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Orientering om vedtagelse af lov nr. 1642 af 19. november 

2020 om ændring af lov om ændring af lov om arbejdsløsheds

forsikring m.v., lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpoli

tik og lov om seniorjob (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) 

-

-

 

 

Til alle kommuner, jobcentre m.fl. 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 10. november 2020 udsendt 

orienteringsbrev om, at regeringen den 10. november 2020 fremsatte forslag til lov 

om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og lov 

om aktiv socialpolitik (Forlængelse af dagpengeperioden og retten til sygedag

penge samt genindførelse af forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreg

len) – L 76. Lovforslaget er blevet vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen den 

19. november 2020 og vil have virkning fra den 1. november 2020. Nedenfor gen

nemgås ændringerne i lov om aktiv socialpolitik som følge af lovforslaget. 

-

-

-

Den vedtagne lovændring indebærer, at det i en ny bestemmelse i § 13 h, stk. 3, i 

lov om aktiv socialpolitik fastsættes, at perioden på 12 kalendermåneder - ud over 

de gældende muligheder for forlængelse af 12-månedersperioden efter § 13 f, stk. 

12 og § 13 h, stk. 2 - vil kunne forlænges med perioden fra og med den 1. novem

ber 2020 til og med den 31. januar 2021 på grund af covid-19.  

-

Personer vil i perioden fra og med den 1. november 2020 og til og med den 31. ja

nuar 2021 således ikke få nedsat hjælpen, og hjælpen vil ikke bortfalde i perioden 

som følge af, at de ikke har opfyldt betingelsen om at have haft 225 timers ordinært 

og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder. 

-

Eventuelle arbejdstimer med ordinært og ustøttet arbejde i perioden fra og med den 

1. november 2020 til og med den 31. januar 2021 vil skulle medregnes til at op

fylde kravet om 225 timers arbejde, ligesom det er gældende for de øvrige forlæn

gelsesgrunde for både personer, som skulle have haft deres hjælp nedsat, eller hvor 

hjælpen skulle bortfalde i ovennævnte periode, og for personer, som endnu ikke 

skulle have deres hjælp nedsat, eller hvor hjælpen ikke skulle bortfalde i perioden. 

-

-
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Administrationen af § 13 h, stk. 3, i loven skal følge de samme regler, som i øvrigt 

er gældende for personer, som får forlænget 12-månedersperioden efter § 13 h. 

Personer, der fra og med den 9. september til og med den 31. oktober 2020 har fået 

nedsat hjælpen, eller hvor hjælpen i perioden er bortfaldet som følge af, at de ikke 

opfylder arbejdskravet på 225 timer, vil ikke få sat ydelsen op til tidligere niveau i 

den nye forlængelsesperiode fra den 1. november 2020 til den 31. januar 2021.  

Disse personer vil dog blive omfattet af forlængelsen af 12-månedersperioden til 

genoptjening af det tilstrækkelige antal timer til atter at modtage fuld ydelse. For 

personer, der er omfattet af § 13 h, stk. 3, i loven, hvor kommunen forud for lovens 

ikrafttræden har truffet en afgørelse om nedsættelse eller bortfald af hjælpen efter § 

13 g og § 26, stk. 5-8, der endnu ikke er effektueret, skal kommunen tilbagekalde 

afgørelsen og samtidig skriftligt orientere personen om, at der vil være grundlag for 

en udskydelse af bortfaldsdatoen som følge af forlængelsen af 12-månedersperio

den. 

-

Lov nr. 1642 af 19. november 2020 om ændring af lov om ændring af lov om ar

bejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik og 

lov om seniorjob (Forlængelse af dagpengeperioden og retten til sygedagpenge, 

genindførelse af forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen og konse

kvensrettelse i lov om seniorjob som følge af dagpengeperiodens forlængelse) kan 

findes på dette link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1642 

-

-
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