kriminalitet af grovere 
karakter). 

x x 

L 138 Lov om ændring af lov om 
ægteskabs indgåelse og 
opløsning og lov om 
Familieretshuset. 
(Overførsel af 
Statsforvaltningens opgaver 
med prøvelse af 
ægteskabsbetingelserne til 
Familieretshuset m.v.). 

x  

L 155 Lov om ændring af 
adoptionsloven, lov om social 
service og forskellige andre 
love. 
(Kontinuitet og enkle forløb 
for børn, der adopteres uden 
samtykke). 

x  

L 156 Lov om ændring af lov om 
social service, lov om almene 
boliger m.v., lov om leje af 
almene boliger og forskellige 
andre love. 
(Ændrede regler om 
magtanvendelse og andre 
indgreb i 
selvbestemmelsesretten over 
for voksne og indførelse af 
mulighed for målretning af 
botilbud til unge og kommunal 
dækning af skader forvoldt af 
lejere i almene boliger). 

x  

L 187 Lov om ændring af lov om 
social service og ligningsloven. 
(Styrket behandlingsgaranti for 
personer med et stofmisbrug 
m.v.). 

x  

 
 
 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 
Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillingsvurderet 

L 23 Lov om ændring af lov om 
elektroniske 
kommunikationsnet og – 
tjenester. 

x  

L 24 Lov om supplerende 
bestemmelser til forordning 

x  



6 
 

6 
 

om opstilling af rammer for 
energimærkning m.v.  

L 78 Lov om ændring af lov om 
fremme af vedvarende energi 
og lov om elforsyning.  

x  

L 97 Lov om ændring af lov om 
varmeforsyning og lov om 
planlægning. 

x  

L 119 Lov om ændring af lov om 
miljøbeskyttelse.  

x  

L 177 Lov om ændring af lov om 
fremme af vedvarende energi 

x  

L 178 Lov om ændring af lov om 
Energinet, lov om elforsyning 
og lov om naturgasforsyning.  

x  

L 179 Lov om ændring af lov om 
anvendelse af Danmarks 
undergrund.  

x  

 
 
 

Erhvervsministeriet 
Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillingsvurderet 

L 208 Forslag til lov om ændring af 
lov om produktsikkerhed. 
(Bemyndigelse til at fastsætte 
mængdebegrænsning ved salg 
af lattergaspatroner). 

  

L 205 Forslag til lov om ændring af 
selskabsloven, lov om visse 
erhvervsdrivende 
virksomheder, lov om 
erhvervsdrivende fonde og 
forskellige andre love. 
(Ændring af reglerne om 
reeelle ejere som følge af 5. 
hvidvaskdirektiv). 

  

L 204 Forslag til love om ændring af 
lov om forebyggende 
foranstaltninger mod 
hvidvask og finansiering af 
terrorisme (hvidvaskloven) og 
lov om finansiel virksomhed 
(gennemførelse af 5. 
hvidvaskdirektiv). 

  

L 190 Forslag til lov om ændring af 
selskabsloven og 
årsregnskabsloven. 
(Afskaffelse af 
iværksætterselskaber og 
nedsættelse af minimumskrav 
til anpartsselskabers 
selskabskapital). 
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L 189 Forslag til lov om ændring af 
lov om finansiel virksomhed 
og forskellige andre love og 
om ophævelse af lov om 
statsligt kapitalindskud i 
kreditinstitutter. 
(Gennemførelse af den 
politiske aftale om yderligere 
initiativer til styrkelse af 
indsatsen mod hvidvask og 
terrorfinansiering og 
gennemførelse af 
anbefalinger fra 
arbejdsgruppen for eftersyn 
af den finansielle regulering). 

  

 
 
 

Finansministeriet 
Lovforslag Titel Lovforslaget 

er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillingsvurderet 

L 1 Finanslov for finansåret 2019   

L 2 Lov om fastsættelse af 
udgiftslofter for stat, 
kommuner og regioner for 
finansåret 2022 

  

L 3 Ændring af lov om fastsættelse 
af udgiftslofter for stat, 
kommuner og regioner for 
finansåret 2018, lov om 
fastsættelse af udgiftslofter for 
stat, kommuner og regioner 
for finansåret 2019, lov om 
fastsættelse af udgiftslofter for 
stat, kommuner og regioner 
for finansåret 2020 og lov om 
fastsættelse af udgiftslofter for 
stat, kommuner og 
regioner for finansåret 2021 
(Konsekvenser af aftale om 
lavere skat på arbejdsindkomst 
m.v.)  

  

L 142 Lov om tillægsbevilling for 
finansåret 2018  

  

L 216 Ændring af budgetlov (Revision 
af loven)  

  

L 56 Lov om Den Sociale 
Investeringsfond  
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Forsvarsministeriet 
Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillingsvurderet 

L 215 Forslag til lov om ændring af 
lov om Center for 
Cybersikkerhed. (Initiativer til 
styrkelse af cybersikkerhed). 

x  

L 124 Forslag til lov om ændring af 
lov om forsvarets personel. 
(Opbygning af 
totalforsvarsstyrken og 
etablering af 
mobiliseringskompagnier) 

x  

L 5 Forslag til lov om ændring af 
lov om forsvarets personel. 
(Udvidelse af ordninger om 
pensionslignende ydelse og 
kulancemæssig godtgørelse for 
svie og smerte for udsendt 
personel). 

x  

L 4 Forslag til lov om ændring af 
værnepligtsloven. (Fritagelse 
for værnepligtstjeneste for visse 
personer, der er blevet 
udskrevet til tjeneste før 2010). 

x  

 
 
 

Justitsministeriet 
Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillingsvurderet 

L 17 Forslag til lov om ændring af 
retsplejeloven og straffeloven 
(Tilfældighedsfund som bevis i 
sager om opløsning af en 
forening m.v.). 

  

L 18 Lov om ændring af 
retsplejeloven og lov om 
fuldbyrdelse af straf m.v. 
(Initiativer vedrørende 
forsvarsadvokater og 
advokattilsyn). 

  

L 19 Lov om ændring af retsplejelov 
for Grønland og kriminallov 
for Grønland (Anbringelse af 
forvaringsdømte m.v.) 

  

L 20 Forslag til lov om ændring af 
straffeloven, retsplejeloven, lov 
om erstatningsansvar og 
medieansvarsloven (Freds- og 
ærekrænkelser). 

  

L 21 Forslag til lov om ændring af 
lov om fuldbyrdelse af straf 
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m.v., retsplejeloven, 
straffeloven og lov om 
folkeskolen.   
(Forhold for indsatte i 
kriminalforsorgens 
institutioner, varetægtssurrogat 
m.v.). 
 

L 22 Forslag til lov om ændring af 
straffeloven, pasloven og lov 
om politiets virksomhed 
(Initiativer mod 
parallelsamfund). 

  

L 74 Lov om ændring af 
retsplejeloven 
(Sagsomkostninger til statslige 
myndigheder, indførelse af 
adgang til at klage over 
advarsler meddelt dommere og 
dommerfuldmægtige m.v.).  

  

L 75 Forslag til lov om ændring af 
lov om sikkerhed ved bestemte 
idrætsbegivenheder 
(Gennemførelse af initiativer 
mod fodbolduroligheder). 

  

L 83 Delvis lovliggørelse af 
peberspray. 

  

L 84 Lov om bekæmpelse af 
ungdomskriminalitet. 

  

L 85 Forslag til lov om ændring af 
lov om social service, lov om 
voksenansvar for anbragte 
børn og unge, lov om 
socialtilsyn og lov om røgfri 
miljøer (Udvidet anvendelse af 
unge- og forældrepålæg, 
ensretning af indsatsen for 
anbragte kriminalitetstruede 
unge og styrkelse af 
sikkerheden på delvis lukkede 
og sikrede døgninstitutioner). 

  

L 94 Forslag til lov om ændring af 
straffeloven (Skærpelse af 
straffen for trusler, chikane og 
hærværk mod personer i 
offentlig tjeneste eller hverv).  

x  

L 95 Forslag til lov om ændring af 
straffeloven (Ulovlig 
påvirkningsvirksomhed). 

  

L 96 Forslag til lov om ændring af 
lov om politiets virksomhed 
(Frihedsberøvelse). 

  

L 107 Forslag til lov om indsamling, 
anvendelse og opbevaring af 
oplysninger om flypassagerer. 
(PNR-loven). 
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L 113 Lov om ændring af 
værgemålsloven, lov om valg 
til Folketinget, lov om 
tinglysning og lov om Det 
Centrale Personregister 
(Valgret til personer under 
værgemål og forvaltning af 
tortgodtgørelse tilkendt 
personer under værgemål). 

  

L 117 Lov om ændring af lov om 
indsamling m.v. og lov om 
fonde og visse foreninger 
(Indsamlinger blandt juridiske 
personer, testamentariske 
dispositioner m.v.).  

x  

L 122 Indførelse af 
registreringsordning for 
sikkerhedsveste og 
afgiftsfritagelse for tilladelser 
til salutkanoner. 

  

L 123 Lov om ændring af kriminallov 
for Grønland og retsplejelov 
for Grønland 
(Seksualforbrydelser m.v.).  

  

L 139 Forslag til lov om ændring af 
straffeloven og forskellige 
andre love (Selvstændig 
bestemmelse om psykisk vold). 

x  

L 149 Lov om ændring af 
straffeloven (Betydningen af 
tro, kulturelle forhold og lign. i 
forbindelse med straffens 
fastsættelse). 

x x 

L 170 Forslag til lov om ændring af 
retsplejeloven og straffeloven.  
(Skærpelse af strafniveauet for 
flugt og medvirken til flugt fra 
lukkede fængsler og arresthuse 
samt undersøgelse af 
arrestanter m.v. i forbindelse 
med transporter). 

  

L 171 Lov om ændring af 
retsplejeloven og lov om tv-
overvågning. 

  

L 172 Lov om ændring af lov om 
erstatning fra staten til ofre for 
forbrydelser (Nedbringelse af 
sagsbehandlingstiden i 
Erstatningsnævnet m.v.). 

x  

L 173 Forslag til lov om ændring af 
straffeloven (Forbud mod 
dømte seksualforbrydere). 

  

L 174 Forslag til lov om ændring af 
retsplejeloven 
(Udeblivelsesdomme i sager 
med påstand om udvisning og 
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anvendelse af 
telekommunikation med 
billede i retsmøder). 

L 175 Forslag til lov om ændring af 
straffeloven (Begrænsning af 
brugen af samfundstjeneste i 
sager om vold). 

  

L 176 Lov om ændring af 
offentlighedsloven (ophævelse 
af revisionsbestemmelse).  

  

L 197 Forslag til lov om ændring af 
retsplejeloven (Styrkelse af 
politiets muligheder for 
efterforskning af kriminalitet 
på internettet). 

  

L 227  Forslag til lov om ændring af 
lov om ændring af 
straffeloven, retsplejeloven, lov 
om konkurrence- og 
forbrugerforhold på 
telemarkedet, våbenloven, 
udleveringsloven samt lov om 
udlevering af lovovertrædere til 
Finland, Island, Norge og 
Sverige. (Ændring af 
revisionsbestemmelse). 

  

L 228 Forslag til lov om ændring af 
retsplejelov for Grønland 
(Gengivelse af forklaringer i 
kriminalsager, revision af 
reglerne om 
legemsundersøgelse, 
normering af Retten i 
Grønland m.v.).  

  

 
 

Kulturministeriet 
Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillingsvurderet 

L 36 Lovforslag om ændring af lov 
om radio- og 
fjernsynsvirksomhed, 
personskatteloven, lov om 
social pension og forskellige 
andre love.  
(Gennemførelse af aftale om 
fokusering af DR og afskaffelse af 
medielicensen m.v.) 
 

x  

L36 Lovforslag om ændring af lov 
om radio- og 
fjernsynsvirksomhed, lov om 
økonomiske og administrative 
forhold for modtagere af 

x  
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driftstilskud fra 
Kulturministeriet, 
personskatteloven, 
momsloven, lov om social 
pension, lov om højeste 
mellemste, forhøjet 
almindelig og almindelig 
førtidspension m.v. og lov 
om individuel boligstøtte. 
(Gennemførelse af aftale om 
fokusering af DR og afskaffelse af 
medielicensen m.v.) 
 

L35 Forslag til lov om ændring af 
lov om folkehøjskoler  
 

x  

L183 Lov om ændring af 
biblioteksloven  

x  

 
 
 

Miljø- og Fødevareministeriet 
Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillingsvurderet 

L 52 
 
 

Lov om ændring af lov om 
beskyttelse af havmiljøet 
(Bemyndigelse vedrørende 
offentliggørelse af navne på 
rederier, der overtræder 
reglerne om svovlindhold i 
skibsbrændstoffer) 
 

  

L 53 Lov om ændring af lov om 
hold af dyr 
(Smittebeskyttelse, forenkling 
af reglerne om 
sundhedsrådgivning og påbud 
om rådgivning om Salmonella 
Dublin) 
 

  

L 54 Lov om ophævelse af en 
række love på Miljø- og 
Fødevareministeriets og 
Udenrigsministeriets områder 

  

L 82 Lov om ændring af lov om 
miljøbeskyttelse 
(Obligatorisk digital 
kommunikation om 
rottebekæmpelse og 
autorisation hertil) 
 

  

L 106 A Lov om ændring af lov om 
naturbeskyttelse 
(Kommunal adgang til at 
begrænse sejlads med visse 
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hurtigtsejlende fartøjer ved 
udlagte badeområder) 
 

L 106 B Lov om ændring af lov om 
jagt og vildtforvaltning 
(Udvidet bemyndigelse til at 
fastsætte regler om hold af 
hjemmehørende rovfugle og 
ugler) 
 

  

L 106 C Lov om ændring af lov om 
naturbeskyttelse og 
straffeloven 
(Strafskærpelse for visse 
overtrædelser af CITES-regler) 
 

  

L 147 Lov om jordbrugets 
anvendelse af gødning og om 
næringsstofreducerende tiltag 
 

x  

LF 191 Forslag til lov om ændring af 
lov om miljøbeskyttelse1) 
(Skærpede miljøzonekrav til 
tunge køretøjer og varebiler) 
 

  

LF 192 Forslag til dyrevelfærdslov 
 
 

  

 
 

Skatteministeriet 
Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

(sæt kryds for ja) 

Lovforslaget er 
ligestillingsvurderet 
(sæt kryds for ja) 

L 25 Forslag til lov om ændring af 
kildeskatteloven og forskellige 
andre love. (Initiativer mod sort 
arbejde m.v.). 

x  

L 26 Forslag til aktiesparekontolov. x  

L 27 Forslag til lov om ændring af 
fondsbeskatningsloven. (Mere 
robuste skatteregler for truster som 
opfølgning på Skattelovrådets 
rapport).  

x  

L 28 Forslag til lov om ændring af 
selskabsskatteloven, lov om 
ophævelse af dobbeltbeskatning i 
forbindelse med regulering af 
forbundne foretagenders overskud 
(EF-voldgiftskonventionen), 
momsloven og forskellige andre 
love. (Implementering af direktivet 
om skatteundgåelse og direktivet 
om skattetvistbilæggelse og 

x  
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forskellige ændringer af 
momssystemdirektivet). 

L 29 Forslag til lov om ændring af 
emballageafgiftsloven, lov om 
registrering af køretøjer og 
forskellige andre love og om 
ophævelse af pvc-afgiftsloven og 
lov om tilskud til visse miljøvenlige 
lastbiler. (Ophævelse af pvc-
afgiften og emballageafgiften på 
pvc-folier, indførelse af 
bagatelgrænser i visse afgiftslove, 
udvidelse af 
bemyndigelsesbestemmelsen for 
terminaladgang til 
Køretøjsregisteret, undtagelse for 
udligningsafgift for visse 
påhængskøretøjer, udskydelse af 
tidspunkt for offentliggørelse og 
anvendelse af standardkontrakter 
ved leasing m.v.). 

x  

L 30 Forslag til lov om ændring af 
kildeskatteloven, ligningsloven, lov 
om skattenedslag for seniorer og 
lov om forsøg med et socialt 
frikort. (Afbureaukratisering af 
forskerskatteordningen, 
genoptagelse af afgørelser om 
skattenedslag, skattefrihed for 
godtgørelse til thalidomidofre 
m.v.). 

x  

L 31  Forslag til lov om indgåelse af 
dobbeltbeskatningsoverenskomst 
og tilhørende protokol mellem 
Danmark og Armenien.  

x  

L 32  Forslag til lov om indgåelse af 
dobbeltbeskatningsoverenskomst 
og tilhørende protokol mellem 
Danmark og Japan.  

x  

L 33 Forslag til lov om indgåelse af 
protokol om ændring af 
dobbeltbeskatningsoverenskomsten 
mellem Danmark og 
Nederlandene.  

x  

L 34 Forslag til lov om indgåelse af 
protokol om ændring af 
dobbeltbeskatningsoverenskomst 
mellem de nordiske lande.  

x  

L 86 Forslag til lov om ændring af lov 
om afgift af elektricitet og lov om 
skattefri kompensation for 
forhøjede energi- og miljøafgifter. 
(Nedsættelse af elvarmeafgiften og 
den almindelige elafgift og 
fremrykning af reduktion af den 
grønne check).  

x  
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L 100 Forslag til lov om ændring af lov 
om spil og lov om afgifter af spil. 
(Justering af spilaftale).  

  

L 101 Forslag til investorfradragslov.  x  

L 102 Forslag til lov om ændring af 
ligningsloven, 
ejendomsværdiskatteloven, lov om 
et indkomstregister, 
personskatteloven og 
skatteindberetningsloven. (Bedre 
vilkår for vækst og korrekt 
skattebetaling i dele- og 
platformsøkonomien). 

x  

L 103 Forslag til lov om ændring af 
tinglysningsafgiftsloven og 
forskellige andre love og om 
ophævelse af lov om afgift af 
antibiotika og vækstfremmere 
anvendt i foderstoffer. 
(Afgiftssaneringspakke m.v.). 

x  

L 114 Forslag til lov om ændring af 
aktieavancebeskatningsloven, 
kildeskatteloven, ligningsloven og 
forskellige andre love. (Bedre vilkår 
for tildeling af medarbejderaktier i 
nye, mindre virksomheder, for 
opsparing i investeringsinstitutter 
og for tiltrækning af kapital til 
danske investeringsinstitutter). 

x  

L 115 Forslag til lov om ændring af 
ejendomsvurderingsloven og 
forskellige andre love. 
(Videreførelse af vurderingerne, 
ændring af vurderingsterminen, 
udskydelse af fremrykning af 
beskatningsgrundlaget m.v.). 

x  

L 120 Forslag til lov om ændring af 
registreringsafgiftsloven, 
brændstofforbrugsafgiftsloven og 
lov om vægtafgift af 
motorkøretøjer m.v. (Udskydelse af 
indfasning af registreringsafgift 
m.v. og ændring af bundfradrag for 
eldrevne køretøjer m.v.)  

x  

L 132 Forslag til lov om ændring af lov 
om afgift af elektricitet, 
lystfartøjsforsikringsafgiftsloven og 
lov om ændring af 
tinglysningsafgiftsloven og 
forskellige andre love og om 
ophævelse af lov om afgift af 
antibiotika og vækstfremmere 
anvendt i foderstoffer. (Lempet 
elvarmeafgift for sommerhuse m.v. 
og nedsættelse af afgiften på 
lystfartøjsforsikringer m.v.). 

x  
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L 145 Forslag til lov om ophævelse af lov 
om afgift af mineralsk fosfor i 
foderfosfat og ændring af 
opkrævningsloven, 
selskabsskatteloven, lov om afgift 
af tinglysning og registrering af 
ejer- og panterettigheder m.v. 
(tinglysningsafgiftsloven) og øl- og 
vinafgiftsloven. (Nedsættelse af 
afgift på øl og vin, afskaffelse af 
registreringsafgiften på fly, 
ophævelse af lov om afgift af 
mineralsk fosfor i foderfosfat og 
forhøjelse af restskatteprocenten 
for selskabsskat). 

x  

L 146 Forslag til lov om ændring af 
ligningsloven og personskatteloven. 
(Permanent forhøjet 
befordringsfradrag i 
yderkommuner og på visse øer, 
indførelse af øfradrag i 
yderkommuner og på visse øer, 
fradrag for passage af 
Fjordforbindelsen Frederikssund, 
nedsættelse af bundskatten m.v.). 

x  

L 160 Forslag til lov om anvendelse af 
multilateral konvention til 
gennemførelse af tiltag i 
dobbeltbeskatningsoverenskomster 
til forhindring af skatteudhuling og 
overskudsflytning. 

  

L 161 Forslag til lov om ændring af lov 
om kuldioxidafgift af visse 
energiprodukter, lov om afgift af 
elektricitet og forskellige andre 
love. (Nedsættelse af elafgiften for 
liberale erhverv og EU-retlig 
tilpasning af visse miljø- og 
energiafgifter). 

x  

L 162 Forslag til lov om ændring af lov 
om inddrivelse af gæld til det 
offentlige, opkrævningsloven og 
forskellige andre love. (Modregning 
med opkrævningsfordringer og 
udskydelse af betalingsfrist ved 
banklukkedage m.v.). 

x  

L 207 Forslag til lov om ændring af lov 
om ændring af selskabsskatteloven 
og forskellige andre love. 
(Forlængelse af overgangsperiode 
for fastsættelse af bilers 
brændstofforbrug). 

x  

L 212 Forslag til lov om ændring af 
skatteforvaltningsloven. (Aftale om 
en ny ankenævnsstruktur og en 

x  
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hurtigere vej gennem klagesystemet 
– Retssikkerhedspakke IV). 

L 213 Forslag til lov om ændring af lov 
om inddrivelse af gæld til det 
offentlige, lov om retsafgifter og 
forskellige andre love. (Forenkling 
af regler om forældelseshåndtering, 
modregning ved transporter, flere 
skyldnere på samme fordring, 
eftergivelse og afskrivning, 
retsafgift m.v.). 

x   

L 222 Forslag til lov om ændring af lov 
om afgift af lønsum m.v. og 
momsloven. (Indførelse af 
nulmoms på elektronisk leverede 
aviser m.v.). 

x  

L 223 Forslag til lov om ændring af 
chokoladeafgiftsloven, lov om 
forskellige forbrugsafgifter, lov om 
afgift af konsum-is, momsloven og 
registreringsafgiftsloven. 
(Godtgørelse af punktafgifter til 
visse organisationer m.v., ændring 
vedr. konsignationslagre, 
kædehandel og bekæmpelse af 
momssvig ved EU-handel og 
ændringer vedr. import og eksport 
af brugte køretøjer). 

x  

L 224 Forslag til lov om ændring af lov 
om en børne- og ungeydelse og lov 
om skattefri kompensation for 
forhøjede energi- og miljøafgifter. 
(Ligedeling og individuel 
indkomstaftrapning af børne- og 
ungeydelsen og ligedeling af den 
supplerende grønne check m.v.). 

x  x  

L 225  Forslag til lov om ændring af lov 
om beskatning af fortjeneste ved 
afståelse af fast ejendom, 
ligningsloven og forskellige andre 
love. (Indførelse af en 
sælgerpantebrevsmodel, forhøjelse 
af det skattefrie bundfradrag for 
ydelser fra sociale fonde m.v., 
ændring af opbevaringsperiode for 
grundlaget for indberetning af 
finansielle konti, udvidelse af 
sømandsfradraget til søfolk på 
forsknings- og 
havundersøgelsesskibe og ændring 
af virkningstidspunkt for udvidelse 
af tonnageskatteordningen med en 
række specialskibsaktiviteter). 

x  
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Sundheds- og Ældreministeriet 
 

Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 

ligestillingsvurderet 

L 61 Forslag til lov om ændring af 
sundhedsloven, lov om 
lægemidler, lov om 
apoteksvirksomhed og lov om 
medicinsk udstyr 
(Kontrolforanstaltninger mod 
poliovirus og andre biologiske 
stoffer, opsplitning af 
lægemiddelpakninger til 
veterinær brug og gebyr for visse 
opgaver vedrørende medicinsk 
udstyr m.v.) 

x  

L 62 Forslag til lov om ændring af lov 
om forsøgsordning med 
medicinsk cannabis og lov om 
euforiserende stoffer (Eksport af 
cannabisbulk, brug af pesticider, 
kontraktudlægning, 
tilskudsordning, gebyrer m.v.) 

  

L 63 Forslag til lov om ændring af lov 
om autorisation af 
sundhedspersoner og om 
sundhedsfaglig virksomhed, lov 
om apoteksvirksomhed, 
sundhedsloven og forskellige 
andre love (Autorisation af 
ambulancebehandlere og 
registrering af 
ambulancebehandlere med særlig 
kompetence (paramedicinere), 
opgavespecifik autorisation af 
behandler farmaceuter, 
genordination af receptpligtig 
medicin, ordination af 
dosisdispensering med tilskud, 
organisatorisk ansvar m.v.) 

x  

L 64 Forslag til lov om ændring af 
sundhedsloven (Indførelse af 
forsøgsordning med risikodeling 
i medicintilskudssystemet) 

x  

L 65 Forslag til lov om ændring af lov 
om lægemidler og lov om forbud 
mod salg af tobak og alkohol til 
personer under 18 år (Flytning af 
inspektionsopgaver fra 
Lægemiddelstyrelsen til 
Sikkerhedsstyrelsen og tilførsel af 
kontrolopgave til 
Sikkerhedsstyrelsen)  

x  
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L 66 Forslag til lov om ændring af lov 
om regionernes finansiering 
(Ændring af det statslige bidrag 
til finansiering af regionerne) 

x  

L 108 Forslag til lov o ændring af lov 
om tobaksvarer m.v. og lov om 
forbud mod salg af tobak og 
alkohol til personer under 18 år 
(Udvælgelse af id-udsteder og 
udstedelse af 
sikkerhedsstempelmærker samt 
skærpede sanktioner ved salg af 
tobak til personer under 18 år) 

x  

L 109 Forslag til lov om en 
certificeringsordning for 
fremmedsprogstolke på 
sundhedsområdet 

x  

L 110 Forslag til lov om ændring af 
sundhedsloven og lov om 
videnskabsetisk behandling af 
sundhedsvidenskabelige 
forskningsprojekter (Ændring af 
aldersgrænsen for stillingtagen til 
organdonation og 
transplantationsrelateret 
forskning på hjernedøde samt 
obduktion af personer, der dør 
pludseligt og uventet) 

x  

L 111 Forslag til lov om ændring af 
sundhedsloven (Betaling for akut 
og fortsat sygehusbehandling) 

x  

L 127 Forslag til lov om ændring af 
sundhedsloven (Bedre digitalt 
samarbejde i sundhedsvæsenet, 
påmindelser til forældre 
vedrørende børnevaccination og 
bestemmelser om territorial 
gyldighed for Færøerne og 
Grønland) 

x  

L 128 Forslag til lov om fjernelse af 
tatovering med laser 

  

L 134 Forslag til lov om ændring af lov 
om anvendelse af tvang i 
psykiatrien m.v. (Præcisering af 
målgruppen for de særlige 
pladser på psykiatrisk afdeling, 
indstillingsret for regionsrådet og 
justering af visitationskriterierne 
for de særlige pladser på 
psykiatrisk afdeling) 

  

L 141 Forslag til lov om ændring af lov 
om autorisation af 
sundhedspersoner og om 
sundhedsfaglig virksomhed 
(Regulering af nåleakupunktur på 
brystkassen og forbud mod 
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konstruktion af en kunstig 
hymen (jomfruhinde) 

L 148 Forslag til lov om ændring af lov 
om social service (Målretning af 
de forebyggende hjemmebesøg) 

x  

L 164 Forslag til lov om ændring af lov 
om anvendelse af tvang i 
psykiatrien m.v., sundhedsloven 
og forskellige andre love 
(Udarbejdelse af 
udskrivningsaftaler og 
koordinationsplaner, anvendelse 
af kropsscannere og narkohunde, 
ambulant behandling af 
retspsykiatriske patienter på 
privathospitaler m.v.) 

  

L 193 Forslag til lov om ændring af lov 
om videnskabsetisk behandling 
af sundhedsvidenskabelige 
forskningsprojekter og 
sundhedsloven (Styrkelse af 
borgernes tryghed og tillid til 
sundhedsforskning) 

x  

L 194 Forslag til lov om ændring af 
sundhedsloven og lov om 
autorisation af sundhedspersoner 
og om sundhedsfaglig 
virksomhed (Styrket indsats på 
høreapparatområdet) 

x  

L 206 Forslag til lov om ændring af lov 
om klage- og erstatningsadgang 
inden for sundhedsvæsenet og 
sundhedsloven (Begrænsning af 
ressourcereglen ved 
kræftscreeninger, udvidelse af 
lægemiddelskadeordningen i 
nød- og beredskabssituationer 
m.v.) 

x  

L 219 Forslag til lov om ændring af 
sundhedsloven, lov om klage- og 
erstatningsadgang inden for 
sundhedsvæsenet og lov om 
virksomhedsansvarlige læger og 
tandlæger (Sprogkrav til 
sundhedspersoner, krav om 
instrukser, lovfæstelse af Fagligt 
Forum for Patientsikkerhed, øget 
beskyttelse af personer med 
rapportering af utilsigtede 
hændelser, vurdering af 
lægeerklæringer på 
indfødsretsområdet, oprettelse af 
Rådgivende Udvalg for Tilsyn og 
forenkling af reglerne om 
virksomhedsansvarlige læger og 
tandlæger m.v.) 
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Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 
Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillingsvurderet 

L38 Ændring af lov om almene 
boliger m.v., lov om leje af 
almene boliger og lov om leje 
(omdannelse af ghettoområder, 
ghettokriterier, nye udlejnings-, 
anvisnings- og opsigelsesregler 
m.v.) 

x  

L39 Ændring af lov om almene 
boliger m.v. 
(Landsbyggefondens midler) 

x  

L40 Ændring af færdselsloven (p-
afgifter for lastbiler) 

x  

L41 Ændring af lov om 
Metroselskabet I/S og 
Arealudviklingsselskabet I/S 
(Ny arealinddeling og 
arealanvendelse i Københavns 
Ydre Nordhavn) 

x  

L42 Ændring af færdselsloven (Klip 
i kørekortet for brug af 
håndholdt teleudstyr og andre 
håndholdte 
kommunikationsapparater 
under kørslen) 

x  

L43 Ændring af lov om letbane på 
Ring 3(Statslig udtræden af 
letbaneselskabet) 

x  

L44 Ændring af lov om 
trafikselskaber 
(trafikkøberansvar til 
Skånetrafikken)  

x  

L45 Ændring af jernbaneloven 
(Master til brug for mobil- og 
internetdækning i tog) 

x  

L46 Ændring af lov om 
Metroselskabet I/S og 
Arealudviklingsselskabet By & 
Havn I/S samt lov om en 
Cityring (Udvikling af området 
ved Ny Ellebjerg station) 

x  

L71 Lov om ændring af lov om 
almene boliger m.v. og lov om 
friplejeboliger (nedsættelse af 
grundkapital for almene boliger 
og kapitalindskud for 
friplejeboliger, differentieret 
grundkapital for almene 
familieboliger og udlejning af 
kommunalt ejede almene 
ældreboliger som almene 
ungdomsboliger) 

x  
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L98 Ændring af lov om midlertidig 
regulering af boligforholdene 
(Kortidsudlejning af boliger og 
styrkelse af kontrol med 
bopælspligt) 

x  

L130 Ændring af Sund & Bælt 
Holding loven (teknisk 
forberedelse af ny dansk 
vejbenyttelsesafgift) 

x  

L129 (delt i 
L129A og 
L129B) 

Ændring af lov om 
trafikselskaber (Fremme af 
digitale mobilitetsløsninger, 
forenkling af afstandskrav til 
fjernbuskørsel m.v.) * 

x  

L153 Ændring af lov om 
Metroselskabet I/S og 
Arealudviklingsselskabet I/S 
(Erstatning for udvikling af 
Ørestad Fælled Kvarter) 

x  

L154 Ændring af DSB loven x  

L184 Ændring af jernbaneloven 
(implementering af den 
tekniske del af EU’s 4. 
jernbanepakke, forbud mod 
krydsning af perronovergange, 
afbureaukratisering ved 
selvforvaltning af regler og 
ændring af afgifter) 

x  

L186 Ændring af færdselsloven 
(Forhøjelse af 
hastighedsgrænsen for lastbiler 
samt lette og tunge vogntog fra 
70 til 80 km i timen på landevej 
og motortrafikvej) 

x  

L185 Ændring af lov om byfornyelse 
og udvikling af byer (støtte til 
styrket indsats i 
udkantsområderne) 

x  

L203 Ændring af taxilov (reservation 
af 50 tilladelser til 
nulemissionsbiler pr. kvartal i 
overgangsperioden) 

x  

L202 Ændring af færdselsloven 
(Forhøjelse af bødeniveauet for 
alvorlige sikkerhedskritiske fejl 
og mangler ved tunge 
motordrevne køretøjer og for 
ulovlig støj fra motordrevne 
køretøjer) 

x  

L214 Ændring af lov om almene 
boliger m.v. (Tilsagn til 
nybyggeri opført i samarbejde 
med privat part) 

x  

L221 Ændring af færdselsloven 
(Nedsættelse af aldersgrænsen 
for kørekort til stor knallert) 

x  
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Uddannelses- og Forskningsministeriet 
Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillingsvurderet 

L 16 Lov om ændring af lov om 
befordringsrabat til studerende 
ved videregående uddannelser, lov 
om befordringsrabat til 
uddannelsessøgende i 
ungdomsuddannelser m.v. og lov 
om Udbetaling Danmark 
(Målretning af befordringsrabat og 
godtgørelse efter en kilometersats, 
hjemmel til at kræve for meget 
modtaget godtgørelse tilbagebetalt 
m.v.)   

x  

L 88 Lov om ændring af SU-loven og 
lov om statens 
voksenuddannelsesstøtte 
(Sammenlægning af flere krav om 
tilbagebetaling af SU eller SVU til 
ét tilbagebetalingskrav og 
forhøjelse af fribeløb under lønnet 
praktik på uddannelsen til 
transportbetjent) 
 

x  

L 89 Lov om ændring af lov om 
Danmarks Grundforskningsfond 
(Etablering og finansiering af 
forskningsenheder med særligt 
fokus på transformativ forskning 
m.v.) 
 

x  

L 182 Lov om ændring af SU-loven 
(Tillægsstipendium til 
uddannelsessøgende med en 
funktionsnedsættelse i 
erhvervsuddannelse og forhøjelse 
af fribeløb) 
 

  

L 201 Lov om ændring af 
universitetsloven, lov om 
erhvervsakademiuddannelser og 
professionsbacheloruddannelser, 
lov om maritime uddannelser og 
lov om 
arbejdsløshedsforsikring m.v. 
(Akademisk 
overbygningsuddannelse, særlig 
anvendelse af adgangsprøver til 
universitetsuddannelser, 
bachelorers ret til 
optagelse på en 
kandidatuddannelse m.v.) 
 

x  
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Udenrigsministeriet 
Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillingsvurderet 

L 112 Lov om ændring af fiskeriloven x  

L 195 Forslag til Lov om ændring af lov 
om ligestilling af kvinder og mænd 
(Forenkling af reglerne om 
indberetning af ligestillings-
redegørelser) 

x x 

L 220 A Lov om ændring af fiskeriloven x  

L 220 B Lov om ændring af fiskeriloven x  

    

 
 
 

Udlændige- og Integrationsministeriet 
Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillingsvurderet 

L 55 Forslag til lov om ændring af 
udlændingeloven og udlændinge-
loven (Revision af reglerne om 
transportøransvar i forbindelse med 
midlertidig grænsekontrol ved indre 
Schengengrænser samt justering af 
de supplerende overførte 
betingelser for 
ægtefællesammenføring) – Okt I 
 
Forslaget er opdelt i: 
 
L 55 A  
Forslag til lov om ændring af lov 
om ændring af udlændingeloven.   
(Revision af reglerne om 
transportøransvar i forbindelse med 
midlertidig grænsekontrol ved indre 
Schengengrænser).   
   
L 55 B 
Forslag til lov om ændring af 
udlændingeloven.   
(Justering af de supplerende 
overførte betingelser for 
ægtefællesammenføring).   

  

L 81 Lov om indfødsrets meddelelse – 
Okt II 

  

L 118 Forslag til lov om ændring af 
udlændingeloven, lov om dansk 
indfødsret og lov om ændring af 
lov om dansk indfødsret (Ændring 
af reglerne om anbringelse af 

x  
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uledsagede mindreårige udlændinge, 
justering af klageadgang i sager om 
frihedsberøvelse, præcisering af 
reglerne vedrørende politiets 
visitation af udlændinge ved 
udsendelse, kompetenceændringer 
som følge af nedlæggelse af 
Statsforvaltningen m.v.) – Nov II 

L 165 Forslag til lov om ændring af 
udlændingeloven og lov om 
fuldbyrdelse af straf m.v 
(Nyaffattelse af bestemmelserne 
om opholds-, underretnings- og 
meldepligt, orienteringspligt for 
udlændinge på tålt ophold, der ikke 
er pålagt opholdspligt, og 
fastlæggelse af omfanget af 
Udlændingestyrelsens kontrolpligt) 
– Feb II 

  

L 151  L 151 - Forslag til lov om ændring 
af udlændingeloven (Udmøntning 
af regeringens udspil om styrket 
rekruttering af udenlandsk 
arbejdskraft m.v.) – Feb I 
 
 
Forslaget er opdelt i:  
 
L 151 A 
Forslag til lov om ændring af 
udlændingeloven. (Ny landespecifik 
beløbsordning, udvidelse af 
positivlisten, afskaffelse af kravet 
om dansk bankkonto, nedsættelse 
af antallet af ansatte som betingelse 
for virksomhedscertificering og et 
ensrettet og lavere 
selvforsørgelseskrav). 
 
L 151 B 
Forslag til lov om ændring af 
udlændingeloven. (Udmøntning af 
regeringens udspil om styrket 
rekruttering af udenlandsk 
arbejdskraft m.v.). 
 
L 151 C 
Forslag til lov om ændring af 
udlændingeloven. (Ændring af fast 
track-ordningen og 
certificeringsbetingelserne, ændring 
af reglerne om indgivelse af 
ansøgning om opholdstilladelse, 
forenkling af reglerne for forskere, 
ph.d.-studerende og 
etableringskortet, mere enkel 
ordning for autorisationsophold for 
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læger og tandlæger, ny ordning for 
autorisationsophold for 
sygeplejersker og hjælp til 
arbejdsgivere m.v.).   
   
L 151 D 
Forslag til lov om ændring af 
udlændingeloven. (Skærpet 
bødeniveau).   

L217 Forslag til lov om ændring af lov 
om integrationsgrunduddannelse 
(igu) og lov om Arbejdsgivernes 
Uddannelsesbidrag (Videre-førelse 
af igu-ordningen og egu-
bonusordningen) – Mar II 

  

L 232 Forslag til lov om indfødsrets 
meddelelse – Apr II 
 
Forslaget bortfalder grundet 
valgudskrivelsen. 

  

L 152 Forslag til lov om ændring af 
udlændingeloven (Skærpelser som 
følge af kriminalisering af psykisk 
vold) – Feb II 

  

L 140 Forslag til lov om ændring af 
udlændingeloven, integrations-
loven, repatrieringsloven og for-
skellige andre love.  (Videre ad-
gang til inddragelse af 
opholdstilladelser for flygtninge, 
loft over antallet af 
familiesammenføringer, skærpet 
straf for overtrædelse af 
indrejseforbud og overtrædelse af 
opholds-, underretnings- og 
meldepligt, ydelsesnedsættelse for 
forsørgere m.v.) – Jan II 

x  

L 150 Forslag til lov om ændring af 
udlændingeloven (Nægtelse af 
udstedelse af særlig 
rejselegitimation til udlændinge, 
gebyr for indgivelse af ansøgning 
om laissez-passer og spærring af 
dansk udstedt rejselegitimation i 
Det Centrale Pasregister) – Feb I 
 
Lovforslaget er bortfaldet som 
følge af valgudskrivelsen 

 
 
 
. 

 
 
 
 

L 231 Forslag  til lov om ændring af 
udlændingeloven (Bemyndigelse til 
at fastsætte integrationsrelevante 
krav som betingelse for 
tidsubegrænset opholdstilladelse på 
Færøerne, hjemmel til delegation af 
kompetence til at træffe afgørelse 
om ophold på Færøerne i første 
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instans til færøske myndigheder og 
ændring af klageadgang i sådanne 
sager til Udlændingenævnet) – Apr 
II 

L 166 Forslag til lov om videreførelse af 
visse rettigheder i forbindelse med 
Det Forenede Kongeriges 
udtræden af Den Europæiske 
Union uden en aftale. – Feb II 

  

L 80 Forslag til lov om ændring af lov 
om dansk indfødsret og lov om 
danskuddannelse til voksne 
udlændinge m.fl. (Henlæggelse til 
kommunalbestyrelserne af 
grundlovsceremonier, forhøjelse af 
gebyr for ansøgning om dansk 
indfødsret ved naturalisation og 
fastsættelse af nærmere regler om 
udlændinges fravær i undervisning i 
dansk m.v.) – Okt II 

  

 
 
 

Undervisningsministeriet 
Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillingsvurderet 

L 57 Forslag til lov om et nationalt 
naturfagscenter 

  

L58 Forslag til lov om ændring af lov 
om kommunale internationale 
grundskoler. 

  

L 59 Forslag til lov om ændring af lov 
om folkeskolen 

x  

L 60 
 
(L 60 A +  
L 60 B) 

Forslag til lov om ændring af lov 
om folkeskolen, lov om 
institutioner for almengymnasiale 
uddannelser og almen 
voksenuddannelse m.v., lov om 
institutioner for erhvervsrettet 
uddannelse og forskellige andre 
love. 

x  

L 72 Forslag til lov om ændring af lov 
om arbejdsmarkedsuddannelser 
m.v., lov om forberedende 
voksenundervisning og 
ordblindeundervisning for voksne, 
lov om Arbejdsgivernes 
Uddannelsesbidrag, lov om 
godtgørelse og tilskud til 
befordring ved deltagelse i 
erhvervsrettet voksen- og 
efteruddannelse og forskellige 
andre love. 

  

L 104 Forslag til lov om ændring af lov 
om Arbejdsgivernes 

x  
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Uddannelsesbidrag, lov om 
erhvervsuddannelser og lov om 
arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 

L 105 Forslag til lov om ændring af 
forskellige love på 
Undervisningsministeriets område 
samt lov om specialpædagogisk 
støtte ved videregående 
uddannelser og lov om 
folkehøjskoler. 

  

L 121 Forslag til lov om ændring af lov 
om efterskoler og frie fagskoler. 

  

L 126 Forslag til lov om ændring af lov 
om folkeskolen, lov om friskoler 
og private grundskoler m.v., lov 
om efterskoler og frie fagskoler og 
lov om ungdomsskoler. 

x  

L 163 Forslag til lov om ændring af lov 
om institutioner for forberedende 
grunduddannelse. 

x  

L 199 Forslag til lov om ændring af lov 
om erhvervsuddannelser, lov om 
folkeskolen, lov om vejledning om 
uddannelse og erhverv samt pligt til 
uddannelse, beskæftigelse m.v. 
samt forskellige andre love. 

x x 

L 200 Forslag til lov om ændring af lov 
om forberedende 
grunduddannelse, lov om 
folkeskolen, lov om de gymnasiale 
uddannelser og lov om 
erhvervsuddannelser. 

  

L 218 Forslag til lov om ændring af lov 
om friskoler og private grundskoler 
m.v., lov om efterskoler og frie 
fagskoler og lov om private 
institutioner for gymnasiale 
uddannelser. 

  

April I Ændring af lov om folkeskolen 
(Justering af fagrækken og den un-
derstøttende undervisning, 
afkortning af skoleugens længde, 
ansæt-telse af skoleledere og 
kompetencedækning m.v.) 

x  

 
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet 

Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillingsvurderet 

L 14 Forslag til lov om ændring af lov 
om kommunernes styrelse 
(Ghettorepræsentanter) 

  

L 15 Forslag til lov om ændring af lov 
om valg til Folketinget, lov om 
kommunale og regionale valg, 
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lov om valg af danske 
medlemmer til Europa-
Parlamentet, partiregnskabsloven 
og lov om kommunernes styrelse 
(Ændring af antallet af danske 
medlemmer af Europa-
Parlamentet, forbud mod ens 
listebetegnelser, valgret til 
Europa-Parlamentsvalg til 
udlandsdanskere under værgemål 
med fratagelse af den retlige 
handleevne, sikring af udøvelsen 
af herboende EU-statsborgeres 
valgret og valgbarhed fra 
bopælstidspunktet, lovfæstelse af 
en særlig vederlagsordning for 
stedfortrædere i 
kommunalbestyrelsen og 
regionsrådet m.v.). 

L 167 Forslag til lov om midlertidig 
videreførelse af rettigheder efter 
lov om kommunale og regionale 
valg og lov om valg af danske 
medlemmer til Europa-
Parlamentet i forbindelse med 
Det Forenede Kongeriges 
udtræden af Den Europæiske 
Union. 

  

L 198 Forslag til lov om ændring af lov 
om kommunal udligning og 
generelle tilskud til kommuner. 
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