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Orientering om fremsættelse af lovforslag om forlængelse af 

12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-

19  

Til alle kommuner, jobcentre m.fl. 

Ved lov nr. 467 af 20. marts 2021 blev 12-månedersperioden i 225-timersreglen i 

lov om aktiv socialpolitik yderligere forlænget på grund af covid-19, således at pe-

rioden fra og med den 1. november 2020 til og med den 30. april 2021 samlet set 

skal anses som en forlængelsesgrund. 

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke-

parti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alli-

ance og Alternativet har den 22. marts 2021 indgået en samlet rammeaftale for gen-

åbningen af Danmark. Som følge heraf er der bl.a. enighed om at forlænge suspen-

sionen af 225-timersreglen yderligere fra og med den 1. maj til og med den 30. juni 

2021. 

På den baggrund er der den 23. april 2021 fremsat lovforslag (L 219 - Folketings-

året 2020-21) om yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreg-

len som følge af covid-19, således at 12-månedersperioden i 225-timersreglen for-

længes med yderligere 2 måneder i perioden fra og med den 1. maj 2021 til og med 

den 30. juni 2021. Det betyder, at perioden fra og med den 1. november 2020 til og 

med den 30. juni 2021 samlet set skal anses for endnu en forlængelsesgrund. 

Der henvises til det fremsatte lovforslag, som kan findes på Folketingets hjemme-

side via dette link: https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L219/som_frem-

sat.htm  

Endvidere henvises til tidligere udsendte orienteringsbreve af henholdsvis 22. april 

2020, 26. juni 2020, 19. november 2020, 12. januar 2021 og 17. marts 2021 om 

vedtagelsen af lovforslag om covid-19 som forlængelsesgrund for 225-timersreg-

len: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/corona-virus-betydning-for-beskaeftigelsesind-

satsen-og-ydelser/ 
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