
LOVÆNDRINGER I FORÅRET 2022

LOVHÆFTET BESKÆFTIGELSESINDSATSLOVE
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
• 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, afskedigelses-

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

Lov om kommunal indsats for unge under 25 år
• lov nr. 882 af 21/6 2022 (Fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen m.v.) § 2

Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (§§ 46-73, 85-87 b & 93-118)
• lov nr. 371 af 28/3 2022 (Sanktion for jobparate ledige, der ikke søger job i en hel kalendermåned) § 2
• 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.) § 7
• lov nr. 831 af 14/6 2022 (Ingen modregning i social pension og efterløn 

på arbejdspladser, som varetager opgaver med fordrevne fra Ukraine, og ændring 

af skæringsdato for udrejse af Ukraine ved meddelelse af opholdstilladelse) § 3
• lov nr. 878 af 21/6 2022 (Indførelse af et beskæftigelsestillæg, nedsættelse 

af dagpengeperioden for dimittender, nedsættelse af dimittendsatsen for 

ikkeforsørgere, indførelse af et sprogkrav til modtagere af dimittenddagpenge m.v.) § 1

LOVHÆFTET FORVALTNINGSLOVE

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
• lov nr. 912 af 21/6 2022 (Skærpede krav til kommunalbestyrelsens opfølgning på danmarkskortet m.v.)

Straffeloven §§ 152-152 f, §§ 263-264 e, § 279 og §§ 289-289 a
• lov nr. 292 af 8/3 2022 (Kriminalisering af identitetsmisbrug)

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. 697 af 24/5 2022 (Antallet af højesteretsdommere, sammensætningen af Domstolsstyrelsens besty-

relse og digital anmeldelse til skifteretten af krav og tilgodehavender m.v. i sager om skifte af dødsbo) § 1
• 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

Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige
• 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

LOVHÆFTET KONTANTHJÆLPSLOVE

Lov om aktiv socialpolitik
• 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.) § 3
• lov nr. 879 af 21/6 2022 (Gennemførelse af orlovsdirektivets bestemmelser om omsorgsorlov, afskedigelses-

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

Lov om fleksydelse
• 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.) § 10



LOVHÆFTET PENSIONSLOVE

Lov om social pension (førtidspension fra 2003 og folkepension)
• 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. 831 af 14/6 2022 (Ingen modregning i social pension og efterløn 

på arbejdspladser, som varetager opgaver med fordrevne fra Ukraine, og ændring 

af skæringsdato for udrejse af Ukraine ved meddelelse af opholdstilladelse) § 1
• 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

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension 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.) § 5
• lov nr. 831 af 14/6 2022 (Ingen modregning i social pension og efterløn på arbejdspladser, 

som varetager opgaver med fordrevne fra Ukraine, og ændring af skæringsdato 

for udrejse af Ukraine ved meddelelse af opholdstilladelse) § 2
• 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

LOVHÆFTET SERVICELOVE

Lov om social service
• 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

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

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

beskyttelse m.v. samt fritagelse for rådighed ved orlov, bedre orlovsvilkår for trillingeforældre m.v.) § 3

Lov om ungdomskriminalitet
• lov nr. 897 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

LOVHÆFTET SUNDHEDSLOVE

Sundhedsloven
• lov nr. 98 af 25/1 2022 (Lovteknisk opdatering og mindre præciseringer af national lovgivning 

til EU-forordning om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler) § 4
• lov nr. 478 af 26/4 2022 (Behandling af professionelle sportsudøvere og personer fra fremmede 

militære styrker, udlevering og anvendelse af næsespray med naloxon til behandling af opioidoverdosis 

og indførelse af en ny forsøgsordning med medicintilskud på vilkår om risikodeling) § 5
• lov nr. 699 af 24/5 2022 (Tilpasning af national ret som følge af forordning om medicinsk udstyr til 

in vitro-diagnostik og tilpasning af Lægemiddelstyrelsens tilsyn med medicinsk udstyr m.v.) § 4 
• lov nr. 907 af 21/6 2022 (Statens Serum Instituts virke i internationale 

samarbejder og drift og forvaltning af MiBa)
• lov nr. 908 af 21/6 2022 (Lægers varetagelse af vaccinationsopgaver, Statens Serum 

Instituts forsyningspligt, hvad angår vacciner og beredskabsprodukter, og sygehusapoteker m.fl.s. 

distribution og håndtering af lægemidler til brug ved vaccination) § 1
• lov nr. 910 af 21/6 2022 (Etablering af sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg m.v.)
• lov nr. 911 af 21/6 2022 (Vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige)

Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
• lov nr. 909 af 21/6 2022 (Regulering og forrentning af erstatnings- og godtgørelsesbeløb)

Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed
• lov nr. 478 af 26/4 2022 (Behandling af professionelle sportsudøvere og personer fra fremmede 

militære styrker, udlevering og anvendelse af næsespray med naloxon til behandling af opioidoverdosis 

og indførelse af en ny forsøgsordning med medicintilskud på vilkår om risikodeling) § 1

Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.
Lov nr. 331 af 24/5 1989, jf. lovbekendtgørelse nr. 185 af 1/2 2022



LOVHÆFTET SYGDOMS- OG BARSELSLOVE MV.

Lov om sygedagpenge
• 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, nedsættelse af dimittendsatsen for 

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

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven)
• 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, nedsættelse 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, afskedigelses-

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

Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.
• lov nr. 879 af 21/6 2022 (Gennemførelse af orlovsdirektivets bestemmelser om omsorgsorlov, afskedigelses-

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

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

beskyttelse m.v. samt fritagelse for rådighed ved orlov, bedre orlovsvilkår for trillingeforældre m.v.) § 3

Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager
• lov nr. 879 af 21/6 2022 (Gennemførelse af orlovsdirektivets bestemmelser om omsorgsorlov, afskedigelses-

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

LOVHÆFTET UDLÆNDINGELOVE

Udlændingeloven
• 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. 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. 696 af 24/5 2022 (Styrket indsats mod menneskeudnyttelse) § 3
• 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

Lov om hjemrejse for udlændinge uden lovligt ophold (hjemrejseloven)
• lov nr. 324 af 16/3 2022 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine § 34
• 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.) § 12
• 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.) § 12
• lov nr. 897 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.) § 4
• lov nr. 919 af 21/6 2022 (Prøvelse af udvisning m.v.) § 3

Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine
• 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) § 1



• lov nr. 831 af 14/6 2022 (Ingen modregning i social pension og efterløn på arbejdspladser, 

som varetager opgaver med fordrevne fra Ukraine, og ændring af skæringsdato for udrejse 

af Ukraine ved meddelelse af opholdstilladelse) § 4

Lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)
• 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

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
• lov nr. 324 af 16/3 2022 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine § 36
• lov nr. 918 af 21/9 2022 (Hurtig jobstart for kandidatdimittender, optimering af 

Startup Denmark og afskaffelse af klippekortet for selvforsørgerkursister) § 2

Lov om dansk indfødsret
• lov nr. 453 af 20/4 2022 (Frakendelse af statsborgerskab for strafbare forhold, 

som er til alvorlig skade for statens vitale interesser, m.v.)

Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.
• lov nr. 372 af 28/3 2022 (Forbud mod, at arbejdsgivere screener jobansøgere på baggrund af deres alder)

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

beskyttelse m.v. samt fritagelse for rådighed ved orlov, bedre orlovsvilkår for trillingeforældre m.v.) § 3

Repatrieringslov
• 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.) § 13

Lov om integrationsgrunduddannelse (igu)
• lov nr. 324 af 16/3 2022 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine § 37
• lov nr. 916 af 21/6 2022 (Videreførelse af igu-ordningen, mulighed for igu-forløb for personer 

med opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan 

har bistået danske myndigheder m.v., og videreførelse af egu-fgu-bonusordningen) § 1


