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Offentligt 

NOTAT  

Folketingets Ligestillingsudvalg  

Christiansborg  

1240 København K  

Ref.  gitpet  

Den 27. juni  2020  

Orientering til Folketinget om ligestillingsvurdering af 
lovforslag 2019/2020 

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 2019/2020 baseret på bidrag fra de enkelte fagministerier. Det bemærkes, at der 

har været fremsat en række lovforslag, som ikke er blevet behandlet og/eller vedtaget i Folketinget pga. 

covid-19. Disse er dog med i oversigten, da de er fremsat. Hastelove, der er fremsat pga. covid-19, 

fremgår derimod ikke af oversigten. 

Ministerierne har oplyst, at i alt 86 lovforslag er relevanstestet med henblik på at vurdere, om et 

lovforslag kan have ligestillingsmæssige konsekvenser. Fem 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 16 ligestillingsvurderinger af lovforslag i Folketingssamlingen 2019/2020. 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 

2019/2020, samt hvilke der er relevanstestet og/eller ligestillingsvurderet. 

Beskæftigelsesministeriet 

Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillingsvurderet 

L 18 Forslag til lov om ændring af lov 
om social pension, lov om højeste, 
mellemste, forhøjet almindelig og 
almindelig førtidspension m.v., 
lov om aktiv socialpolitik, lov om 
individuel boligstøtte og 
ligningsloven (Lettelse af 
grænsehindring ved flytning 
mellem rigsdelene m.v.) 

x x 

http://www.mfvm.dk
mailto:mfvm@mfvm.dk


 

 

 

   
 
 

 

 
 

  

 
 

  

   

  

  

   
  

 

  

   
 

  

 

  

   

 
 

 

  

   
 

 
 

  
 
 

  

   
 

 

  

   
  

 
 

  

 
 

  

   
 

  

                                                             

  

L 19 Forslag til lov om ændring af lov 
om social pension, lov om højeste, 
mellemste, forhøjet almindelig og 
almindelig førtidspension m.v. og 
lov om en skattefri seniorpræmie 
(Forhøjelse af fradragsbeløb for 
folkepension og førtidspension og 
forøgelse af skattefri 
seniorpræmie) 

x x  1

L 45 Forslag til lov om et midlertidigt 
børnetilskud til visse forsørgere 

x x 

L 52 Forslag til lov om ændring af lov 
om sygedagpenge (En enklere 
tilrettelæggelse af første 
sygedagpengeopfølgning m.v.) 

x x 

L 53 Forslag til lov om ændring af lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats 
(Afskaffelse af 
dokumentationskrav for 
fastholdelsesfleksjob for seniorer) 

x x 

L 54 Forslag til lov om ændring af lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats 
og forskellige andre love 
(Obligatorisk pensionsordning for 
personer i fleksjobordningen m.v. 
og konsekvensændringer som 
følge af den forenklede 
beskæftigelsesindsats m.v.) 

x x 

L 65 Forslag til lov om ændring af lov 
om arbejdsmiljø og lov om 
arbejdsskadesikring 
(Gennemførelse af aftale om en 
ny og forbedret 
arbejdsmiljøindsats og ordnede 
forhold på arbejdsmarkedet m.v.) 

x x 

L 66 Forslag til lov om ændring af lov 
om aktiv socialpolitik, 
integrationsloven og forskellige 
andre love (Enklere og skærpede 
sanktioner, styrket kontrol med 
snyd og færre fejludbetalinger 
m.v.) 

x x 

L 67 Forslag til lov om ændring af lov 
om social pension og forskellige 
andre love (Indførelse af 
seniorpension) 

x x 

L 85 Forslag til lov om ændring af lov 
om arbejdsløshedsforsikring m.v. 
(Afskaffelse af opholdskrav for ret 
til dagpenge m.v.) 

x x 

L 184 Forslag til lov om 
Seniorpensionsenheden 

x x 

L 185 Forslag til lov om ændring af lov 
om godskørsel, lov om buskørsel, 

x x 

1 Ligestillingsnotatet er ved en fejl ikke blevet oversendt til Folketinget. 
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lov om Arbejdsretten og faglige 
voldgiftsretter og lov om 
udstationering af lønmodtagere 
m.v. (Fastlæggelse af et 
omkostningsniveau i forbindelse 
med udførelse af visse former for 
vejtransport) 

Børne- og Undervisningsministeriet 
Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 
Lovforslaget er 
ligestillingsvurderet 

L 59 Forslag til lov om ændring af lov 
om institutioner for 
almengymnasiale uddannelser og 
almen voksenuddannelse m.v., lov 
om institutioner for erhvervsrettet 
uddannelse, lov om private 
institutioner for gymnasiale 
uddannelser, lov om de 
gymnasiale uddannelser, lov om 
erhvervsuddannelser og lov om 
kommunal indsats for unge under 
25 år 
(Ny udbudsmulighed på 
gymnasier, nyt 
henvisningstaxameter, afskaffelse 
af muligheden for at udskifte 
oldtidskundskab med andre fag 
på uddannelsen til almen 
studentereksamen på private 
gymnasier, optag på 
adgangskurser og grundforløb 
plus og sammensætning af Rådet 
for de Grundlæggende 
Erhvervsrettede Uddannelser) 

x 

L 60 Forslag til lov om ændring af lov 
om Arbejdsgivernes 
Uddannelsesbidrag 
(Modelparametre for 
erhvervsuddannelser til brug for 
beregning af 
praktikpladsafhængigt 
arbejdsgiverbidrag for 2020 og 
justering af det 
aktivitetsafhængige VEU-bidrag 
for 2020 m.v.) 

x 

L 61 Forslag til lov om ændring af lov 
om institutioner for 
almengymnasiale uddannelser og 
almen voksenuddannelse m.v. og 
lov om institutioner for 
erhvervsrettet uddannelse 
(Mulighed for fastsættelse af 
lokale elevfordelingsregler) 

L 79 Forslag til lov om ændring af lov 
om de gymnasiale uddannelser 
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(Lempelse af krav om, at interne 
prøver skal afholdes som 
årsprøver) 

L 98 Forslag til lov om forbud mod 
udbud af opgavebesvarelser m.v. 
til eksaminander på en 
uddannelsesinstitution under 
Børne- og 
Undervisningsministeriet eller 
Uddannelses- og 
Forskningsministeriet 

L 100 Forslag til lov om ændring af lov 
om de gymnasiale uddannelser, 
lov om kommunal indsats for 
unge under 25 år og lov om 
erhvervsfaglig studentereksamen i 
forbindelse med 
erhvervsuddannelse (eux) m.v. 
(Ændring af 
adgangsforudsætningerne til de 
gymnasiale uddannelser, 
genberegning af 
karaktergennemsnit og 
anvendelse af timepuljen) 

L 126 Forslag til lov om ændring af lov 
om folkeskolen 
(Gennemførelse af nationale test i 
skoleåret 2019/20) 

L 139 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 
(Inddragelse af elever i 
forbindelse med udskrivning) 

L 163 Forslag til lov om ændring af 
dagtilbudsloven 
(Ophævelse af adgang til 
dispensation fra regler om bedre 
fordeling i daginstitutioner) 

Erhvervsministeriet 

Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillingsvurderet 

L 32 Lov om ændring af lov om 
markedsføring (Opdeling af 
fysiske og juridiske personer i 
forbrugerbegrebet, præcisering af 
bestemmelsen om aggressiv 
handelspraksis og tilpasning af 
samtykkekrav m.v.) 

L 33 Lov om ændring af Udbudsloven 
(Bortfald af retten til at 
dokumentere sin pålidelighed, 
hvis ansøger eller tilbudsgiver er 
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udelukket som følge af endelig 
dom, præcisering af kravene til 
indholdet af opfordringer til at 
afgive tilbud, m.v.) 

L 46 Lov om ændring af lov om 
finansiel virksomhed, lov om 
betalinger, lov om 
kapitalmarkeder, lov om 
investeringsforeninger m.v. og 
selskabsloven m.v. (Direkte 
debitering, håndtering af 
erstatningskrav i henhold til en 
byggeskadeforsikring tegnet i 
Qudos Insurance A/S, 
whistleblowerordning for 
virksomheder med begrænset 
tilladelse, revisors 
meddelelsespligt til Finanstilsynet 
og ændring af procedure ved 
indløsning af 
minoritetsaktionærer m.v.) 

L 58 Lov om ændring af hvidvaskloven, 
lov om finansiel virksomhed og 
forskellige andre love (Styrkelse af 
indsatsen mod finansiel 
kriminalitet og gennemførelse af 
4. og 5. hvidvaskdirektiv) 

L 81 Lov om ændring af lov om 
planlægning, lov om midlertidig 
regulering af boligforholdene, lov 
om naturbeskyttelse og lov om 
maritim fysisk planlægning (Frist 
ved udlæg af sommerhusområder, 
kommuneplanredegørelse for 
Grønt Danmarkskort, boliger på 
arealer belastet af lugt, overførsel 
af fleksboligordningen, realisering 
af forsøgsprojekter og mulighed 
for at vedtage planer eller 
meddele tilladelse m.v. efter 
offentliggørelse af forslag til 
havplan m.v.) 

L 109 Lov om ændring af lov om 
finansiel virksomhed, lov om 
forvaltere af alternative 
investeringsfonde m.v., lov om 
investeringsforeninger m.v. og 
forskellige andre love (Ændringer 
som følge af PEPP-forordningen, 
ændring af reglerne for 
outsourcing og præcisering af 
reglerne om forsikringsmægleres 
uafhængighed) 

L 110 Lov om ændring af 
årsregnskabsloven, selskabsloven, 
lov om visse erhvervsdrivende 
virksomheder, revisorloven og 
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forskellige andre love 
(Kontrolpakken og 
gebyrfinansiering af 
hvidvasktilsyn) 

L 122 Lov om ædle metaller og 
konfliktmineraler 

L 123 Lov om ændring af lov om 
markedsføring (Forældelsesfrist 
for vildledende markedsføring af 
fast ejendom, kreditaftaler til 
finansiering af eller med 
sikkerhed i fast ejendom samt 
løbende kontraktforhold med 
angivelse af varig pris) 

L 124 Lov om håndhævelse af Europa-
Parlamentets og Rådets 
forordning 2019/1150/EU af 20. 
juni 2019 om fremme af 
retfærdighed og gennemsigtighed 
for brugere af 
onlineformidlingstjenester (Lov 
om håndhævelse af P2B-
forordningen) 

L 149 Lov om ændring af lov om 
forbrugslånsvirksomheder, lov om 
markedsføring og lov om finansiel 
virksomhed (Opgør med kviklån 
m.v.) 

L 179 Lov om produkter og 
markedsovervågning 

Finansministeriet 

Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillingsvurderet 

L 1 Forslag til finanslov for finansåret 
2020 

L 2 Forslag til lov om fastsættelse af 
udgiftslofter for stat, kommuner 
og regioner for finansåret 2023 

L 3 Forslag  til lov om fastsættelse af 
udgiftslofter for stat, kommuner 
og regioner for finansåret 2020, 
lov om fastsættelse af udgiftslofter 
for stat, kommuner og regioner 
for finansåret 2021 og lov om 
fastsættelse af udgiftslofter for 
stat, kommuner og regioner for 
finansåret 2022 (Konsekvenser af 
regeringens forslag til finanslov 
for 2020) 

L 99 Lov om tillægsbevilling for 
finansåret 2019 
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Forsvarsministeriet 
Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 
Lovforslaget er 

ligestillingsvurderet 

L 138 Lov om ændring af lov om 

hjemmeværnet (Afskaffelse af 

alderskriteriet for frivillige 

befalingsmænd) 

x 

L 166 Lov om udbygning og drift af 

Flyvestation Krarup 

x 

Justitsministeriet 

Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillingsvurderet 

L 9 Forslag til lov om ændring af 
straffeloven (Forbud til dømte 
seksualforbrydere) 

L 10 Forslag til lov om ændring af 
straffeloven (Begrænsning af 
brugen af betinget dom med 
vilkår om samfundstjeneste i 
sager om vold) 

L 11 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.) 

x 

L 42 Forslag til lov om ændring af lov 
om indsamling m.v. (Styrket 
kontrol med indsamlinger som led 
i indsatsen mod terrorfinansiering 
og hvidvask) 

L 47 Forslag til Lov om ændring af lov 
om offentlighed i forvaltningen 
(Ophævelse af 
revisionsbestemmelse) 

L 78 Forslag til lov om udlevering til og 
fra Danmark (Udleveringsloven) 

L 87 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 

x 

L 92 Forslag til lov om ændring af lov 
om pas til danske statsborgere 
m.v. 

L 101 Forslag til retsplejelov for 
Færøerne 

x 

L 102 Forslag til lov om ændring af lov 
om tv-overvågning 
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(Styrkelse af trygheden og 
sikkerheden, herunder udvidelse 
af adgangen til tv-overvågning for 
private og offentlige myndigheder 
samt obligatorisk registrering af 
tv-overvågning) 

L 103 Forslag til lov om ændring af 
retsplejeloven 
(Politiets overtagelse af tv-
overvågning) 

L 104 Forslag til lov om ændring af 
retsplejeloven (Styrkelse af 
politiets mulighed for 
efterforskning af kriminalitet på 
internettet) 

L 105 Forslag til lov om ændring af 
straffeloven (Forstærket indsats 
mod eksplosivstoffer) 

L 113 Forslag til lov om ændring af lov 
om ændring af straffeloven 
(Ophævelse af udløbsklausul for 
skærpelse af straffen for 
utryghedsskabende tiggeri) 

L 130 A Lov om ændring af straffeloven 
(Opholds- og kontaktforbud for 
terrordømte) 

L 130 B Lov om ændring af straffeloven 
(Skærpelse af straffen for 
overtrædelse af straffelovens 
terrorbestemmelser) 

L 150 Forslag til Lov om ændring af lov 
om fuldbyrdelse af straf m.v. og 
retsplejeloven (Adgang til sociale 
behandlingstilbud mod 
stofmisbrug for indsatte i 
kriminalforsorgens institutioner 
m.v.) 

Kirkeministeriet 

Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillingsvurderet 

L5 Lov om ændring af lov om valg til 
menighedsråd (Valgret til 
personer under værgemål med 
fratagelse af den retlige 
handleevne og tilintetgørelse af 
valgkort og valglister) 

x 

L6 Lov om ændring af lov om 
folkekirkens økonomi 
(Finansiering af 
pensionsforpligtelsen vedrørende 
tjenestemandsansatte 
kirkefunktionærer og 
investeringspolitik for 
pensionsformuen) 

x 
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Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 

Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillingsvurderet 

L 16 Lov om ændring af lov om 
elforsyning, lov om Energinet og 
lov om fremme af vedvarende 
energi 

x 

L 17 Lov om ændring af lov om 
naturgasforsyning og lov om 
Energinet 

x 

L 39 Lov om ændring af lov om 
fremme af vedvarende energi, lov 
om naturgasforsyning og lov om 
elforsyning 

x 

L 40 Lov om ændring af lov om 
registrering af ledningsejere 

x 

L 50 Lov om ændring af lov om 
vandsektorens organisering og 
økonomiske forhold, lov om 
elforsyning, lov om 
varmeforsyning og 
selskabsskatteloven 

x 

L 51 Lov om ændring af 
biobrændstofloven 

x 

L 114 Lov om ændring af lov om 
fremme af vedvarende energi, lov 
om elforsyning, ligningsloven og 
personskatteloven 

x 

L 115 Lov om ændring af lov om 
Energinet, lov om elforsyning og 
lov om naturgasforsyning 

x 

L 116 Lov om ændring af lov om 
fremme af besparelser i 
energiforbruget, lov om fremme 
af energibesparelser i bygninger, 
afskrivningsloven og 
ligningsloven samt ophævelse af 
en række love under Klima-, 
Energi- og Forsyningsministeriets 
område 

x 

L 117 Lov om klima x 

Kulturministeriet 
Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 
Lovforslaget er 
ligestillingsvurderet 

L20 Lov om ændring af lov om 
scenekunst (Udmøntning af 
stemmeaftale om ændringer på 
scenekunstområdet af 20. marts 
2019) 
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L108 Lov om ændring af lov om radio- og 
fjernsynsvirksomhed og lov om film 
(Gennemførelse af direktivet om 
audiovisuelle medietjenester m.v.) 

Miljø- og Fødevareministeriet 

Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillingsvurderet 

L 28 Forslag til lov om ændring af lov 
om dyrlæger 

L 30 Lov om ændring af økologiloven 
og lov om hold af dyr (Indførelse 
af mulighed for rekvireret 
vejledning) 

L 84 Forslag til lov om planter og 
plantesundhed m.v. 

L 147 Forslag til lov om ændring af lov 
om plantenyheder og lov om 
planter og plantesundhed m.v. 

x 

L 29 Forslag til lov om ændring af 
landbrugsstøtteloven 
(Obligatorisk digital 
kommunikation) 

x 

L 31 Forslag til lov om ændring af lov 
om vandforsyning m.v. 
(Obligatorisk kommunal 
vurdering af boringsnære 
beskyttelsesområder og pligt til 
indberetning m.v.). 

L 63 Lov om ændring af lov om 
miljøbeskyttelse og lov om afgift 
af visse 
emballager, poser, engangsservice 
og pvc-folier (Forbud mod gratis 
udlevering af bæreposer og forbud 
mod udlevering af tynde 
plastikbæreposer) 

L 80 Forslag til lov om dyrevelfærd 
(Dyrevelfærdsloven) 

L 62 Forslag til lov om ændring af lov 
om jordbrugets anvendelse af 
gødning og om 
næringsstofreducerende tiltag og 
lov om Landdistriktsfonden 

x 

L 95 Forslag til lov om ændring af lov 
om kemikalier og ophævelse af lov 
om behandling af oplysninger om 
brug af plantebeskyttelsesmidler i 
jordbruget (Integreret 
plantebeskyttelse, indberetning af 
sprøjtejournal og tilskud til 
mindre belastende 
bekæmpelsesmidler m.v.) 

x 
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L 94 Forslag til lov om ændring af lov 
om miljøbeskyttelse. 
(Nationale 
affaldshåndteringsplaner og 
affaldsforebyggelsesplaner) 

L 164 Forslag til lov om ændring af lov 
om naturbeskyttelse. 
(Forbud mod sprøjtning, 
gødskning og omlægning af § 3-
beskyttede arealer) 

L 112 Lov om ændring af lov om 
miljøbeskyttelse 
(Implementering af 
affaldsdirektivets minimumskrav 
til eksisterende udvidede 
producentansvarsordninger, 
indførelse af 
udvidet producentansvar for 
emballage og modernisering af 
indsamling og behandling af 
elektronikaffald) 

x 

L 170 Forslag til lov om ændring af lov 
om miljøbeskyttelse og lov om 
Sund og Bælt Holding A/S. 
(Digital håndhævelse af 
miljøzoner og ændring af trinkrav 
for lastbiler og busser) 

L 146 Forslag til lov om ændring af lov 
om ligestilling af kvinder og 
mænd. 
(Digital post til begge forældre om 
fælles barn) 

x x 

L 132 lov om ændring af lov om 
kystbeskyttelse, lov om 
miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete 
projekter (VVM) og lov om 
planlægning 
(Mulighed for at afskære 
klageadgang i kommunale 
fællesprojekter om 
kystbeskyttelse) 
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Skatteministeriet 
Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 
Lovforslaget er 
ligestillingsvurderet 

L 4 Forslag til lov om ændring af 
aktieavancebeskatningsloven, 
kursgevinstloven, ligningsloven og 
forskellige andre love 
(Hovedaktionærers delsalg af aktier i 
selskaber med flere aktieklasser, 
beskatning ved nedsættelse af gæld, 
beskatning af kapitalfondspartnere og 
omdannelsesdatoen ved skattefri 
virksomhedsomdannelse) 

L 22 Forslag til lov om ændring af 
ligningsloven, kursgevinstloven og 
pensionsafkastbeskatningsloven 
(Ophævelse af visse regler om 
beskatning af renter og kursgevinster 
og -tab på hybrid kernekapital m.v.) 

L 23 Forslag til lov om ændring af 
skatteforvaltningsloven 
(En ny ankenævnsstruktur og en 
hurtigere vej gennem klagesystemet 
samt ingen omkostningsgodtgørelse 
ved klage over tilbagekaldelser af 
afgørelser om refusion af udbytteskat) 

L 24 Forslag til lov om ændring af 
registreringsafgiftsloven og forskellige 
andre love 
(Styrket regelefterlevelse på 
motorområdet, skærpet bødepraksis 
ved overtrædelse af 
registreringsafgiftsloven og øvrige 
punktafgiftslove og øvrige 
tilpasninger af reglerne på 
motorområdet) 

L 25 Forslag til lov om ændring af 
pensionsbeskatningsloven, 
pensionsafkastbeskatningsloven, 
ligningsloven, selskabsskatteloven og 
skatteforvaltningsloven 
(Videregivelse af oplysninger om 
diskvalificerende 
pensionsudbetalinger, smidiggørelse 
af regler for flytning af 
pensionsindbetalinger og justering af 
reglerne om omdannelse af 
pensionskasser til 
livsforsikringsselskaber m.v.) 

x 

L 26 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 
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samme fordring, eftergivelse og 
afskrivning, retsafgift m.v.) 

L 27 Forslag til lov om ændring af 
chokoladeafgiftsloven, lov om 
forskellige forbrugsafgifter, 
momsloven og forskellige andre love 
(Godtgørelse af visse punktafgifter til 
godkendte humanitære 
organisationer m.v., ændring 
vedrørende konsignationslagre, 
kædehandel og bekæmpelse af 
momssvig ved EU-handel, overførsel 
af varer til andre EU-lande, ændring 
af reglerne om udtagning af varer, 
ydelser og aktiver, præcisering af EU-
regel om levering mod vederlag og 
værnsregel mod misbrug af 
særordningen for rejsebureauer m.v.) 

L 48 Forslag til lov om ændring af 
selskabsskatteloven, kildeskatteloven, 
skatteindberetningsloven, 
skattekontrolloven og forskellige 
andre love. 
(Implementering af 
skatteundgåelsesdirektivets 
minimumskrav til medlemsstaternes 
CFC-regler, justering af definitionen 
af fast driftssted, fradrag for endelige 
underskud i udenlandske 
datterselskaber m.v., tydeliggørelse af 
muligheden for skønsmæssige 
ansættelser ved transfer pricing-
forhøjelser og ændring af 
opbevaringsperiode for grundlaget for 
indberetning af finansielle konti m.v.) 

L 49 Forslag til lov om ændring af 
skatteindberetningsloven, 
skattekontrolloven, kildeskatteloven, 
ligningsloven og 
pensionsbeskatningsloven. 
(Gennemførelse af direktiv om 
obligatorisk automatisk udveksling af 
oplysninger på beskatningsområdet i 
forbindelse med indberetningspligtige 
grænseoverskridende ordninger) 

x 

L 64 Forslag til lov om ændring af lov om 
inddrivelse af gæld til det offentlige, 
skatteindberetningsloven og lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats. 
(Kommunalt ejede 
forsyningsvirksomheders valg af 
privat inddrivelse, 
restanceinddrivelsesmyndighedens 
overvæltning af omkostninger på 
skyldner ved brug af privat inkassator 
til inddrivelse i udlandet, ophævelse 
af fradragsret for renter af fordringer 

13 



 

 

 

 
  

  
  

  

  

   
 

 

  

 
 

 
 

  

  

  
 

  
 

 
 

 
  

  

  
 

  
 

  

  

  
 

  

  

 

  

  
 

 

 
  

 

  

under inddrivelse samt forældelse 
m.v. i genoptagelsessager på 
inddrivelsesområdet m.v.) 

L 70 Forslag til lov om ændring af lov om 
vederlag og pension m.v. for ministre 
(Forlængelse af perioden for 
midlertidig nedsættelse af 
grundvederlag til ministre) 

x 

L 71 Forslag til lov om ændring af 
ejendomsvurderingsloven, 
ejendomsavancebeskatningsloven, 
ejendomsværdiskatteloven, lov om 
kommunal ejendomsskat og 
skatteforvaltningsloven 
(Fastsættelse af grund- og 
ejendomsværdier, afgrænsning af 
afledt virkning af klage- og retssager, 
afledt skattemæssig virkning ved 
ekstraordinær genoptagelse af 
ejendomsvurderinger, samtidighed 
for ejendomsværdiskat og grundskyld 
samt andre tilpasninger på 
vurderingsområdet m.v.) 

L 72 Forslag til lov om ændring af 
sømandsbeskatningsloven, 
tonnageskatteloven og forskellige 
andre love 
(Tilpasning af DIS-ordningen, 
refusionsordningen for sandsugere og 
tonnageskatteordningen til EU-retten 
m.v. og udvidelse af 
sømandsfradraget til søfolk på 
forsknings- og 
havundersøgelsesskibe) 

x 

L 73 Forslag til lov om ændring af lov om 
ændring af ligningsloven og 
forskellige andre love 
(Fastholdelse af beskatningen af fri 
telefon og internet m.v.) 

x 

L 74 Forslag til lov om ændring af afgift af 
elektricitet og forskellige andre love 
(Forlængelse af ordning med lav afgift 
på el til erhvervsmæssig opladning af 
eldrevne køretøjer, standardsats for 
afgift af blyfri benzin iblandet 9,8 pct. 
biobrændstoffer og lovtekniske 
ændringer af elpatronordningen) 

L 75 Forslag til lov om ændring af 
emballageafgiftsloven, 
tobaksafgiftsloven, lov om forskellige 
forbrugsafgifter, lov om midlertidig 
nedsættelse af straffen for 
overtrædelse af skatte- og 
afgiftslovgivningen vedrørende midler 
på udenlandske konti m.v., og 
opkrævningsloven 
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(Forhøjelse af afgiften på bæreposer, 
engangsservice og tobak) 

L 76 Forslag til lov om ændring af 
boafgiftsloven og 
skatteforvaltningsloven 
(Ensartet bo- og gaveafgift ved 
generationsskifte og indførelse af 
retskrav på henstand og forlænget 
henstandsperiode) 

L 82 Forslag til lov om ændring af lov om 
afgift af elektricitet, lov om afgift af 
naturgas og bygas m.v., lov om afgift 
af stenkul, brunkul og koks m.v. og 
lov om energiafgift af 
mineralolieprodukter m.v. 
(Omlægning af beskatningen af 
overskudsvarme) 

L 90 Forslag til lov om ændring af 
registreringsafgiftsloven og 
ligningsloven (Annullering af stigning 
i registreringsafgift for eldrevne 
køretøjer og pluginhybridbiler i 2020 
samt lavere beskatning af eldrevne 
biler, pluginhybridbiler og 
brændselscelledrevne biler, der 
anvendes som fri bil) 

L 91 Forslag til lov om ændring af 
aktieavancebeskatningskatningsloven, 
dødsboskatteloven, ligningsloven og 
personskatteloven (Ophævelse af 
hovedaktionærnedslaget, beskatning 
af fri bil ved genberegning af 
registreringsafgiftspligtig værdi og 
nedsættelse af bundskatten) 

x 

L 97 Forslag til lov om ændring af lov om 
afgift af tinglysning af ejer- og 
panterettigheder m.v. 
(Tinglysningsafgiftsloven), 
emballageafgiftsloven, lov om afgift af 
bekæmpelsesmidler og forskellige 
andre love (Indeksering af de faste 
tinglysningsafgifter og en række 
miljøafgifter og genindførelse af 
registreringsafgiften på luftfartøjer 
m.v.) 

L 137 Forslag til lov om ændring af 
momsloven, kildeskatteloven, 
skatteindberetningsloven og lov om 
afgifter af spil 
(Modernisering af momsreglerne for 
grænseoverskridende handel med 
varer og ydelser solgt til forbrugere i 
EU, digitale 
salgsregistreringssystemer, 
håndtering af A-skat m.v. i 
forbindelse med udbetaling fra 
feriegarantiordninger m.v. og 
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udskydelse af 
ikrafttrædelsestidspunktet for den 
digitale logbog m.v.) 

L 155 Ændring af chokoladeafgiftsloven, lov 
om kuldioxidafgift af visse 
energiprodukter, lov om afgift af 
naturgas og bygas m.v., lov om afgift 
af stenkul, brunkul og koks m.v. og 
lov om energiafgift af 
mineralolieprodukter m.v. 
(Ligestilling af kakaodrikke med 
kakaomælk m.v. og genindsættelse af 
regler om EU-retlig tilpasning af 
elpatronordningen) 

L 156 Forslag til lov om ændring af 
aktieavancebeskatningsloven og 
forskellige andre love 
(Beskatning ved overdragelse af 
erhvervsvirksomheder til 
erhvervsdrivende fonde) 

L 165 Forslag til lov om ændring af 
aktiesparekontoloven, 
kildeskatteloven, selskabsskatteloven 
og skatteindberetningsloven 
(Forhøjelse af loftet for indskud på 
aktiesparekontoen og genindførelse af 
skattefriheden ved investering i 
danske obligationsbaserede 
investeringsinstitutter med 
minimumsbeskatning m.v.) 

L 174 Forslag til lov om ændring af lov om 
inddrivelse af gæld til det offentlige, 
pensionsbeskatningsloven og lov om 
fremgangsmåden ved inddrivelse af 
skatter og afgifter m.v. 
(Restanceinddrivelsesmyndighedens 
håndtering af fordringer med 
dataproblemer, forældelse m.v. samt 
fradrag for 
seniormedlemskabskontingent i 
arbejdsløshedskasser) 

L 194 Forslag til lov om ændring af 
ejendomsvurderingsloven og 
forskellige andre love (Lempelse af 
ejendomsbeskatningen, videreførelse 
af den midlertidige 
indefrysningsordning for grundskyld, 
tilpasninger vedrørende 
tilbagebetalingsordningen og 
beregningsgrundlaget for grundskyld 
m.v.) 
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Social- og Indenrigsministeriet 
Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 
Lovforslaget er 
ligestillingsvurderet 

L 197 Forslag til lov om ændring af lov om 
social service (Tilpasning af den centrale 
refusionsordning) 

x 

L 196 Forslag til lov om ændring af lov om 
kommunal udligning og generelle 
tilskud til kommuner og forskellige 
andre love (Reform af 
udligningssystemet) 

x 

L 193 Forslag til lov om ændring af lov om 
social service og lov om socialtilsyn. 
(Indførelse af ret til overvågning og 
støtte i forbindelse hermed om natten 
for unge, der modtager hjælp efter § 95, 
stk. 3, i lov om social service i form af et 
kontant tilskud) 

x 

L 183 Forslag til lov om ændring af 
forældreansvarsloven, lov om 
Familieretshuset, lov om ægteskabs 
indgåelse og opløsning og forskellige 
andre love (Afskaffelse af tvungen delt 
bopæl og refleksionsperioden samt 
opfølgning på etableringen af det nye 
familieretlige system m.v.) 

x 

L 173 Forslag til lov om ændring af lov om 
social service (Psykologbehandling til 
kvinder, der får ophold på krisecenter) 

x x 

L 162 Forslag til lov om ændring af 
forældreansvarsloven 
(Forældremyndighed, barnets bopæl og 
samvær for forældre, der er dømt for 
overtrædelse af straffelovens 
terrorbestemmelser) 

x 

L 106 Forslag til lov om ændring af lov om 
retssikkerhed og administration på det 
sociale område (Ankestyrelsens 
sammensætning og behandling af sager 
om uenighed mellem kommuner m.v.) 

x 

L 86 Forslag til lov om ændring af lov om 
socialtilsyn (Ændring af 
formålsbestemmelser i vedtægter for 
fonde, krav om indhentelse af 
straffeattest og præcisering af 
rækkevidden af socialtilsynets 
godkendelse og tilsyn) 

x x 

L 69 Forslag til lov om ændring af lov om 
social service (Ændring af 
reguleringsbestemmelse vedrørende 
ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste) 

x x 

L 68 Forslag til lov om ændring af lov om 
social service (Ro og stabilitet for 
udsatte børn og unge og styrkelse af 
forældres retssikkerhed i 
anbringelsessager) 

x 
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L 68A Forslag til lov om ændring af lov om 
social service (Ro og stabilitet for 
udsatte børn og unge og fuldbyrdelse af 
tvangsmæssige afgørelser om ændret 
anbringelsessted uden samtykke) 

Se L 68 

L 68B Forslag til lov om ændring af lov om 
social service (Styrkelse af forældres 
retssikkerhed i anbringelsessager, 
hensyn til barnets skolegang ved valg af 
anbringelsessted og ophævelse af 
adgang til at fastsætte regler om 
anbragte børns og unges egenbetaling 
m.v.) 

Se L 68 

L 56 Forslag til lov om ændring af lov om 
social service og lov om socialtilsyn 
(Sikring af borgernes retsstilling ved 
indgåelse af aftaler med foreninger og 
private virksomheder om overdragelse 
af arbejdsgiverfunktionen i ordninger 
efter §§ 95 og 96 i lov om social service 
m.v.) 

x 

L 55 Forslag til lov om ændring af lov om 
valg til Folketinget og lov om valg af 
danske medlemmer til Europa-
Parlamentet (Ny procedure for 
indsamling af vælgererklæringer m.v.) 

x 

L 44 Forslag til lov om ændring af lov om 
videreførelse af visse rettigheder i 
forbindelse med Det Forenede 
Kongeriges udtræden af Den 
Europæiske Union uden en aftale 
(Ændring af perioden for hjælp til 
dækning af tabt arbejdsfortjeneste samt 
plejevederlag efter lov om social service 
i forbindelse med Det Forenede 
Kongeriges udtræden af Den 
Europæiske Union uden en aftale) 

x 

L 8 Forslag til lov om ændring af lov om 
social service (Afskaffelse af 
forudgående børnesamtale ved 
økonomisk støtte til 
forældremyndighedsindehaveren, 
afskaffelse af særhandleplaner og 
afskaffelse af afgørelse om revision af 
handleplan m.v.) 

x 

L 7 Forslag til lov om ændring af lov om 
social service og ligningsloven (Styrket 
behandlingsgaranti for personer med et 
stofmisbrug m.v.) 

x 

Sundheds- og Ældreministeriet 

Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillingsvurderet 

L 34 Lov om ændring af lov om klage-
og erstatningsadgang inden for 
sundhedsvæsenet og 

x 
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sundhedsloven (Begrænsning af 
ressourcereglen ved 
kræftscreeninger, udvidelse af 
lægemiddelskadeordningen i nød-
og beredskabssituationer) 

L 35 Lov om ændring af lov om 
videnskabsetisk behandling af 
sundhedsvidenskabelige 
forskningsprojekter, 
sundhedsloven, lov om klage- og 
erstatningsadgang inden for 
sundhedsvæsenet og 
lægemiddelloven (Styrkelse af 
borgernes tryghed og tillid til 
sundhedsforskning samt 
forbedrede rammer for 
sundhedsforskning) 

x 

L 88 Lov om ændring af 
tatoveringsloven (Regulering af 
kosmetisk tatovering og 
undtagelser fra loven for personer 
i exitforløb) 

x 

L 89 Lov om ændring af lov om 
autorisation af sundhedspersoner 
og om sundhedsfaglig virksomhed 
(Udvidelse af 
virksomhedsområdet for 
tandplejere) 

L 127 Forslag til lov om ændring af 
sundhedsloven (Digitalt 
supplement til sundhedskortet og 
Statens Serum Instituts 
forebyggelse og bekæmpelse af 
smitsomme sygdomme) 

L 128 Forslag til lov om ændring af 
sundhedsloven (Styrelsen for 
Patientklagers vurdering af 
lægeerklæringer på 
indfødsretsområdet) 

L 129 Forslag til lov om ændring af 
sundhedsloven, lov om klage- og 
erstatningsadgang inden for 
sundhedsvæsenet, lov om 
autorisation af sundhedspersoner 
og om sundhedsfaglig virksomhed 
og lov om virksomhedsansvarlige 
læger og tandlæger (Oprettelse af 
Ankenævnet for Tilsynsafgørelser 
og Det Rådgivende Udvalg for 
Tilsyn, lovfæstelse af Fagligt 
Forum for Patientsikkerhed, øget 
beskyttelse af personer ved 
rapportering af utilsigtede 
hændelser, krav om instrukser, 
sprogkrav til sundhedspersoner, 
forenkling af reglerne om 
virksomhedsansvarlige læger og 
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tandlæger, dispensation fra fristen 
for indgivelse af ansøgning om 
autorisation som 
kontaktlinseoptiker m.v.) 

L 159 Forslag til lov om videnskabsetisk 
behandling af kliniske 
afprøvninger af medicinsk udstyr 
m.v. 

L 160 Forslag til lov om ændring af 
sundhedsloven og lov om klage-
og erstatningsadgang inden for 
sundhedsvæsenet (Vederlagsfri 
tandpleje til de mest udsatte 
borgere) 

L 182 Forslag til lov om ændring af lov 
om lægemidler 
(Kriminalforsorgens fordeling, 
opsplitning og udlevering af 
lægemidler til indsatte i 
Kriminalforsorgens institutioner) 

x 

Transport  - og Boligministeriet 

Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillingsvurderet 

L 12 Forslag til lov om ændring af lov 
om almene boliger m.v. 
(Tilsagn til nybyggeri opført i 
samarbejde med privat part) 

x 

L 13 Forslag til lov om ændring af 
byggeloven 
(Bemyndigelse til fastsættelse af 
regler om ladestandere og 
bygningsautomatiserings- og 
kontrolsystemer). 

x 

L 14 Forslag til lov om anlæg af en ny 
jernbane over Vestfyn 

x 

L 15 Forslag til lov om ændring af lov 
om godkendelse og syn af 
køretøjer (Gebyr og tilsyn med 
toldsyn, øgede beføjelser ved 
vejsidesyn m.v.). 

x 

L 57 Lov om anlæg af en 
Nordhavnstunnel 

x 

L 77 Forslag til lov om ændring af 
færdselsloven (Forhøjelse af 
bødeniveauet for ulovlig 
afholdelse af hvil i køretøjet m.v.) 

x 

L 93 Forslag til lov om ejerlejligheder x 
L 118 Forslag til lov om ændring af lov 

om almene boliger m.v. 
(Frafald af tillægskøbesum) 

x 

L 119 Forslag til lov om ændring af lov 
om byfornyelse og udvikling af 
byer (Anmeldelsesordning for 
boliger, der lejes ud) 

x 
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L 120 Forslag til lov om ændring af lov 
om luftfart og ophævelse af lov om 
forlængelse af Danmarks 
deltagelse i det skandinaviske 
luftfartssamarbejde 
(Offentliggørelse af 
nationalitetsregistret, arbejdsmiljø 
samt indberetning af 
begivenheder) 

x 

L 121 Forslag til lov om ændring af lov 
om luftfart (Harmonisering af 
droneområdet) 

x 

L 131 Forslag til lov om ændring af 
færdselsloven (Indførelse af pligt 
til at anvende styrthjelm ved 
kørsel på trehjulede og visse 
firehjulede motorkøretøjer m.v.) 

x 

L 151 Forslag til lov om ændring af lov 
om godkendelse og syn af 
køretøjer (Godkendelse af 
motorkøretøjer, tekniske tjenester 
m.v.). 

x 

L 152 Forslag til lov om ændring af lov 
om offentlige veje m.v., lov om 
private fællesveje og færdselsloven 
(Ændring af reglerne om særlig 
råden over vejareal for 
udlejningscykler- og visse 
udlejningskøretøjer, 
kommunernes mulighed for at 
fjerne cykler m.v.) 

x 

L 176 Forslag til lov om ændring af lov 
om midlertidig regulering af 
boligforholdene og lov om 
andelsboligforeninger og andre 
boligfællesskaber (Øgede 
energikrav ved anvendelse af § 5, 
stk. 2, i lov om midlertidig 
regulering af boligforholdene og 
fastfrysning af vurderinger af 
værdien af andelsboligforeningers 
ejendomme) 

x 

L 177 Forslag til lov om ændring af lov 
om midlertidig regulering af 
boligforholdene og lov om 
andelsboligforeninger og andre 
boligfællesskaber (Karensperiode 
ved erhvervelse m.v. af 
udlejningsejendomme og 
lovfæstelse af normalvedtægtens 
krav om tilslutning på fire 
femtedele til opløsning af 
andelsboligforeninger) 

x 

L 178 Forslag til lov om ændring af lov 
om leje og lov om midlertidig 
regulering af boligforholdene 
(Styrkelse af lejerne) 

x 
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L 200 Lov om ændring af lov om almene 
boliger m.v. (Forhøjelse af 
Landsbyggefondens 
renoveringsramme i 2020 og 
digitalisering af det almene 
byggeri) 

x 

Uddannelses- og Forskningsministeriet 

Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillingsvurderet 

L 96 Lov om ændring af lov om 
adgangsregulering ved 
videregående uddannelser 

x 

L 107 Lov om ændring af SU-loven, lov 
om statens 
voksenuddannelsesstøtte, lov om 
befordringsrabat til studerende ved 
videregående uddannelser og lov 
om befordringsrabat til 
uddannelsessøgende i 
ungdomsuddannelser m.v. 

x 

L 125 Lov om ændring af lov om 
aktiviteter i det ydre rum 

L 167 Lov om ændring af lov om 
anerkendelse af visse uddannelses-
og erhvervsmæssige kvalifikationer 

Udlændige- og Integrationsministeriet 

Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillingsvurderet 

L 37 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 i 
1. instans om ophold på Færøerne 
til færøske myndigheder og 
ændring af klageadgang i sådanne 
sager til Udlændingenævnet) 

L 38 Forslag til lov om ændring af lov 
om dansk indfødsret og 
udlændingeloven (Fratagelse af 
statsborgerskab fra 
fremmedkrigere m.v.) 

L 41 Forslag til lov om indfødsrets 
meddelelse 

L 43 Forslag til lov om ændring af 
udlændingeloven (Afskaffelse af 
kravet om vellykket integration i 
sager om familiesammenføring 
med børn og indførelse af en frist 
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på 3 måneder for indgivelse af 
ansøgning) 

L 83 Forslag til lov om ændring af lov 
om dansk indfødsret og lov om 
udenrigstjenesten (Børns 
erhvervelse af statsborgerskab i 
områder med indrejse- og 
opholdsforbud, vandelskrav for 
bipersoner, fortabelse af dansk 
indfødsret og begrænsning af 
adgang til bistand fra 
udenrigstjenesten m.v.) 

L 111 Forslag til lov om ændring af 
udlændingeloven (Udvidelse af 
etableringskortordningen for 
nyuddannede udlændinge) 

x 

L 180 Forslag til lov om indfødsrets 
meddelelse 

L 186 Ændring af lov om 
danskuddannelse til voksne 
udlændinge m.fl. (Afskaffelse af 
deltagerbetaling og ændring af 
reglerne for depositum for dansk-
uddannelse til udenlandske 
arbejdstagere, studerende m.v.) 

x 

L 187 Ændring af udlændingeloven (Ny 
opholdsordning på baggrund af 
arbejdsmarkedstilknytning) 

x 

L 188 Ændring af udlændingeloven (Ny 
positivliste for faglærte og skærpet 
bødestraf for virksomheders brug 
af illegal arbejdskraft) 

x 

L 189A Ændring af udlændingeloven, 
integrationsloven og forskellige 
andre love (Forenkling af regler, 
herunder om klageadgangen til 
Udlændingenævnet og 
indrejseforbud, indførelse af en 
bagatelgrænse for tilbagebetaling 
af gebyr, ændring af adgangen og 
kompetencen til at forlænge en 
udrejsefrist, opfølgning på 
evaluering af Danmarks 
anvendelse af Schengenreglerne 
om bl.a. tilbagesendelse samt 
præcisering af rækkevidden af 
indrejseforbud omfattet af 
udsendelsesdirektivet, m.v.)  

L 189 B Forslag til lov om ændring af lov 
om planlægning 
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