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Folketinget har den 11. maj 2021 vedtaget ovennævnte lovforslag.  

Loven som vedtaget ved 3. behandling i Folketinget kan findes på Folketingets 

hjemmeside.  

Loven træder i kraft den 14. maj 2021.  

Med lovforslaget gennemføres følgende ændringer på arbejdsløshedsdagpengeom-

rådet: 

 Perioden med suspension af dagpengeforbruget udvides med yderligere 2 

måneder, så suspensionen også omfatter maj og juni måned 2021. Dagpen-

geforbruget for alle dagpengemodtagere vil dermed samlet set være su-

spenderet i perioden fra og med den 1. januar 2021 til og med den 30. juni 

2021. Perioden medregnes ikke i den lediges dagpengeanciennitet.  

 

 Forlængelsen omfatter også suspendering af forbrug af supplerende dag-

penge i samme periode, og en forlængelse af perioden, der ses bort fra ved 

karens hver fjerde måned, således at perioden med suspensionen bliver fra 

og med den 1. januar 2021 til og med den 30. juni 2021.  

 

 Selvstændige erhvervsdrivende får mulighed for at få forlænget bereg-

ningsperioden på 24 måneder med 12 måneder til brug for beregning af de-

res ydelsessats. Det er en betingelse, at der er i beregningsperioden ift. ind-

komståret 2020 indgår overskud fra selvstændig virksomhed eller A-ind-

komst, udbetalt til ejeren af et selskab, hvor ejeren har afgørende indfly-

delse. Tilsvarende vil gælde, hvis der er tale om et underskud for ind-

komståret 2020. 
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Lovændringen betyder således, at medlemmet opnår en længere samlet be-

regningsperiode i hvilken, der kan forekomme indtægt til brug for bereg-

ningen af ydelsessatsen. Selve beregningsperioden vil derfor som udgangs-

punkt også kunne omfatte eventuel indkomst i år 2020. 

 

Det bemærkes, at der administrativt vil blive fastsat regler om, at personer, hvis 

dagpengeret blev opbrugt i perioden fra den 1. maj 2021 til 14. maj 2021, og som i 

denne periode eventuelt har meldt sig ud af deres arbejdsløshedskasse, vil kunne 

genindmelde sig.  

 

Bekendtgørelsesændringen vedlægges i udkast og vil blive offentliggjort samtidig 

med lovændringen.  
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