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Kære folketingsformand
Regeringens altoverskyggende hovedprioritet er at inddæmme og afbøde de alvorlige
konsekvenser af spredningen af corona-smitte i det danske samfund mest muligt.
Som annonceret i Folketingets spørgetime i går vil regeringen i den forbindelse frem
sætte et antal lovforslag, som regeringen vil appellere til Folketinget om at behandle
så hurtigt, det er muligt.
Jeg oplevede i spørgetimen, at der er bred opbakning fra Folketingets partier til rege
ringens indsats i den helt særlige situation, som Danmark står i.
Sundheds- og ældreministeren vil allerede i morgen fremsætte et lovforslag, der bl.a.
giver myndighederne øgede handlemuligheder ift. at påbyde personer at lade sig iso
lere og at forbyde afholdelse af offentlige arrangementer mv., ligesom lovforslaget
vil give sundheds- og ældreministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om, at en
række rettigheder og pligter efter sundhedsloven m.fl. kan begrænses helt eller del
vist.
Det er mit håb, at Folketinget vil have forståelse for og bakke op om en meget hurtig
behandling af dette lovforslag, så det med opbakning fra Folketingets partier kan
3. behandles allerede i morgen eller evt, fredag.
-

-

Endvidere vil skatteministeren formentlig fredag i denne uge fremsætte et lovforslag,
der kan understøtte virksomhedernes likviditet ved midlertidigt at udskyde betalings
fristerne for moms, AM-bidrag og A-skat. Også dette lovforslag har regeringen et

-2Ønske om at få vedtaget inden for få dage med henblik på at holde hånden under
virksomhederne.
Der vil givetvis blive behov for hastebehandling af flere lovforslag i den kommende
tid. Regeringen vil oplyse Folketinget om dette så hurtigt, det er muligt.
Regeringen stiller sig selvsagt til rådighed i forhold til den videre planlægning af be
handlingen af de lovforslag, det vurderes nødvendigt at gennemføre efter en helt sær
lig procedure, ligesom ministrene vil gøre deres yderste for at stå til rådighed, herun
der for besvarelse af spørgsmål mv. ifm. lovbehandlingen.

