
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 6. december 2018

Forslag
til

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
(Dagpenge efter udløb af retten til supplerende dagpenge i et månedsbaseret dagpengesystem, periodisering af indkomst til

opfyldelse af indkomstkravet, undtagelse fra opfølgning på visse sager efter samkøring af oplysning om løntimer m.m.)

§ 1

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf.
lovbekendtgørelse nr. 1213 af 11. oktober 2018, som ændret
ved § 29 i lov nr. 1555 af 19. december 2017, § 1 i lov nr.
701 af 8. juni 2018 og § 29 i lov nr. 745 af 8. juni 2018,
foretages følgende ændringer:

1. I § 46, stk. 7, indsættes efter »efterregulering af dagpen-
ge«: »og undtagelse fra opfølgning herpå under særlige om-
stændigheder«.

2. § 52 a, stk. 2, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:
»Det gælder dog ikke et fuldtidsforsikret medlem, der

som lønmodtager inden for 3 år har fået indberettet mindst
3.848 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister, eller
et deltidsforsikret medlem, der som lønmodtager inden for 3
år har fået indberettet mindst 2.565 løntimer i henhold til lov
om et indkomstregister. Ved opgørelsen af løntimekravet i
2. pkt. medregnes timer som følge af omregning, jf. § 53,
stk. 12, af det skattemæssige overskud før renter og andre fi-
nansielle poster af selvstændig virksomhed og A-indkomst
udbetalt til ejeren af et selskab, hvor ejeren har afgørende
indflydelse, jf. § 57 a.«

3. I § 53, stk. 19, indsættes efter 3. pkt. som nyt punktum:
»Der kan endvidere fastsættes regler om ændring af peri-

odisering af indkomst indberettet til indkomstregisteret til en
anden måned end indberetningsmåneden.«

4. I § 60 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Er retten til supplerende dagpenge udløbet, kan

der uanset stk. 1 udbetales supplerende dagpenge efter § 59,
stk. 1, for 1 måned, hvor et medlem arbejder på nedsat tid.
Dog medfører 1 uge, hvor et medlem har arbejdet, fradrag
med mindst 37 timer i udbetalingen af dagpenge for måne-
den.«

Stk. 2-7 bliver herefter stk. 3-8.

5. I § 60, stk. 2, nr. 1, 3. pkt., der bliver stk. 3, nr. 1, 3. pkt.,
ændres »stk. 6« til: »stk. 7«.

6. I § 60, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »supplerende dag-
penge efter stk. 2« til: »supplerende dagpenge efter stk. 3«,
»stk. 2, nr. 1« til: »stk. 3, nr. 1«, og »stk. 2, nr. 2« til: »stk.
3, nr. 2«.

7. I § 60, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 2« til: »stk.
3«, »stk. 2, 1. pkt.« til: »stk. 3, 1. pkt.«, og »stk. 2, jf. stk. 3«
til: »stk. 3, jf. stk. 4«.

8. I § 60, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »dagpenge efter
stk. 1 og 2« til: »dagpenge, efter stk. 1 og 3«.

9. I § 60, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres »stk. 1-6« til: »stk.
1-7«.

10. I § 63, stk. 3, 3. pkt., ændres »§ 60, stk. 6, nr. 1 eller 2«
til: »§ 60, stk. 7, nr. 1 eller 2«.

11. I § 73 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
»Stk. 3. Er retten til supplerende dagpenge udløbet, kan

der uanset stk. 2 udbetales supplerende dagpenge efter stk. 1
for en måned, hvor et medlem arbejder på nedsat tid. Dog
medfører en uge, hvor et medlem har arbejdet, fradrag med
mindst 30 timer i udbetalingen af dagpenge for måneden.«

Stk. 3-8 bliver herefter stk. 4-9.

12. I § 73, stk. 3, nr. 1, 4. pkt., der bliver stk. 4, nr. 1, 4. pkt.,
ændres »stk. 5« til: »stk. 8«.

13. I § 73, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »supplerende dag-
penge efter stk. 3« til: »supplerende dagpenge efter stk. 4«,
»stk. 3, nr. 1« til: »stk. 4, nr. 1«, og »stk. 3, nr. 2« til: »stk.
4, nr. 2«.
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14. I § 73, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 2« til: »stk.
4«, »stk. 3, 1. pkt.« til: »stk. 4, 1. pkt.«, og »stk. 3, jf. stk. 4«
til: »stk. 4, jf. stk. 5«.

15. I § 73, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »dagpenge efter
stk. 2 og 3« til: »dagpenge, efter stk. 2 og 4«.

16. I § 73, stk. 8, 1. pkt., der bliver stk. 9, 1. pkt., ændres
»stk. 1-7« til: »stk. 1-8«.

17. § 74 n, stk. 1, 2. og 3. pkt., ophæves, og i stedet indsæt-
tes:

»§ 46, stk. 1 og 5 og stk. 6, 1. pkt., finder tilsvarende an-
vendelse på udbetaling af efterløn.«

18. I § 74 n indsættes som stk. 19:

»Stk. 19. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter for-
handling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om an-
vendelsen af stk. 1, herunder om acontoudbetaling, efterløn-
nens disposition ved udgangen af måneden, tidspunktet m.v.
for kvartalsvis efterregulering af efterløn og undtagelse fra
opfølgning under særlige omstændigheder.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovti-
dende.

§ 3

§ 1, nr. 2-16, har virkning fra den 1. oktober 2018.

Folketinget, den 6. december 2018

LEIF MIKKELSEN

/ Benny Engelbrecht
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