DE VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER I EFTERÅRET 2020
LOVBOGEN BESKÆFTIGELSESINDSATS
Beskæftigelsesorganiseringslov:
• lov nr. 2190 af 29/12 2020 (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) § 6
• lov nr. 2201 af 29/12 2020 (Styrket og forenklet indgang til korte erhvervsrettede kurser, udvidelse
af mindre intensiv indsats, varslingspuljens anvendelsesområde og fritagelse for indsats og rådighed
for unge, der deltager i særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) m.v.) § 2
Beskæftigelsesindsatslov
• lov nr. 2189 af 29/12 2020 (Ret til fravær i 26 uger for forældre, der mister et barn under 18 år,
(sorgorlov) og bemyndigelse til at fastsætte særlige regler om revision af nogle kommuners
regnskaber for regnskabsåret 2021 på områder med statsrefusion eller statstilskud) § 4
• lov nr. 2201 af 29/12 2020 (Styrket og forenklet indgang til korte erhvervsrettede kurser, udvidelse
af mindre intensiv indsats, varslingspuljens anvendelsesområde og fritagelse for indsats og rådighed
for unge, der deltager i særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) m.v.) § 1
• lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 6
Handicapkompensationslov:
• lov nr. 2201 af 29/12 2020 (Styrket og forenklet indgang til korte erhvervsrettede kurser, udvidelse
af mindre intensiv indsats, varslingspuljens anvendelsesområde og fritagelse for indsats og rådighed
for unge, der deltager i særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) m.v.) § 4
Seniorjoblov:
• lov nr. 1642 af 19/11 2020 (Forlængelse af dagpengeperioden og retten til sygedagpenge, genindførelse af forlængelse af
12-månedersperioden i 225-timersreglen og konsekvensrettelse i lov om seniorjob som følge af dagpengeperiodens forlængelse) § 4

LOVBOGEN BISTAND TIL BØRN OG UNGE
Servicelov:
• lov nr. 2216 af 29/12 2020 (Forberedelse af overgangen til voksenlivet for unge med betydelig
og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse)
Forældreansvarslov:
• lov nr. 2215 af 29/12 2020 (Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær for forældre,
der er dømt for overtrædelse af straffelovens terrorbestemmelser)
Folkeskolelov:
• lov nr. 1731 af 1/12 2020 (Muligheder for andet udtræk af prøvefag og etablering
af fælles ledelse i forbindelse med skolesammenlægning m.v.)

LOVBOGEN DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE
Folkeskolelov:
• lov nr. 1731 af 1/12 2020 (Muligheder for andet udtræk af prøvefag og etablering
af fælles ledelse i forbindelse med skolesammenlægning m.v.)
Rygelov:
• lov nr. 2071 af 21/12 2020 (Udmøntning af national handleplan mod børn og unges rygning) § 5

LOVBOGEN FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET
Børne- og ungeydelseslov:
• lov nr. 1944 af 15/12 2020 (Ligedeling og individuel indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen
og ligedeling af den supplerende grønne check m.v.) § 1
Erstatningsansvarslov:
• lov nr. 2200 af 29/12 2020 (Anmeldelse af arbejdsulykker, opdatering af kapitaliseringsfaktorer m.v.) § 3
Forældreansvarslov:
• lov nr. 2215 af 29/12 2020 (Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær for forældre,
der er dømt for overtrædelse af straffelovens terrorbestemmelser)
Udlændingelov:
• lov nr. 1832 af 8/12 2020 (Selvstændig bestemmelse om angreb med genstand på personer
i offentlig tjeneste og skærpelse af straffen for forsætlig fareforvoldelse) § 4
• lov nr. 2191 af 29/12 2020 (Justering af reglerne for ulønnet, frivilligt arbejde)
• lov nr. 2194 af 29/12 2020 (Krav om særskilt arbejdstilladelse i visse situationer til
medfølgende familiemedlemmer til udenlandske arbejdstagere og udbetaling af løn til en dansk bankkonto)
• lov nr. 2195 af 29/12 2020 (Formodningsafslag på erhvervsområdet og praktikantområdet, adgang for
Styrelsen for International Rekruttering og Integration til at foretage selvstændige udgående kontrolaktioner,
pålæg til virksomheder om at føre logbog, styrket kontrol via faste kontrolattachéer og adgang for Styrelsen
for International Rekruttering og Integration til i kontroløjemed at indhente oplysninger fra SafeSeaNet)
• lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 16
• lov nr. 2230 af 29/12 2020 (Gebyr på ansøgninger om Working Holiday-tilladelser og indførelse af afvisningshjemmel, hvis en kvote
på antallet af Working Holiday-tilladelser udnyttes m.v.)

•

lov nr. 131 af 30/1 2021 (Mulighed for at pålægge en udlænding, der skal udrejse af landet, at lade sig undersøge
for en sygdom omfattet af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme)

LOVBOGEN FORSØRGELSE AF VOKSNE
Aktivlov:
• lov nr. 1642 af 19/11 2020 (Forlængelse af dagpengeperioden og retten til sygedagpenge, genindførelse af forlængelse af
12-månedersperioden i 225-timersreglen og konsekvensrettelse i lov om seniorjob som følge af dagpengeperiodens forlængelse) § 3
• lov nr. 2189 af 29/12 2020 (Ret til fravær i 26 uger for forældre, der mister et barn under 18 år,
(sorgorlov) og bemyndigelse til at fastsætte særlige regler om revision af nogle kommuners
regnskaber for regnskabsåret 2021 på områder med statsrefusion eller statstilskud) § 3
• lov nr. 2201 af 29/12 2020 (Styrket og forenklet indgang til korte erhvervsrettede kurser, udvidelse
af mindre intensiv indsats, varslingspuljens anvendelsesområde og fritagelse for indsats og rådighed
for unge, der deltager i særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) m.v.) § 3
• lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 2
• lov nr. 59 af 19/1 2021 (Yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19)
Integrationslov:
• lov nr. 2189 af 29/12 2020 (Ret til fravær i 26 uger for forældre, der mister et barn under 18 år,
(sorgorlov) og bemyndigelse til at fastsætte særlige regler om revision af nogle kommuners
regnskaber for regnskabsåret 2021 på områder med statsrefusion eller statstilskud) § 6
Fleksydelseslov:
• lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 7

LOVBOGEN SAGSBEHANDLING
Retssikkerhedslov:
• lov nr. 2190 af 29/12 2020 (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) § 3
• lov nr. 2189 af 29/12 2020 (Ret til fravær i 26 uger for forældre, der mister et barn under 18 år,
(sorgorlov) og bemyndigelse til at fastsætte særlige regler om revision af nogle kommuners
regnskaber for regnskabsåret 2021 på områder med statsrefusion eller statstilskud) § 5
Udbetaling Danmark - lov:
• lov nr. 2190 af 29/12 2020 (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) § 5
• lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 9
Digital postlov:
• lov nr. 1941 af 15/12 2020 (Hjemtagelse til Digitaliseringsstyrelsen af dataansvar, strategisk ejerskab
og beslutningskompetence for Digital Post, etablering af visningsklienter og flytning af borgeres og virksomheders post)
Straffelov:
• lov nr. 1832 af 8/12 2020 (Selvstændig bestemmelse om angreb med genstand på personer i offentlig tjeneste og skærpelse af straffen for forsætlig fareforvoldelse) § 1
CPR-lov:
• lov nr. 1834 af 8/12 2020 (Tildeling af personnummer til færinger, udlevering af oplysninger om til- og fraflytning til
almene boligorganisationer m.v., ændring af reglerne for behandling af sager om bopælsregistrering af børn m.v.)
Indkomstregisterlov:
• lov nr. 2221 af 29/12 2020 (Skærpet indsats mod vanvidskørsel og styrkelse og tilpasning af regler på motorområdet m.v.) § 2
Gældsinddrivelseslov:
• lov nr. 2221 af 29/12 2020 (Skærpet indsats mod vanvidskørsel og styrkelse og tilpasning af regler på motorområdet m.v.) § 1

LOVBOGEN SOCIAL PENSION
Pensionslov:
• lov nr. 2190 af 29/12 2020 (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) § 1
• lov nr. 2197 af 29/12 2020 (Justering af medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder, smidiggørelse af forskellige
pensionsbeskatningsregler og indberetning af skattepligtige udbetalinger fra finansielle virksomheder til deres kunder m.v.) § 8
• lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1
• lov nr. 2203 af 29/12 2020 (Regulering af folkepensionsalderen, ændring af
revisionsbestemmelse og konsekvensændring af arbejdsskadeafgiften) § 1
• lov nr. 2227 af 29/12 2020 (Adgang til fravalg af den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld, ændring
af vurderingsterminen for vurderingsåret 2021 og andre tilpasninger på ejendomsområdet samt ændring af beregningsgrundlaget
for tinglysningsafgift og indførelse af særordning for godtgørelse af for meget betalt tinglysningsafgift m.v.) § 11
Førtidspensionslov:
• lov nr. 2190 af 29/12 2020 (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) § 4
• lov nr. 2197 af 29/12 2020 (Justering af medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder, smidiggørelse af forskellige
pensionsbeskatningsregler og indberetning af skattepligtige udbetalinger fra finansielle virksomheder til deres kunder m.v.) § 9
• lov nr. 2227 af 29/12 2020 (Adgang til fravalg af den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld, ændring
af vurderingsterminen for vurderingsåret 2021 og andre tilpasninger på ejendomsområdet samt ændring af beregningsgrundlaget
for tinglysningsafgift og indførelse af særordning for godtgørelse af for meget betalt tinglysningsafgift m.v.) § 10

Seniorpensionsenheden:
• lov nr. 2190 af 29/12 2020 (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) § 2

LOVBOGEN SYGDOM OG BARSEL
Sygedagpengelov:
• lov nr. 1335 af 11/9 2020 (Forlængelse af den midlertidige periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der
er i øget risiko ved smitte med covid-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko
ved smitte med covid-19, udvidelse af perioden, hvor der sker en midlertidig forlængelse af sygedagpengeperioden,
og indførelse af periode, der helt eller delvis kan ses bort fra ved vurdering af beskæftigelseskravet for ret til sygeeller barselsdagpenge for selvstændige erhvervsdrivende, som følge af covid-19-situationen) § 1
• lov nr. 1337 af 11/9 2020 (Midlertidig dagpengeret, højere dagpengemaksimum, beregning på grundlag
af ikke-medlemsperioder, suspension af dagpengeforbrug og bedre uddannelsesmuligheder til personer
omfattet af en arbejdsfordelingsordning samt fast arbejdsgiverbidrag m.v.) § 2
• lov nr. 1642 af 19/11 2020 (Forlængelse af dagpengeperioden og retten til sygedagpenge,
genindførelse af forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen og konsekvensrettelse
i lov om seniorjob som følge af dagpengeperiodens forlængelse) § 2
• lov nr. 2189 af 29/12 2020 (Ret til fravær i 26 uger for forældre, der mister et barn under 18 år,
(sorgorlov) og bemyndigelse til at fastsætte særlige regler om revision af nogle kommuners
regnskaber for regnskabsåret 2021 på områder med statsrefusion eller statstilskud) § 2
• lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 8
• lov nr. 2204 af 29/12 2020 (Forlængelse af den midlertidige periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere,
der er i øget risiko ved smitte med covid-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko
ved smitte med covid-19, forlængelse af den midlertidige periode med udvidet ret for arbejdsgiver til refusion
og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19 og forlængelse af den midlertidige periode
med ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af covid-19) § 1
• lov nr. 57 af 19/1 2021 (Suspension af dagpengeforbrug og forlængelse af retten
til sygedagpenge som følge af covid-19) § 2
Barselslov:
• lov nr. 1335 af 11/9 2020 (Forlængelse af den midlertidige periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere,
der er i øget risiko ved smitte med covid-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko
ved smitte med covid-19, udvidelse af perioden, hvor der sker en midlertidig forlængelse af sygedagpengeperioden,
og indførelse af periode, der helt eller delvis kan ses bort fra ved vurdering af beskæftigelseskravet for ret til sygeeller barselsdagpenge for selvstændige erhvervsdrivende, som følge af covid-19-situationen) § 2
• lov nr. 1337 af 11/9 2020 (Midlertidig dagpengeret, højere dagpengemaksimum, beregning på grundlag
af ikke-medlemsperioder, suspension af dagpengeforbrug og bedre uddannelsesmuligheder til
personer omfattet af en arbejdsfordelingsordning samt fast arbejdsgiverbidrag m.v.) § 3
• lov nr. 1427 af 29/9 2020 (Midlertidig ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af covid-19)
• lov nr. 2189 af 29/12 2020 (Ret til fravær i 26 uger for forældre, der mister et barn under 18 år,
(sorgorlov) og bemyndigelse til at fastsætte særlige regler om revision af nogle kommuners
regnskaber for regnskabsåret 2021 på områder med statsrefusion eller statstilskud) § 1
• lov nr. 2204 af 29/12 2020 (Forlængelse af den midlertidige periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere,
der er i øget risiko ved smitte med covid-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko
ved smitte med covid-19, forlængelse af den midlertidige periode med udvidet ret for arbejdsgiver til refusion
og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19 og forlængelse af den midlertidige periode
med ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af covid-19) § 3
Barseludligningslov, private:
• lov nr. 2198 af 29/12 2020 (Optagelse af selvstændigt erhvervsdrivende i
barselsudligningsordningen og justering af klageadgang)

LOVBOGEN VOKSNE HANDICAPPEDE OG ÆLDRE
Handicapforskelsbehandlingslov:
• lov nr. 2218 af 29/12 2020 (Tydeliggørelse af retten til rimelig individuel tilpasning af ydelser
til børn og unge i dagtilbud, i folkeskolen og i friskoler og private grundskoler (frie grundskoler))
Socialt frikortslov:
• lov nr. 2217 af 29/12 2020 (Forlængelse af forsøg med et socialt frikort)
Sundhedslov – uddrag (Kapitel 66 - §§ 212-221):
• lov nr. 1854 af 9/12 2020 (Styrelsen for Patientklagers vurdering af lægeerklæringer på indfødsretsområdet)
• lov nr. 1855 af 9/12 2020 (Oprettelse af Ankenævnet for Tilsynsafgørelser og Det Rådgivende
Udvalg for Tilsyn, lovfæstelse af Fagligt Forum for Patientsikkerhed, øget beskyttelse af personer
ved rapportering af utilsigtede hændelser, krav om instrukser, sprogkrav til sundhedspersoner,
forenkling af reglerne om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger, dispensation fra fristen
for indgivelse af ansøgning om autorisation som kontaktlinseoptiker m.v.) § 1

