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Ved folketingsårets afslutning foretager Ligestillingsafdelingen i Beskæftigelsesministeriet 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 2020/2021 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 179 lovforslag er relevanstestet med henblik på at
vurdere, om et lovforslag kan have ligestillingsmæssige konsekvenser. Tallet er højere i forhold til tidligere år. 12 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 21 ligestillingsvurderinger af lovforslag i folketingssamlingen 2020/2021.
Nedenstående tabel indeholder en oversigt over de fremsatte lovforslag i folketingssamlingen 2020/2021, samt hvilke der er relevanstestet og/eller ligestillingsvurderet.
Beskæftigelsesministeriet

Lovforslag

Titel

Lovforslaget er
Relevanstestet

Ligestillingsvurderet

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om
organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (Bedre ressourceforløb m.v.)

x

x

L 196

Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension
(Udvidelse af bestyrelsens indstillingsret vedrørende tarifgrundlaget m.v.)

x

x

L 183

Forslag til lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og
fleksydelsesbidrag i 2022

x

x

L 209

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om
sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Forlængelse af suspension af dagpengeforbrug, 4-månedersperioden ved opgørelse af karens og forbrug af supplerende dagpenge, forlængelse af retten til sygedagpenge og forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19 m.v)

x

x

Forslag til lov om ændring af lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler og forskellige andre love (Førtidig udbetaling af resterende tilgodehavende feriemidler)

x

x

Forslag til lov om ændring af lov om et midlertidigt børnetilskud til visse
forsørgere (Forlængelse af det midlertidige børnetilskud)

x

x

Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v. (Regulering af folkepensionsalderen og ændring af revisionsbestemmelse og konsekvensændring af arbejdsskadeafgiften)

x

x

L 104

Forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre
love (Indførelse af ret til tidlig pension)

x

x

L 80

Forslag til lov om ændring af barselsudligningsloven (Optagelse af selvstændigt erhvervsdrivende i barselsudligningsordningen og justering af
klageadgang)

x

x

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om
organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
(Styrket og forenklet indgang til korte erhvervsrettede kurser, udvidelse af
mindre intensiv indsats, varslingspuljens anvendelsesområde og fritagelse
for indsats og rådighed for unge, der deltager i særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), m.v.)

x

x

Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v.
(Implementering af det reviderede udstationeringsdirektiv og målretning
af anmeldelsespligten til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)
for selvstændigt erhvervsdrivende uden ansatte m.v.)

x

x

L 57

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

x

x

L 22

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og lov om erstatningsansvar (Anmeldelse af arbejdsulykker, opdatering af kapitaliseringsfaktorer m.v.)

x

x

Forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre
love (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.)

x

x

Forslag til lov om ændring af barselsloven, lov om sygedagpenge og forskellige andre love (Ret til fravær i 26 uger for forældre, der mister et barn
under 18 år, (sorgorlov) og bemyndigelse til at fastsætte særlige regler om
revision af nogle kommuners regnskaber for regnskabsåret 2021 på områder med statsrefusion eller statstilskud)

x

x

15/15

15/15

L 165

L 164

L 163
L 105

L 79

L 71

L 21
L 20

I alt

Børne- og Undervisningsministeriet

Lovforslag

Titel

Lovforslaget er
Relevanstestet

L 48

Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.
(Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag for 2021, fastholdelse af merbidragssats og justering af aktivitetsafhængigt VEU-bidrag for 2021)

x

L 49

Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.
(Praktikpladstaxametertilskud m.v.)

x

L 50

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)

x

Ligestillingsvurderet
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L 51

Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Muligheder for andet udtræk af prøvefag og etablering af fælles ledelse i forbindelse med skolesammenlægning m.v.)

L 52

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om
institutioner for erhvervsrettet uddannelse. (Udskydelse af solnedgangsklausul)

L 114

Forslag til lov om ændring af lov om midlertidige foranstaltninger på
børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie
folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse
med covid-19. (Forlængelse af lovens gyldighed)

L 115

Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om erhvervsuddannelser. (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge og familiesammenførte m.fl.)

x

L 120

Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
og lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om
erhvervsuddannelser og lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
(Justering af det praktikpladsafhængige arbejdsgiverbidrag og indførelse af
fleksibelt uddannelsesbidrag)

x

L 199

Forslag til lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet

x

L 200

Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven. (Indsamling af data – Minimumsnormeringer i daginstitutioner)

x

L 201

Forslag til lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om
de gymnasiale uddannelser. (Bedre rammer for ordblinde på efterskoler og
elever med funktionsnedsættelser m.m. i de gymnasiale uddannelser)

I alt

x

x

x
9/11

1/11

Erhvervsministeriet

Lovforslag

Titel

Lovforslaget er
Relevanstestet

L 207

Forslag til lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter

L 193

Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, lov om investeringsforeninger m.v., hvidvaskloven, lov om Danmarks Grønne Investeringsfond og forskellige andre love

L 191

Forslag til lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer
m.v. i Danmark

L 184

Forslag til lov om urimelig handelspraksis i relationer mellem virksomheder i landbrugs- og fødevareforsyningskæden

L 176

Forslag til lov om ændring af lov om produkter og markedsovervågning,
lov om erhvervsfremme, lov om sikkerhed til søs, lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler og lov om maritim fysisk planlægning

L 175

Forslag til lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om finansiel virksomhed og lov om et skibsfinansieringsinstitut

L 174

Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordningen om ENISA
(Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed), om cybersikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi og om ophævelse af forordning (EU) nr. 526/2013 (forordningen om cybersikkerhed)

L 173

Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring

L 116

Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven og straffeloven

L 109

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder og lov om kapitalmarkeder og om ophævelse af lov om finansiel stabilitet

Ligestillingsvurderet
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L 82

Forslag til lov om ændring af selskabsloven og lov om bemyndigelse til
midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet i forbindelse med covid-19

L 13

Forslag til lov om ændring af revisorloven

L 12

Forslag til lov om ændring af lov om betalinger, hvidvaskloven, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love

L 11

Forslag til lov om ændring af lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v.

L 207

Forslag til lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter

I alt

0/15

0/15

Finansministeriet

Lovforslag

Titel

Lovforslaget er
Relevanstestet

L1

Forslag til finanslov for 2021

L2

Forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2024

L3

Forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat,
kommuner og regioner for finansåret 2021, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2022 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret
2023

L 47

Forslag til lov om ændring af lov om Digital Post fra offentlige afsendere

x

L 100

Forslag til lov om ændring af lov om tilgængelighed af offentlige organers
websteder og mobilapplikationer

x

L 108

Forslag til lov om ændring af lov om offentlige betalinger m.v.

x

L 118

Forslag til lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

L 143

Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020

L 159

Forslag til lov om MitID og NemLog-in

x

L 160

Forslag til lov om ændring af lov om videreanvendelse af den offentlige
sektors informationer

x

I alt

Ligestillingsvurderet
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Forsvarsministeriet

Lovforslag

Titel

Lovforslaget er
Relevanstestet

L 33

Lov om ændring af lov om net- og informationssikkerhed (Implementering
af direktivet om oprettelse af en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation, for så vidt angår sikkerhed i net og tjenester)

x

L 34

Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og –tjenester
(Etablering af mobilbaseret varslingssystem)

x

Lov om ændring af lov om hjemmeværnet (Afskaffelse af alderskriteriet
for frivillige befalingsmænd) (Genfremsættelse)

x

Lov om leverandørsikkerhed i den kritiske infrastruktur.

x

L 35
L 190

Ligestillingsvurderet

4

I alt

4/4

0/4

Indenrigs- og Boligministeriet

Lovforslag

Titel

Lovforslaget er
Relevanstestet

L5

Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Anmeldelsesordning for boliger, der lejes ud)

x

L6

Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer, lov om almene
boliger m.v., lov om leje og byggeloven (Sammenlægning af Byggeskadefonden og Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse og ophør af
fremtidig skadesdækning ved bygningsfornyelse m.v.)

x

L7

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Støtte til etablering og drift af midlertidigt husly til uddannelsessøgende og den almene boligsektors overgang til Digital Post)

x

L8

Lov om ændring af byggeloven (Hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan
henlægge kompetencen til at udstede påbud og forbud til redningsberedskaberne ved brandsyn m.v.)

x

L9

Lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Bopælspligt i nyetablerede boliger, der i en lokalplan er fastlagt til helårsboliger)

x

L 10

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om friplejeboliger (Landsbyggefondens rammer 2021-2026, sammenlægning af boliger, grundkapital for almene boliger og kapitalindskud for friplejeboliger m.v.)

x

L 14

Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af personnummer til færinger, udlevering af oplysninger om til- og fraflytning til
almene boligorganisationer m.v., ændring af reglerne for behandling af sager om bopælsregistrering af børn m.v.)

x

L 113

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Frafald af tillægskøbesum)

x

L 194

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje (Tidligere hårde ghettoområder, som er omfattet af en
udviklingsplan)

x

I alt

Ligestillingsvurderet

9/9

0/9

Justitsministeriet

Lovforslag

Titel

Lovforslaget er
Relevanstestet

L 86

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om politiets virksomhed (Ophævelse af udløbsklausul for udvidet bemyndigelse til at fastsætte
regler om zoneforbud)

x

L 111 A

Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer m.v.
(Tilbagerulning af pebersprayordningen)

x

L 111 B

Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer m.v.
(Udenlandske civile statsmyndigheders adgang til at bære og ind- og udføre visse våben og fastsættelse af supplerende bestemmelser til forordning (EU) 2019/1148 af 20. juni 2019 om markedsføring og anvendelse af
udgangsstoffer til eksplosivstoffer m.v.)

x

L 189

Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om politiets virksomhed,
retsplejeloven og udlændingeloven (Forbud mod deltagelse i nattelivet,
tryghedsskabende opholdsforbud, udvidet adgang til beslaglæggelse af
værdigenstande og udvisning af udlændinge dømt for vanvidskørsel m.v.)

x

Ligestillingsvurderet
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L 53

Forslag til lov om undersøgelse af visse forhold vedrørende Forsvarets Efterretningstjeneste

x

L 172

Forslag til lov om ændring af lov om undersøgelseskommissioner og retsplejeloven (Indførelse af granskningskommissioner, Folketingets samtykke til nedlæggelse af undersøgelseskommissioner m.v.)

x

L 213

Forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere

x

L 223

Forslag til lov om ændring af købeloven og lov om markedsføring (Ændring af reglerne om forbrugerkøb som følge af implementering af varedirektivet og direktivet om digitalt indhold)

x

L 195

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)

x

L 23

Forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Selvstændig bestemmelse om angreb med genstand på personer i offentlig tjeneste og skærpelse af straffen for forsætlig fareforvoldelse)

x

L 132

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Gennemførelse af dele af aftalen om politiet og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023)

L 212

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love og
om ophævelse af lov om udpantning og om udlæg uden grundlag af dom
eller forlig (Effektivisering af straffesagskæden, digital kommunikation i
skiftesager, pligtig afgangsalder for dommerfuldmægtige m.v.)

x

L 222

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Nyt uafhængigt tilsyn med
bevismidler, udvidelse af politiklageordningen og justering af ordningen
med fartbøder til politiets personale i forbindelse med udrykningskørsel
som led i tjenesten)

x

L 110

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Ophævelse af revisionsbestemmelse)

x

L 136

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Udskydelse af solnedgangsklausul)

x

L 141

Forslag til lov om ændring af straffeloven og lov om erstatningsansvar.
(Styrket indsats mod farlig kørsel m.v.)

L 154

Forslag til lov om ændring af straffeloven (Strafskærpelse for forbrydelser
med baggrund i offerets handicap)

x

L 65

Forslag til lov om ændring af konkursloven, lov om Lønmodtagernes Garantifond og lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (Værneting ved gældssanering og ændringer i rekonstruktionsreglerne som følge af covid-19)

x

L 66

Forslag til lov om retsafgifter

x

L 85

Forslag til lov om ændring af straffeloven (Samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse)

x

L 24

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.)

I alt

x

19/21

0/21

Kirkeministeriet

Lovforslag

Titel

Lovforslaget er
Relevanstestet

L 25

Lov om ændring af lov om ansættelser i folkekirken m.v. (Udvidelse af adgangen til at søge præstestillinger)

x

L 70

Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Revision af kirkernes og
præstemembedernes kapitaler)

x

Ligestillingsvurderet
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L 112

Lov om ændring af lov om forsøg i folkekirken (Mulighed for udfasningsperiode)

I alt

x
3/3

0/3

Klima-, Energi – og Forsyningsministeriet

Lovforslag

Titel

Lovforslaget er
Relevanstestet

L 42

Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester,
lov om radiofrekvenser og forskellige andre love

x

L 43

Lov om ændring af lov om CO2-kvoter

x

L 44

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning

x

L 67

Lov om ændring af lov om elforsyning

x

L 97

Lov om ændring af biobrændstofloven

x

L 98

Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

x

L 99

Lov om ændring af lov om Energinet

x

L148

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, biobrændstofloven, lov om naturgasforsyning og forskellige andre love

x

L 156

Lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om
fremme af energibesparelser i bygninger og lov om ændring af lov om elforsyning (og forskellige andre love)

x

L 224

Lov om ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, produktenergimærkningsloven, lov om radioudstyr og elektro lov om
ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, produktenergimærkningsloven, lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenestermagnetiske
forhold og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

x

I alt

Ligestillingsvurderet

x

10/10

1/10

Kulturministeriet

Lovforslag

Titel

Lovforslaget er
Relevanstestet

L 103

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v.

x

L 19

Forslag til lov om ændring af lov om eliteidræt, lov om fremme af integritet
i idrætten og lov om udlodning af overskud og udbytte af lotteri

x

L 18

Forslag til lov om ændring af arkivloven (Ret til indsigt i egne personoplysninger)

x

L 205

Forslag til lov om ændring af lov om ophavsret. (Implementering af dele af
direktiv om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre
marked og direktiv om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede
rettigheder, der gælder for visse af tv- og radioselskabernes onlinetransmissioner og retransmissioner af tv- og radioprogrammer m.v.)

x

I alt

Ligestillingsvurderet
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Miljøministeriet

Lovforslag

Titel

Lovforslaget er
Relevanstestet

L 54

Ændring af lov om miljøbeskyttelse (Pligt til udskiftning eller nedlæggelse
af vise fyringsanlæg til fast brændsel ved ejerskifte af fast ejendom)

L 95

Ændring af lov om kemikalier, lov om miljøbeskyttelse og lov om gødning
og jordforbedringsmidler m.v. (Supplerende bestemmelser til markedsovervågningsforordningen, offentliggørelsesordning og registreringsordning samt andre justeringer af tilsyns- og håndhævelsesbestemmelser i lov
om kemikalier)

L 180

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Udtagning af kvælstofpulje til
havbrug og reduktion af samlet kvælstofpulje til miljø- og ressourceeffektive dambrug)

L 179

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (implementering af engangsplastdirektivets bestemmelser om udvidet producentansvar og oprydnings-ansvar)

L 680

Ændring af lov om miljøbeskyttelse (Ophævelse af bestemmelser om kompenserende marine virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug)

L 2213

Ændring af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM) og ændring af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Implementering af VVM direktivet og ændring af myndighedskompetencen for havbrug)

x

L 2186

Lov om Klima-Skovfonden

x

L 229

Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om skove, dyrevelfærdsloven, lov om mark- og vejfred og færdselsloven (Adgang til at
etablere naturnationalparker og obligatorisk digital kommunikation m.v.)

I alt

Ligestillingsvurderet

x

x

x
x

x
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Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Lovforslag

Titel

Lovforslaget er
Relevanstestet

L 58

Lov om ændring af økologiloven

x

L 138

Lov om ændring af lov om mark- og vejfred (Videreformidling af optagne
katte)

x

L 155

Lov om ændring af lov om miljø og genteknologi

x

L 181

Lov om ændring af fiskeriloven (Ændrede vilkår for registrering som erhvervsfisker og erhvervsfiskerselskab, forenkling af bierhvervsfiskerreglerne, indberetningspligt for fritidsfiskere, krav om digital kommunikation,
kontrolpunkter til søs m.v.)

x

L 77

Forslag til Lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink

x

L 206

Forslag til Lov om ændring af lov om aflivning af og midlertidigt forbud
mod hold af mink og lov om Miljø- og Fødevareklage-nævnet (Udvidelse af
kredsen af kompensationsberettigede følgeerhverv, regler om krav om
miljøtilladelser m.v., regler om ansøgning, frister og dokumentationskrav,
regler om statens overtagelse af erstattede aktiver og adgang til nedrivning og bortskaffelse m.v., regler om klageadgang og søgsmålsfrister, m.v.)

x

I alt

Ligestillingsvurderet

6/6
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Skatteministeriet

Lovforslag

Titel

Lovforslaget er
Relevanstestet

L4

Lov om ændring af skattekontrolloven og forskellige andre love (Gennemførelse af direktiv om at imødekomme det akutte behov for at udsætte
visse frister for indgivelse og udveksling af oplysninger på beskatningsområdet på grund af covid-19-pandemien og ændring af ikrafttrædelse af ændring af håndtering af A-skat m.v. i forbindelse med udbetaling fra feriegarantiordninger m.v.)

x

L 28

Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love (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.)

x

L 29

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love
(Beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde)

x

L 30

Lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og selskabsskatteloven (Midlertidig forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og af bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger samt
selskabsskattefritagelse af Fonden)

x

L 31

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

L 32

Lov om ændring af lov om et indkomstregister, registreringsafgiftsloven og
forskellige andre love (Skærpet indsats mod vanvidskørsel og styrkelse og
tilpasning af regler på motorområdet m.v.)

x

L 68

Lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc-afgiftsloven)

x

L 69

Lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven, skatteindberetningsloven og forskellige andre love (Justering af medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder, smidiggørelse af forskellige pensionsbeskatningsregler og indberetning af skattepligtige udbetalinger fra finansielle virksomheder til deres kunder m.v.)

x

L 74

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 87

Lov om Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område

x

L 88

Lov om ændring af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger og selskabsskatteloven (Udbyttebeskatning af visse udbetalinger fra kontoførende investeringsforeninger, som medfører ændringer i modtagernes ejerandele, beskatning ved et selskabs skift af status til
investeringsselskab og skattepligt for investeringsselskaber af visse renter
og kursgevinster)

x

L 89

Lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven (Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler)

x

L 90

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., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af
dele af »Klimaaftale for energi og industri mv. 2020« m.v.)

x

L 106

Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om afgifter af spil, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love (Genindførelse af emballageafgift på pvc-folier, forhøjelse af afgiftssatsen for væddemål og onlinekasino
samt afskaffelse af skattefordele ved forældrekøb i virksomheds- og kapitalafkastordningerne)

x

L 107

Lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love
(Adgang til fravalg af den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld, ansættelse af grundværdier for erhvervsejendomme m.v. og andre
tilpasninger på ejendomsområdet samt ændring af beregningsgrundlaget
for tinglysningsafgift og indførelse af særordning for godtgørelse af for meget betalt tinglysningsafgift m.v.)

x

Ligestillingsvurderet

x

9

Lov om ændring af toldloven (Tilpasning af toldloven til EU’s moderniserede pengeforordning m.v.)

x

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven og forskellige andre love (Ændring af registreringsafgiften af person- og varebiler og motorcykler, ophævelse af tillæg og fradrag
for energieffektivitet, forhøjelse af brændstofforbrugsafgiften og vægtafgiften og omlægning af brændstofforbrugsafgiften til co2-baseret afgift, justering af beskatning af fri bil og forhøjet deleøkonomisk bundfradrag for privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler, forlængelse af ordning med lav
afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer m.v.)

x

L 131

Lov om ændring af lov om afgift af ledningsført vand og lov om vandforsyning m.v. (Forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelser om
drikkevandsbidraget)

x

L 133

Forslag til lov om ændring af dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Indgreb mod skatteundgåelse ved overtagelse af virksomhed i virksomhedsordningen)

x

L 137

Lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven og
forskellige andre love (Sanktioner ved manglende indsendelse af oplysninger og tiltag til bekæmpelse af organiseret svig m.v. som led i udmøntning
af aftale om styrket skattekontrol)

x

L 142

Forslag til lov om ændring af personskatteloven. (Nedsættelse af bundskatten som følge af kommunale skattestigninger)

x

L 149

Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst med Trinidad og Tobago

x

L 150

Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Fastsættelse af defensive foranstaltninger mod lande på EUlisten over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner)

x

L 161

Lov om ændring af ligningsloven og lov om spil (Lempelse af boligjobordningen i 2021, skattefritagelse af visse arbejdsgiverbetalte gavekort til oplevelsesøkonomi i 2021, af arbejdsgiverbetalte covid-19-test m.v. og af tilbagebetalt covid-19-støtte og nedsættelse af procentsatsen for det særlige
bidrag til hestevæddeløbssporten)

x

L 178

Lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og lov om afgift af svovl (Forhøjelse af grænsen for straksafskrivning m.v., midlertidig forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for nye
driftsmidler, forlængelse af den midlertidige forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og forlængelse af bundfradrag i
svovlafgiften)

x

L 211

Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love (EU-retlig
tilpasning af foreningsbeskatningen, justering af reglerne for investeringsinstitutters beskatning af udbytte fra danske aktier, skattefritagelse af selvejende plejehjem og plejeboliger, forhøjelse af det skattefri bundfradrag
for ydelser fra sociale fonde m.v., indberetning af udbytter af aktier m.v. registreret i en dansk værdipapircentral og kontoført af en udenlandsk kontofører og ændringer som følge af det midlertidige forbud mod hold af
mink m.v.)

x

L 217

Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven (Indførelse af afgift på nikotinholdige væsker til e-cigaretter m.v.)

x

L 221

Lov om ændring af tobaksafgiftsloven (Skærpede krav til og styrket kontrol med handel og opbevaring af tobak)

x

L 232

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, skatteforvaltningsloven og dødsboskatteloven (Ændringer med henblik på at understøtte overførsel af fordringer til nyt inddrivelsessystem, automatiseret
modregning og håndtering af indbetalinger på gæld med retskrafttvivl eller mistanke om datafejl m.v.)

x

L 233

Lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., spiritusafgiftsloven, momsloven og forskellige andre love (Implementering af
det omarbejdede cirkulationsdirektiv, direktivet om militær mobilitet og
ændringer i alkoholstrukturdirektivet, justering af reglerne om adgang til
virksomheders bevillings- og registreringsforhold, præcisering af bagatelgrænsereglen i en række afgiftslove, justering af momsreglerne for udlejningsvirksomheder og køreskolers salg af motorkøretøjer og tilpasning til
EU-regler af tidspunktet for momsfradragsrettens indtræden m.v.)

x

L 119
L 129

I alt

30/30
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Social- og Ældreministeriet

Lovforslag

Titel

Lovforslaget er
Relevanstestet

L 15

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

x

L 16

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på
grund af handicap (Tydeliggørelse af retten til rimelig individuel tilpasning
af ydelser til børn og unge i dagtilbud, i folkeskolen og i friskoler og private
grundskoler (frie grundskoler))

x

L 17

Forslag til lov om ændring af lov om social service (Forberedelse af overgangen til voksenlivet for unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse)

x

L 91

Lov om ændring af lov om forsøg med et socialt frikort (Forlængelse af forsøg med et socialt frikort)

x

L 147

Lov om ændring af lov om psykologer m.v. (Udvidelse af antallet af medlemmer i Psykolognævnet)

x

L 157

Lov om ændring af lov om Den Sociale Investeringsfond (Bemyndigelse til
fastlæggelse af administrationsgrundlag m.v.)

x

L 169

Lov om ændring af lov om social service (Justering af huslejetilskud til udslusningsboliger)

x

L 170

Forslag til lov om ændring af lov om social service (Videreførelse af Styrelsen for Patientsikkerheds Ældretilsyn samt indførelse af obligatorisk opfølgnings- og læringsforløb efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerheds
Ældretilsyn)

x

L 198

Lov om velfærdsaftaler på ældreområdet

x

I alt

Ligestillingsvurderet

9/9

0/9

Sundhedsministeriet

Lovforslag

Titel

Lovforslaget er
Relevanstestet

L 59

Ændring af sundhedsloven (Styrelsen for Patientklagers vurdering af lægeerklæringer på indfødsretsområdet) Genfremsættelse

x

L 60

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 tandlæger, dispensation fra fristen for
indgivelse af ansøgning om autorisation som kontaktlinseoptiker m.v.)
Genfremsættelse

x

L 61

Ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer
m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af national handleplan mod børn og unges rygning) LP 19/20

x

L 62

Lov om videnskabsetisk behandling af kliniske afprøvninger af medicinsk
udstyr m.v.

x

L 63 A

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om apoteksvirksomhed (Digitalt supplement til sundhedskortet, opdatering af Statens Serum
Instituts formål og videregivelse af lægemiddeloplysninger til forskningsog statistikformål m.v.)

x

Ligestillingsvurderet

11

L 63 B

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (autoriserede sundhedspersoners adgang til at indhente genetiske oplysninger, der opbevares i Nationalt Genom Center, til brug for beslutningsstøtte.)

x

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om socialtilsyn, lov om
anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. og lov om ioniserende stråling og
strålebeskyttelse (Bedre styring af offentligt finansieret behandling for alkoholmisbrug m.v.)

x

L 101

Lov om ændring af sundhedsloven (generelt informeret samtykke til mindre behandlinger på vegne af varigt inhabile patienter)

x

L 121

Ændring af lov om godtgørelse til andenhåndseksponerede asbestofre
(Udvidelse af godtgørelsesordningen)

x

L 130

Ændring af lov om assisteret reproduktion (Ændring af den tilladte opbevaringsperiode for menneskelige æg udtaget på medicinsk indikation)

x

L 134

Lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme
(Epidemiloven)

x

L 182

Ændring af sundhedsloven (Vederlagsfri fortsat sygehusbehandling for
personer fra Færøerne og Grønland)

x

L 204

Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og
om sundhedsfaglig virksomhed, lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love

x

L 234

Lov om ændring af epidemiloven (Overvågning af smitsomme sygdomme
via spildevand)

L 64

I alt

x
14/14

0/14

Transportministeriet

Lovforslag

Titel

Lovforslaget er
Relevanstestet

L 36

Ændring af færdselsloven. (Tilbageholdelse og henstilling af køretøjer og
adgang til kontrolbesøg i virksomheder, der udfører vejtransport af farligt
gods).

x

L 37

Ændring af færdselsloven og lov om registrering af køretøjer (Forsøg med
selvkørende enheder m.v.)

x

L 38

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 39

Ændring af færdselsloven. (Indførelse af pligt til at anvende styrthjelm ved
kørsel på trehjulede og visse firehjulede motorkøretøjer m.v.)

x

L 40

Ændring af lov om luftfart og ophævelse af lov om forlængelse af Danmarks deltagelse i det skandinaviske luftfartssamarbejde. (Offentliggørelse
af nationalitetsregisteret, arbejdsmiljø og indberetning af begivenheder).

x

L 41

Ændring af lov om luftfart. (Fastlæggelse af safetyafgiften og regulering af
erstatningsansvarsgrænser)

x

L 84

Ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven. (Implementering
af VVM-direktivet for statslige vej- og jernbaneprojekter)

x

L 117

Ændring af taxiloven. (Afskaffelse af bopælskrav i EU/EØS ved tilladelser
til erhvervsmæssig persontransport og kørselskontorer, godkendelse af
ansvarlige ledere og chaufførkort)

x

L 127

Ændring af færdselsloven. (Skærpet indsats mod vanvidskørsel)

x

L 128

Ændring af færdselsloven. (Forhøjelse af afgift ved ulovlig standsning på
handicapparkeringspladser og differentiering af parkeringsafgifter til lastbiler og busser)

x

L 158

Ændring af lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn
af køretøjer. (Ophævelse af revisionsbestemmelse)

x

L 167

Ændring af lov om infrastruktur for alternative drivmidler. (Brugerinformation om fossile brændstoffer og alternative drivmidler)

x

Ligestillingsvurderet

12

L 168

Ændring af lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt
med tilhørende landanlæg i Danmark. (Ændring af finansieringsstrukturen
som følge af Europa-Kommissionens statsstøtteafgørelse af 20. marts
2020)

x

L 214

Ændring af lov om trafikselskaber. (Trafikverkets indkøb af nattogtrafik i
Danmark)

x

L 216

Ændring af færdselsloven (Omlægning af betalinger for køreprøve og kørekort m.v.)

x

L 220

Lov om anlæg af Lynetteholmen

x

I alt

16/16

0/16

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Lovforslag

Titel

Lovforslaget er
Relevanstestet

L 26

Lov om ændring af lov om Studievalg Danmark (Udvidelse af Studievalg
Danmarks vejledningsområde)

x

L 27

Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner (Forlængelse af institutionsakkreditering som følge af covid19)

x

L 78

lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om maritime uddannelser og forskellige andre love
og om ophævelse af lov om friplads og stipendium til visse udenlandske
studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (Adgangskurser til udvalgte erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, godkendelse af maritime ikkevideregående uddannelser m.v.)

x

L 140

Lov om ændring af SU-loven (Forhøjelse af fribeløb og forlængelse af bestemmelser om udvidede SU-lånemuligheder som følge af covid-19)

x

L 177

Lov om ændring af lov om Danmarks Innovationsfond, lov om Danmarks
Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond og lov om Danmarks Grundforskningsfond (Justering af Danmarks Innovationsfonds formål og opgaver, henlæggelse af særlige virkemidler til
fonden og justering af bestyrelsens kompetencer m.v.)

x

L 210

Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner (Uddannelsesfilialer)

x

I alt

Ligestillingsvurderet

6/6
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Udlændinge- og Integrationsministeriet

Lovforslag

Titel

Lovforslaget er
Relevanstestet

L 45

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af dansk indfødsret og udlændingeloven. (Ophævelse af solnedgangsklausul)

L 46

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Justering af reglerne for
ulønnet, frivilligt arbejde)

x

L 72

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til
opholdstilladelse med henblik på visse former for beskæftigelse. (Ændring
af bestemmelsen om arbejdsmarkedstilknytning)

x

L 73

Forslag til lov om indfødsrets meddelelse. (forår 2021)

L 81

Forslag til lov om forbud mod modtagelse af donationer fra visse fysiske
og juridiske personer

Ligestillingsvurderet

x

13

L 92 A

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Krav om særskilt arbejdstilladelse i visse situationer til medfølgende familiemedlemmer til udenlandske arbejdstagere og udbetaling af løn til en dansk bankkonto)

x

L 92 B

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Formodningsafslag på erhvervsområdet og praktikantområdet, adgang for Styrelsen for International Rekruttering og Integration til at foretage selvstændige udgående kontrolaktioner, pålæg til virksomheder om at føre logbog, styrket kontrol via
faste kontrolattachéer og adgang for Styrelsen for International Rekruttering og Integration til i kontroløjemed at indhente oplysninger fra SafeSeaNet)

x

L 93

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Gebyr på ansøgninger om
Working Holiday-tilladelser og indførelse af afvisningshjemmel, hvis en
kvote på antallet af Working Holiday-tilladelser udnyttes m.v.)

x

L 124

Forslag til lov om ændring af repatrieringsloven. (Bortfald af den resterende del af hjælp til repatriering og reintegrationsbistand i tilfælde af alvorlig kriminalitet m.v. begået efter repatriering m.v.)

x

L 125

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Mulighed for at pålægge
en udlænding, der skal udrejse af landet, at lade sig undersøge for en sygdom omfattet af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme)

L 126 A

Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om pas til danske statsborgere m.v. og udlændingeloven. (Styrket indsats mod negativ social kontrol
m.v.)

x

x

L 126 B

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Skærpelse af regler om familiesammenføring med børn og regler om udvisning)

x

x

L 185

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen. (Gennemførelse af forordning om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS), forordning om oprettelse af et ind- og udrejsesystem (EES)
og forordninger om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på områderne for henholdsvis ind- og udrejsekontrol og politisamarbejde og strafferetligt samarbejde og om brug af SIS i forbindelse
med tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold m.v.)

L 202

Forslag til lov om ændring af lov om integrationsgrunduddannelse (igu).
(Udvidelse af målgruppen m.v. for integrationsgrunduddannelsen).

L 203

Forslag til lov om hjemrejse for udlændinge uden lovligt ophold (hjemrejseloven)

L 215

Forslag til lov om ændring af repatrieringsloven m.v. (Regulering af ydelsesstruktur og udbetalingstidspunkt af hjælp til repatriering, indhentelse
af udtalelse fra politiet om registreringer i Kriminalregisteret, nægtelse af
repatrieringsstøtte af hensyn til statens sikkerhed, andre staters sikkerhed
eller den offentlige orden, ændring af den kommunale vejledningspligt om
repatriering m.v.)

L 226

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Indførelse af mulighed for
overførsel af asylansøgere til asylsagsbehandling eventuel efterfølgende i
tredjelande)

L 227

Forslag til lov om indfødsrets meddelelse (efterår 2021)

L 228

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om dansk indfødsret og
integrationsloven (Indførelse af almindelig klageadgang på visumområdet,
karensperiode i visse visumsager og tilvejebringelse af hjemmel til at udstede langtidsvisum til diplomater m.v. og forskellige justeringer af reglerne for beskæftigelse, privat indkvartering og indkvartering i egen finansieret bolig for asylansøgere, tydeliggørelse af hjemlen for iværksættelse af
separat indkvartering af gifte eller samlevende mindreårige udlændinge
og fuldbyrdelse af afgørelser om anbringelse af uledsagede mindreårige
samt genindførelse af erklæringsadgang for tidligere danske statsborgere
m.v.)

L 230

Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Frakendelse af
statsborgerskab for visse former for alvorlig kriminalitet, som er til alvorlig skade for statens vitale interesser)

I alt

x

x

x

x
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