
 

 

 

 

Til alle kommuner, jobcentre m.fl.  Styrelsen for Arbejdsmarked 

og Rekruttering 

Vermundsgade 38 

2100 København Ø 

T +45 72 21 74 00 

E star@star.dk 

www.star.dk 

CVR 55568510 

17. marts 2021 

J.nr. 21/01433 

 

Orientering om vedtagelse af lovforslag om yderligere forlæn-

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

covid-19 til og med 30. april 2021 

 

 

Til alle kommuner, jobcentre m.fl. 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 8. marts 2021 udsendt orien-

teringsbrev om, at regeringen samme dag fremsatte et ændringsforslag til lovfor-

slag L 165, Folketingsåret 2020-21, om forlænget suspension af 225-timersreglen.  

Lovforslaget er blevet vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen den 16. marts 

2021. Loven træder i kraft den 22. marts 2021. 

Den vedtagne lovændring indebærer, at 12-månedersperioden i 225-timersreglen 

forlænges med yderligere 2 måneder i perioden fra og med den 1. marts 2021 til og 

med den 30. april 2021. Det betyder, at perioden fra og med den 1. november 2020 

til og med den 30. april 2021 samlet set skal anses for endnu en forlængelsesgrund. 

For personer, der er omfattet af § 13 h, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, hvor 

kommunen forud for den 22. marts 2021 har truffet afgørelse om nedsættelse eller 

bortfald af hjælpen efter § 13 g og § 26, stk. 5-8, i lov om aktiv socialpolitik, der 

endnu ikke er effektueret, skal kommunen tilbagekalde afgørelsen og samtidig 

skriftligt orientere personen om, at der er grundlag for en udskydelse af bortfalds-

datoen som følge af forlængelsen af 12-månedersperioden. 

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

lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Forlængelse 

af suspension af dagpengeforbrug, 4-månedersperioden ved opgørelse af karens og 

forbrug af supplerende dagpenge, forlængelse af retten til sygedagpenge og forlæn-

gelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19 m.v.) som 

vedtaget i Folketinget kan findes via dette link: https://www.ft.dk/sam-

ling/20201/lovforslag/L165/som_vedtaget.htm  

Der henvises endvidere til tidligere udsendte orienteringsbreve af henholdsvis 22. 

april 2020, 26. juni 2020, 19. november 2020 og 12. januar 2021 om vedtagelsen af 

lovforslag om covid-19 som forlængelsesgrund for 225-timersreglen: 

https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L165/som_vedtaget.htm
https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L165/som_vedtaget.htm
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https://star.dk/om-styrelsen/nyt/corona-virus-betydning-for-beskaeftigelsesindsat-

sen-og-ydelser/ 

 

Venlig hilsen 
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