
Bilag 1 

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov 

Gældende formulering  Lovforslaget 

  § 1 

  

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 

981 af 23. september 2019, som ændret bl.a. ved § 4 

i lov nr. 701 af 8. juni 2018, § 2 i lov nr. 551 af 7. maj 

2019, § 1 i lov nr. 1558 af 27. december 2019 og 

senest ved § 3 i lov nr. 1559 af 27. december 2019 

foretages følgende ændringer:  

 

§ 10 f. En person kan alene modtage ydelser efter 

denne lovs kapitel 4, 6 a-6 c eller 7 med et niveau, 

der svarer til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse 

eller overgangsydelse efter § 22, stk. 3-5, i en 

periode på 3 år, hvis personen ved endelig dom 

findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, 

§ 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold 

begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller 

et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov 

om pas til danske statsborgere m.v. og personen for 

den periode, som dommen omfatter, har modtaget 

en af følgende ydelser: 

1) Dagpenge efter barselsloven. 

2) Sygedagpenge fra kommunen efter lov om 

sygedagpenge. 

3) Pension efter lov om social pension. 

4) Pension efter lov om højeste, mellemste, 

forhøjet almindelig og almindelig førtidspension 

m.v. 

5) Arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge eller 

efterløn efter lov om arbejdsløshedsforsikring 

m.v. 

6) Fleksydelse efter lov om fleksydelse. 

7) Integrationsydelse, selvforsørgelses- og 

hjemrejseydelse, overgangsydelse, 

uddannelseshjælp, kontanthjælp, 

revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse i 

ressourceforløb, ressourceforløbsydelse i 

 
1. I § 10 f, stk. 1, § 10 h, stk. 1, og § 91, stk. 3, ændres 

»§ 22, stk. 3-5« til: »§ 22, stk. 2 og 3«. 
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jobafklaringsforløb eller ledighedsydelse efter 

denne lov. 

8) Fleksløntilskud efter §§ 123-125 eller tilskud til 

selvstændig virksomhed efter § 126 i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats. 

9) Statens uddannelsesstøtte (SU) efter SU-loven. 

10) Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) efter 

lov om statens voksenuddannelsesstøtte. 

Stk. 2. …  

§ 10 h. En person kan alene modtage ydelser efter 

denne lovs kapitel 4, 6, 6 a, 6 b eller 7 på et niveau, 

der svarer til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse 

eller overgangsydelse efter § 22, stk. 3-5, i en 

periode på 3 år, hvis personen ved endelig dom er 

idømt ubetinget fængselsstraf eller anden 

strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter 

for en overtrædelse, der er omfattet af straffelovens 

§ 81 a. 

Stk. 2. … 

 

§ 91. … 

Stk. 2. … 

Stk. 3. Kommunen skal træffe afgørelse om 

tilbagebetaling af udbetalte ydelser efter kapitel 4, 6, 

6 a, 6 b og 7, hvis ydelserne overstiger niveauet for 

selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 

overgangsydelse efter § 22, stk. 3-5, for den periode, 

der er nævnt i §§ 10 f og 10 h. 

Stk. 4. og 5. … 

§ 10 h. En person kan alene modtage ydelser efter 

denne lovs kapitel 4, 6, 6 a, 6 b eller 7 på et niveau, 

der svarer til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse 

eller overgangsydelse efter § 22, stk. 3-5, i en 

periode på 3 år, hvis personen ved endelig dom er 

idømt ubetinget fængselsstraf eller anden 

strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter 

 

2. I § 10 h, stk. 1, ændres »kapitel 4, 6, 6 a, 6 b eller 

7« til: »kapitel 4, 6 a-6 c eller 7«.   
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for en overtrædelse, der er omfattet af straffelovens 

§ 81 a. 

Stk. 2.  … 

§ 11. … 

Stk. 2. … 

Stk. 4. Ved beregning af opholdsperioden efter 

stk. 3, 2. pkt., kan en person, der ved endelig dom 

findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, 

§ 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold 

begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller 

et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov 

om pas til danske statsborgere m.v., og som for den 

periode, som dommen omfatter, har modtaget 

selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 

overgangsydelse, ikke medregne en 

karantæneperiode på 3 år. I den 3-årige 

karantæneperiode efter 1. pkt. udbetales 

selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 

overgangsydelse efter § 22, stk. 3, 4 eller 5. 

Stk. 5. – 11. …  

 
3. I § 11, stk. 4, 2. pkt., og stk. 6, 2. pkt., ændres »§ 

22, stk. 3, 4 eller 5« til: »§ 22, stk. 2 og 3«.   

§ 13 a. … 

Stk. 2. En person, der modtager selvforsørgelses- 

og hjemrejseydelse eller overgangsydelse eller 

kontanthjælp som jobparat, skal hurtigst muligt og 

senest 3 uger efter tilmelding som jobsøgende i 

jobcenteret registrere cv-oplysninger på Jobnet om 

kompetencer, erfaringer og øvrige relevante forhold 

af betydning for jobcenterets bistand med at finde 

arbejde efter de regler, der gælder herom i lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats og regler fastsat i 

medfør heraf eller i integrationslovens § 26 b, stk. 4, 

 

4. I § 13 a, stk. 2, 2. pkt., ændres »selvforsørgelses- 

og hjemrejseydelse eller overgangsydelse« til: 

»overgangsydelse, og ikke er omfattet af et 

introduktionsprogram efter integrationsloven,«. 

 



Gældende formulering  Lovforslaget 

medmindre personen efter integrationslovens § 26 

b, stk. 11, er undtaget fra at registrere cv-oplysninger 

på Jobnet. En person, der modtager selvforsørgelses- 

og hjemrejseydelse eller overgangsydelse eller 

uddannelseshjælp som åbenlyst uddannelsesparat, 

skal hurtigst muligt og senest 3 uger efter første 

henvendelse til kommunen om hjælp registrere cv-

oplysninger på Jobnet om kompetencer, erfaringer 

og øvrige relevante forhold. Personen skal herefter 

vedligeholde sit cv efter de regler, der er fastsat 

herom i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og 

regler fastsat i medfør heraf eller i integrationslovens 

§ 26 b, stk. 7, medmindre personen efter 

integrationslovens § 26 b, stk. 11, er undtaget fra at 

registrere cv-oplysninger på Jobnet. 

Stk. 3. – stk. 4. … 

§ 13 f. … 

Stk. 2. – stk. 11. … 

Stk. 12. Opgørelsen af arbejde inden for de 

seneste 12 kalendermåneder efter stk. 1, nr. 2, og 

stk. 3, nr. 2, sker for hver ægtefælle for sig. Perioden 

på 12 kalendermåneder for både en ægtefælle, jf. 

stk. 1, nr. 2, og stk. 3, nr. 2, og en ugift person, jf. stk. 

6, nr. 2, forlænges med 

1) perioder, hvor den pågældende ikke har 

kunnet arbejde på grund af dokumenteret 

sygdom, 

2) perioder, hvor den pågældende har haft ret 

til fravær ved graviditet, barsel eller adoption, jf. 

§ 13, stk. 7, 

 

5. I §13 f, stk. 12, nr. 3, ændres »lov om ret til orlov 

og dagpenge ved barsel« til: »barselsloven«.   
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3) perioder, hvor den pågældende har 

modtaget støtte efter lov om social service til 

pasning af handicappet barn, handicappet voksen 

eller døende nærtstående eller efter lov om ret til 

orlov og dagpenge ved barsel til pasning af 

alvorligt sygt barn, 

4) perioder, hvor den pågældende har aftjent 

værnepligt, 

5) perioder, hvor den pågældendes 

arbejdsevne har været vurderet så begrænset, at 

vedkommende ikke har kunnet opnå 

beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, jf. 

stk. 9, og 

6) perioder, hvor den pågældende har været 

under ordinær uddannelse eller anden 

uddannelse eller opkvalificering til uddannelse, 

hvor der ikke stilles krav om udnyttelse af 

arbejdsmulighederne, eller hvor den pågældende 

har modtaget en anden offentlig 

forsørgelsesydelse, der ikke er betinget af, at 

vedkommende udnytter sine arbejdsmuligheder. 

Stk. 13. – stk. 17. … 

§ 43.  En person, som modtager hjælp efter §§ 22-

25 a, dog undtaget § 23, stk. 3 og § 25, stk. 4, på 

mindre end 11.423 kr. pr. måned (2019-niveau), skal 

have hjælpen nedsat med tre sanktionssatser efter § 

35, stk. 4, pr. måned i 3 måneder og skal herudover 

tilbagebetale den nedsatte hjælp i 20 uger, hvis den 

pågældende mod bedre vidende 

1) har tilsidesat sin pligt til at oplyse om arbejde 

efter § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og 

 

6. I § 43 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke: 

»Stk. 3. Nedsættelsen af hjælpen efter stk. 1 

bortfalder, hvis den ikke er afviklet inden for 5 år fra 

det tidspunkt, hvor kommunen konstaterer 

forseelsen.« 

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5. 
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administration på det sociale område eller efter § 49, 

stk. 2, i integrationsloven eller 

2) uberettiget har modtaget hjælp under ophold i 

udlandet. 

Stk. 2. Beregningen af tilbagebetalingskravet sker 

på grundlag af hjælpen for første hele 

kalendermåned efter afgørelsen og de efterfølgende 

måneder. Hjælpen afrundes til nærmeste hele 

kronebeløb. Hvis en person tillige er omfattet af en 

sanktion efter §§ 36-40 a eller i øvrigt ikke er 

berettiget til hjælp, udskydes sanktionen om 

tilbagebetaling af hjælpen efter stk. 1, indtil 

sanktionen efter §§ 36-40 a er afviklet eller 

bortfaldet, eller der på ny ydes hjælp. Hvis 

sanktionen efter stk. 1 allerede er påbegyndt, 

udskydes den resterende del af sanktionen, indtil 

sanktionen efter §§ 36-40 a er afviklet, eller der på 

ny ydes hjælp. 

Stk. 3. Kommunen træffer afgørelse om 

tilbagebetaling af hjælpen efter stk. 1 og 2. 

Stk. 4. Tilbagebetaling af hjælpen efter stk. 1 sker 

efter § 95. 

§ 69. … 

Stk. 2.  

Stk. 3. Kommunen har pligt til at vurdere, om en 

person, der modtager ressourceforløbsydelse efter § 

68, fortsat opfylder betingelserne herfor, hvis 

personen 

1) ikke deltager i tilbud efter lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning, som 

fremgår af rehabiliteringsplanen eller en 

helhedsorienteret plan, 

2) … 

3) … 

 

7. I § 69, stk. 3, nr. 1 og 4, og § 69 k, stk. 3, nr. 1 og 4, 

indsættes efter »tilbud efter lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats«: », tilbud efter kapitel 5 i lov 

om kompensation til handicappede i erhverv m.v.«   
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4) undlader at give meddelelse til kommunen eller 

arbejdsgiver om sygdom i tilfælde, hvor personen er 

givet et tilbud efter lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning, som 

fremgår af rehabiliteringsplanen eller en 

helhedsorienteret plan. 

Stk. 4. - stk. 7. … 

 

§ 69 k. … 

Stk. 2. … 

Stk. 3. Kommunen har pligt til at vurdere, om en 

person, der modtager ressourceforløbsydelse efter § 

69 j, fortsat opfylder betingelserne herfor, hvis 

personen 

1) ikke deltager i tilbud efter lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning, som 

fremgår af rehabiliteringsplanen eller en 

helhedsorienteret plan, 

2) afslår et tilbud om arbejde, som personen er 

henvist til, 

3)  

4) undlader at give meddelelse til kommunen eller 

arbejdsgiveren om sygdom i tilfælde, hvor personen 

er givet et tilbud efter lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning, som 

fremgår af rehabiliteringsplanen eller en 

helhedsorienteret plan. 

Stk. 4. – stk. 6. … 

 

 

§ 69. … 
Stk. 2. … 
Stk. 3. Kommunen har pligt til at vurdere, om en 

person, der modtager ressourceforløbsydelse efter § 
68, fortsat opfylder betingelserne herfor, hvis 
personen 

1) ikke deltager i tilbud efter lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning, som 
fremgår af rehabiliteringsplanen eller en 
helhedsorienteret plan, 
2) afslår et tilbud om arbejde, som personen er 
henvist til, 

 

8. I § 69, stk. 3, nr. 3, ændres »samtale« til: 

»jobsamtale«. 

 

9. I § 69, stk. 3, nr. 3, ændres »kommunen eller« til:  

»kommunen,«. 

10. I § 69, stk. 3, nr. 4, ændres »plan.« til: »plan, 

eller«. 

11. I § 69, stk. 3, indsættes som nr. 5: 



Gældende formulering  Lovforslaget 

3) udebliver fra en samtale i kommunen, hos 
anden aktør eller fra en rådighedsvurdering i 
kommunen eller 
4) undlader at give meddelelse til kommunen 
eller arbejdsgiver om sygdom i tilfælde, hvor 
personen er givet et tilbud efter lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning, som 
fremgår af rehabiliteringsplanen eller en 
helhedsorienteret plan. 
Stk. 4. -7. … 

»5) undlader at overholde den frist, som jobcenteret 

har fastsat for selv at booke en jobsamtale digitalt, jf. 

kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.« 

§ 69. … 
Stk. 2. – stk. 5. 
Stk. 6. For personer, som modtager 

ressourceforløbsydelse, og som har fået en 
helhedsorienteret plan, jf. § 30 b i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats, erstatter en 
helhedsorienteret plan rehabiliteringsplanens 
indsatsdel. 

Stk. 7. … 
 

§ 69 k.  
Stk. 2. … 
Stk. 6. For personer, som modtager 

ressourceforløbsydelse, og som har fået en 
helhedsorienteret plan, jf. § 30 b i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats, erstatter en 
helhedsorienteret plan rehabiliteringsplanens 
indsatsdel. 
 

 

12. I § 69, stk. 6, og § 69 k, stk. 6, ændres »§ 30 b« 

til: »§ 46«. 

 

§ 69 k. … 
Stk. 2. … 
Stk. 3. Kommunen har pligt til at vurdere, om en 

person, der modtager ressourceforløbsydelse efter § 
69 j, fortsat opfylder betingelserne herfor, hvis 
personen 

1) ikke deltager i tilbud efter lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning, som 
fremgår af rehabiliteringsplanen eller en 
helhedsorienteret plan, 
2) afslår et tilbud om arbejde, som personen er 
henvist til, 
3) udebliver fra en samtale i kommunen eller hos 
anden aktør eller fra en rådighedsvurdering i 
kommunen eller 

 

13. I § 69 k, stk. 3, nr. 3, ændres »samtale« til: 

»jobsamtale« og »kommunen eller« ændres til:  

»kommunen,«. 

 

14. I § 69 k, stk. 3, nr. 4, ændres »plan« til: »plan, 

eller«. 

 

15. I § 69 k, stk. 3, indsættes som nr. 5: 

»5) undlader at overholde den frist, som jobcenteret 

har fastsat for selv at booke en jobsamtale digitalt, jf. 

kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.« 
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4) undlader at give meddelelse til kommunen 
eller arbejdsgiveren om sygdom i tilfælde, hvor 
personen er givet et tilbud efter lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning, som 
fremgår af rehabiliteringsplanen eller en 
helhedsorienteret plan. 
Stk. 4. – stk. 6. … 

§ 74 e. … 

Stk. 2. … 

Stk. 3. Retten til ledighedsydelse under ferie 

gælder for følgende dage og perioder: 

1) Er retten til ledighedsydelse opnået, eller er 

ansættelsen sket i perioden fra den 1. maj til og med 

den 31. juli i et ferieår, har den pågældende ret til 15 

dages ferie svarende til sammenlagt 3 uger med 

ledighedsydelse i det pågældende ferieår og herefter 

25 dages ferie svarende til sammenlagt 5 uger med 

ledighedsydelse i det efterfølgende ferieår. 

2) Er retten til ledighedsydelse opnået, eller er 

ansættelsen sket i perioden fra den 1. august til og 

med den 31. december i et ferieår, har den 

pågældende ret til 10 dages ferie svarende til 

sammenlagt 2 uger med ledighedsydelse i det 

pågældende ferieår og herefter 25 dages ferie 

svarende til sammenlagt 5 uger med ledighedsydelse 

i det efterfølgende ferieår. 

3) Er retten til ledighedsydelse opnået, eller er 

ansættelsen sket i perioden fra den 1. januar til og 

med den 30. april i et ferieår, har den pågældende 

ret til 5 dages ferie svarende til sammenlagt 1 uge 

med ledighedsydelse i det pågældende ferieår og 

herefter 25 dages ferie svarende til sammenlagt 5 

uger med ledighedsydelse i det efterfølgende ferieår. 

Stk. 4. – stk. 8. … 

 

16. I § 74 e, stk. 3, nr. 1-3, indsættes som sidste 

punktum: 

»I perioden 1. maj 2020 til og med 31. august 2020 

kan der højst afholdes 17 dages ferie med 

ledighedsydelse.« 
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§ 91. … 

Stk. 2. … 

Stk. 3. Kommunen skal træffe afgørelse om 

tilbagebetaling af udbetalte ydelser efter kapitel 4, 6, 

6 a, 6 b og 7, hvis ydelserne overstiger niveauet for 

selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 

overgangsydelse efter § 22, stk. 3-5, for den periode, 

der er nævnt i §§ 10 f og 10 h. 

Stk. 4. og 5. … 

 

 

17. I § 91, stk. 3, ændres »kapitel 4, 6, 6 a, 6 b og 7« 

til: »kapitel 4, 6 a-6 c og 7«.   

 

§ 96. Har en person, der modtager hjælp efter 

kapitel 4 og 6, ikke betalt for dag- eller klubtilbud 

efter dagtilbudsloven eller lov om social service, kan 

kommunen fradrage den fremtidige månedlige 

betaling i den fremtidige hjælp efter kapitel 4 og 6. 

 

18. I § 96 ændres 2 steder »kapitel 4 og 6« til: 

»kapitel 4 og 6 c«.  

 

  § 2 

  

I lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv 

beskæftigelsesindsats, som senest ændret ved § 2 i 

lov nr. 1559 af 27. december 2019, foretages 

følgende ændringer:  

 

§ 76. Til private arbejdsgivere udgør løntilskuddet 

79,68 kr. pr. time, jf. dog stk. 4 og 5. 

Stk. 2. Til offentlige arbejdsgivere udgør 

løntilskuddet 115,73 kr. pr. time, jf. dog stk. 3-5.  

Stk. 3-7. ---   

 

1. I § 76 stk. 1, ændres »stk. 4 og 5« til: »stk. 4-7«. 

2. I § 76 stk. 2, ændres »stk. 3-5« til: »stk. 3-7«. 

 

 

§ 81. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere 

regler om ansættelse med løntilskud, herunder om 

betingelser for ansættelse med løntilskud og om, at 

lønnen og arbejdstiden under ansættelse med 

løntilskud hos offentlige arbejdsgivere kan 

nedsættes, hvis personen har ordinær beskæftigelse, 

samt om rimelighedskravet efter § 77 og 

merbeskæftigelseskravet efter § 79. Der kan også 

 
3. I § 81, 2. pkt. indsættes efter »fravigelse af«: 

»rimelighedskravet og«. 
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fastsættes regler om, at der for særlige målgrupper 

kan ske en fravigelse af merbeskæftigelseskravet. 

 

§ 175. Personer omfattet af § 6, nr. 1 og 9, som 

deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 

efter kapitel 9, og personer omfattet af § 6, nr. 1-10, 

som deltager i tilbud efter kapitel 11-14, har ret til 

befordringsgodtgørelse, når den daglige transport 

mellem bopæl og stedet, hvor tilbuddet eller 

uddannelsen gennemføres, og retur er mere end 24 

km. Godtgørelsen pr. dag kan alene udbetales for de 

kilometer, der ligger ud over 24 km. Personer 

omfattet af § 6, nr. 12 og 13, som deltager i tilbud 

efter kapitel 11-13, kan efter en konkret vurdering få 

godtgørelse efter denne bestemmelse. Personer 

omfattet af § 6, nr. 1-5 og 12, som ansættes med 

løntilskud hos en privat arbejdsgiver efter kapitel 12, 

kan ikke få befordringsgodtgørelse. 

Stk. 2-5. --- 

 
4. I § 175, stk. 1, 3. pkt., ændres »kapitel 11-13« til: 

»kapitel 11, 12 og 14«. 

 

§ 209.  ---  

Stk. 2-7. ---  

Stk. 8. For personer omfattet af denne lovs § 6, stk. 

2-5, medregnes ved opgørelse efter § 9 af 

sammenhængende perioder med samme offentlige 

forsørgelsesydelse i form af overgangsydelse også 

sammenhængende perioder før den 1. januar 2020, 

hvor personen har modtaget integrationsydelse og 

ikke været omfattet af selvforsørgelses- og 

hjemrejseprogrammet eller 

introduktionsprogrammet efter integrationsloven.  

Stk. 9. For arbejdsgivere, som før den 1. januar 2020 

har indgået uddannelsesaftale med voksne, som 

kommer fra ledighed, og som er bevilget tilskud efter 

§ 98 g, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 

jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016 

med senere ændringer, eller efter § 10, stk. 6, i 

bekendtgørelse om forsøg på 

beskæftigelsesområdet, jf. bekendtgørelse nr. 1597 

 

5. I § 209, stk. 8, ændres »§ 6, stk. 2-5« til: »§ 6, nr. 

2-5«.  

6. I § 209, stk. 9, indsættes efter »§ 10, stk. 6«: »og 

7«. 
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af 14. december 2018 med senere ændringer, 

forhøjes tilskudssatsen fra den 1. januar 2020 efter 

denne lovs § 159, stk. 2.  

Stk. 10-12. ---  

  § 3 

  

I lov nr. 551 af 7. maj 2019 om ændring af lov om 

organisering og understøttelse af 

beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv 

socialpolitik, lov om sygedagpenge, 

integrationsloven og forskellige andre love 

(Konsekvenser af aftale om en forenklet 

beskæftigelsesindsats m.v.) foretages følgende 

ændring:  

 

61. I § 69, stk. 2, nr. 4, ændres »plan.« til: »plan, 
eller«. 

62. I § 69, stk. 2, indsættes som nr. 5: 
»5) undlader at overholde den frist, som 
jobcenteret har fastsat for selv at booke en 
jobsamtale digitalt, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats.« 

 

 
1. I § 2, nr. 61 og 62, ophæves. 

 

  § 4 

  

I lov nr. 1558 af 27. december 2019 om ændring af 

lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og 

forskellige andre love foretages følgende ændring: 

 

 

3. I § 30, stk. 5, ændres »§ 2, nr. 20, 23, 50, 62, 67, 84 

og 90« til: »§ 2, nr. 20, 23, 50, 61, 62, 67, 84, 86, 87 

og 90«. 

 

1. I § 18, stk. 5, ændres »§ 2, nr. 20, 23, 50, 61, 62, 

67, 84, 86, 87 og 90« til: »§ 2, nr. 20, 23, 50, 67, 84, 

86, 87 og 90«. 

 

 

  § 5  

  Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 2020, jf. dog 

stk. 2 og 3. 
 



Gældende formulering  Lovforslaget 

Stk. 2. § 1, nr. 7, 8, og 12-15, og § 2, nr. 6, har 

virkning fra den 1. januar 2020. 

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter 

tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 9-11. 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


