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J.nr. 17/04353 

 

Til høringsparterne, jf. vedlagte høringsliste 

Høring over udkast til bekendtgørelse om ret til barselsdag-
penge og bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav 
og beregning af sygedagpenge m.v. 
 

 

Vedlagt sendes udkast til bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge samt udkast til 

bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge 

m.v. med anmodning om eventuelle bemærkninger. 

 

Bekendtgørelserne er ændret som følge af ændringer af barselsloven (lov nr. 288 af 

29. marts 2017) og overgangen til et månedsbaseret arbejdsløshedsdagpengesystem 

(dagpengereformen) pr. 1. juli 2017. 

 

I bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge er der foretaget følgende ændringer: 

 

 Der er indsat en bestemmelse om, at en lønmodtager ikke skal søge om 

barselsdagpenge på ny, når ferie afholdes i en orlovsperiode, jf. be-

kendtgørelsens § 21, stk. 1. 

 

 Der er indsat dispensationsmulighed for Udbetaling Danmark til at di-

spensere fra lønmodtagerens frist for anmodning om barselsdagpenge 

som følge af arbejdsgiverens manglende indberetning om lønophør til 

Udbetaling Danmark, jf. bekendtgørelsens § 21, stk. 7. 

 

 Beregning af barselsdagpenge til delvist ledige medlemmer af en ar-

bejdsløshedskasse er ændret, jf. bekendtgørelsens § 38, da a-kasserne 

ikke længere vil kunne oplyse antallet af ledighedstimer pr. uge. 

 

I bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedag-

penge m.v. er der foretaget følgende ændringer: 

 

 Beregning af sygedagpenge til delvist ledige medlemmer af en arbejdsløs-

hedskasse er ændret, jf. bekendtgørelsens 13, da a-kasserne ikke længere 

vil kunne oplyse antallet af ledighedstimer pr. uge. 

 

Ændringerne er markeret med rødt.   

 

Begge bekendtgørelser skal træde i kraft den 1. juli 2017. 
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Udkast til bekendtgørelser vedlægges til evt. bemærkninger, som bedes fremsendt 

til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering senest torsdag den 1. juni 2017 

kl. 12.00.  

 

Evt. bemærkninger bedes sendt til star@star.dk, chefkonsulent Mie Skovbæk Mor-

tensen (msm@star.dk) og undertegnede (yol@star.dk). 

 

 

Venlig hilsen 
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