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Status for ligestillingsvurdering af lovforslag fremsat i 
folketing-samlingen 2016/17 
 
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 2016/17 
baseret på bidrag fra de enkelte fagministerier. 
 
Ministerierne har oplyst, at i alt 114 lovforslag er relevanstestet med 
henblik på at vurdere, om et lovforslag kan have ligestillingsmæssige 
konsekvenser. 8 ministerier har oplyst, at alle deres lovforslag 
relevanstestes. I andre ministerier relevanstestes de lovforslag, hvor der 
kan være en formodning om mulige ligestillingsmæssige konsekvenser, fx 
lovforslag der har direkte betydning for borgerne. 
 
Samlet er der gennemført 19 ligestillingsvurderinger af lovforslag i 
Folketingssamlingen 2016/17. I denne opgørelse er i lighed med tidligere 
år medregnet de ligestillingsnotater, som Beskæftigelsesministeriet 
oversender til Folketinget i forbindelse med fremsættelsen af det enkelte 
lovforslag.  
 
Nedenstående tabel indeholder en oversigt over de fremsatte lovforslag i 
Folketingssamlingen 2016/17, som er relevanstestet og/eller ligestillings-
vurderet. 
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Erhvervsministeriet 
Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 
Lovforslaget er 
ligestillingsvurde
ret 

L 21  Forslag til lov om behandling af 
erstatningssager vedrørende 
overtrædelser af konkurrenceretten 

x  

L 22  Forslag til lov om ændring af lov om 
leje af erhvervslokaler m.v. 
(Vurdering af markedslejen) 

x  

L 23  Forslag til lov om ændring af 
selskabsloven og årsregnskabsloven. 
(Ændrede krav til ejerregistrering, 
betinget lovliggørelse af 
kapitalejerlån m.v) 

x  

L 24  Forslag til lov om ændring af 
varemærkeloven og forskellige andre 
love. (Styrket indsats mod 
piratkopiering ved etablering af en 
særlig enhed om håndhævelse og 
piratkopiering samt overførsel af 
gebyrindtægter) 

x  

L 39  Forslag til lov om ændring af lov om 
finansiel virksomhed, lov om 
investeringsforeninger m.v., lov om 
værdipapirhandel m.v. og forskellige 
andre love. (Forhøjelse af 
bødeniveauet for overtrædelse af lov 
om finansiel virksomhed, udpegning 
af systemisk vigtige finansielle 
institutter (SIFI), krav til egnethed 
og hæderlighed for nøglepersoner i 
SIFI'er, aflønningsregler for 
finansielle virksomheder m.v., 
lempelse af kapitalkrav for 
fondsmæglerselskaber, udvidelse af 
tilsyns- og kontrolbeføjelser for 
Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen 
for at imødegå markedsmisbrug m.v) 

x  

L 40  Forslag til lov om markedsføring x  

L 41  Forslag til lov om forebyggende 
foranstaltninger mod hvidvask og 
finansiering af terrorisme 
(hvidvaskloven) 

x  

L 42  Forslag til lov om Planklagenævnet x  

L 96  Forslag til lov om ændring af lov om 
en garantifond for 
skadesforsikringsselskaber. 
(Dækning af krav fra danske 
forsikringstagere i det 
liechtensteinske forsikringsselskab 

x  
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Gable Insurance AG under konkurs) 

L 113  Forslag til lov om ændring af lov om 
restaurationsvirksomhed og 
alkoholbevilling m.v. (Ændring af 
alderskrav for unge personers 
beskæftigelse og alderskrav til 
bevillingshavere og bestyrere m.v) 

x  

L 121  Forslag til lov om ændring af lov om 
planlægning, lov om naturbeskyttelse 
og lov om aktindsigt i 
miljøoplysninger. (Modernisering af 
planloven, bedre rammer for 
kommuner, borgere og 
virksomheder i hele landet) 

x  

L 155  Forslag til lov om kapitalmarkeder x  

L 156  Forslag til lov om ændring af lov om 
finansiel virksomhed, lov om 
finansielle rådgivere og 
boligkreditformidlere og forskellige 
andre love. (Gennemførelse af 
direktiv om markeder for finansielle 
instrumenter (Gennemførelse af 
direktiv om markeder for finansielle 
instrumenter (MiFID II) og 
ændringer som følge af forordning 
om markeder for finansielle 
instrumenter (MiFIR) m.v) 

x  

L 157  Forslag til lov om betalinger x  

L 165  Forslag til lov om ændring af lov om 
realkreditlån og 
realkreditobligationer m.v. og lov 
om finansiel virksomhed. (Ændring 
af lånegrænse for fritidshuse). 

x  

L 172  Forslag til lov om ændring af lov om 
en garantifond for 
skadesforsikringsselskaber og lov 
om forsikringsformidling. (Mulighed 
for skadesforsikringsselskaber i 
EU/EØS at tilslutte sig 
Garantifonden for 
skadesforsikringsselskaber og nye 
informationsforpligtelser for 
forsikringsagenter m.fl. ved 
markedsføring og salg af 
skadesforsikringsaftaler) 

x  

L 186  Forslag til lov om ændring af lov om 
finansiel virksomhed, lov om 
restrukturering og afvikling af visse 
finansielle virksomheder og 
forskellige andre love. (Ændrede 
procedurer vedrørende nedskrivning 

x  
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og konvertering af 
kapitalinstrumenter m.m). 

L 187  Forslag til lov om ændring af lov om 
finansiel virksomhed, lov om 
ejendomskreditselskaber og lov om 
realkreditlån og 
realkreditobligationer m.v. (Øget 
gennemsigtighed og mobilitet på 
realkreditmarkedet). 

x  

 

Forsvarsministeriet 
Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 
Lovforslaget er 
ligestillingsvurde
ret 

L 83 Forslag til lov om ændring af 
beredskabsloven (Sikringsmæssige 
foranstaltninger for nukleart 
materiale og nukleare anlæg) 

  

L 35 Forslag til lov om ændring af lov om 
hjemmeværnet (Nedlæggelse af 
Marinehjemmeværnsinspektoratet 
og 
Flyverhjemmeværnsinspektoratet) 

  

L 80 Forslag til lov om jobordning for 
veteraner 

  

L 146  Forslag til lov om ændring af lov 
om Forsvarets Efterretningstjeneste 
(FE) og toldloven (FE’s adgang til 
oplysninger om flypassagerer og 
ændring af FE’s forpligtelse til 
sletning af oplysninger) 

  

 
 

Miljø- og Fødevareministeriet 
Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 
Lovforslaget er 
ligestillingsvurder
et 

L 45 Forslag til lov om ændring af lov om 
hold af heste 

x  

L 79 Forslag til lov om ændring af lov om 
hold af malkekvæg og afkom af 
malkekvæg 

x  

L 159 Lov om ændring af lov om hold af 
dyr 

x  

L 144 Forslag til lov om ændring af lov om 
drift af landbrugsjorder (Permanent 
genopdyrkningsret) 

x 
 

L 145 Forslag til lov om ændring af lov om 
jordbrugets anvendelse af gødning 
og om plantedække (Krav om 
etablering af målrettede 
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efterafgrøder) 

L 166 Forslag til lov om ændring af lov om 
Landdistriktsfonden (Mulighed for 
at undtage støtteordninger med 
standardomkostninger fra 
tilbudslovens regler) 

  

L 44 Forslag til lov om Miljø- og 
Fødevareklagenævnet 

  

L 78 Forslag til lov om ændring af lov om 
kystbeskyttelse. (Forenkling af 
kommunernes sagsbehandling m.v.). 

  

L 34 Forslag til lov om ændring af lov om 
vandplanlægning og forskellige 
andre love. (Inddragelse af 
kommuner og vandråd i afgrænsning 
af vandløb i vandområdeplaner og 
kvalificering af udpegning af 
kunstige og stærkt modificerede 
vandløb samt ny organisering i 
Miljø- og Fødevareministeriet). 

  

L 77 Forslag til lov om ændring af lov om 
miljøbidrag og godtgørelse i 
forbindelse med ophugning og 
skrotning af biler. (Nedsættelse af 
miljøbidrag) 

  

L 110 Forslag til Lov om ændring af lov 
om beskyttelse af havmiljøet, lov om 
miljøbeskyttelse og lov om sikkerhed 
til søs (Implementering af dele af 
Hongkongkonventionen) 

  

L 111 Forslag til lov om ændring af lov om 
miljøbeskyttelse. (Kompenserende 
marine virkemidler ved etablering 
eller udvidelse af havbrug). 

  

L 114 Forslag til lov om ændring af lov om 
miljøgodkendelse m.v. af 
husdyrbrug, lov om miljøbeskyttelse, 
lov om jordbrugets anvendelse af 
gødning og om plantedække og 
forskellige andre love. (Ny regulering 
af husdyrbrug m.v. og indførelse af 
generelle regler for anvendelse af 
gødning på arealer og for 
husdyrbrug m.v. som udmøntning af 
dele af fødevare- og 
landbrugspakken samt ændringer 
som følge af VVM-direktivet m.v.). 

  

L 122 Forslag til lov om ændring af lov om 
naturbeskyttelse. (Nye muligheder 
for visse anlæg og indretninger på 
klitfredede arealer og inden for 
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strandbeskyttelseslinjen samt inden 
for sø- og åbeskyttelseslinjen) 

 

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet  
Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillingsvurde
ret 

 L 14  Forslag til lov om ændring af 
postloven (Ændring af betegnelse 
for B-breve og afskaffelse af 
udligningsordningen)  

x  

L 15  Forslag til lov om etablering af en 
ny jernbane til Aalborg Lufthavn 
med tilhørende anlæg  

x  

L 60  Forslag til lov om ændring af 
færdselsloven (Fjernelse af køretøjer 
på statsveje og kørsel med langsomt 
kørende motordrevne køretøjer på 
motorvej over faste forbindelser)  

x  

L 61  Forslag til lov om ændring af lov 
om Sund og Bælt Holding A/S. 
(Oprettelse af nyt selskab til 
varetagelse af betalingsanlæg på 
brugerfinansieret infrastruktur, 
vilkår for A/S Femern Landanlæg, 
adgang til anvendelse af finansielle 
transaktioner m.v.)  

x  

L 62  Forslag til lov om ændring af 
færdselsloven (Ophævelse af 
hørekrav for førere af 
motorkøretøjer)  

x  

L 98  Forslag til lov om anlæg af Haderup 
Omfartsvej  

x  

L 120  Forslag til lov om ændring af 
færdselsloven (Bemyndigelse til at 
fastsætte regler om og give tilladelse 
til forsøg med selvkørende 
motorkøretøjer)  

x  

L 131  Forslag til lov om anlæg af et nyt 
Statens Naturhistoriske Museum  

x  

L 141  Forslag til lov om ændring af 
færdselsloven (Tidsbegrænset 
parkering, oprettelse af klagenævn, 
vejmyndighedens mulighed for at 
overtage parkeringskontrollen m.v.)  

x  

 

 
 
 
Justitsministeriet 
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Lovforslag Titel Lovforslaget er 
relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillingsvurde
ret 

L 16 Forslag til lov om ændring af lov om 
tingslysning, lov om afgift af 
tinglysning og registrering af ejer- og 
panterettigheder m.v., lov om 
realkreditlån og 
realkreditobligationer m.v. og 
forskellige andre love (Ændring af 
reglerne for tinglysning og 
realkreditbelåning vedrørende visse 
tele-, energiforsynings- og 
vandforsyningsvirksomheder) 

  

L 17 Forslag til lov om ændring af lov om 
forbud mod besøgende i bestemte 
lokaler og lov om politiets 
virksomhed (Initiativer mod handel 
med hash m.v. og politiets 
anvendelse af peberspray) 

  

L 18 Lov om ændring af straffeloven 
(Kriminalisering af udtrykkelig 
billigelse af visse strafbare 
handlinger som led i religiøs 
oplæring) 

  

L 19 Forslag til lov om ændring af lov om 
tilhold, opholdsforbud og 
bortvisning (Strakstilhold) 

  

L 20 Forslag til lov om ændring af lov om 
retsplejeloven (Sagkyndig 
bevisførelse m.v.) 

  

L 43 Lov om ændring af lov om røgfri 
miljøer og lov om fuldbyrdelse af 
straf m.v. (Udvidelse af 
rygeforbuddet i kriminalforsorgens 
institutioner m.v.) 

  

L 70 Forslag til lov om ændring af lov om 
offentlighed i forvaltningen 
(Ændring af revisionsbestemmelse) 

  

L 71 Forslag til lov om ændring af lov om 
Politiets Efterretningstjeneste (PET) 
(Ændring af PET’s opgaver i forhold 
til den alvorligste organiserede 
kriminalitet og PET’s forpligtelse til 
sletning af oplysninger) 

  

L 72 Forslag til lov om ændring af 
retsplejeloven for Grønland og 
kriminallov for Grønland 
(Telefonforkyndelse, 
magtanvendelse i grønlandske 
anstalter samt tilhold, 
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opholdsforbud og bortvisning m.v.) 

L 73 Forslag til lov om ændring af 
straffeloven, lov om fuldbyrdelse af 
straf m.v. og forskellige andre love 
(Øget respekt for det offentlige rum, 
offentlige myndigheder og personer i 
offentlig tjeneste m.v.) 

  

L 105 Forslag til lov om ændring af 
retsplejeloven, lov om fuldbyrdelse 
af straf m.v. og lov om elektroniske 
kommunikationsnet og –tjenester 
(Udeblivelsesdomme, forkyndelse og 
anvendelse af digital kommunikation 
i straffesager m.v.) 

  

L 129 Forslag til lov om ændring af lov for 
Færøerne om rettens pleje 
(International kompetence i 
ægteskabssager) 

  

L 130 Forslag til lov om ændring af lov om 
fuldbyrdelse af straf m.v. (Skærpelse 
af afsoningsvilkårene for 
udvisningsdømte indsatte) 

  

L 139 B Forslag til lov om ændring af lov om 
våben og eksplosivstoffer (Ændring 
af forbuddet mod transport af våben 
m.v. mellem visse andre lande end 
Danmark) 

  

L 139 A Forslag til lov om ændring af 
straffeloven (Skærpelse af straffen 
for ulovlig besiddelse af skydevåben 
m.v.) 

  

L 139 
NB! Delt 
til L 139 A 
og L 139 
B 

Forslag til lov om ændring af 
straffeloven og våbenloven 
(Skærpelse af straffen for ulovlig 
besiddelse af skydevåben m.v. og 
ændring af forbuddet mod transport 
af våben m.v. mellem visse andre 
lande end Danmark) 

  

L 149 Forslag til lov om ændring af 
retsplejeloven, Bruxelles I-loven og 
forskellige andre love (Ændring af 
reglerne ofr lægdommere, 
gennemførelse af 
værnetingsaftalekonventionen m.v.) 

  

L 168 Forslag til lov om retshåndhævende 
myndigheders behandling af 
personoplysninger 

  

L 169 Forslag til lov om Den Europæiske 
Unions Agentur for 
Retshåndhævelsessamarbejde 

  

L 170 Forslag til lov om ændring af - - 
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NB! Privat 
fremsat 
lovforslag. 

straffeloven (Ophævelse af 
straffelovens blasfemibestemmelse) 

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om 
politiets virksomhed og toldloven 
(Politiets anvendelse af databaserede 
analyseredskaber og adgang til 
oplysninger om flypassagerer) 

  

L 190 Forslag til lov om ændring af 
straffeloven, lov om forbud mod 
ophold i bestemte ejendomme og 
lov om fuldbyrdelse af straf m.v. 
(Styrket indsats mod rocker- og 
bandekriminalitet m.v.) 

  

L 191 Forslag til lov om ændring af lov om 
ændring af straffeloven, 
retsplejeloven, lov om konkurrence- 
og forbrugerforhold på 
telemarkedet, våbenloven, 
udleveringsloven samt lov om 
udlevering af lovovertrædere til 
Finland, Island, Norge og Sverige 
(Ændring af revisionsbestemmelse) 

  

L 192 Forslag til lov om ændring af 
retsplejeloven og forskellige andre 
love (Blokeringer af hjemmesider og 
stop af offentlige ydelser til 
fremmedkrigere) 

  

L 193 Forslag til lov om forbud mod 
anvendelse af bestemte ejendomme 
som samlingssted for en gruppe 

  

 
 

Udenrigsministeriet 
Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 
Lovforslaget er 
ligestillingsvurde
ret 

L81 Lov om ændring af lov om 
internationalt udviklingssamarbejde 

  

 

 
Udlændinge- og Integrationsministeriet 
Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 
Lovforslaget er 
ligestillingsvurde
ret 

L 11 Ændring af udlændingeloven 
(Ændring af Flygtningenævnets 
sammensætning m.v.)  

  

L 12 Ændring af lov om dansk indfødsret 
(Krav om 
forældremyndighedsindehavers 
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samtykke og vandel, når børn som 
bipersoner erhverver dansk 
indfødsret m.v.)  

L 46 Lov om indfødsrets meddelelse    

L 48 Ændring af udlændingeloven 
(Indførelse af en offentlig 
sanktionsliste over udenlandske 
religiøse forkyndere m.fl., som kan 
udelukkes fra at indrejse)  

  

L 49 Ændring af udlændingeloven 
(Ændring af udvisningsreglerne 
m.v.)  

  

L 50 Ændring af udlændingeloven 
(Obligatorisk kursus i dansk 
familieret, frihed og folkestyre for 
religiøse forkyndere m.fl. og 
løfteerklæring om overholdelse af 
dansk lovgivning)  

  

L 51 Ændring af udlændingeloven, lov 
om fuldbyrdelse af straf m.v. og 
straffeloven (Styrket kontrol med 
udlændinge på tålt ophold og 
kriminelle udviste, herunder 
indførelse af underretningspligt, 
skærpet straf, afsoning i fodlænke og 
særlig adgang til varetægtsfængsling, 
og ændring af klageadgang)  

  

L 82 Ændring af udlændingeloven og 
kildeskatteloven (Opholdstilladelse 
med henblik på ansættelse på 
forskningscenteret European 
Spallation Source i Sverige, 
europæiske 
forskningsinfrastrukturkonsortiers 
anvendelse af skatteordningen for 
udenlandske forskere og 
nøglemedarbejdere m.v.)  

x 
 

 

L 108 Ændring af udlændingeloven 
(Overførsel af opgaver fra 
Udlændinge og 
Integrationsministeriet til 
Flygtningenævnet og 
Udlændingenævnet m.v.)  

  

L 119 Ændring af udlændingeloven m.fl. 
(Ændring af reglerne om inddragelse 
af studieopholdstilladelse ved 
ulovligt arbejde m.v.)  

x 
 

 

L 126 Forslag til lov om ændring af 
udlændingeloven. (Ændring som 
følge af forordning om den 
europæiske grænse- og kystvagt 
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m.v.)  

L 153 Ændring af udlændingeloven 
(Mulighed for i en krisesituation at 
afvise asylansøgere ved grænsen)  

  

L 154 Ændring af udlændingeloven 
(Skærpelse af reglerne om 
tidsubegrænset opholdstilladelse)  

  

L 162 Ændring af udlændingeloven 
(Ophævelse af 26-årsreglen i 
ægtefællesammenføringssager)  

  

L 163 Ændring af udlændingeloven (Ny 
opholdsordning for medfølgende 
familie til hjemvendende 
udlandsdanskere med visse 
beskæftigelsesmæssige 
kvalifikationer)  

x 
 
 

 

L 173 Ændring af udlændingeloven 
(Politiets Efterretningstjenestes og 
Forsvarets Efterretningstjenestes 
adgang til 
udlændingemyndighedernes registre 
og systemer m.v.)  

  

L 174 Ændring af repatrieringsloven og 
udlændingeloven (Øget støtte til 
repatriering, genindførelse af 
resultattilskud til kommunerne, 
indførelse af absolut 
tilbagebetalingskrav m.v.)  

  

L 175 Ændring af lov om danskuddannelse 
til voksne udlændinge m.fl. (Mere 
virksomhedsrettet danskuddannelse 
til voksne udlændinge, krav om 
mellemkommunal aftale ved 
midlertidig boligplacering af 
flygtninge i en anden kommune 
m.v).  

x x 

L 188 Ændring af udlændingeloven (Øget 
brug af biometri)  

  

L 189 Lov om indfødsrets meddelelse    

L 204 Lov om ændring af 
udlændingeloven, lov om 
voksenansvar for anbragte børn og 
unge og lov om socialtilsyn (Ro og 
orden på indkvarteringssteder for 
uledsagede mindreårige udlændinge 
m.v.)  
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Uddannelses- og Forskningsministeriet 
Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 
Lovforslaget er 
ligestillingsvurde
ret 

L 69 Lov om ændring af lov om 
adgangsregulering ved videregående 
uddannelser (Begrænsning af 
dobbeltuddannelse) 

x x 

L 117 Lov om videnskabelig uredelighed 
m.v. 

x  

L 118 Lov om Danmarks Forsknings- og 
Innovationspolitiske Råd og 
Danmarks Frie Forskningsfond 

x  

L 138 Lov om ændring af universitetsloven, 
SU-loven og andre love (Lønnede 
projektorienterede forløb i visse 
lande og mulighed for erkendtlighed 
under ulønnede projektorienterede 
forløb, praktik og studieophold) 

x  

L 181 Lov om ændring af universitetsloven, 
lov om professionshøjskoler for 
videregående uddannelser, lov om 
erhvervsakademier for videregående 
uddannelser og forskellige andre love 
(Indførelse af investeringsrammer på 
selvejeområdet og opfølgning på 
omlægning af tilskudssystem for 
maritime efter- og videreuddannelser 
m.v.) 

x  

L 203 Lov om ændring af universitetsloven 
(Bedre rammer for ledelse) 

x  

 

Undervisningsministeriet 
Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 
Lovforslaget er 
ligestillingsvurde
ret 

L 36 Forslag til lov om ændring af lov 
om friskoler og private 
grundskoler m.v. og lov om 
efterskoler og frie fagskoler. 
(Styrkelse af kvaliteten på de frie 
grundskoler m.v.). 

  

L 58 Forslag til lov om de gymnasiale 
uddannelser. 

x  

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 og forskellige andre 
love. (Indførelse af folkeskolens 

x  
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afgangseksamen, adgangskrav til 
erhvervsuddannelserne og 
ændringer som følge af lovgivning 
om de gymnasiale uddannelsers 
indhold m.v.). 

L 85 Forslag til lov om ændring af lov 
om Arbejdsgivernes 
Uddannelsesbidrag og lov om 
erhvervsuddannelser. (Justering af 
arbejdsgiverbidrag og midlertidige 
bonusordninger for 2017 m.v.). 

x  

L 87 Forslag til lov om ændring af lov 
om produktionsskoler. 
(Harmonisering af skoleydelse til 
et SU-lignende niveau m.v.). 

x  

L 88 Forslag til lov om ændring af lov 
om efterskoler og frie fagskoler. 
(Øvre grænse for kursusuger i 
årselevberegning m.v.). 

  

L 89 Forslag til lov om ændring af lov 
om forberedende 
voksenundervisning og 
ordblindeundervisning for voksne. 
(FVU-tilbud for tosprogede m.m.). 

x x 

L 109 Forslag til lov om ændring af lov 
om folkeskolen og lov om 
institutioner for almengymnasiale 
uddannelser og almen 
voksenuddannelse m.v. 
(Opfølgning på 
folkeskolereformen m.v.). 

x  

L 123 Forslag til lov om ændring af lov 
om elevers og studerendes 
undervisningsmiljø og lov om 
folkeskolen. (Krav om 
antimobbestrategi, handlingsplan 
ved problemer med det psykiske 
undervisningsmiljø, oprettelse af 
klageinstans, tilsyn, genindførelse 
af kommunalbestyrelsens 
behandling af skolelederens 
beslutninger m.v.). 

x x 

L 184 Forslag til lov om ændring af lov 
om institutioner for 
almengymnasiale uddannelser og 
almen voksenuddannelse m.v. og 
lov om institutioner for 
erhvervsrettet uddannelse. 
(Indførelse af investeringsrammer 
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på selvejeområdet). 

L 202 Forslag til lov om ændring af lov 
om Arbejdsgivernes 
Uddannelsesbidrag, lov om 
erhvervsuddannelser, lov om 
folkeskolen og forskellige andre 
love. (Praktikpladsafhængigt 
bidrag til AUB m.v.). 

x  

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet  
Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 
Lovforslaget er 
ligestillingsvurde
ret 

L 6 Lov om ændring af lov om Det 
Centrale Personregister (Indførelse 
af ret til at få indsat en markering i 
CPR om, at borgeren ønsker at 
advare mod kreditgivning i 
vedkommendes navn) 

  

L 9 Lov om ændring af lov om valg til 
Folketinget, lov om valg af danske 
medlemmer til Europa-
Parlamentet, lov om kommunale 
og regionale valg, lov om offentlige 
veje m.v. og lov om private 
fællesveje (Hjælp til 
stemmeafgivning, valgret til 
Europa-Parlamentsvalg m.v. for 
personer med midlertidigt ophold i 
andre dele af riget, 
folkeafstemninger i henhold til 
særlig lov, ophængningstidspunkt 
for valgplakater m.v.) 

  

L 33 Forslag til lov om ændring af lov 
om Det Økonomiske Råd og Det 
Miljøøkonomiske Råd 
(Formandskabets vurdering af 
produktivitetsudviklingen, 
sammensætningen af rådene og 
lovfæstelse af følg eller forklar-
princippet m.v.) 

  

L 55 Forslag til lov om udstedelse af 
legitimationskort 

  

L 56 Forslag til lov om ændring af lov 
om kommunernes styrelse og 
regionsloven (Overførsel af det 
kommunale og regionale tilsyn til 
Ankestyrelsen, 
befordringsgodtgørelse til 
kommunalbestyrelsesmedlemmer 
ved foretagelse af borgerlige vielser 

x  
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og målretning af Ankestyrelsens 
udvælgelse af tilsynssager m.v.) 

L 127 Forslag til lov om ændring af lov 
om kommunal udligning og 
generelle tilskud til kommuner. 
(Oprettelse af ny særtilskudspulje 
og forlængelse af 
overgangsordningen i forbindelse 
med refusionsomlægning på 
beskæftigelsesområdet) 

  

L 136 Forslag til lov om ændring af lov 
om et analyse- og forskningsinstitut 
for kommuner og regioner 
(Oprettelse af Det Nationale 
Forsknings- og Analysecenter for 
Velfærd) 

  

L 164 Forslag til lov om ændring af lov 
om drift af landbrugsjorder, 
registreringsafgiftsloven, lov om 
kommunale borgerservicecentre og 
forskellige andre love (Opfølgning 
på frikommuneforsøget 2012-2015) 

  

L 197 Lov om ændring af lov om 
kommunal udligning og generelle 
tilskud til kommuner 
(Kompensation for øget 
afgiftsbelastning og udvidelse af 
landevejsprincippet for biler, 
passagerer m.v. til og fra visse øer) 

  

L 198 Lov om ændring af lov om private 
bidrag til politiske partier og 
offentliggørelse af politiske partiers 
regnskaber og lov om økonomisk 
støtte til politiske partier m.v. (Øget 
åbenhed om den private 
økonomiske støtte til politiske 
partier m.v.) 

  

L 199 Lov om ændring af lov om 
kommunale og regionale valg og 
lov om valg af danske medlemmer 
til Europa-Parlamentet (Afskaffelse 
af valgret for udlændinge på tålt 
ophold, udvisningsdømte 
udlændinge og administrativt 
udviste udlændinge m.v.) 

  

L 200 Forslag til lov om 
frikommunenetværk 

  

 

 
 
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 
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Lovforslag Titel Lovforslaget er 
relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillingsvurde
ret 

L 65 Forslag til lov om ændring af lov om 
udstykning og anden registrering i 
matriklen, lov om Geodatastyrelsen, 
lov om tinglysning og forskellige 
andre love. 

x  

L 66 Forslag til adresseloven x  

L 67  Forslag til lov om ændring af lov om 
bæredygtige biobrændstoffer og om 
reduktion af drivhusgasser fra 
transport. 
 

x  

L 68 Forslag til lov om ændring af lov om 
elforsyning og lov om 
naturgasforsyning. 
 

x  

L 90 Forslag til lov om ændring af lov om 
elforsyning, lov om fremme af 
vedvarende energi og 
elsikkerhedsloven og om ophævelse 
af lov om tilskud til fremme af 
vedvarende energi i virksomheders 
produktionsprocesser. 
 

x  

L 91 Forslag til lov om ændring af lov om 
fremme af vedvarende energi. 
 

x  

L 116 Forslag til lov om stedbestemt 
information. 
 

x  

L 180 Forslag til lov om ændring af lov om 
elforsyning, lov om fremme af 
vedvarende energi, lov om 
naturgasforsyning og lov om 
vandsektorens organisering og 
økonomiske forhold. 
 

x  

L 213 Forslag til lov om ændring af lov om 
varmeforsyning, lov om elforsyning, 
lov om naturgasforsyning og lov om 
kommunal udligning og generelle 
tilskud til kommuner 

x  

 
 
 
 
 
Skatteministeriet 
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Lovforslag Titel Lovforslaget er 
relevanstestet 

Lovforslaget er 
ligestillingsvurde
ret 

L 25 Lov om ændring af lov om afgift af 
elektricitet, fusionsskatteloven og 
selskabsskatteloven 

x  

L 26 Lov om ændring af 
chokoladeafgiftsloven, 
ligningsloven, skattekontrolloven 
og forskellige andre love 

x  

L 27  Lov om ændring af 
fondsbeskatningsloven, 
ligningsloven og skattekontrolloven 

x  

L 28 Lov om ændring af 
skatteforvaltningsloven og 
ligningsloven 

x  

L 29 Lov om kuldioxidafgift af visse 
energiprodukter, lov om afgift af 
lønsum m.v., lov om afgift af 
elektricitet, lov om afgift af 
kvælstofoxider, lov om registrering 
af køretøjer og forskellige andre 
love 

x  

L 84 Lov om ændring af lov for 
Grønland om visse spil 

x  

L 92 Lov om ændring af lov om 
vurdering af landets faste 
ejendomme, lov om kommunal 
ejendomsskat og lov om finansiel 
virksomhed 

x  

L 93 Lov om ændring af 
registreringsafgiftsloven 

  

L 101 Lov om ændring af 
personskatteloven og lov om 
skattefri kompensation for 
forhøjede energi- og miljøafgifter 

x  

L 102 Lov om ændring af lov om 
inddrivelse af gæld til det offentlige, 
lov om fremgangsmåden ved 
inddrivelse af skatter og afgifter 
m.v. og lov om kommunal 
ejendomsskat 

x  

L 103 Lov om ændring af 
personskatteloven og 
virksomhedsskatteloven 

x  

L 104 Lov om ændring af lov om 
kommunal ejendomsskat og lov 
om kommunal udligning og 
generelle tilskud til kommuner 

x  

L 137 Lov om ændring af lov om 
inddrivelse af gæld til det offentlige 

x  
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og forskellige andre love 

L 182 Lov om ændring af forskellige 
energiafgiftslove og lov om 
kuldioxidafgift af visser 
energiprodukter 

  

L 183 Lov om ændring af boafgiften og 
forskellige andre love 

x  

L 194 Lov om ændring af ligningsloven x  

L 195 Lov om ændring af ligningsloven x  

L 196 Lov om ændring af lov om spil, lov 
om afgifter af spil og lov om 
Danske Spil A/S 

x  

L 210 Lov om ændring af 
registreringsafgiftsloven, 
brændstofforbrugsafgiftsloven, lov 
om afgift af elektricitet og 
forskellige andre love 

  

L 211 Ejendomsvurderingsloven x  

L 212 Lov om ændring af 
skatteforvaltningsloven, lov om 
kommunal ejendomsskat, 
ejendomsværdiskatteloven og 
forskellige andre love 

x  

 

Kirkeministeriet 
Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 
Lovforslaget er 
ligestillingsvurde
ret 

L 30 Lov om ændring af lov om 
ægteskabs indgåelse og 
opløsning 
(Decorumkrav og obligatorisk 
kursus i dansk familieret, frihed 
og folkestyre) 

x  

L 160 Lov om forsøg i folkekirken x  

 

Børne- og Socialministeriet 
Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 
Lovforslaget er 
ligestillingsvurde
ret 

L 5  Ændring af lov om social service, 
lov om retssikkerhed og 
administration på det sociale 
område og lov om voksenansvar 
for anbragte børn og unge 
(Fremtidsfuldmagter på det sociale 
område m.v.) 

x  

L 7  Lov om Haagerkonventionen x  

L 8  Ændring af lov om socialtilsyn, lov 
om social service og lov om 
voksenansvar for anbragte børn og 

x  
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unge (Opfølgning på 
socialtilsynsreformen m.v.) 

L 52  Ændring af lov om psykologer m.v. 
(Offentliggørelse af tilsynssager, 
adgang til at give påbud, ændring af 
Psykolognævnets sammensætning 
m.v.) 

x  

L 53  Ændring af lov om social service 
(Forsikring af frivillige m.v.) 

x  

L 54  Ændring af lov om social service 
(Undersøgelse af effekter, aflåsning 
af værelser og afdelinger om natten 
og oprettelse af særlige 
isolationsrum m.v.) 

x  

L 57  Ændring af lov om ændring af 
adoptionsloven og lov om ændring 
af lov om ægteskabets indgåelse og 
opløsning og forskellige andre love 
(Ikraftsættelse for Færøerne af visse 
bestemmelser i adoptionsloven) 

x  

L 94  Ændring af lov om ægteskabets 
indgåelse og opløsning, 
udlændingeloven og 
værgemålsloven (Afskaffelse af 
muligheden for dispensation fra 
alderskravet ved indgåelse af 
ægteskab, anerkendelse af 
udenlandskabe ægteskaber og 
forhøjelse af gebyret for prøvelse af 
ægteskabsbetingelserne) 

x x 

L 107  Ændring af dagtilbudsloven 
(Udvidet obligatorisk dagtilbud og 
krav om dansk og fokus på 
demokrati i privat pasning) 

x  

L 150  Ændring af lov om social service, 
lov om socialtilsyn og lov om 
retssikkerhed og administration på 
det sociale område (Udvidelse og 
tydeliggørelse af muligheden for at 
yde en tidlig forebyggende indsats 
efter serviceloven, forenkling af 
udmålingssystemet for 
merudgiftsydelsen, indførelse af 
varsling ved afgørelser om 
frakendelse eller nedsættelse af 
hjælp efter serviceloven m.v.) 

x  

L 151  Lov om tilkøb af socialpædagogisk 
ledsagelse til ferier 

x  

L 176  
 

Lov om forsøg med personlige 
borgerstyrede budgetter til socialt 
udsatte borgere 

x  
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L 177  
 

Ændring af lov om retssikkerhed 
og administration på det sociale 
område (Mellemkommunal 
refusion ved efterværn) 

x  

L 178  Lov om ægtefællers økonomiske 
forhold 

x x 

L 179  Ændring af lov om ægteskabets 
indgåelse og opløsning, lov om 
ægtefælleskifte m.v. og forskellige 
andre love (Ændringer som følge af 
lov om ægtefællers økonomiske 
forhold) 

x  

L 206  Ændring af lov om social service 
og ændring af lov om retssikkerhed 
og administration på det sociale 
område (Udvidelse af reglerne om 
optagelse i et bestemt botilbud 
uden samtykke m.v.) 

x  

 
 

Sundheds- og Ældreministeriet 
Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 
Lovforslaget er 
ligestillingsvurde
ret 

L 38 Lov om ændring af lov om 
apotekervirksomhed og lov om 
lægemidler (Bedre tilgængelighed til 
lægemidler ved etablering af 
apotekernes vagttjeneste og selvvalg 
af håndkøbslægemidler) 
 

  

L 47 Ændring af autorisationsloven og 
lov om en brancheadministreret 
registreringsordning for alternative 
behandlere (Regulering af 
fysioterapeuters og registrerede 
alternative behandleres mulighed 
for at udføre manuel behandling af 
led) 
 

 
 

 

L 74 Forslag til lov om ændring af lov 
om regionernes finansiering 
(Ændret kommunal 
medfinansiering, indførelse af 
regional omfordeling som følge af 
effektiviseringsgevinster ved 
kvalitetsfondsstøttede 
sygehusbyggerier m.v.) 
 

  

L 75 Forslag til lov om ændring af 
sundhedsloven (Justering af takster 
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for somatiske 
færdigbehandlingsdage) 
 

L 76 Forslag til lov om ændring af 
lægemiddelloven og vævsloven 
(Sikkerhedskrav til lægemidlers 
emballage og øget sikkerhed ved 
distribution og eksport af humane 
væv og celler til privatpersoner 
m.v.) 
 

x x 

L 95 Ændring af sundhedsloven, 
autorisationsloven og klage- og 
erstatningsloven (Etablering af en 
bisidderordning, kiropraktorers 
mulighed for rekvirering af 
billeddiagnostiske undersøgelser og 
kvalitetsarbejde m.v.) 
 

  

L 99 Ændring af lov om klage- og 
erstatningsadgang indenfor 
sundhedsvæsenet (godtgørelse til 
forældre, der har mistet deres barn 
som følge af skade påført i 
sundhedsvæsenet eller som følge af 
lægemiddelskade) 
 

x x 

L 132 Ændring af sundhedsloven (Bedre 
brug af helbredsoplysninger til 
kvalitetsarbejde og retslægeligt 
ligsyn og obduktion samt særligt 
om samtykke ved behandling af 
børn og unge) 
 

  

L 167 Ændring af sundhedsloven 
(Genindførelse af retten til frit valg 
af tandpleje for børn under 16 år og 
brugere af omsorgstandplejen samt 
afvikling af 
kontaktpersonordningen) 
 

  

L 185 Lov om anvendelse af tvang ved 
somatisk behandling af varigt 
inhabile (tvangsbehandlingsloven) 
 

  

L 207 Ændring af lov om anvendelse af 
tvang i psykiatrien (Oprettelse af 
særlige pladser på psykiatrisk 
afdeling) 
 

 
 

 

L 208 RAB – Ændring af kiropraktorers   
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forbeholdte virksomhedsområde, 
forsikringspligt m.v. 
 

L 209 Forslag til lov om forlængelse af 
økonomiprotokollatet for almen 
praksis. 
 

 
 

 

 

 
Kulturministeriet 
Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 
Lovforslaget er 
ligestillingsvurde
ret 

L1 Lov om ændring af lov om 
biblioteksafgift (indførelse af 
biblioteksafgift for e-bøger og 
netlydbøger og ændring af 
biblioteksafgiftens undergrænse 
mv.) 

x  

L2 Forslag til lov om ændring af lov 
om støtte til folkeoplysende 
voksenundervisning, frivilligt 
folkeoplysende foreningsarbejde og 
daghøjskoler samt om 
Folkeuniversitetet (sikring af 
grundlæggende danske værdier) 

x  

L3 Ændring af lov om udlodning af 
overskud fra lotteri samt heste- og 
hundevæddemål (Ny 
udlodningsmodel) 

x  

L4 Lovforslag om ændring af lov om 
mediestøtte 

x  

 

Beskæftigelsesministeriet 
Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 
Lovforslaget er 
ligestillingsvurde
ret 

L 4 Forslag til lov om ændring af lov om 
aktiv socialpolitik og barselsloven. 
(Præciseringer af jobreform fase I og 
konsekvens for arbejdsgivers ret til 
refusion ved for sen anmeldelse af 
graviditetsbetinget sygefravær m.v.). 

x x 

L 63 Forslag til lov om ændring af lov om 
arbejdsløshedsforsikring m.v. 
(Tidspunkt for skift af dagpengesats 
for unge under 25 år og ph.d.-
studerendes ret til 
arbejdsløshedsdagpenge). 

x x 

L 64 Forslag til lov om ændring af lov om 
arbejdsmiljø, lov om 

x x 
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arbejdsskadesikring, lov om 
udstationering af lønmodtagere m.v. 
og lov om ændring af lov om 
udstationering af lønmodtagere m.v. 
(Ændring af organisering og 
finansiering af arbejdsmarkedets 
parters arbejdsmiljøindsats m.v.).   

L 86 Forslag til lov om ændring af lov om 
arbejdsløshedsforsikring m.v. 
(Optjening af ret til feriedagpenge 
for perioder med sygedagpenge 
ophæves). 

x x 

L 97 Forslag til lov om ændring af lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats og lov 
om arbejdsløshedsforsikring m.v. 
(Trepartsaftale på 
Beskæftigelsesministeriets område 
om uddannelsesløft, 
voksenlærlingeordningen og 6 ugers 
jobrettet uddannelse).   

x x 

L 112 Forslag til lov om ændring af lov om 
europæiske samarbejdsudvalg, lov 
om information og høring af 
lønmodtagere, lov om varsling m.v. i 
forbindelse med afskedigelser af 
større omfang og lov om 
lønmodtageres retsstilling ved 
virksomhedsoverdragelse. 
(Implementering af direktiv om 
ændring af visse direktiver på det 
arbejds- og ansættelsesretlige 
område, for så vidt angår søfarende, 
m.v.). 

x x 

L 128 Forslag til lov om ændring af 
barselsloven, lov om 
barselsudligning på det private 
arbejdsmarked, lov om 
sygedagpenge og lov om 
kommunernes finansiering af visse 
offentlige ydelser udbetalt af 
kommunerne, Udbetaling Danmark 
og arbejdsløshedskasserne. 
(Digitalisering af barselslovens 
beskæftigelseskrav og beregning, 
mulighed for mere fleksibel 
afholdelse af fædreorlov, fastsættelse 
af klageadgang i sager om 
sygedagpengeforsikring, omregning 
af månedsbaserede 
arbejdsløshedsdagpenge til berørte 
uger m.v.).   

x x 
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L 133 Forslag til lov om en midlertidig 
jobpræmie til langtidsledige m.v. 

x x 

L 140 Forslag til lov om ændring af lov om 
arbejdsmiljø i Grønland og lov om 
arbejdsskadesikring i Grønland. 
(Betaling for tilsyn med råstof- og 
vandkraftaktiviteter og indsamling 
og videregivelse af oplysninger om 
arbejdsulykker og 
erhvervssygdomme m.v.). 

x x 

L 147 Forslag til lov om ændring af lov om 
social pension og lov om højeste, 
mellemste, forhøjet almindelig og 
almindelig førtidspension m.v. 
(Ændrede regler om meddelelse om 
ret til folkepension, opsat pension 
m.v.).   

x x 

L 205 Forslag til lov om ændring af lov om 
arbejdsløshedsforsikring m.v. 
(Midlertidig forhøjelse af 
timebegrænsning for frivilligt, 
ulønnet arbejde). 

x x 

 
 

Finansministeriet 
Lovforslag Titel Lovforslaget er 

relevanstestet 
Lovforslaget er 
ligestillingsvurde
ret 

L 1 Finanslov for finansåret 2017   

L 2 Lov om fastsættelse af udgiftslofter 
for stat, kommuner og regioner for 
finans-året 2020 

  

L 3 Ændring af lov om fastsættelse af 
udgiftslofter for stat, kommuner og 
regioner for 
finansårene 2014-2017, lov om 
fastsættelse af udgifts-lofter for stat, 
kommuner og regioner for 
finansåret 2018 og lov om 
fastsættelse af udgiftslofter for stat, 
kommuner og regioner for 
finansåret 2019 (Konsekvenser af 
regeringens 2025-plan, DK2025 – 
Et 
stærkere Danmark) 

  

L 31 Lov om tilskud til Færøernes 
hjemmestyre for 2016-2019 

  

L 32 Lov om ændring af lov om 
tjenestemænd og lov om 
tjenestemandspension 
(Rådighedsløn til personer, der har 

x  
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nået folkepensionsalderen, 
beregning af førtidspension for 
visse tjenestemænd og ret til 
tilskadekomstpension) 

L 100 Lov om ændring af lov om vederlag 
og pension m.v. for ministre 
(Ændring af ministres vederlæggelse 
og pensionsforhold som opfølgning 
på Vederlagskommissionens 
anbefalinger m.v.) 

x  

L 115 Lov om tillægsbevilling for 
finansåret 2016 

  

 
 
 
 


