2. Faktaark

4. marts 2022

Følgelovgivning
Nedenfor fremgår en oversigt over følgelovgivning i medfør af tiltagene i reformpakken Hurtigere i job, et stærkere arbejdsmarked, investeringer i fremtiden og innovative virksomheder samt den planlagte lovbehandling heraf, jf. tabel 1.
Tabel 1
Danmark Kan Mere I – følgelovgivning
Lovforslag

Initiativ

Tidspunkt for
høring

Tidspunkt for
fremsættelse

Samfundsansvarlige Udbud,
herunder SMV-venligt udbudssystem
og krav om anvendelse af lærlinge

3. februar til 4.
marts

April II

Automatisk Erhvervsrapportering

26. januar til 23.
februar

April II

Etabering af Danmark Eksport- og
Investeringsfond ved at
sammenlægge Vækstfonden, EKFDanmarks Eksportkredit og
Danmarks Grønne Investeringsfond.

11. februar til 11.
marts

April II

§ 8. Erhvervsministeriet
Lov om ændring af udbudsloven, lov
om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter og lov om Klagenævnet for Udbud
Lov om bogføring og ændring af årsregnskabsloven
Danmarks Eksport- og Investeringsfond

§ 17. Beskæftigelsesministeriet
- Beskæftigelsestillæg til dagpenge i
de første tre måneder ledighed
- Nedsættelse af dagpengesatsen
for ikke-forsørgende dimittender (og
værnepligtige).
- Forkortelse af dagpengeperioden
7. marts-21.
for dimittenddagpengemodtagere.
marts
- Dansk sprogkundskaber og lempet beskæftigelseskrav for dimittenddagpengemodtagere.
- Ændring af dagpengereglerne for
tekniske belægninger

April II

Afskaffelse af modregning i pension
på grund af partners
arbejdsindkomst samt midlertidig
ordning om sikkerhed for ret
tilførtidspension

7. marts-21.
marts

April II

Lov om ændring af lov om social
pension og lov om højeste,
mellemste, forhøjet almindelig og
almindelig førtidspension mv.
(afskaffelse af indtægtsregulering
sfa. arbejdsindtægt i folkepensions
grundbeløb og pensionstillæg)

Afskaffelse af modregning i pension
på grund af egen arbejdsindtægt,
herunder justeringer i beregningen af
pension (kalenderårsmodellen)

Uge 38-41

Dec I

Ny hovedlov (Lov om en midlertidig
jobpræmie til
kontanthjælpsmodtagere)

Midlertidig jobpræmie til
kontanthjælpsmodtagere

Uge 24-27

Okt. I

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Lov om ændring af lov om social
pension og lov om højeste,
mellemste, forhøjet almindelig og
almindelig førtidspension m.v.
(Afskaffelse af indtægtsregulering af
folke-, senior- og førtidspension på
grund af ægtefælle eller samlevers
arbejdsindtægt samt sikring mod frakendelse af førtidspension i en treårig peride)

Side 2 af 2
Lov om arbejdsgivers pligter, når
denne stiller bolig til rådighed for sine
ansatte (Generelle krav til boligforhold, når arbejdsgivere stiller bolig til
rådighed)

Boligtilsyn (organiseret
arbejdsmarked)

Uge 24-27

Okt 1

Lov om arbejdsmiljø

Målrettet indsats over for
virksomheder med gentagne brud på
arbejdsmiljøreglerne

Uge 24-27

Okt 1

Udstationeringsloven

Indsats overfor illegal arbejdskraft

Uge 24-27

Okt 1

Forhøjelse af SU-fribeløb med 4.000
kr. om måneden

7.-21. marts

April II

§19. Uddannelses- og Forskningsministeriet
Forslag til lov om ændring af SU-loven (Forhøjelse af fribeløb)
§ 38. Skatter og afgifter
Lov om ændring af ligningsloven

Beløbsgrænsen for fradrag for fagforeningskontingenter fra 6.000 kr. til
7.000 kr. årligt.

Okt I

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven

Fradragsretten for private lønforsikringer betinges af et årligt bidrag til akasse på 1.300 kr.

-

Okt I

Lov om ændring af elafgiftsloven

Den alm. elafgift nedsættes med 14
øre pr. kWh i 2022-2023, 16 øre pr.
kWh i 2024-2029 og 17 øre pr. kWh i
2030

7. - 29. marts
2022

Maj I

Lov om afskaffelse af grøn check for
ikke-pensionister og forøgelse af
grøn check for børn

Afskaffelse af grøn check for ikkepensionister og forøgelse af grøn
check for børn til 240 kr.

7. - 29. marts
2022

Maj I

Lov om ændring af afskrivningsloven

Afskrivninger på ejendomme
nedsættes fra 4 til 3 pct.

-

Okt I

Lov om ændring af ligningsloven

Forhøjelse af det maksimale
beskæftigelsesfradrag (delmængden
fra arbejdsmarkedssporet)

7. – 29. marts
2022

Maj I

Anm.: fsva. § 20. Børne- og Undervisningsministeriet afhænger lovgivningsbehov af valg af model for udmøntning
af initiativet om klimaerhvervsskoler, og det er derfor usikkert, om der er behov for følgelovgivning. Såfremt der
besluttes en model, hvor der er behov for lovændring, vil fremsættelse forventeligt ske i slutningen af den kommende folketingssamling 2022/23 (feb. II).

