
Lovændringer på social- og beskæftigelsesområdet ved årsskiftet 2012/2013 

Ministerium Lov nr. LF Titel Træder i kraft Tovholder

BM 1346 L 44 Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 
Midlertidig ændring af kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge og 
kontanthjælp 

1/1 2013 Birgitte 
Frederik

BM 1380 L 53 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, 
lov om social pension og forskellige andre love 
Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, 
fleksløntilskud m.v.) 
(Indeholder også ændring af Servicelovens bestemmelser om merudgifter til voksne jf. § 100) 

1/1 2013 Karina
Lars
Frederik
Irene

BM 1374 L 74 Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret 1/1 2013 Birgitte

BM 1377 L 75 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
Midlertidig forhøjelse af jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere, individuel aftale om en 
mentorstøtte og midlertidig sænkelse af driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter 

1/1 2013 Birgitte 
Frederik

BM 1379 L 78 Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 
Ret til seniorjob til medlemmer der er født 1. juli 1955 til og med 31. december 1957 

1/1 2013 Birgitte

MBU 1347 L 79 Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, lov om erhvervsuddannelser 
og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Finansieringsomlægning af skolepraktikydelse, omlægning af arbejdsgiverbidrag, ophævelse af 
præmie, løntilskud og bonus samt nye midlertidige tilskudsordninger (herunder EGU)

1/1 2013 Karina

Ministerium/ 
Styrelse 

Bek. Titel Træder i kraft Tovholder

AMS 1295 Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet 1/1 2012 Birgitte

AMS 1317 Bekendtgørelse om kommunernes finansiering af arbejdsløshedsdagpenge, 
uddannelsesydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige

1/1 2013 Birgitte



AMS 1418 Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om 
ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende eller førtidspension 

1/1 2013 Lars
Frederik

Soc- og 
integr. Min 

1443 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om social pension, bek. nr. 1438 af 13/12-06
 

1/1 2013 Frederik
Lars

SFR 1414 Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af fleksløntilskud 1/1 2013 Irene

AMS 1419 Bekendtgørelse om uddannelsesordning for ledige som har opbrugt deres dagpengeret 1/1 2013 Birgitte

AMS 1415 Bekendtgørelse om opgørelse af 12 sammenhængende måneder med kontanthjælp eller 
ressourceforløbsydelse i forbindelse med ferie 

1/1 2013 Frederik

SFR 1422 Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne 1/1 2013 Frederik

SFR 1423 Bekendtgørelse om fleksjob 1/1 2013 Frederik
Lars
Karina
Irene

SFR 1424 Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med 
ledighedsydelse 

1/1 2013 Frederik

SFR 1425 Bekendtgørelse om beregning af og fradrag af flekslønstilskud 1/1 2013 Irene

AMS 1427 Bekendtgørelse om regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private 
arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende 

1/1 2013 Lars

Soc- og 
integr. min

1433 Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område 1/1 2013 Birgitte

AMS 1128 Bekendtgørelse om andre aktører 4/12 2012 Birgitte
Frederik


