
DE VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER I FORÅRET 2022

LOVBOGEN BESKÆFTIGELSESINDSATS

Beskæftigelsesindsatslov:

• lov nr. 370 af 28/3 2022 (Forsøg med jobrettet indsats for unge)
• lov nr. 452 af 20/4 2022 (Initiativer til beskyttelse af børn imod vold og negativ social kontrol, 

indførelse af regler om fleksibel udbetaling af hjælp til repatriering og hjemrejsestøtte m.v.) § 6
• lov nr. 875 af 21/6 2022 (Afskaffelse af indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension på grund af ægtefælles 

eller samlevers arbejdsindtægt, sikring mod frakendelse af førtidspension i en 3-årig periode m.v.) § 3
• lov nr. 879 af 21/6 2022 (Gennemførelse af orlovsdirektivets bestemmelser om omsorgsorlov, 

afskedigelsesbeskyttelse m.v. samt fritagelse for rådighed ved orlov, bedre orlovsvilkår for trillingeforældre m.v.) § 6

Kommunal ungeindsatslov:

• lov nr. 882 af 21/6 2022 (Fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen m.v.) § 2

LOVBOGEN BISTAND TIL BØRN OG UNGE

Servicelov:

• lov nr. 324 af 16/3 2022 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine § 41
• lov nr. 892 af 21/6 2022 (Indførelse af særvilkår om økonomisk kontrol og målrettede 

forældrepålæg og børne- og ungepålæg ved utryghedsskabende adfærd) § 2

Familieretshuset:

• lov nr. 227 af 15/2 2022 (Smidiggørelse af registrering af medmoderskab, fastsættelse 

af transpersoners forældreskab og navneændring for transpersoner m.v.) § 3
• lov nr. 344 af 22/3 2022 (Konsekvensrettelser som følge af lov om leje og 

lov om boligforhold samt opsigelse af fremlejegivere i almene boliger) § 9 
• lov nr. 892 af 21/6 2022 (Indførelse af særvilkår om økonomisk kontrol og målrettede 

forældrepålæg og børne- og ungepålæg ved utryghedsskabende adfærd) § 2

Ungdomskriminalitetslov:

• lov nr. 879 af 21/6 2022 (Effektivisering af straffesagskæden og nævnsprocessen m.v. i Ungdomskriminalitetsnævnet, øget 

adgang til videregivelse og optagelse af fotografier, forbedring af politiets muligheder for efterforskning m.v.) § 6

Folkeskolelov §§ 3-4, §§ 20-22, § 30 a, § 39 & §§ 51-51 a:

• lov nr. 882 af 21/6 2022 (Fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen m.v.) § 1

LOVBOGEN DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE

Dagtilbudslov: 

• lov nr. 324 af 16/3 2022 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine § 40
• lov nr. 691 af 24/5 2022 om kommunale særlige grundskoler for børn og unge, der er fordrevet fra Ukraine § 28
• lov nr. 693 af 24/5 2022 (Særlige pasnings- og undervisningsmuligheder til fordrevne børn og unge fra Ukraine) § 1
• lov nr. 694 af 24/5 2022 (Statslig refusion for visse typer af kommunale udgifter til udlændinge med opholdstilladelse efter 

lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v.)

Dagtilbuds/folkeskolevelfærdsaftalelov:

• lov nr. 882 af 21/6 2022 (Fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen m.v.) § 3

Folkeskolelov: 

• lov nr. 567 af 10/5 2022 (Mulighed for at undlade erstatning for visse aflyste 

undervisningstimer som følge af personalefravær på grund af covid-19) § 1
• lov nr. 691 af 24/5 2022 om kommunale særlige grundskoler for børn og unge, der er fordrevet fra Ukraine § 28
• lov nr. 693 af 24/5 2022 (Særlige pasnings- og undervisningsmuligheder til fordrevne børn og unge fra Ukraine) § 2
• lov nr. 881 af 21/6 2022 (Forlængelse af frihedsgrader til håndtering af faglige udfordringer som 

følge af covid-19 i skoleåret 2022/23 og etablering af mulighed for fjernundervisning) § 1
• lov nr. 882 af 21/6 2022 (Fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen m.v.) § 1

Børneattestlov: 

• lov nr. 901 af 21/6 2022 (Indførelse af orienteringspligt for politiet)

LOVBOGEN FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET

Børneattestlov: 

• lov nr. 901 af 21/6 2022 (Indførelse af orienteringspligt for politiet)

Børneforsørgelseslov: 

• lov nr. 227 af 15/2 2022 (Smidiggørelse af registrering af medmoderskab, fastsættelse 

af transpersoners forældreskab og navneændring for transpersoner m.v.) § 5

Børnelov:

• lov nr. 227 af 15/2 2022 (Smidiggørelse af registrering af medmoderskab, fastsættelse 

af transpersoners forældreskab og navneændring for transpersoner m.v.) § 1



Børnetilskud, midlertidigt: 

• lov nr. 225 af 15/2 2022 (Ny forlængelse af det midlertidige børnetilskud)
• lov nr. 877 af 21/6 2022 (Forlængelse af det midlertidige børnetilskud for andet halvår 2022)

Børnetilskudslov:

• lov nr. 546 af 3/5 2022 (Kommunal indkvartering og forplejning og tilpasning af regler 

på integrationsområdet, børne- og undervisningsområdet, social- og ældreområdet, indenrigs- 

og boligområdet og sundhedsområdet som følge af modtagelse af personer, der er fordrevet fra Ukraine) § 3

Erstatningsansvarslov:

• lov nr. 894 af 21/6 2022 (Tortgodtgørelse ved digitale seksuelle krænkelser)
• lov nr. 895 af 21/6 2022 (Udvidelse af området for ydelse af krænkelsesgodtgørelse 

og forenkling af renteberegningen i offererstatningssager) § 1

Konkurslov - uddrag (gældssanering): 

• lov nr. 893 af 21/6 2022 (Opfølgning på flerårsaftalen om kriminalforsorgens økonomi 2022-2025, herunder leje af fængselspladser 

i udlandet, revision af disciplinærstraffesystemet, udstationering til eget hjem med fodlænke eller udslusningsfængsel m.v.) § 4
• lov nr. 896 af 21/6 2022 (Indførelse af regler om forebyggende rekonstruktion og revision af reglerne 

om rekonstruktion og gældssanering, herunder implementering af rekonstruktions- og insolvensdirektivet)

Lejelov (§§ 103, 165-167): 

Lov nr. 341 af 22/3 2022 om leje

Offererstatningslov: 

• lov nr. 895 af 21/6 2022 (Udvidelse af området for ydelse af krænkelsesgodtgørelse 

og forenkling af renteberegningen i offererstatningssager) § 2

Retsplejelov – uddrag (Kapitel 31 (Retshjælp og fri proces), Kapitel 42 (Ægteskabs- og forældremyndighedssager), 
Kapitel 42 a (Sager om faderskab og medmoderskab), Kapitel 45 (Grundlaget for tvangsfuldbyrdelse) & 
Kapitel 47 (Udlæggets genstand og retsvirkninger):

• lov nr. 226 af 15/2 2022 (Styrket indsats mod seksuelle overgreb mod børn og styrket rådgivning til ofre for seksuelle overgreb) § 2
• lov nr. 227 af 15/2 2022 (Smidiggørelse af registrering af medmoderskab, fastsættelse 

af transpersoners forældreskab og navneændring for transpersoner m.v.) § 6

Udlændingelov: 

• lov nr. 324 af 16/3 2022 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine § 33
• lov nr. 452 af 20/4 2022 (Initiativer til beskyttelse af børn imod vold og negativ social kontrol, indførelse 

af regler om fleksibel udbetaling af hjælp til repatriering og hjemrejsestøtte m.v.) § 1
• lov nr. 696 af 24/5 2022 (Styrket indsats mod menneskeudnyttelse) § 3
• lov nr. 893 af 21/6 2022 (Opfølgning på flerårsaftalen om kriminalforsorgens økonomi 2022-2025, herunder leje af fængselspladser 

i udlandet, revision af disciplinærstraffesystemet, udstationering til eget hjem med fodlænke eller udslusningsfængsel m.v.) § 10
• lov nr. 914 af 21/6 2022 (Ændring af reglerne for ophold for medfølgende familie 

til udenlandske arbejdstagere, studerende og praktikanter)
• lov nr. 915 af 21/6 2022 (Ændring af reglerne om bortfald af opholdstilladelser ved genopdragelsesrejser m.v. 

og ændring af reglerne om adgang til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus)
• lov nr. 917 af 21/6 2022 (Styrkelse af praktikantordningens uddannelsesmæssige sigte 

på landbrugs-, jordbrugs-, veterinær-, skovbrugs- og gartneriområdet)
• lov nr. 918 af 21/6 2022 (Hurtig jobstart for kandidatdimittender, optimering af Startup Denmark 

og afskaffelse af klippekortet for selvforsørgerkursister) § 1
• lov nr. 919 af 21/6 2022 (Prøvelse af udvisning m.v.) § 1

Værgemålslov:

• lov nr. 569 af 10/5 2022 (Styrket grænseoverskridende håndhævelse over for tjenesteudbydere etableret i øvrige EU-lande m.v.) § 4

LOVBOGEN FORSØRGELSE AF VOKSNE

Aktivlov:

• lov nr. 371 af 28/3 2022 (Sanktion for jobparate ledige, der ikke søger job i en hel kalendermåned) § 1
• lov nr. 452 af 20/4 2022 (Initiativer til beskyttelse af børn imod vold og negativ social kontrol, indførelse 

af regler om fleksibel udbetaling af hjælp til repatriering og hjemrejsestøtte m.v.) § 2
• lov nr. 879 af 21/6 2022 (Gennemførelse af orlovsdirektivets bestemmelser om omsorgsorlov, afskedigelsesbeskyttelse m.v. 

samt fritagelse for rådighed ved orlov, bedre orlovsvilkår for trillingeforældre m.v.) § 5

Integrationslov:

• lov nr. 324 af 16/3 2022 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine § 35
• lov nr. 546 af 3/5 2022 (Kommunal indkvartering og forplejning og tilpasning af regler på integrationsområdet, 

børne- og undervisningsområdet, social- og ældreområdet, indenrigs- og boligområdet og sundhedsområdet 

som følge af modtagelse af personer, der er fordrevet fra Ukraine) § 4
• lov nr. 893 af 21/6 2022 (Opfølgning på flerårsaftalen om kriminalforsorgens økonomi 2022-2025, herunder leje af fængselspladser 

i udlandet, revision af disciplinærstraffesystemet, udstationering til eget hjem med fodlænke eller udslusningsfængsel m.v.) § 8



LOVBOGEN SAGSBEHANDLING

Retssikkerhedslov:

• lov nr. 912 af 21/6 2022 (Skærpede krav til kommunalbestyrelsens opfølgning på danmarkskortet m.v.)

Borgerstyrede budgetter - lov: 

Lov nr. 637 af 18/5 2022 om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere

Udbetaling Danmark - lov:

• lov nr. 452 af 20/4 2022 (Initiativer til beskyttelse af børn imod vold og negativ social kontrol, indførelse 

af regler om fleksibel udbetaling af hjælp til repatriering og hjemrejsestøtte m.v.) § 11

Whistleblowerlov: 

Lov nr. 1436 af 29/6 2021 om beskyttelse af whistleblowere

Straffelov:

• lov nr. 292 af 8/3 2022 (Kriminalisering af identitetsmisbrug)
• lov nr. 893 af 21/6 2022 (Opfølgning på flerårsaftalen om kriminalforsorgens økonomi 2022-2025, 

herunder leje af fængselspladser i udlandet, revision af disciplinærstraffesystemet, udstationering 

til eget hjem med fodlænke eller udslusningsfængsel m.v.) § 2

Retsplejelov Kapitel 31 (§§ 323-336) og Kapitel 75 (§§ 808-811):

• lov nr. 226 af 15/2 2022 (Styrket indsats mod seksuelle overgreb mod børn 

og styrket rådgivning til ofre for seksuelle overgreb) § 2
• lov nr. 893 af 21/6 2022 (Opfølgning på flerårsaftalen om kriminalforsorgens økonomi 2022-2025, 

herunder leje af fængselspladser i udlandet, revision af disciplinærstraffesystemet, udstationering 

til eget hjem med fodlænke eller udslusningsfængsel m.v.) § 3

CPR-lov: 

• lov nr. 227 af 15/2 2022 (Smidiggørelse af registrering af medmoderskab, fastsættelse 

af transpersoners forældreskab og navneændring for transpersoner m.v.) § 7

Indkomstregisterlov:

• lov nr. 902 af 21/6 2022 (Gennemførelse af direktiv om ændring af direktiv om administrativt samarbejde 

på beskatningsområdet om indberetning og udveksling af oplysninger fra digitale platforme m.v.) § 4

Gældsinddrivelseslov: 

• lov nr. 288 af 7/3 2022 (Sanktioner for manglende indsendelse af materiale og tiltag til bekæmpelse af sort økonomi 

og stråmandskonstruktioner m.v. som led i udmøntning af aftale om anden etape af en styrket skattekontrol) § 2
• lov nr. 893 af 21/6 2022 (Opfølgning på flerårsaftalen om kriminalforsorgens økonomi 2022-2025, 

herunder leje af fængselspladser i udlandet, revision af disciplinærstraffesystemet, udstationering 

til eget hjem med fodlænke eller udslusningsfængsel m.v.) § 5

Betalingslov:

• lov nr. 887 af 21/6 2022 (Mulighed for økonomisk kompensation ved udsættelse 

for svindel med eller fejl i forbindelse med Nemkonto)

LOVBOGEN SOCIAL PENSION

Pensionslov:

• lov nr. 452 af 20/4 2022 (Initiativer til beskyttelse af børn imod vold og negativ social kontrol, indførelse 

af regler om fleksibel udbetaling af hjælp til repatriering og hjemrejsestøtte m.v.) § 4
• lov nr. 875 af 21/6 2022 (Afskaffelse af indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension på grund 

af ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt, sikring mod frakendelse af førtidspension i en 3-årig periode m.v.) § 1

Førtidspensionslov: 

• lov nr. 452 af 20/4 2022 (Initiativer til beskyttelse af børn imod vold og negativ social kontrol, indførelse 

af regler om fleksibel udbetaling af hjælp til repatriering og hjemrejsestøtte m.v.) § 5
• lov nr. 875 af 21/6 2022 (Afskaffelse af indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension på grund af 

ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt, sikring mod frakendelse af førtidspension i en 3-årig periode m.v.) § 2



LOVBOGEN SYGDOM OG BARSEL

Sygedagpengelov:

• lov nr. 452 af 20/4 2022 (Initiativer til beskyttelse af børn imod vold og negativ social kontrol, indførelse 

af regler om fleksibel udbetaling af hjælp til repatriering og hjemrejsestøtte m.v.) § 9
• lov nr. 878 af 21/6 2022 (Indførelse af et beskæftigelsestillæg, nedsættelse af dagpengeperioden for dimittender, ned-

sættelse af dimittendsatsen for ikkeforsørgere, indførelse af et sprogkrav til modtagere af dimittenddagpenge m.v.) § 2

Barselslov:

• lov nr. 343 af 22/3 2022 (Indførelse af øremærket orlov, ligedeling af retten til barselsdagpenge og ret 

til overdragelse af barselsdagpenge til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer m.v.)
• lov nr. 452 af 20/4 2022 (Initiativer til beskyttelse af børn imod vold og negativ social kontrol, 

indførelse af regler om fleksibel udbetaling af hjælp til repatriering og hjemrejsestøtte m.v.) § 8
• lov nr. 878 af 21/6 2022 (Indførelse af et beskæftigelsestillæg, nedsættelse af dagpengeperioden for dimittender, ned-

sættelse af dimittendsatsen for ikkeforsørgere, indførelse af et sprogkrav til modtagere af dimittenddagpenge m.v.) § 3
• lov nr. 879 af 21/6 2022 (Gennemførelse af orlovsdirektivets bestemmelser om omsorgsorlov, afskedigelsesbeskyt-

telse m.v. samt fritagelse for rådighed ved orlov, bedre orlovsvilkår for trillingeforældre m.v.) § 4

Ligebehandlingslov:

• lov nr. 879 af 21/6 2022 (Gennemførelse af orlovsdirektivets bestemmelser om omsorgsorlov, 

afskedigelsesbeskyttelse m.v. samt fritagelse for rådighed ved orlov, bedre orlovsvilkår for trillingeforældre m.v.) § 2

Fraværslov:

• lov nr. 879 af 21/6 2022 (Gennemførelse af orlovsdirektivets bestemmelser om omsorgsorlov, 

afskedigelsesbeskyttelse m.v. samt fritagelse for rådighed ved orlov, bedre orlovsvilkår for trillingeforældre m.v.) § 1

LOVBOGEN VOKSNE HANDICAPPEDE OG ÆLDRE

Servicelov:

• lov nr. 324 af 16/3 2022 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine § 41


