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Til arbejdsløshedskasserne, jobcentre m.fl. 

Orientering om ændringer på arbejdsløshedsforsikringsområdet 

som følge af vedtagelse af forslag til lov om ændring af lov om 

arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og lov om 

aktiv socialpolitik (Suspension af dagpengeforbrug og suspen-

sion af G-dage ved hjemsendelser og arbejdsfordeling, forlæn-

gelse af retten til sygedagpenge og yderligere forlængelse af 

12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19) 

- (L 135) 

Folketinget har den 19. januar 2021 vedtaget ovennævnte lovforslag. Under be-

handlingen i Folketinget er lovforslaget blevet delt i 3 dele, og er herefter blevet 

vedtaget som 3 selvstændige lovændringer. Disse er med følgende titler og indhold: 

A. »Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 

og lov om sygedagpenge (Suspension af dagpengeforbrug og forlængelse 

af retten til sygedagpenge som følge af covid-19)« omfattende § 1, nr. 1-

7, § 2 og § 4. 

B. »Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 

(Suspension af G-dage ved hjemsendelser og arbejdsfordeling som følge 

af covid-19)« omfattende § 1, nr. 8, og § 4. 

C. »Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Yderligere 

forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af co-

vid-19)« omfattende §§ 3-5. 

Lovforslagene i vedtaget form kan findes på Folketingets hjemmeside og vil blive 

offentliggjort på Retsinfo.dk. efter deres stadfæstelse den 19. januar 2021. 

Lovene træder i kraft den 19. januar 2021. 

På dagpengeområdet gennemføres følgende ændringer (Forslag A og B): 

 Indførelse af perioder, der ses bort fra ved udbetaling af arbejdsløshedsdag-

penge 

Dagpengeforbruget for alle dagpengemodtagere suspenderes i perioden fra den 

1. januar 2021 til og med den 28. februar, jf. lovens § 55, stk. 7. Perioden med-

regnes ikke i den lediges dagpengeanciennitet. Det vil være en betingelse, at 

den ledige er medlem af a-kassen i perioden. 
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Personer, hvis dagpengeret blev opbrugt i perioden fra den 1. januar 2021 og til 

lovens ikrafttræden, og som i denne periode eventuelt har meldt sig ud af deres 

arbejdsløshedskasse, vil kunne genindmelde sig. Der vil med hjemmel i § 77, 

stk. 9, i loven blive fastsat regler i bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse 

om, at genindmeldelse vil kunne ske i hele den periode, hvor der ikke vil blive 

forbrugt af dagpengene, og at medlemmet skal efterbetale medlemsbidrag for 

perioden. Vedlagt i udkast som bilag 1. 

Medlemmer, hvis dagpengeret udløber i perioden fra og med den 1. november 

2021 til og med den 31. december 2021 som følge af suspension af dagpengepe-

rioden efter § 55, stk. 7, i loven fra og med den 1. januar 2021 til og med den 

28. februar 2021, vil (også) have ret til 2 måneders forlængelse efter lovens § 

55, stk. 8, dog højst til og med den 28. februar 2022. Suspensionen af dagpenge-

forbrug for januar og februar måned 2021 vil således ikke have betydning for 

retten til den forlængede dagpengeperiode på 2 måneder, jf. § 55, stk. 8, i loven. 

 Indførelse af perioder, der ses bort fra ved karens hver fjerde måned 

Opgørelsen af karensreglens 4-månedersperioden suspenderes i perioden fra og 

med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021 således, at perioden 

ikke indgår i opgørelsen af 4-månedersperioden. Det betyder, at dagpengemod-

tagere ikke vil få en karens som følge af manglende beskæftigelse i 4-måneders-

perioden i perioden fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 

2021. 

Løntimer, som bliver indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomst-

register, i perioden fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 

2021, vil blive medregnet ved opgørelsen efter § 56 a, stk. 2, i loven. 

 Indførelse af perioder, der ses bort fra ved udbetaling af supplerende dagpenge 

Lediges forbrug af supplerende dagpenge, herunder eventuelt en forlænget peri-

ode med supplerende dagpenge suspenderes i perioden fra og med den 1. januar 

2021 (uge 53) til og med den 28. februar 2021 (uge 8). Det betyder, at udbeta-

ling af supplerende dagpenge i perioden ikke vil blive medregnet i opgørelsen 

af forbruget af de supplerende dagpenge, herunder en eventuel forlænget peri-

ode med supplerende dagpenge. 

Medlemmer, hvis ret til supplerende dagpenge udløber i perioden fra og med 

den 1. november 2021 til og med den 31. december 2021 som følge af suspen-

sion af perioden med ret til supplerende dagpenge, vil (også) have ret til 2 må-

neders forlængelse, dog højst til og med den 28. februar 2022. Suspensionen af 

dagpengeforbrug for januar og februar måned 2021 vil således ikke have betyd-

ning for retten til den forlængede dagpengeperiode på 2 måneder 

Det er en del af aftalen af 16. december 2020 om tillæg til aftale om genåbning 

af generelle kompensationsordninger, at mindsteudbetalingsreglen ved udbeta-

ling af dagpenge på 14,8 timer pr. måned ved ordinær arbejdsfordeling og hjem-

sendelser skal suspenderes i peroden fra og med den 1. januar 2021 til og med 
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den 28. februar 2021. Denne del af aftalen vil blive udmøntet ved en ændring af 

bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge. Vedlagt i udkast som bilag 2. 

 Midlertidig suspension af arbejdsgivernes betaling af dagpengegodtgørelse for 

1. og 2. ledighedsdag i særlige tilfælde 

Arbejdsgivernes betaling af dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-

dage) for medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som bliver omfattet af en ar-

bejdsfordeling etableret efter overenskomst eller kollektiv aftale (den alminde-

lige arbejdsfordelingsordning) eller hjemsendelse, er suspenderet fra og med lo-

vens ikrafttræden til og med den 18. marts 2021. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til chefkonsulent Henrik Loop M: hen@star.dk T: 

7272 7508. 

Venlig hilsen 

Henrik Loop 

YPOC 

T +45 7221 7508 

E hen@star.dk 

mailto:hen@star.dk
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Bilag 1 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse 

§ 1 

I bekendtgørelse nr. 1180 af 26. september 2018, som ændret ved bekendtgørelse 

nr. 288 af 26. marts 2020, bekendtgørelse nr. 475 af 22. april 2020, bekendtgørelse 

nr. 997 af 26. juni 2020 og bekendtgørelse nr. 1644 af 19. november 2020, foreta-

ges følgende ændringer: 

1. Efter § 2 b indsættes:

»§ 2 c. En person, som er udmeldt af a-kassen med virkning fra og med den 1. ja-

nuar 2021 frem til og med den 19. januar 2021, fordi pågældendes dagpengeret i 

denne periode blev opbrugt, kan fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. 

februar 2021, genoptages som medlem med virkning fra udmeldelsestidspunktet. 

Der er en betingelse, at medlemmet betaler medlemsbidrag i overensstemmelse 

med reglerne i bekendtgørelse nr. 723 af 20. juni 2013. Betalingen skal ske for pe-

rioden fra og med udmeldelsestidspunktet til og med genoptagelsestidspunktet, jf. 

1. pkt.« 

§ 2 

Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende. 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

Maria Schack Vindum 

/ Kirsten Brix Pedersen 
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Bilag 2 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge 

§ 1 

I bekendtgørelse nr. 1588 af 18. december 2018 om udbetaling af dagpenge, som 

ændret ved bekendtgørelse nr. 1203 af 25. november 2019, bekendtgørelse nr. 1414 

af 16. december 2019, bekendtgørelse nr. 192 af 12. marts 2020, bekendtgørelse nr. 

476 af 22. april 2020, bekendtgørelse nr. 522 af 27. april 2020, bekendtgørelse nr. 

998 af 26. juni 2020, bekendtgørelse nr. 1346 af 11. september 2020, bekendtgø-

relse nr. 1826 af 7. december 2020 og bekendtgørelse nr. 1969 af 15. december 

2020, foretages følgende ændring: 

1. I § 4 indsættes som stk. 4: 

»Stk. 4. Uanset stk. 1 og 2, har et medlem fra og med denne bekendtgørelses of-

fentliggørelse i Lovtidende frem til og med den 18. marts 2021 ret til udbetaling af 

dagpenge, hvis ledigheden skyldes hjemsendelse eller arbejdsfordeling etableret ef-

ter overenskomst eller kollektiv aftale, jf. § 47, hvor arbejdsgiveren er fritaget for at 

betale godtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag efter § 84, stk. 12, i lov om arbejdsløs-

hedsforsikring m.v.«

§ 2 

Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende. 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

Maria Schack Vindum 

/ Kirsten Brix Pedersen 


