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Orientering om vedtagelse af forslag til lov om ændring af lov
om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven (Dagpengeret til selvstændige erhvervsdrivende uden
forudgående medlemskab af en arbejdsløshedskasse, midlertidigt ophør af selvstændig virksomhed, 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, og indførelse af periode, der kan ses bort
fra ved vurdering af beskæftigelseskravet for ret til syge- og
barselsdagpenge for selvstændige) - L 237
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Folketinget har den 24. juni 2021 vedtaget ovennævnte lovforslag.
Lovforslaget i vedtaget form kan findes på Folketingets hjemmeside og vil blive
offentliggjort på Retsinfo.dk. efter deres stadfæstelse den 29. juni 2021.
Loven træder i kraft den 1. juli 2021.
Med lovforslaget gennemføres følgende ændringer på arbejdsløshedsdagpengeområdet:


Ikke-forsikrede selvstændige m.fl., som modtager eller har modtaget kompensation via en af Erhvervsministeriets kompensationsordninger for selvstændige og
freelancere m.v. eller Kulturministeriets midlertidige kunststøtteordning for
kunstnere med kombinationsindkomster inden for de sidste 3 måneder før disse
ordningers udløb, får mulighed for at indmelde sig i arbejdsløshedskassen uden
forudgående medlemskab i juli 2021 og få ret til dagpenge.



Selvstændige erhvervsdrivende får mulighed for at ophøre midlertidigt i juli, august og september 2021 og få dagpenge, hvis de modtager eller har modtaget
kompensation via en af Erhvervsministeriets kompensationsordninger for selvstændige og freelancere m.v. eller Kulturministeriets midlertidige kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomster inden for de sidste 3 måneder før disse ordningers udløb.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Uzma Khan.
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