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8. marts 2016 

 

J.nr. 16/01457 

 

Til høringsparterne, jf. vedlagte høringsliste 

Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om ak-

tiv socialpolitik, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelses-

indsatsen m.v., lov om social pension og lov om en aktiv beskæftigelses-

indsats (forlængelse af forsøg med ret til at sige nej til lægebehandling uden 

ydelsesmæssige konsekvenser m.v.) 

 

Hermed sendes udkast til forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov 

om aktiv socialpolitik, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesind-

satsen m.v., lov om social pension og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (for-

længelse af forsøg med ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige 

konsekvenser m.v.) til eventuelle bemærkninger. 

 

Formålet med lovforslaget er at forlænge den eksisterende forsøgsordning, hvor 

personer kan sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser. Der-

udover foreslås det, at ordningen justeres således, at hvis en borger afviser en læ-

gebehandling, skal sagen forelægges sundhedskoordinatoren fremfor klinisk funk-

tion.   

 

Lovforslaget indeholder herudover følgende forslag til bestemmelser i lov om sy-

gedagpenge, lov om aktiv socialpolitik og lov om social pension: 

 Forslag om, at der indføres en yderligere hjemmel i sygedagpengeloven til, 

at beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om beregning af sygedag-

penge. 

 Forslag om præcisering i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for at sikre 

retten til udbetaling af ressourceforløbsydelse under jobafklaring samt fast-

sættelse af tidspunktet for beregning af 4 ugers fristen for, at sagen skal 

være i rehabiliteringsteamet. 

 

Vi skal venligst bede om eventuelle bemærkninger senest onsdag den 30. marts 

2016, kl. 12.00.  

 

Eventuelle bemærkninger sendes med e-post til Signe Schertiger (ssc@star.dk) og 

Nikoline Schriver (nisc@star.dk). 

 

Afslutningsvist kan det oplyses, at lovforslaget forventes fremsat den 27. april 

2016. 

 

Venlig hilsen 

 

 

Nikoline Schriver 

Fuldmægtig 

Arbejdsmarkedsydelser 
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