LOVÆNDRINGER I FORÅRET 2021
LOVHÆFTET BESKÆFTIGELSESINDSATSLOVE
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

•
•

•
•
•

lov nr. 466 af 20/3 2021 (Ret til uddannelse for personer, der har arbejdet
i minkerhvervet eller følgeerhverv, inden for en pulje i 2021) § 2
lov nr. 467 af 20/3 2021 (Forlængelse af suspension af dagpengeforbrug, 4-månedersperioden
ved opgørelse af karens og forbrug af supplerende dagpenge, forlængelse af retten til sygedagpenge
og forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19 m.v.) § 4
lov nr. 1160 af 8/6 2021 (Bedre ressourceforløb m.v.) § 1
lov nr. 1171 af 8/6 2021 (Nedsættelse af visse offentlige ydelser ved
tiltaltes udeblivelse uden dokumenteret lovligt forfald) § 5
lov nr. 1238 af 11/6 2021 (Forlængelse af uddannelsesløftet med forhøjet dagpengesats på 110 pct. til 2022
og undtagelse fra genindplacering i en ny dagpengeperiode for personer omfattet af uddannelsesløftet) § 1

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

•

lov nr. 1160 af 8/6 2021 (Bedre ressourceforløb m.v.) § 2

Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (§§ 46-73, 85-87 b & 93-118)
• lov nr. 57 af 19/1 2021 (Suspension af dagpengeforbrug og forlængelse
af retten til sygedagpenge som følge af covid-19) § 2
• lov nr. 58 af 19/1 2021 (Suspension af G-dage ved hjemsendelser og arbejdsfordeling som følge af covid-19)
• lov nr. 467 af 20/3 2021 (Forlængelse af suspension af dagpengeforbrug, 4-månedersperioden
ved opgørelse af karens og forbrug af supplerende dagpenge, forlængelse af retten til sygedagpenge
og forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19 m.v.) § 1
• lov nr. 877 af 12/5 2021 (Forlængelse af suspension af dagpengeforbrug, 4-månedersperioden
ved opgørelse af karens og forbrug af supplerende dagpenge, mulighed for forlængelse
af beregningsperioden for selvstændige erhvervsdrivende med over- eller underskud for
indkomståret 2020 og forlængelse af retten til sygedagpenge som følge af covid-19) § 1
• lov nr. 1190 af 8/6 2021 (Regulering af ydelsesstruktur og udbetalingstidspunkt af hjælp
til repatriering, indhentelse af udtalelse fra politiet om registreringer i Kriminalregisteret, nægtelse
af repatrieringsstøtte af hensyn til statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller den
offentlige orden, ændring af den kommunale vejledningspligt om repatriering m.v.) § 3
• lov nr. 1238 af 11/6 2021 (Forlængelse af uddannelsesløftet med forhøjet dagpengesats på 110 pct. til 2022
og undtagelse fra genindplacering i en ny dagpengeperiode for personer omfattet af uddannelsesløftet) § 2

LOVHÆFTET FORVALTNINGSLOVE
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
• lov nr. 465 af 20/3 2021 (Førtidig udbetaling af resterende tilgodehavende feriemidler) § 4
Retsplejelov Kapitel 31 (§§ 323-336) og Kapitel 75 (§§ 808-811)
• lov nr. 425 af 16/3 2021 om retsafgifter § 52
• lov nr. 1169 af 8/6 2021 (Effektivisering af straffesagskæden, digital kommunikation
i skiftesager, pligtig afgangsalder for dommerfuldmægtige m.v.) § 1
Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige
• lov nr. 1239 af 11/6 2021 (Ændringer med henblik på at understøtte overførsel af
fordringer til nyt inddrivelsessystem, automatiseret modregning og håndtering
af indbetalinger på gæld med retskrafttvivl eller mistanke om datafejl m.v.) § 1
Lov om Den Sociale Investeringsfond
• lov nr. 983 af 26/5 2021 (Bemyndigelse til fastlæggelse af administrationsgrundlag m.v.)

LOVHÆFTET KONTANTHJÆLPSLOVE
Lov om aktiv socialpolitik
• lov nr. 59 af 19/1 2021 (Yderligere forlængelse af 12-månedersperioden
i 225-timersreglen som følge af covid-19)
• lov nr. 466 af 20/3 2021 (Ret til uddannelse for personer, der har arbejdet
i minkerhvervet eller følgeerhverv, inden for en pulje i 2021) § 2
• lov nr. 467 af 20/3 2021 (Forlængelse af suspension af dagpengeforbrug, 4-månedersperioden
ved opgørelse af karens og forbrug af supplerende dagpenge, forlængelse af retten til sygedagpenge
og forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19 m.v.) § 3
• lov nr. 878 af 12/5 2021 (Yderligere forlængelse af 12-månedersperioden
i 225-timersreglen som følge af covid-19)
• lov nr. 1160 af 8/6 2021 (Bedre ressourceforløb m.v.) § 3

•

lov nr. 1171 af 8/6 2021 (Nedsættelse af visse offentlige ydelser ved
tiltaltes udeblivelse uden dokumenteret lovligt forfald) § 2

Lov om fleksydelse
• lov nr. 876 af 12/5 2021 om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag
og fleksydelsesbidrag i 2022 § 11

LOVHÆFTET PENSIONSLOVE
Lov om social pension (førtidspension fra 2003 og folkepension)
• lov nr. 707 af 26/4 2021 (Ret til at få fratrukket merindtægt som følge af arbejde relateret
til covid-19 ved indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension m.v.) § 1
• lov nr. 876 af 12/5 2021 om kontant og skattefri udbetaling af
efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag i 2022 § 12
• lov nr. 1171 af 8/6 2021 (Nedsættelse af visse offentlige ydelser ved
tiltaltes udeblivelse uden dokumenteret lovligt forfald) § 3
Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
• lov nr. 707 af 26/4 2021 (Ret til at få fratrukket merindtægt som følge af arbejde
relateret til covid-19 ved indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension m.v.) § 2
• lov nr. 1171 af 8/6 2021 (Nedsættelse af visse offentlige ydelser ved
tiltaltes udeblivelse uden dokumenteret lovligt forfald) § 4

LOVHÆFTET SERVICELOVE
Lov om social service
• lov nr. 790 af 4/5 2021 (Justering af huslejetilskud til udslusningsboliger)
• lov nr. 823 af 7/5 2021 (Videreførelse af Styrelsen for Patientsikkerheds Ældretilsyn og indførelse
af obligatorisk opfølgnings- og læringsforløb efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerheds Ældretilsyn)
Lov om velfærdsaftaler på ældreområdet

Lov nr. 879 af 12/5 2021

LOVHÆFTET SUNDHEDSLOVE
Sundhedsloven
• lov nr. 128 af 30/1 2021 (Mulighed for generelt informeret samtykke til
mindre behandlinger af varigt inhabile patienter)
• lov nr. 160 af 3/2 2021 (Yderligere foranstaltninger for at forebygge og inddæmme
nye virusvarianter af covid-19 og udvidet adgang til kommunale isolationsfaciliteter) § 2
• lov nr. 285 af 27/2 2021 om epidemier m.v. (epidemiloven)) § 69
• lov nr. 292 af 27/2 2021 (Autoriserede sundhedspersoners adgang til at indhente genetiske
oplysninger, der opbevares i Nationalt Genomcenter, til brug for beslutningsstøtte)
• lov nr. 1184 af 8/6 2021 (Vederlagsfri fortsat sygehusbehandling for personer fra
Færøerne og Grønland, mellemkommunal refusion for socialtandpleje m.v.)
Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
• lov nr. 285 af 27/2 2021 om epidemier m.v. (epidemiloven) § 75
Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed
• lov nr. 1185 af 8/6 2021 (Ændring af journalføringsreglerne, reaktionsmulighed ved manglende betaling
af registreringsgebyr på tatoveringsområdet og supplerende bestemmelser i tilknytning til markedsovervågningsforordningen samt lovtekniske ændringer i psykiatriloven og strålebeskyttelsesloven) § 1

LOVHÆFTET SYGDOMS- OG BARSELSLOVE MV.
Lov om sygedagpenge
• lov nr. 57 af 19/1 2021 (Suspension af dagpengeforbrug og forlængelse af
retten til sygedagpenge som følge af covid-19) § 2
• lov nr. 467 af 20/3 2021 (Forlængelse af suspension af dagpengeforbrug, 4-månedersperioden
ved opgørelse af karens og forbrug af supplerende dagpenge, forlængelse af retten til
sygedagpenge og forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19 m.v.) § 2
• lov nr. 527 af 27/3 2021 (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, forlængelse af
den midlertidige periode med ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af covid-19 og indførelse af
periode, der kan ses bort fra ved vurderingen af, om beskæftigelseskravet for selvstændige er opfyldt) § 1

•

•

lov nr. 877 af 12/5 2021 (Forlængelse af suspension af dagpengeforbrug, 4-månedersperioden ved
opgørelse af karens og forbrug af supplerende dagpenge, mulighed for forlængelse af
beregningsperioden for selvstændige erhvervsdrivende med over- eller underskud for
indkomståret 2020 og forlængelse af retten til sygedagpenge som følge af covid-19) § 2
lov nr. 1190 af 8/6 2021 (Regulering af ydelsesstruktur og udbetalingstidspunkt af hjælp
til repatriering, indhentelse af udtalelse fra politiet om registreringer i Kriminalregisteret, nægtelse
af repatrieringsstøtte af hensyn til statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller den
offentlige orden, ændring af den kommunale vejledningspligt om repatriering m.v.) § 4

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven)
• lov nr. 527 af 27/3 2021 (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, forlængelse af
den midlertidige periode med ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af covid-19 og indførelse af
periode, der kan ses bort fra ved vurderingen af, om beskæftigelseskravet for selvstændige er opfyldt) § 3

LOVHÆFTET UDLÆNDINGELOVE
Udlændingeloven
• 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)
• lov nr. 415 af 13/3 2021 (Styrket indsats mod negativ social kontrol m.v.) § 3
• lov nr. 416 af 13/3 2021 (Skærpelse af regler om familiesammenføring med børn og regler om udvisning)
• lov nr. 721 af 27/4 2021 (Gennemførelse af forordning om oprettelse af et europæisk system vedrørende
rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS), forordning om oprettelse af et ind- og udrejsesystem (EES)
og forordninger om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på områderne
for henholdsvis ind- og udrejsekontrol og politisamarbejde og strafferetligt samarbejde og om brug af
SIS i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold m.v.) § 1
• lov nr. 982 af 26/5 2021 om hjemrejse for udlændinge uden lovligt ophold (hjemrejseloven) § 25
• lov nr. 1174 af 8/6 2021 (Forbud mod deltagelse i nattelivet, udvidet adgang til beslaglæggelse
af værdigenstande og udvisning af udlændinge dømt for vanvidskørsel m.v.) § 4
• lov nr. 1191 af 8/6 2021 (Indførelse af mulighed for overførsel af asylansøgere
til asylsagsbehandling og eventuel efterfølgende beskyttelse i tredjelande) § 1
• lov nr. 1190 af 8/6 2021 (Regulering af ydelsesstruktur og udbetalingstidspunkt af hjælp
til repatriering, indhentelse af udtalelse fra politiet om registreringer i Kriminalregisteret, nægtelse
af repatrieringsstøtte af hensyn til statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller den
offentlige orden, ændring af den kommunale vejledningspligt om repatriering m.v.) § 2
• lov nr. 1192 af 8/6 2021 (Indførelse af almindelig klageadgang på visumområdet, karensperiode
i visse visumsager, tilvejebringelse af hjemmel til at udstede langtidsvisum til diplomater m.v.,
forskellige justeringer af reglerne for beskæftigelse, privat indkvartering og indkvartering i
egenfinansieret bolig for asylansøgere, tydeliggørelse af hjemmelen for iværksættelse af separat
indkvartering af gifte eller samlevende mindreårige udlændinge, fuldbyrdelse af afgørelser om anbringelse
af uledsagede mindreårige og genindførelse af erklæringsadgang for tidligere danske statsborgere m.v.) § 1
Lov om hjemrejse for udlændinge uden lovligt ophold (hjemrejseloven)
Lov nr. 982 af 26/5 2021 ændret ved:
• lov nr. 1191 af 8/6 2021 (Indførelse af mulighed for overførsel af asylansøgere
til asylsagsbehandling og eventuel efterfølgende beskyttelse i tredjelande) § 2
• lov nr. 1192 af 8/6 2021 (Indførelse af almindelig klageadgang på visumområdet, karensperiode
i visse visumsager, tilvejebringelse af hjemmel til at udstede langtidsvisum til diplomater m.v.,
forskellige justeringer af reglerne for beskæftigelse, privat indkvartering og indkvartering i
egenfinansieret bolig for asylansøgere, tydeliggørelse af hjemmelen for iværksættelse af separat
indkvartering af gifte eller samlevende mindreårige udlændinge, fuldbyrdelse af afgørelser om anbringelse
af uledsagede mindreårige og genindførelse af erklæringsadgang for tidligere danske statsborgere m.v.) § 4
Lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)
• lov nr. 1192 af 8/6 2021 (Indførelse af almindelig klageadgang på visumområdet, karensperiode
i visse visumsager, tilvejebringelse af hjemmel til at udstede langtidsvisum til diplomater m.v.,
forskellige justeringer af reglerne for beskæftigelse, privat indkvartering og indkvartering i
egenfinansieret bolig for asylansøgere, tydeliggørelse af hjemmelen for iværksættelse af separat
indkvartering af gifte eller samlevende mindreårige udlændinge, fuldbyrdelse af afgørelser om anbringelse
af uledsagede mindreårige og genindførelse af erklæringsadgang for tidligere danske statsborgere m.v.) § 3

Lov om dansk indfødsret
• lov nr. 1192 af 8/6 2021 (Indførelse af almindelig klageadgang på visumområdet, karensperiode
i visse visumsager, tilvejebringelse af hjemmel til at udstede langtidsvisum til diplomater m.v.,
forskellige justeringer af reglerne for beskæftigelse, privat indkvartering og indkvartering i
egenfinansieret bolig for asylansøgere, tydeliggørelse af hjemmelen for iværksættelse af separat
indkvartering af gifte eller samlevende mindreårige udlændinge, fuldbyrdelse af afgørelser om anbringelse
af uledsagede mindreårige og genindførelse af erklæringsadgang for tidligere danske statsborgere m.v.) § 2
• lov nr. 1193 af 8/6 2021 (Frakendelse af statsborgerskab for visse former
for alvorlig bandekriminalitet, som er til alvorlig skade for statens vitale interesser)
Repatrieringslov
• lov nr. 130 af 30/1 2021 (Bortfald af den resterende del af hjælp til repatriering og
reintegrationsbistand i tilfælde af alvorlig kriminalitet m.v. begået efter repatriering m.v.)
• lov nr. 982 af 26/5 2021 om hjemrejse for udlændinge uden lovligt ophold (hjemrejseloven) § 26
• lov nr. 1190 af 8/6 2021 (Regulering af ydelsesstruktur og udbetalingstidspunkt af hjælp
til repatriering, indhentelse af udtalelse fra politiet om registreringer i Kriminalregisteret, nægtelse
af repatrieringsstøtte af hensyn til statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller den
offentlige orden, ændring af den kommunale vejledningspligt om repatriering m.v.) § 1
Lov om integrationsgrunduddannelse (igu)
• lov nr. 722 af 27/4 2021 (Udvidelse af målgruppen m.v. for integrationsgrunduddannelsen)

