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Bekendtgørelser der skal gennemskrives eller konsekvensrettes som følge af afta-

len om en forenklet beskæftigelsesindsats 

 

 

 

 

 

Bilag 1: Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats  

BEK nr. Navn Handling 

BEK nr. 977 af 28/06/2018 Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats Gennemskrives 

 

Bilag 2: Bekendtgørelser der gennemskrives som følge af ny LAB (med rettemarkering)  

BEK nr. Navn Handling 

BEK nr. 1319 af 09/11/2016 Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed Gennemskrives 

BEK nr. 808 af 23/06/2017 Bekendtgørelse om rådighed Gennemskrives 

BEK nr. 1176 af 26/09/2018 Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Gennemskrives 

BEK nr. 996 af 29/06/2016 Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om res-

sourceforløb, fleksjob, førtidspension mv. 

Gennemskrives 

BEK nr. 1006 af 30/08/2015 Bekendtgørelse om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Gennemskrives 
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Bilag 3: Bekendtgørelser som konsekvensrettes som følge af ny LAB (uden rettemarkering) 

BEK nr. Navn Handling 

BEK nr. 1597 af 14/12/2018 Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet Konsekvensrettes 

BEK nr. 320 af 29/03/2019 Bekendtgørelse om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og syge-

dagpengeområdet mv. 

Konsekvensrettes 

BEK nr. 184 af 23/02/2017 Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Konsekvensrettes 

BEK nr. 1154 af 06/09/2016 Bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje Konsekvensrettes 

BEK nr. 709 af 27/05/2015 Bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft Konsekvensrettes 

BEK nr. 1561 af 23/12/2014 Bekendtgørelse om andre aktører Konsekvensrettes 

BEK nr. 728 af 12/06/2017 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-

kasser 

Konsekvensrettes 

BEK nr. 199 af 09/03/2018 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udbetaling af forskud og refusion til 

de anerkendte a-kasser 

Konsekvensrettes 

BEK nr. 1603 af 18/12/2018 Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i fleksløntilskud Konsekvensrettes 

BEK nr. 1344 af 30/11/2015 Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af fleksløntilskud Konsekvensrettes 

BEK nr. 1584 af 18/12/2018 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen Konsekvensrettes 

BEK nr. 1173 af 26/09/2018 Bekendtgørelse om dagpengeperioden Konsekvensrettes 

BEK nr. 723 af 20/06/2013 Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse Konsekvensrettes 

BEK nr. 1684 af 18/12/2018 Bekendtgørelse om feriedagpenge Konsekvensrettes 

BEK nr. 1177 af 26/09/2018 Bekendtgørelse om fleksydelse Konsekvensrettes 

BEK nr. 1788 af 27/12/2018 Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. Konsekvensrettes 

BEK nr. 1587 af 18/12/2018 Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Konsekvensrettes 

BEK nr. 399 af 26/04/2017 Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Konsekvensrettes 

BEK nr. 1588 af 18/12/2018 Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge Konsekvensrettes 

BEK nr. 1791 af 27/12/2018 Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge 

m.v. 

Konsekvensrettes 

BEK nr. 302 af 30/03/2017 Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og pri-

vate arbejdsgivere 

Konsekvensrettes 

BEK nr. 514 af 23/05/2018 Bekendtgørelse om digital kommunikation via Nemrefusion Konsekvensrettes 

BEK nr.1457 af 16/12/2014 Bekendtgørelse om Nemrefusion Konsekvensrettes 
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BEK nr. 1787 af 27/12/2018 Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge 

m.v. 

Konsekvensrettes 

 

 
 


