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Orientering om vedtagelse af lov nr. 59 af 19. januar 2021 om 

ændring af lov om aktiv socialpolitik (Yderligere forlængelse af 

12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-

19) 

Til alle kommuner, jobcentre m.fl.  

Lovforslag L 135 (Folketingsåret 2020-2021) om ændring af lov om arbejdsløs

hedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik (Suspen

sion af dagpengeforbrug og suspension af G-dage ved hjemsendelser og arbejdsfor

deling, forlængelse af retten til sygedagpenge og yderligere forlængelse af 12-må

nedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19) er ved 2. behandlingen i 

Folketinget blevet delt i tre lovforslag (L 135 A, L 135 B og L 135 C) 

-

Den del, der vedrører forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 

(Yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af 

covid-19 - L 135 C), er blevet vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen den 19. 

januar 2021.  

Den vedtagne lovændring indebærer endnu en forlængelse af suspensionen af 225-

timersreglen. 12-månedersperioden i 225-timersreglen forlænges således yderligere 

med perioden fra og med den 1. februar 2021 til og med den 28. februar 2021, såle

des at perioden fra og med den 1. november 2020 til og med den 28. februar 2021 

samlet set skal anses for en forlængelsesgrund. 

Lov nr. 59 af 19. januar 2021 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Yderligere 

forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19) kan 

findes på dette link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/59 

Der henvises endvidere til tidligere udsendte orienteringsbreve af henholdsvis 22. 

april 2020, 26. juni 2020 og 19. november 2020 om vedtagelsen af lovforslag om 

covid-19 som forlængelsesgrund for 225-timersreglen: https://star.dk/om-styrel

sen/nyt/corona-virus-betydning-for-beskaeftigelsesindsatsen-og-ydelser/ 
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