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Orientering til Folketinget om ligestillingsvurdering af 
lovforslag 2017/18 
 
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 2017/18 
baseret på bidrag fra de enkelte fagministerier. 
 
Ministerierne har oplyst, at i alt 131 lovforslag er relevanstestet med 
henblik på at vurdere, om et lovforslag kan have ligestillingsmæssige 
konsekvenser. 9 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 17 ligestillingsvurderinger af lovforslag i 
Folketingssamlingen 2017/18. I denne opgørelse er 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 2017/18, som er relevanstestet og/eller 
ligestillingsvurderet. 
 
Beskæftigelsesministeriet 

mailto:um@um.dk
http://www.um.dk
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Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillings
vurderet 

- 

L 20 Forslag til lov om ændring af 
offshoresikkerhedsloven og lov om 
kontinentalsoklen. (Sikkerhedszoner, nye 
anlægstyper og præciseringer i forhold til 
offshoresikkerhedsdirektivet). 

X X 

L 21  Forslag til lov om ændring af lov om 
arbejdsmiljø. (Ændring af reglerne om 
arbejdsmiljøcertifikat m.v.) 

X X 

L 22 Forslag til lov om ændring af lov om 
indretning m.v. af visse produkter. 
(Konsekvensændringer som følge af EU-
forordninger om tovbaneanlæg og 
personlige værnemidler m.v.) 

X X 

L 77 Forslag til lov om ændring af lov om 
arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om 
fleksydelse. (Nye regler om fradrag for 
frivilligt, ulønnet arbejde for 
dagpengemodtagere m.v.) 

X X 

L 88 Forslag til lov om ændring af lov om 
arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt 
dagpengesystem for fremtidens 
arbejdsmarked) 

X X 

L 89 Forslag til lov om kontant og skattefri 
udbetaling af efterlønsbidrag og 
fleksydelsesbidrag 

X X 

L 90 Forslag til lov om ændring af lov om 
sygedagpenge (Ordningen med ret til 
sygedagpenge ved livstruende, alvorlig 
sygdom gøres permanent) 

X X 

L 116 Forslag til lov om ferie X X 

L 117 Forslag til lov om forvaltning og 
administration af tilgodehavende 
feriemidler 

X X 

L 121 Forslag til lov om ændring af 
barselsloven. (Fraværsret til fædre og 
medmødre, hvis barnet er dødfødt, dør 
eller bliver bortadopteret inden den 32. 
uge efter fødslen, og fraværsret til begge 
adoptanter, hvis barnet dør inden den 32. 
uge efter modtagelsen af barnet) 

X X 

L 138 Forslag til lov om ændring af lov om 
social pension, lov om Arbejdsmarkedets 
Tillægspension, 
pensionsbeskatningsloven og lov om 
retssikkerhed og administration på det 
sociale område. (Skærpede krav til 
optjening af folkepension og 
førtidspension, hurtigere udbetaling af 
tillæg for opsat pension m.v.) 

X X 

L 181 Forslag til lov om ændring af lov om 
arbejdsmiljø. (Arbejdstilsynets adgang til 

X X 
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samtaler med ansatte og anvendelse af 
midler til tværgående aktiviteter) 

L 192 Forslag til lov om ændring af lov om 
arbejdsløshedsforsikring m.v., 
barselsloven og forskellige andre love. 
(Konsekvensændringer af 
ydelseslovgivningen som følge af 
indførelse af samtidighedsferie i 
ferieloven, kompensation af private 
arbejdsgivere ved indførelse af 
samtidighedsferie m.v.) 

X X 

L 193 Forslag til lov om ændring af lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats og lov om 
social pension. (Ressourceforløb og 
dokumentationskrav for tilkendelse af 
førtidspension). 

X X 

L 194 Forslag til lov om ændring af lov om 
udstationering af lønmodtagere m.v. 
(Styrket håndhævelse af RUT med 
mulighed for administrative 
tvangsbøder). 

X X 

 
Børne- og Socialministeriet 

Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillings
vurderet 

-

L 11 Forslag til lov om ændring af 
adoptionsloven. (Bemyndigelse til at 
indgå aftale med Færøerne om danske og 
færøske regler om adoption). 

X  

L 12 Forslag til lov om ændring af lov om 
social service, lov om almene boliger m.v. 
og lov om psykologer m.v. (Ændring af 
reglerne om udvidet lån til betaling af 
handicapbil, forsøg på det sociale 
område, stikprøvekontrol af 
indberetninger til Tilbudsportalen og 
forenkling af rammeaftalekonceptet samt 
demensmærkning m.v.). 

X  

L 119 Forslag til lov om ændring af lov om 
social service. (Mulighed for forbud mod 
enheder, der muliggør internetadgang, 
undersøgelse af effekter samt brug af 
afskærmningslokale m.v. i boformer med 
sikrede afdelinger). 

X 
 

 

L 160 Forslag til lov om ændring af 
dagtilbudsloven og lov om folkeskolen. 
(Styrket kvalitet i dagtilbud, øget 
fleksibilitet og frit valg for forældre). 

X  

L 161 Forslag til lov om forsøg med et socialt 
frikort. 

X  

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om 
retssikkerhed og administration på det 
sociale område. (Sagsbehandlingsfrister 

X  
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for hjemviste sager, pligt til tydelig 
offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister 
på kommunens hjemmeside og pligt til at 
behandle danmarkskortet over 
omgørelsesprocenter på et møde i 
kommunalbestyrelsen). 

L 221 Forslag til lov om forbud mod 
forskelsbehandling på grund af handicap. 

X  

 
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 

Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillings
vurderet 

- 

L 37 Lov om ændring af lov om registrering af 
ledningsejere. 

X  

L 38 Lov om ændring af lov om 
naturgasforsyning og lov om kommunal 
udligning og generelle tilskud til 
kommuner. 

X  

L 39A Lov om ændring af lov om fremme af 
vedvarende energi. 

X  

L 39B Lov om ændring af lov om fremme af 
vedvarende energi. 

X  

L 40 Lov om ændring af lov om elforsyning, 
lov om fremme af vedvarende energi, lov 
om naturgasforsyning, lov om 
Energinet.dk og lov om varmeforsyning. 

X  

L 41 Lov om ændring af lov om elektriske 
kommunikationsnet og -tjenester. 

X  

L 42 Lov om ændring af lov om anvendelse af 
Danmarks undergrund og lov om 
etablering og benyttelse af en rørledning 
til transport af råolie og kondensat. 

X  

L 43 Lov om ændring af lov om 
kontinentalsoklen. 

X  

L 66 Lov om ændring af lov om elforsyning, 
lov om fremme af vedvarende energi, lov 
om naturgasforsyning, lov om 
Energinet.dk, lov om afgift af elektricitet 
og forskellige andre love. 

X  

L 93 Lov om ændring af lov om 
varmeforsyning. 

X  

L 164 Forslag til lov om forsyningstilsynet. X  

L 165 Forslag til lov om ændring af lov om 
elforsyning, lov om naturgasforsyning, 
lov om varmeforsyning, lov om fremme 
af vedvarende energi og lov om afgift af 
elektricitet. 

X  

L 166 Forslag til lov om ændring af lov om 
fremme af vedvarende energi. 

X  

L 190 Forslag til lov om ændring af lov om 
fremme af vedvarende energi, lov om 
elforsyning og lov om Energinet. 

X  
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Erhvervsministeriet 

Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillings
vurderet 

- 

L 5 Lov om Ændring af lov om en 
rejsegarantifond. (Sammensatte 
rejsearrangementer og ændring af 
finansierings- og bestyrelsesstruktur). 

X  

L 6  Lov om ændring af konkurrenceloven. 
(Undtagelse fra forbuddet mod 
konkurrencebegrænsende aftaler, 
fusioner, egenacces, 
databeskyttelsesretlige regler, foreløbig 
ansøgning om straflempelse og nordisk 
samarbejde). 

X  

L 7 Lov om ændring af søloven og lov om 
sikkerhed til søs m.v. (Justering og 
klarificering af reglerne om udenlandske 
ejeres adgang til at få skibe under dansk 
flag, forenklet registrering af rettigheder i 
mellemstore fritidsfartøjer, ansvarsbeløb 
ved vragfjernelse, gennemførelse af 
internationale sanktioner vedrørende 
skibsregistrering, privatretlige 
havneafgifter m.v.). 

X  

L 8 Lov om forsikringsformidling X  

L 9  Lov om ændring af lov om Det Centrale 
Virksomhedsregister og forskellige andre 
love. (Ændring af reglerne om 
offentliggørelse af privatadresser i CVR 
m.v.). 

X  

L 10  Lov om ændring af lov om finansiel 
virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov 
om investeringsforeninger m.v. og 
forskellige andre love. (Forhandlede 
retningslinjer på det finansielle område, 
sikring af vandrende arbejdstageres ret til 
at optjene og bevare pensionsrettigheder, 
gennemførelse af ændringer som følge af 
benchmarkforordningen og PRIIP-
forordningen, udpegning af systematiske 
vigtige finansielle institutioner (SIFI) 
m.v.). 

X  

L 73  Lov om sikkerhed for gasanlæg, 
gasinstallationer og gasmateriel 

X  

L 74 Lov om ændring af lov om 
medarbejderinvesteringsselskaber. 
(Ophævelse af revisionsbestemmelse). 

X  

L 75 Lov om ændring af lov om EKF 
Danmarks Eksportkredit. (Bestemmelse 
om udbyttepolitik, rammer for en 
udbyttepolitik og bestemmelse om 
omfattelse af arkivloven). 

X  
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L 86 Lov om ændring af lov planlægning. 
(Forebyggelse af skader ved 
oversvømmelse eller erosion og mulighed 
for at etablere kystbeskyttelsesanlæg uden 
tilvejebringelse af en lokalplan). 

X  

L 87 Lov om ændring af lov om stormflod og 
stormfald. (Udvidelse af 
dækningsomfang ved stormflod og 
oversvømmelser fra vandløb og søer, ny 
organisering af 
oversvømmelsesordningen samt justering 
af stormfaldsordningen). 

X  

L 123 Lov om Vækstfonden X  

L 124 Lov om ændring af lov om sikkerhed til 
søs, søloven og lov om Handelsflådens 
Velfærdsråd. (Sammenlægning af 
Handelsflådens Velfærdsråd og Søfartens 
Arbejdsmiljøråd og justering af den årlige 
afgift for mindre erhvervsfartøjer). 

X  

L 125 Lov om forretningshemmeligheder. X  

L 144 Lov om net- og informationssikkerhed 
for domænenavnssystemer og visse 
digitale tjenester. 

X  

L 149 Lov om Erhvervsstyrelsens behandling af 
data. 

X  

L 175 Lov om ændring af lov om sikkerhed til 
søs og søloven. (Skærpede regler for 
sejlads med speedbåde, vandscootere og 
lignende fartøjer m.v.). 

X  

L 176 Lov om ændring af lov om en garantifond 
for skadesforsikringsselskaber og lov om 
finansiel virksomhed. (Fastsættelse af 
krav om medlemskab af Garantifonden 
for skadesforsikringsselskaber (Fonden) 
for direkte tegnende 
skadesforsikringsselskaber i EU/EØS, 
som via filial eller grænseoverskridende 
tjenesteydelsesvirksomhed driver 
forsikringsvirksomhed i Danmark, og 
ændring af Fondens dækningsområde 
m.v.). 

X  

L 177 Lov om ændring af lov om 
andelsboligforeninger og andre 
boligfællesskaber, lov om leje, lov om 
byfornyelse og udvikling af byer og lov 
om midlertidig regulering af 
boligforholdende. (Mere robuste 
andelsboligforeninger). 

X  

L 184 Lov om ændring af lov om finansiel 
virksomhed, hvidvaskloven, lov om 
forvaltere af alternative investeringsfonde 
m.v. og forskellige andre love. (Styrket 
indsats mod hvidvask m.v. i den 
finansielle sektor, indførelse af nye 
former for alternative investeringsfonde, 

X  
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ændring af grænsen for prospektpligt 
m.v.). 

L 185 Lov om ændring af selskabsloven, lov om 
visse erhvervsdrivende virksomheder og 
lov om erhvervsdrivende fonde. 
(Nedsættelse af minimumskrav til 
aktieselskabers selskabskapital og 
ændrede krav til ejerregistrering m.v.). 

X  

L 198 Lov om ændring af lov om et testcenter 
for store vindmøller ved Østerild. 
(Udvidelse af vindmølletestcentrene ved 
Høvsøre og Østerild). 

X  

 
Finansministeriet 

Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillings
vurderet 

- 

L 1 Forslag til finanslov for finansåret 2018   

L 2 Forslag til lov om fastsættelse af 
udgiftslofter for stat, kommuner og 
regioner for finansåret 2021 

  

L 3 Forslag til lov om ændring af lov om 
fastsættelse af udgiftslofter for stat, 
kommuner og regioner for finansårene 
2014-17, 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 og lov om fastsættelse af 
udgiftslofter for stat, kommuner og 
regioner for finansåret 2020 
(Konsekvenser af aftale om tryghed om 
boligbeskatningen m.v.) 

  

L 126 Forslag til lov om tilgængelighed af 
offentlige organers websteder og 
mobilapplikationer 

X 
 

 

L 127 Forslag til lov om tillægsbevilling for 
finansåret 2017 

  

L 150 Forslag til lov om udstedelse af NemID 
med offentlig digital signatur til fysiske 
personer og til medarbejdere i juridiske 
enheder 

X 
 
 

 

L 232 Forslag til lov om ændring af lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats, lov om social 
service, lov om integration af udlændinge 
i Danmark og forskellige andre love 
(Mulighed for at udarbejde en 
helhedsorienteret plan til borgere med 
komplekse og sammensatte problemer) 

  

 
 
Forsvarsministeriet 
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Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillings
vurderet 

- 

L 36 Lov om ændring af militær 
straffelov, militær 
disciplinærlov og militær 
retsplejelov 

X  

L 139 Lov om sikkerhed i net- og 
informationssystemer for 
operatører af væsentlige 
internetudvekslingspunkter 
m.v. 

X  

L 155 Lov om ændring af lov om 
Center for Cybersikkerhed 

X  

 
Justitsministeriet 

Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillings
vurderet 

- 

L 31 Forslag til lov om ændring af straffeloven, 
lov om forældelse af fordringer, lov om 
erstatningsansvar og lov om erstatning fra 
staten til ofre for forbrydelser.  
(Ophævelse af forældelsesfrister for 
gerningsmandens strafansvar i sager om 
seksuelt misbrug af børn og for 
erstatningskrav mod 
forvaltningsmyndigheder for svigt i sager 
om overgreb mod børn, forhøjelse af 
niveauet for tortgodtgørelse for seksuelle 
krænkelser samt ophævelse af 72-
timersreglen i sager om voldtægt, incest 
og seksuelt misbrug af børn m.v.).  
 

 
 

 

sL 32 Forslag til lov om ændring af 
retsplejeloven.  
(Begrænsning af pligten til at erstatte 
sagsomkostninger i straffesager). 
 

  

L 33 Forslag til lov om pakkerejser og 
sammensatte rejsearrangementer. 
 

  

L 34 Forslag til lov om ændring af straffeloven, 
retsplejeloven og udlændingeloven.  
(Selvstændig bestemmelse om 
indbrudstyveri). 
 

  

L 35 Forslag til lov om ændring af straffeloven, 
lov om en børne- og ungeydelse og lov 
om børnetilskud og forskudsvis 
udbetaling af børnebidrag.  
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(Initiativer mod rocker- og 
bandekriminalitet m.v.). 
 

L 67 Forslag til lov om ændring af lov om 
våben og eksplosivstoffer og lov om 
vagtvirksomhed.  
(Initiativer mod rocker- og 
bandekriminalitet m.v.). 
 

  

L 68 Forslag til lov om supplerende 
bestemmelser til forordning om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling 
af sådanne oplysninger  
(databeskyttelsesloven).  
 

 
 

 

L 69 Forslag til lov om ændring af lov om 
retshåndhævende myndigheders 
behandling af personoplysninger, lov om 
massemediers informationsdatabaser og 
forskellige andre love.  
(Konsekvensændringer som følge af 
databeskyttelsesloven og 
databeskyttelsesforordningen samt 
medieansvarslovens anvendelse på 
offentligt tilgængelige 
informationsdatabaser m.v.).  
 

  

L 91 Forslag til lov om ændring af straffeloven.  
(Skærpelse af straffen for vidnetrusler og 
visse former for hærværk). 
 

  

L 111 Forslag til lov om ændring af 
retsplejeloven.  
(Begrænsning af surrogatfængsling i eget 
hjem).  
 

  

L 115 Forslag til lov om ændring af straffeloven.  
(Skærpelse af straffen for 
blufærdighedskrænkelse og digitale 
sexkrænkelser).  
 

  
 

L 118 Forslag til lov om ændring af lov om 
politiets virksomhed.  
(Udvidet bemyndigelse til at fastsætte 
regler om zoneforbud).  
 

X 
 

 

L142 Forslag til lov om ændring af straffeloven.  
(Skærpelse af straffen for grov vold).  
 

  

L 147 Forslag til lov om ændring af straffeloven. 
(Selvstændig bestemmelse om hvidvask). 
 

  

L 157 Forslag til lov om ændring af 
retsplejeloven.  
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(Vidneudelukkelse for patentrådgivere, 
obligatorisk digital selvbetjening ved 
ansøgning om fri proces m.v.). 
 

L 158 Forslag til lov om ændring af 
retsplejeloven.  
(Øget beskyttelse af vidner).  
 

  

L 159 Forslag til lov om ændring af lov om 
politiets virksomhed, retsplejeloven, lov 
om forsvarets formål, opgaver og 
organisation m.v. og militær straffelov.  
(Forsvarets bistand til politiet og 
udvidelse af politiklageordningen m.v.). 
 

  

L 182 Forslag til lov om ændring af lov om 
våben og eksplosivstoffer. 
(Mærkning og registrering af skydevåben 
m.v.).  
 

  

L 203 Forslag til lov om ændring af lov om 
fuldbyrdelse af straf m.v., lov om 
arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om 
åben uddannelse (erhvervsrettet 
voksenuddannelse) m.v. og 
retsplejeloven.  
(Udvidet besøgsafskæring for 
bandemedlemmer m.v., tvungen 
opsparing, adgang til AMU-kurser, 
alkoholkontrol, udvidet adgang til 
konfiskation m.v.).  
 

 
 

 

L 204 Forslag til lov om ændring af 
retsplejeloven.  
(Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i 
straffesager).  
 

  

L 205 Forslag til lov om ændring af lov om tv-
overvågning og lov om retshåndhævende 
myndigheders behandling af 
personoplysninger.  
(Videreførelse af regler om behandling af 
personoplysninger i forbindelse med tv-
overvågning, mulighed for deling mellem 
erhvervsdrivende af billed- og 
lydoptagelser fra tv-overvågning af 
formodede gerningspersoner m.v.).  
 

  

L 208 Forslag til lov om ændring af straffeloven 
og retsplejeloven.  
(Retsvirkninger af et foreløbigt forbud 
mod eller en opløsning af en forening).  
 

  

L 218 Forslag til lov om ændring af lov om 
ændring af straffeloven, retsplejeloven, 
lov om konkurrence- og 
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forbrugerforhold på telemarkedet, 
våbenloven, udleveringsloven samt lov 
om udlevering af lovovertrædere til 
Finland, Island, Norge og Sverige.  
(Ændring af revisionsbestemmelse).  
 

L 219 Forslag til lov om ændring af straffeloven.  
(Tildækningsforbud).  
 

  

L 223 Forslag til lov om ændring af straffeloven.  
(Udskydelse af forældelsesfristen i visse 
sager om vold mod børn i hjemmet og 
skærpelse af straffen for gentagen simpel 
vold i nære relationer).  
 

  

L 224 Forslag til lov om ændring af lov om 
offentlighed i forvaltningen.  
(Ændring af revisionsbestemmelse).  
 

  

L 240 Forslag til lov om ændring af straffeloven, 
retsplejeloven, erstatningsansvarsloven 
og medieansvarsloven.  
(Freds- og ærekrænkelser m.v.). 

  

 
Kirkeministeriet 

Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er
ligestillings
vurderet 

 
- 

L 19 Lov om trossamfund uden for folkekirke   

L 128 Lov om valg til menighedsråd  
(Orienteringsmøde, valgforsamling og 
mulighed for afstemningsvalg m.v.) 

  

 
Kulturministeriet 

Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillings
vurderet 

- 

L 76 Lovforslag om ændring af 
folkeoplysningsloven (ny struktur for 
Folkeuniversitetsvirksomheden) 

X  

L230 Forslag til lov om ændring af lov om 
ophavsret.   
(Gennemførelse af Marrakeshdirektivet 
m.v.). 

X  

L 112 Forslag til lov om beskyttelse af 
kulturværdier i tilfælde af væbnet konflikt. 

X  

L44 Forslag til lov om ændring af lov om 
bygningsfredning og bevaring af 
bygninger og bymiljøer. 

X  

L45 Forslag til lov om udlodning af overskud 
og udbytte fra lotteri. 

X X 
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Miljø- og Fødevareministeriet 

Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillings
vurderet 

- 

L 228 Forslag til lov om projektering og anlæg 
af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske 
landegrænse. 

  

L 129 
 
 

Forslag til lov om ændring af 
landbrugsstøtteloven.  
(Pant i betalingsrettigheder efter 
grundbetalingsordningen).  

  

L 216 
 
 

Forslag til lov om ændring af lov om 
jordbrugets anvendelse af gødning og om 
plantedække og lov om husdyrbrug og 
anvendelse af gødning m.v.  
(Målrettet kvælstofregulering m.v.). 

  

L 56 Forslag til lov om ændring af lov om 
hunde (Undtagelse fra aflivning af visse 
ulovlige hunde i særlige tilfælde). 

  

L 72 Forslag til lov om ændring af 
dyreværnsloven og lov om 
hold af dyr (Uddannelseskrav og 
offentliggørelse af 
kontrolresultater). 

  

L 167 Forslag til lov om ændring af lov om 
fødevarer (Strafskærpelse, administrative 
tvangsbøder og virksomhedskarantæne). 

  

L 229 Forslag til lov om ændring af lov om hold 
af dyr, lov om fødevarer og lov om 
foderstoffer (Strafskærpelse som led i 
indsatsen mod afrikansk svinepest). 

  

L 100 Forslag til lov om ændring af lov om 
kystbeskyttelse. (Ændring af formålet 
med kystbeskyttelse og mulighed for 
forsøgsprojekter). 

  

L 187 Forslag til lov om ændring af lov om 
kystbeskyttelse, lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM),  
lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og 
vildtforvaltning og forskellige andre love. 
(Ny kompetencefordeling og forenkling 
af sagsbehandling i forbindelse med 
kystbeskyttelse m.v.). 

  

L 103 Forslag til lov om udstykning og salg af 
statslige arealer med campingpladser. 

  

L 55 
 
 

Forslag til lov om ændring af lov om 
naturbeskyttelse og lov om havstrategi. 
(National liste med handelsforbud m.v. 
over for visse invasive arter og ny 
affattelse af bilag 1 til lov om havstrategi). 

  

L 168 Forslag til lov om ændring af lov om 
naturbeskyttelse.  

  



13 
 

(Nye muligheder for friluftsreklamer i det 
åbne land).  

L 81 Forslag til lov om ændring af lov om jagt 

og vildtforvaltning og lov om 

naturbeskyttelse. (Mulighed for 

fastsættelse af nærmere regler om jagt 

med visse rovfugle, jagttider, 

tidsbegrænsede initiativer, jagtformer, 

fodring af vildt og ændring af regler om 

jagttegn samt ophævelse af krav om 

dispensation til visse til- og ombygninger 

inden for skovbyggelinjen i landzone).  

  

L 101 Forslag til lov om ændring af lov om 
vandforsyning m.v. (Underretning om 
forhold vedr. vand). 

  

L 54 Forslag til lov om ændring af lov om 
miljøbeskyttelse. (Implementering af dele 
af udvindingsaffaldsdirektivet og MCP-
direktivet). 

  

L 186 Forslag til lov om tilbagebetaling af 
ulovlig statsstøtte, der er uforenelig med 
det indre marked, i forbindelse med afgift 
til drikkevandsbeskyttelse. 
 

  

L 102 
 

Forslag til lov om ændring af 
miljøbeskyttelse og lov om vandforsyning 
m.v. (Målrettet arealbeskyttelse for at 
beskytte grundvandet mod pesticider). 

  

L 169 
 

Forslag til lov om ændring af lov om 
miljøbeskyttelse.  
(Indfasning af kvælstof til 
akvakulturerhvervet).  
 

  

 
Skatteministeriet 

Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillings
vurderet 

- 

L 4 Forslag til lov om ændring af 
registreringsafgiftsloven og brænd-
stofforbrugsafgiftsloven 
 
(Ændring af registreringsafgiften, 
ændring af fradrag for sikkerhedsudstyr, 
forhøjelse af tærskelværdi og tillæg for 
energieffektivitet, stramning af regler om 
leasing m.v. af køretøjer, forhøjelse af 
reparationsgrænsen og forhøjelse og øget 
differentiering af brænd-
stofforbrugsafgift m.v.) 

X  

L 13 Forslag til Skattekontrollov X  

L 14 Forslag til Skattekontrollov X  
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L 15  Forslag til lov om ændring af aktie-
avancebeskatningsloven, 
kildeskatteloven, skattekontrolloven og 
forskellige andre love  
 
(Konsekvensændringer som følge af 
skattekontrollov og 
skatteindberetningslov, gennemførelse af 
ændrings-direktiv om 
skattemyndighedernes adgang til 
oplysninger indberettet efter 
hvidvaskregulering m.v.) 

X  

L 16  Forslag til lov om ændring af 
pensionsbeskatningsloven og forskellige 
andre love  
 
(Målretning af aldersopsparing og 
regulering af fejlagtige 
pensionsindbetalinger) 

X  

L 17  Forslag til lov om ændring af 
kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse 
og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinte-
indvinding, lov om fremskyndet 
tilbagebetaling af visse afgifter og 
fusionsskatteloven 
 
(Lempelse af beskatningen af 
kulbrintevirksomhed for visse 
investeringer og afskaffelse af 
forskudsmomsordningen m.v.) 

X  

L 18 Forslag til lov om ændring af lov om 
registrering af køretøjer, 
registreringsafgiftsloven, 
brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om 
vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og lov 
om afgift af naturgas og bygas m.v.  
 
(Krav om sovepladser i campingbiler, 
afgiftsgrund-lag for veterankøretøjer, 
brug af prøveskilte og prøvemærker, 
fastsættelse af lovregler om registrering 
og afgiftsfritagelse for visse køretøjer, 
kørsel i uregistrerede køretøjer m.v. som 
led i offentligt hverv, adgang for forsvaret 
til at registrere og afmelde egne køretøjer 
og nedsættelse af afgiftssats for gas til 
motorbrændstof m.v.) 

X  

L 63 Forslag til lov om indgåelse af 
dobbeltbeskatningsoverenskomst 
mellem Danmark og Azerbaijan 

X  

L 64 Forslag til lov om ændring af 
skatteforvaltningsloven og forskellige 
andre love 
 
(Begrænsning af SKATs mulighed for at 
tilbagekalde bindende svar ved 

X  
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værdiansættelse af aktiver, ensretning af 
værnetingsregler ved indbringelse af 
skattesager, udvidelse af skattefriheden 
for statslige godtgørelser til asbestofre 
m.fl., m.v.) 

L 104 Forslag til lov om ændring af 
ligningsloven  
 
(Udvidelse af fradragsretten for 
erhvervsmæssige lønudgifter m.v.) 

X  

L 105 Forslag til lov om ændring af 
selskabsskatteloven og fonds-
beskatningsloven 
 
(Skattefritagelse af selvejende teatre og 
daginstitutioner m.v. samt 
erklæringsordning for visse foreninger og 
fonde) 

X  

L 106 Forslag til lov om ændring af lov for 
Grønland om visse spil 
 
(Bevarelse af monopolet for udbuddet af 
onlinebingo samt heste- og 
hundevæddemål m.v.) 

X  

L 109 Forslag til lov om ændring af 
chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige 
forbrugsafgifter, kildeskatteloven, 
spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven 
og forskellige andre love 
 
(Annullering af indeksering af en række 
punktafgifter, nedsættelse og 
efterfølgende afskaffelse af råstofafgiften, 
afskaffelse af afgiften på te og 
tillægsafgiften på alkoholsodavand, samt 
ændringer af forskerskatte-ordningen) 

X  

L 122 Forslag til lov om ændring af lov om 
afgift af elektricitet, spiritusafgiftsloven, 
lov om afgift af mineralolieprodukter 
m.v., lov om afgift af kvæl-stofoxider og 
øl- og vinafgiftsloven 
(Lempelser i elafgiften og vandafgiften 
for campingpladser og lystbådehavne, 
afgiftslempelse for små producenter af 
spiritus (moderation), justering af 
moderationsordningen for små 
producenter af øl og afgifts-fritagelse for 
gas indeholdt i lightere ved indførsel) 

X  

L 148 Forslag til lov om ændring af lov om 
inddrivelse af gæld til det offentlige og lov 
om Udbetaling Danmark 
 
(Genoptagelse af sager med mulige fejl i 
restanceinddrivelsesmyndighedens 
inddrivelse, endelig afskrivning af 
fordringer med tvivlsom retskraft m.v.) 

X  
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L 171 Forslag til lov om ændring af lov om lån 
til betaling af ejendomsskatter, 
ejendomsvurderingsloven og forskellige 
andre love 
 
(Indefrysning af stigninger i grundskylden 
for 2018-2020, forsigtighedsprincip ved 
fastsættelse af beskatningsgrundlag for 
grundskyld, dækningsafgift af 
erhvervsejendomme og 
ejendomsværdiskat m.v.) 

X  

L 172 Forslag til lov om ændring af lov om 
afgift af vejbenyttelse og lov om 
registrering af køretøjer 
 
(Ændring af satser og øget differentiering 
heraf ud fra emissionsnormer og adgang 
til Køretøjsregisteret for virksomheder, 
der opkræver betaling for brug af veje, 
broer, færger eller tunneler) 

X  

L 173 Forslag til lov om ændring af 
ligningsloven og forskellige andre love 
 
(Permanent BoligJobordning, ophævelse 
af beskatningen af fri telefon og internet, 
afskaffelse af udligningsskatten og 
forhøjelse af beløbsgrænser for 
børneopsparing) 

X  

L 174 Forslag til lov om ændring af 
kildeskatteloven, ligningsloven, 
sømandsbeskatningsloven og 
tinglysningsafgiftsloven 
 
(Bedre vilkår for tildeling af 
medarbejderaktier, udvidelse af DIS-
ordningen med søfolk, der arbejder om 
bord på en række specialskibe, afskaffelse 
af registreringsafgiften for skibe i danske 
skibsregistre, ændret forrentning ved 
opkrævning af personers skat m.v.) 

X  

L 207 Forslag til lov om ændring af 
fusionsskatteloven  
 
(Beskatning af løbende indtægter ved 
grænseoverskridende omstruktureringer) 

X  

L 217 Forslag til lov om ændring af lov om 
afgift på elektricitet  
 
(Nedsættelse af elvarmeafgiften)  

X  

L 226 Forslag til lov om ændring af lov om 
inddrivelse af gæld til det offentlige og 
forskellige andre love og om ophævelse af 
lov om forsøg med eftergivelse af gæld til 
det offentlige for socialt udsatte grupper 
 

X  
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(Forenkling af regler om inddrivelse af 
gæld til det offentlige m.v. og 
forældelseshåndtering m.v.) 

L 227 Forslag til lov om ændring af 
afskrivningsloven og ligningsloven  
 
(Højere skattefradrag for udgifter til 
forsøgs- og forskningsvirksomhed) 

X  

L 237 Forslag til lov om ændring af 
selskabsskatteloven og forskellige andre 
love 
 
(Justering af reglerne om fast driftssted 
ved investering via transparente enheder, 
beskatning af beløb vedrørende 
tilbagebetalte provisioner, EU-retlig 
tilpasning af reglerne vedrørende 
udenlandske pensionsinstitutters 
investeringer i fast ejendom og 
bestemmelser i momsloven om 
momsfritagelse for selvstændige grupper, 
og justering af værnsregler, der sikrer 
beskatning af udbytter m.v.) 

X  

L 238 Forslag til lov om ændring af 
ligningsloven og personskatteloven  
 
(Lavere skat på arbejdsindkomst og større 
fradrag for pensionsindbetalinger m.v.) 

X  

 
Sundheds- og Ældreministeriet 

Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillings
vurderet 

- 

LF 57 Forslag til lov om forsøgsordning med 
medicinsk cannabis 

  

LF 58 Forslag til lov om ændring af 
sundhedsloven (Bedre lægedækning ved 
udvidelse af perioden for regioners drift 
af alment medicinske  klinikker, forenklet 
overdragelse af ydernumre mellem læger 
og ændret opkrævning af gebyr for 
regionale sygehusenheder m.v.) 

  

LF 59 Forslag til lov om ændring af lov om 
lægemidler, lov om apoteksvirksomhed 
og lov om medicinsk udstyr (Fremstilling, 
indførsel, forhandling og udlevering af 
lægemidler til redningsberedskab m.v. og 
delegation af kompetence vedrørende 
medicinsk udstyr) 

  

LF 60 Forslag til lov om ændring af lov om 
assisteret reproduktion i forbindelse med 
behandling, diagnostik og forskning m.v. 
og sundhedsloven (Ophævelse af 

X  
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forbuddet mod dobbeltdonation og 
ændring af reglerne for kastration) 

LF 98 Forslag til lov om ændring af lov om 
klage- og erstatningsadgang inden for 
sundhedsvæsenet (Udvidelse af 
patienterstatningsordningen, fredning af 
udbetalte erstatninger m.v.) 

  

LF 99 Forslag til lov om ændring af 
sundhedsloven og lov om anvendelse af 
tvang ved somatisk behandling af varigt 
inhabile (Øget selvbestemmelse for 
patienter i forhold til fravalg af 
behandling, herunder oprettelse af en 
behandlingstestamenteordning) 

  

LF 114 Forslag til lov om ironiserende stråling og 
strålebeskyttelse (Strålebeskyttelsesloven) 

  

LF 133 Forslag til lov om ændring af lov om 
kliniske forsøg med lægemidler og lov om 
videnskabsetisk behandling af 
sundhedsvidenskabelige 
forskningsprojekter (Habilitetskrav, 
forsøgsdata fra afdøde, udenlandsk 
inspektion m.v.) 

  

LF 134  Forslag til Tatoveringslov   

LF 143 Forslag til lov om krav til sikkerhed for 
net- og informationssystemer inden for 
sundhedssektoren 

  

LF 146 Forslag til lov om ændring af 
sundhedsloven (Organiseringen i 
Sundheds- og Ældreministeriet, 
oprettelse af Nationalt Genomcenter 
m.v.) 

  

LF 170 Forslag til lov om ændring af lov om 
autorisation af sundhedspersoner og om 
sundhedsfaglig virksomhed og lov om 
anvendelse af tvang ved somatisk 
behandling af varigt inhabile 
(Autorisation af osteopater, udvidelse af 
tandlægernes virksomhedsområde m.v.) 

  

LF 209 Forslag til lov om ændring af lov om 
social service (Forebyggelse af konkurser 
på hjemmehjælpsområdet) 

  

LF 210 Forslag til lov om ændring af lov om 
social service og lov om socialtilsyn 
(Styrket tilsyn på ældreområdet) 

  

LF 211 Forslag til lov om ændring af lov om 
social service (Plejehjemsoversigten) 

  

LF 212 Forslag til lov om ændring af 
sundhedsloven, lægemiddelloven og lov 
om kliniske forsøg med lægemidler (frit 
valg til genoptræning og gebyrlettelser for 
kliniske forsøg med lægemidler) 

  

LF 213 Forslag til lov om ændring af 
sundhedsloven (Egenbetaling for 
tolkebistand) 
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LF 214 Forslag til lov om godtgørelse til 
andenhåndseksponerede asbestofre 

  

LF 233 Forslag til lov om ændring af 
sundhedsloven og lov om klage- og 
erstatningsadgang inden for 
sundhedsvæsenet (Oprettelse af Styrelsen 
for Patientklager og ændrede 
registrerings- og gebyrregler for det 
risikobaserede tilsyn med 
behandlingssteder) 

  

LF 235 Forslag til lov om ændring af 
sundhedsloven, lov om klage- og 
erstatningsadgang inden for 
sundhedsvæsenet, lov om social pension 
og lov om højeste, mellemste, forhøjet 
almindelig og almindelig førtidspension 
m.v. (Tandpleje til voksne i privat praksis, 
tilskud, klageadgang m.v.) 

  

 
 
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 

Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillings
vurderet 

- 

L23 Lov om ændring af lov om trafikselskaber 
(Implementering af takstreformer i Øst- 
og Vestdanmark og mulighed for 
overdragelse af trafikkøberansvar m.v.) 

X  

L24 Taxilov X  

L25 Forslag til lov om ændring af lov om leje 
(Friplejeboliger i lejede lokaler) 

X  

L26 Forslag til lov om ændring af 
jernbaneloven. (Certificering af 
virksomheder, der udfører opgaver for 
andre end jernbanevirksomheder og 
infrastrukturforvaltere).  

X  

L27 Lov om infrastruktur for alternative 
drivmidler 

X  

L28 Lov nr. 1559 af 19. december 2017 om 
ændring af færdselsloven 
(Bemyndigelse til at fastsætte regler om 
små motoriserede køretøjer) 

X 
 

 

L29 Forslag til lov om ændring af lov om leje 
og lov om leje af almene boliger (Fremme 
af digital kommunikation i boliglejefor-
hold) 

X  

L30 Lov nr. 1557 af 19. december 2017 om 
ændring af færdselsloven 
(Ændring af sanktioner for foretagelse af 
ulovlige konstruktive ændringer i 
motordrevne køretøjers 
forureningsbegrænsende udstyr) 

X 
 

 

L65 Forslag til lov om ændring af lov om 
byfornyelse og udvikling af byer 

X  
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(Tilpasning og forenkling af lovens 
anvendelses- og støttemuligheder) 

L135 Lov om sikkerhed i net- og 
informationssystemer i transportsektoren 

X  

L136 Lov om ændring af lov om trafikselskaber 
(individuel handicapkørsel for blinde og 
stærkt svagsynede) 

X  

L153 Lov om ændring af byggeloven X  

L152 Forslag til lov om ændring af 
færdselsloven og lov om registrering af 
køretøjer (Indførelse af dagsgebyr ved 
manglende betaling af 
ansvarsforsikringspræmie for 
motordrevne køretøjer m.v.)  

X 
 

 

L154 Lov om ændring af lov om luftfart 
(Service- og kapacitetsmål, 
oplysningspligt for flyvepladser, 
fastsættelse af safetybidrag m.v.) 

X  

L206 Forslag til lov om ændring af lov om 
almene boliger m.v. (Finansiering af 
almene boliger med lån ydet på grundlag 
af statsgaranterede obligationer) 

X  

 
Uddannelses- og Forskningsministeriet 

Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillings
vurderet 

- 

L 47 Lov om ændring af lov om akkreditering 
af videregående uddannelsesinstitutioner.  
(Justering af akkrediteringsprocesser, 
undtagelse af visse maritime 
uddannelsesinstitutioner fra 
institutionsakkreditering, udvidelse af 
Danmarks Akkrediteringsinstitutions 
udbud af vurderingskompetence m.v.) 
 

X  

L 48 Lov om ændring af universitetsloven, lov 
om videregående kunstneriske 
uddannelsesinstitutioner, SU-loven og 
lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.  
(Erhvervskandidatuddannelse) 
 

X  

L 132  Lov om Studievalg Danmark 
 

X  

L 183 Lov om ændring af universitetsloven, lov 
om professionshøjskoler for 
videregående uddannelser, lov om 
erhvervsakademier for videregående 
uddannelser og forskellige andre love.  

(Opfølgning på nyt bevillingssystem for 

de videregående uddannelser m.v.).  
 

X  
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Udenrigsministeriet 

Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillings
vurderet 

- 

Lov nr. 
1563 af 19. 
december 
2017 

Lov om ændring af fiskeriloven 
(oplysning om den sidste tredjedel af 
ejerkredsen i erhvervsfiskerselskaber) 

X  

Lov nr. 
736 af 8. 
juni 2018 

Lov om ændring af fiskeriloven 
(opfølgning på fiskeripakken, 
bierhvervsfiskernævnets sammensætning 
m.v.) 

X  

L 179 Lov om Udenrigstjenesten   

 
 
Udlændige- og Integrationsministeriet 

Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillings
vurderet 

- 

L 46  Forslag til lov om ændring af 
udlændingeloven. (Skærpelse af 
muligheden for at opnå tidsubegrænset 
opholdstilladelse for udlændinge, der 
aktivt har modarbejdet afklaringen af 
deres identitet i forbindelse med 
ansøgning om opholdstilladelse her i 
landet) 

  

L 95 A Forslag til lov om ændring af 
udlændingeloven (Forlængelse af 
perioden for økonomisk sikkerhed i 
ægtefællesammenføringssager samt 
ophævelse af den særlige lette adgang til 
domstolsprøvelse i sager om 
familiesammenføring med børn) 

  

L 95 B  Forslag til lov om ændring af 
udlændingeloven (Ophævelse af den 
særlige, lette adgang til domstolsprøvelse 
i sager om familiesammenføring med 
børn) 

  

L 140 Forslag til lov om ændring af 
udlændingeloven og integrationsloven 
(Opholdstilladelse ved pensionering til 
tidligere ansatte ved herværende 
internationale organisationer m.v.) 

  

L 156 Forslag til lov om ændring af 
udlændingeloven (Skærpede regler om 
udvisning af kriminelle udlændinge) 

  

L 231 Forslag til lov om ændring af 
udlændingeloven  
(Reform af reglerne om 
ægtefællesammenføring med nyt 
integrationskrav i stedet for 
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tilknytningskravet, skærpet boligkrav 
m.v.) 

L 97 Lov om ændring af integrationsloven og 

lov om danskuddannelse til voksne 

udlændinge m.fl.  

(Forenkling og justering af reglerne om 

fordeling og boligplacering af flygtninge 

og præcisering af personkreds for 

danskuddannelse m.v.).  

 

  

L 120 Lov om ændring af lov om aktiv 

socialpolitik, integrationsloven, lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats og 

ligningsloven.  

(Nedsættelse af integrationsydelse og 

omlægning af dansktillæg). 

 

  

L 196 Lov om ændring af repatrieringsloven, 

integrationsloven, lov om sygedagpenge 

og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.  

(Styrkede incitamenter til at repatriere 

samt systematisk kommunal 

vejledningspligt).  

Ikke vedtaget endnu 

 

  

L 225 Lov om ændring af lov om 

danskuddannelse til voksne udlændinge 

m.fl.  

(Indførelse af deltagerbetaling for 

danskuddannelse til udenlandske 

arbejdstagere, studerende m.v.).  

 

  

L 239 Lov om ændring af lov om aktiv 

socialpolitik, lov om Udbetaling 

Danmark og udlændingeloven. 

(Indførelse af beskæftigelseskrav for ret 

til uddannelses- og kontanthjælp og 

forlængelse af opholdskravet samt 

ophævelse af bestemmelsen om 

opholdstilladelse på baggrund af 

arbejdsmarkedstilknytning). 
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Ikke vedtaget endnu 

L 94 Lov om ændring af udlændingeloven 

(Videreførelse af adgangen til 

opholdstilladelse med henblik på at drive 

selvstændig erhvervsvirksomhed)  

 

X 
 

 

L 141 Lov om ændring af udlændingeloven 

(Smidigere regler for bibeskæftigelse og 

frivilligt arbejde for udenlandske 

arbejdstagere m.v.) 

 

 

X  

L 145 A Lov om ændring af udlændingeloven. 
(Indkvartering og forsørgelse af 
flygtninge og asylansøgere, advisering af 
kommunerne om visse afgørelser i 
klagesager og ændring af beregningen af 
varigheden af et indrejseforbud m.v.). 

  

L 197 Lov om ændring af udlændingeloven og 
lov om ændring af lov om planlægning. 
(Ophævelse af revisionsbestemmelser, 
forlængelse af udløbsbestemmelse og frist 
for domstolsprøvelse af frihedsberøvelse 
i en suspensionsperiode m.v.). 

  

L 71 Lov om indfødsrets meddelelse   

L222 Lov om indfødsrets meddelelse   
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Undervisningsministeriet 

Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillings
vurderet 

- 

L 49  
 

Forslag til lov om ændring af lov om 

folkeskolen, lov om friskoler og private 

grundskoler m.v. og lov om efterskoler og 

frie fagskoler 

(Lempelse af bindinger i regelsættet om 
Fælles Mål) 

X  

L 50  Forslag til lov om ændring af lov om 
efterskoler og frie fagskoler og lov om 
folkehøjskoler (Lempelse af 
tilskudsbetingelser for bygninger og 
arealer, varetagelse af opgaver ud over 
skole- og undervisningsvirksomhed m.v.) 

X  

L 82  Forslag til lov om ændring af lov om 
erhvervsfaglig studentereksamen i 
forbindelse med erhvervsuddannelse 
(eux) m.v. (Indførelse af erhvervsområde, 
erhvervsområdeprojekt, undervisningstid 
og fordybelsestid m.v.) 

X  

L 83  Forslag til lov om ændring af lov om 
erhvervsuddannelser og lov om 
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 
(Øget søgning til erhvervsuddannelse for 
voksne m.v.) 

X X 

L 84  Forslag til lov om ændring af lov om 
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og 
forskellige andre love (Modelparametre 
for erhvervsuddannelser til brug for 
beregning af praktikpladsafhængigt 
arbejdsgiverbidrag, indførelse af 
modregningsadgang, ændring af 
klageproces m.v.) 

X  

L 85  Forslag til lov om ændring af lov om 
vejledning om uddannelse og erhverv 
samt pligt til uddannelse, beskæftigelse 
m.v. (Uddannelsesparathedsvurdering) 

X  

L 107  Forslag til lov om ændring af lov om 
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov 
om godtgørelse og tilskud til befordring 
ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og 
efteruddannelse og lov om statens 
voksenuddannelsesstøtte (Nedsættelse af 
VEU-bidrag, fuld arbejdsgiverfinansieret 
VEU-godtgørelse m.v., forbedret 
praktikbonus til arbejdsgivere samt 
forhøjelse af VEU-godtgørelse og Statens 
Voksenuddannelsesstøtte (SVU) m.v.) 

  

L 113  Ændring af lov om institutioner for 
almengymnasiale uddannelser og almen 
voksenuddannelse m.v. (Kapacitetsloft) 
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L 130  
 

Forslag til lov om ændring af lov om 
produktionsskoler  
(Justering af skoleydelse) 

  

L 131  Forslag til lov om ændring af lov om 
friskoler og private grundskoler m.v. 
(Permanent tilskudsmodel for inklusion 
på frie grundskoler) 

  

L 178  Forslag til lov om ændring af lov om 
friskoler og private grundskoler m.v. 
(Bedre rammer for tilsyn med de frie 
grundskoler m.v.) 

  

L 199  Forslag til lov om forberedende 
grunduddannelse 

X  

L 200  Forslag til lov om institutioner for 
forberedende grunduddannelse 

X 
 

 

L 201  Forslag til lov om ændring af lov om 
vejledning om uddannelse og erhverv 
samt pligt til uddannelse, beskæftigelse 
m.v.  (Kommunal indsats for unge under 
25 år) 

X 
 

 

L 202  Forslag til lov om ændring af forskellige 
love og om ophævelse af lov om 
erhvervsgrunduddannelse m.v., lov om 
kombineret ungdomsuddannelse, lov om 
produktionsskoler og lov om Rådet for 
Ungdomsuddannelser (Ændringer som 
følge af lovgivning om forberedende 
grunduddannelse m.v.) 

X 
 

 

 
Økonomi- og Indenrigsministeriet 

Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillings
vurderet 

- 

L 51 Forslag til lov om ændring af lov om 
gebyrer og morarenter vedrørende visse 
ydelser, der opkræves af regioner og 
kommuner og inddrives af 
restanceinddrivelsesmyndigheden, og 
skattekontrolloven (Gebyr for 
underretninger om  
udlægsforretninger) 

  

L 61 Forslag til lov om ændring af lov om 
frikommunenetværk   
(Yderligere forsøgsmuligheder for  
frikommunenetværkene) 

  

L 92 Forslag til lov om ændring af lov om 
kommunernes styrelse  
(Beskyttelse af kommunalbestyrelses- og 
regionsrådsmedlemmers kommunale og 
regionale mail) 

X  

L 79 Forslag til lov om ændring af lov om 
kommunernes styrelse  
(Afskaffelse af halvårsregnskab) 
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L 78 Forslag til lov om ændring af lov om 
kommunernes styrelse og forskellige 
andre love (Ophævelse af 
godkendelseskravet for små  
kommunale fællesskaber) 

  

L 110 Forslag til lov om ændring af lov  
om Danmarks Statistik  
(Introduktion af officiel offentligt 
produceret statistik og gennemførelse af 
forordning om europæiske statistikker 

X  

L 137 Forslag til lov om ændring af lov om valg 
til Folketinget, lov om kommunale og 
regionale valg og lov om kommunernes 
styrelse  
(Reform af valgbarhedsområdet) 

  

L 163 Forslag til lov om ændring af lov om Det 
Centrale Personregister  
(Udvidelse af kredsen af personer, som 
kan tildeles særlig adressebeskyttelse) 

  

L 191 Forslag til lov om ændring af lov om 
kommunernes styrelse, lov om 
kommunale og regionale valg og 
regionsloven  
(Bindende kommunale 
folkeafstemninger) 

  

L 220 Forslag til lov om ændring af lov om 
frikommunenetværk  
(Forsøgsmuligheder efter tredje 
ansøgningsrunde) 

  

L 236 Forslag til lov om nedsættelse af 
statstilskuddet til kommuner som følge af 
indtægter fra parkering 

X  
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