Uddrag af regeringens lovprogram for 2015/2016
med de mest AC-relevante lovforslag
BESKÆFTIGELSESMINISTEREN
Lov om ansættelsesklausuler (Okt I)
Formålet med lovforslaget er at begrænse og regulere brugen af ansættelsesklausuler og –
med få undtagelser – at indføre et forbud mod at indgå sådanne aftaler. Reglerne er udformet
med inddragelse af DA og LO, og det vil fortsat være muligt at fravige reglerne ved
kollektiv overenskomst. Lovforslaget udmønter et element i aftalen om en vækstpakke
mellem den daværende regering (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti fra
juni 2014 og er en genfremsættelse af L 196, 2014/15 (1. samling).
Ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet (Indførelse af krav om retlig interesse,
formandsafgørelser samt mulighed for, at Institut for Menneskerettigheder –
Danmarks
Nationale Menneskerettighedsinstitution kan indbringe visse sager for
Ligebehandlingsnævnet
m.v.) (Okt I)
Formålet med lovforslaget er at gennemføre en målretning af Ligebehandlingsnævnets
arbejde. Målretningen skal bl.a. styrke nævnets muligheder for at bruge ressourcerne på de
sager, som har størst betydning for ligestillingen. Lovforslaget er en genfremsættelse af L
197, 2014/15 (1. samling).
Ændring af lov om arbejdsmiljø (Risikobaseret tilsyn, offentliggørelse af navne på
virksomheder under skærpet tilsyn, skærpelse af straffen m.v. og bemyndigelse til at
udstede regler om offentliggørelse af arbejdspladsvurdering vedrørende
elektromagnetiske
felter) (Okt II)
Lovforslaget har bl.a. til formål at give Arbejdstilsynet mulighed for digital varsling og
offentliggørelse af navne på virksomheder, der groft overtræder arbejdsmiljøreglerne samt
at opnå et højere bødeniveau. Lovforslaget følger op på aftalen om en styrket
arbejdsmiljøindsats mellem den daværende regering (Socialdemokraterne og Radikale
Venstre), Venstre,Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra marts 2015. For at sikre
implementering af direktivet om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed omfatter
lovforslaget endvidere en pligt for virksomhederne til – efter anmodning – at offentliggøre
den del af arbejdspladsvurderingen, som vedrører elektromagnetiske felter.
Ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden
for Forebyggelse og Fastholdelse) (Nov I)
Formålet med lovforslaget er at ændre organiseringen af den del af Fonden for Forebyggelse
og Fastholdelse, som understøtter det administrative arbejde i fondens sekretariat. Forslaget
indebærer, at sekretariatsfunktionen for fonden overgår til Styrelsen for Arbejdsmarked
og Rekruttering fra den 1. januar 2016, samt at fondens bestyrelse erstattes af en
følgegruppe.
Ændring af lov om social pension (Regulering af folkepensionsalderen) (Nov I)
Med lovforslaget foreslås det, at folkepensionsalderen i 2015 forhøjes til 68 år med virkning
fra 2030. I henhold til lov om social pension skal der i 2015 fremsættes lovforslag om
regulering af folkepensionsalderen i henhold til de i loven fastlagte principper. Lovens
principper for regulering af folkepensionsalderen er en udmøntning af velfærdsaftalen fra
juni 2006 mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti),
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre, der bl.a. har til formål at sikre,
at danskernes stigende levetid også fører til flere aktive år på arbejdsmarkedet. Lovforslaget
er ligeledes en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” fra juni
2015.

Ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om
organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv
socialpolitik og lov om ferie (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved
livstruende, alvorlig sygdom) (Nov I)
Lovforslaget har til formål at udvide retten til sygedagpenge for personer med livstruende
alvorlig sygdom, som opfylder betingelserne i sygedagpengeloven, men som ikke har ret til
sygedagpenge pga. lovens tidsbegrænsning, eller fordi de allerede er overgået til
jobafklaringsforløb.Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om en reform af sygedagpengesystemet mellem den daværende regering (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal
Alliance fra december 2013 og er med få ændringer en genfremsættelse af L 199, 2014/15 (1.
samling).
Ændring af lov om aktiv beskæftigelsesindsats (Målretning af indsatsen for
kontanthjælpsmodtagere) (Nov II)
Formålet med lovforslaget er en mere effektiv og virksomhedsrettet indsats for kontant- og
uddannelseshjælpsmodtagere, herunder mentorstøtte.
Ændring af lov om løn til mænd og kvinder (Ændring af reglerne om kønsopdelt
lønstatistik)
(Dec I)
Med lovforslaget føres ligelønslovens regler om kønsopdelt lønstatistik tilbage til de regler,
der blev vedtaget i 2006. Med forslaget vil der være pligt til at udarbejde kønsopdelt
lønstatistik for virksomheder med mindst 35 ansatte og 10 af hvert køn med samme
arbejdsfunktion.
Ændring af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende (Afvikling af
den obligatoriske barselsudligningsordning for selvstændigt erhvervsdrivende) (Dec
II)
Med lovforslaget afvikles den obligatoriske barselsudligningsordning for selvstændigt
erhvervsdrivende, der blev indført med lov nr. 596 i juni 2013. Lovforslaget skal ses i lyset
af, at den persongruppe, der efter den gældende lov obligatorisk skal bidrage til ordningen,
er uhensigtsmæssig, og at en målretning af persongruppen vil medføre en markant forøgelse
af det årlige bidrag.
Ændring af deltidsloven (Implementering af deltidsdirektivet) (Dec II)
Lovforslaget skal sikre korrekt implementering af EU’s deltidsdirektiv, således at den danske
lovgivning bringes i overensstemmelse med deltidsdirektivets formål om, at deltidsansatte
ikke må behandles mindre gunstigt end sammenlignelige fuldtidsansatte.
Ændring af lov om social pension (Undtagelse af visse sager om førtidspension fra
behandling i rehabiliteringsteamet) (Jan I)
Lovforslaget har til formål at afbureaukratisere kommunernes behandling af sager om
førtidspension ved at undtage visse sager om førtidspension fra behandling i
rehabiliteringsteamet. Lovforslaget er bl.a. en opfølgning på aftalen med KL om kommunernes
økonomi for 2015.
Ændring af udstationeringsloven m.fl. (Implementering af håndhævelsesdirektivet)
(Jan II)
Lovforslaget har til formål at gennemføre håndhævelsesdirektivet i dansk ret. Lovforslaget
indebærer en styrkelse af håndhævelsen af udstationeringsreglerne, herunder sikring af
udstationerede lønmodtageres rettigheder samt gennemførelse af regler om bedre
administrativt samarbejde mellem EU-landene.
Ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og forskellige
andre love (Loft over ydelser til modtagere af kontanthjælp m.v.) (Feb I)
Formålet med lovforslaget er at indføre et nyt kontanthjælpsloft, der sætter et loft over,
hvor meget en kontanthjælpsmodtager i alt kan modtage i en række offentlige ydelser.

Derudover er formålet at gennemføre en række øvrige initiativer på kontanthjælpsområdet,
som skal øge gevinsten ved at tage et arbejde og øge kontanthjælpsmodtageres rådighed
for arbejdsmarkedet. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Sammen for
fremtiden” fra juni 2015.
Ændring af lov om arbejdsskadesikring (Opfølgning på aftale om
arbejdsskadeområdet) (Feb II)
Lovforslaget har til formål at udmønte en kommende aftale om en modernisering af
arbejdsskadeområdet. Udformningen af forslaget afventer resultatet af de verserende
partsdrøftelser på området og de efterfølgende politiske forhandlinger. Lovforslaget følger
endvidere op på rapporten fra Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet fra december 2014.
Ændring af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Digitalisering af
barselsdagpenge m.v.) (Feb II)
Lovforslaget har bl.a. til formål at skabe grundlag for en digitalisering af beskæftigelseskravet
og beregningsreglerne for ret til barselsdagpenge. Endvidere forventes yderligere
forslag til regelforenklinger i barselloven, bl.a. på baggrund af forslag fra ATP og Udbetaling
Danmark. Lovforslaget er et led i opfølgningen på aftalen om en reform af sygedagpengesystemet mellem den daværende regering (Socialdemokraterne og Det Radikale
Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra
december 2013.
Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.fl. (Reform af dagpengesystemet)
(Feb
II)
Lovforslaget har til formål at gennemføre en kommende aftale om en reform af
dagpengesystemet på baggrund af dagpengekommissions anbefalinger og forhandlinger med
Folketingets partier. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Sammen for
fremtiden” fra juni 2015.
ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN
Udbudslov (Okt I)
Lovforslaget fastsætter procedureregler for den offentlige sektors indkøb med det formål at
understøtte effektive offentlige indkøb til gavn for det offentlige og virksomhederne, bl.a.
ved at gennemføre udbudsdirektivet fra 2014. Lovforslaget følger op på aftalen med KL
om kommunernes økonomi for 2013 og er baseret på et udkast til loven, der er udarbejdet
af et bredt sammensat udbudslovsudvalg. Lovforslaget er med enkelte justeringer en
genfremsættelse af L 164, 2014/15 (1. samling).
Lov om Eksport Kredit Fonden (EKF) (Nov I)
Lovforslaget har til formål at omdanne Eksport Kredit Fonden (EKF) fra en selvstændig,
statslig forvaltningsenhed til en selvstændig offentlig virksomhed samtidig med, at der
gennemføres en generel modernisering og ajourføring af grundlaget for EKF’s virksomhed.
Erhvervs- og vækstministeren vil give Folketinget redegørelser om:
• Redegørelse om erhvervslivet, EU-implementering og reguleringen (Mar II)
• Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse (Apr II)
• Redegørelse om erhvervsfremme og støtte 2016 (Maj I)
• Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2016 (Maj II)
FINANSMINISTEREN
Finanslov for finansåret 2016 (Okt I)
Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret
2019 (Okt I)

Ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for
finansårene 2014-2017 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og
regioner for finansåret 2018 (Konsekvenser af regeringens forslag til finanslov for
2016) (Okt I)
Lov om tillægsbevilling for finansåret 2015 (Jan II)
Ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre (Opfølgning på betænkning
fra Vederlagskommissionen) (Feb II)
Formålet med lovforslaget er at gennemføre en opfølgning på Vederlagskommissionens
anbefalinger til en mere tidssvarende og gennemsigtig vederlæggelse af ministre.
Kommissionen skal ifølge kommissoriet afslutte sit arbejde inden udgangen af 2015.
Finanslov for finansåret 2017 (Aug II)
MINISTEREN FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING
Ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen
voksenuddannelse
m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om
erhvervsuddannelser (Indførelse af særskilte tilskudstakster for fjernundervisning)
(Nov I)
Formålet med lovforslaget er at tilvejebringe hjemmel til særskilte tilskudstakster for
fjernundervisning i ungdomsuddannelserne og de almene voksenuddannelser. Lovforslaget
udmønter aftalen om finansiering af erhvervsuddannelsesreformen mellem regeringen
(Venstre), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra oktober 2015.
Ministeren for børn, undervisning og ligestilling vil give Folketinget en redegørelse
om:
• Redegørelse og Perspektiv- og Handlingsplan for ligestilling (Feb II)
SKATTEMINISTEREN
Ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre
love samt ophævelse af lov om investeringsfonds (Justering af erhvervsbeskatningen
og tilpasning i forhold til EU retten m.v.) (Jan I)
Formålet med lovforslaget er at foretage en række mindre justeringer af
Erhvervsbeskatningen. Lovforslaget vil bl.a. indeholde opfølgning på to domme afsagt af EUdomstolen samt en nedsættelse af udbyttebeskatningen af udenlandske selskaber af hensyn til
EUretten. Herudover vil forslaget indeholde forslag om beskatningen af foreninger, havne o.l.
med begrænset indkomst ved salg af el. Der foreslås tillige en teknisk justering af indgre30
bet mod den utilsigtede udnyttelse af virksomhedsordningen. Endelig foreslås lov om
investeringsfonds ophævet, da ordningen er udfaset.
UDDANNELSES- OG FORSKNINGSMINISTEREN
Lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer (Okt
II)
Formålet med lovforslaget er bl.a. at modernisere systemet for anerkendelse af
erhvervsmæssige kvalifikationer, så det bliver mindre byrdefuldt for fuldt kvalificerede og
ikkeufaglærte EU-borgere at udøve et lovreguleret erhverv som selvstændig erhvervsdrivende
eller lønmodtager i en anden medlemsstat. Med lovforslaget gennemføres dele af det
reviderede anerkendelsesdirektiv.
Lov om aktiviteter i det ydre rum (rumloven) (Feb II)
Formålet med lovforslaget er at fastlægge rammerne for danske aktiviteter i relation til det
ydre rum, herunder godkendelse af rumaktiviteter, registrering af rumgenstande, fastlæggelse

af ansvarsforhold, offentligt tilsyn samt sanktioner ved overtrædelse. Med lovforslaget
implementeres en række FN-konventioner, der danner grundlag for aktiviteter i rummet,
i dansk lovgivning.
Ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og
professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske
uddannelsesinstitutioner og lov om maritime uddannelser (Justering af
fremdriftsreformen m.v.) (Feb II)
Formålet med lovforslaget er at følge op på regeringsgrundlaget, hvoraf det bl.a. fremgår,
at regeringen vil justere fremdriftsreformen inden for den aftalte økonomiske ramme.
Lovforslaget forventes endvidere at tilpasse regelsættet omkring udbetaling af tilskud i
overensstemmelse med dimensioneringen.
Ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser
(Målretning af befordringsrabatordningen) (Feb II)
Formålet med lovforslaget er at målrette befordringsrabatordningen for studerende ved
videregående uddannelser. Studerende bosat i yderområder vil fortsat kunne få fuld rabat
ud over egenbetalingen.
Ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (Målretning af målgruppen og
nedsættelse af satsen for SVU til videregående uddannelse) (Feb II)
Formålet med lovforslaget er en yderligere målretning af målgruppen, der er berettiget til
statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). Derudover foreslås satsen for SVU til videregående
uddannelse nedsat fra 80 til 60 pct. af højeste dagpengesats.
Uddannelses- og forskningsministeren vil give Folketinget en redegørelse om:
• Redegørelse om forsknings- og innovationsområdet (Nov II)
UDENRIGSMINISTEREN
Ændring af lov om Dansk Institut for Internationale Studier (Fastsættelse af
instituttets hjemsted) (Feb II)
Formålet med lovforslaget er at ændre lovgrundlaget for Dansk Institut for Internationale
Studier således, at instituttets hjemsted fastsættes ved lov. Regeringen ønsker at flytte
hjemstedet for instituttet til Aarhus, jf. regeringsudspillet ”Bedre Balance” fra oktober
2015.

