
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. juni 2020

Forslag
til

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om
sygedagpenge

(Yderligere forlængelse af perioder, der ses bort fra ved forbrug af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig ret til dagpenge til
selvstændige og yderligere midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge)

§ 1

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf.
lovbekendtgørelse nr. 199 af 11. marts 2020, som ændret
ved § 1 i lov nr. 701 af 8. juni 2018, § 7 i lov nr. 1430 af 5.
december 2018, § 1 i lov nr. 274 af 26. marts 2020 og § 2 i
lov nr. 473 af 22. april 2020, foretages følgende ændringer:

1. I § 53 indsættes som stk. 20-23:
»Stk. 20. Uanset stk. 1 kan en person, som har drevet

selvstændig virksomhed efter § 57 a, stk. 1 og 5, opnå ret til
dagpenge, hvis personen i perioden fra og med den 9. juli
2020 til og med den 8. august 2020 anmoder om optagelse i
en anerkendt arbejdsløshedskasse, jf. § 41, og betaler et
medlemsbidrag svarende til 1 års medlemskab, jf. § 77, stk.
2. Betalingen af medlemsbidraget sidestilles med 1 års med-
lemskab fra optagelsestidspunktet. Det er en betingelse, at
medlemmet derudover bevarer sit medlemskab i mindst 1 år
efter optagelsestidspunktet. Hvis medlemskabet afbrydes in-
den 1 år efter optagelsestidspunktet, jf. 3. pkt., skal medlem-
met betale et beløb til arbejdsløshedskassen svarende til for-
skellen mellem 1 års medlemskab, jf. § 77, stk. 2, og allere-
de indbetalte medlemsbidrag efter optagelsen. Beløbet kan
uden yderligere inddrives af restanceinddrivelsesmyndighe-
den.

Stk. 21. For et medlem af en arbejdsløshedskasse, som
driver selvstændig virksomhed, og som endnu ikke har op-
nået 1 års medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse,
jf. stk. 1, finder stk. 20 tilsvarende anvendelse, dog således
at den hidtidige betaling af medlemsbidrag indgår i opgørel-
sen af medlemskabsperioden efter stk. 20, 1. og 2. pkt.

Stk. 22. Uanset stk. 15 skal den del af det seneste over-
skud af selvstændig virksomhed erhvervet uden for en med-
lemsperiode medregnes ved opgørelse af indkomstkravet i
stk. 2 og beskæftigelseskravet i stk. 8 for medlemmer omfat-

tet af stk. 20 og 21. Det er en betingelse, at virksomhedens
skattemæssige overskud for denne periode fremgår af en
årsopgørelse, som anses for afsluttet i en medlemsperiode.

Stk. 23. For et medlem af en arbejdsløshedskasse, som
driver selvstændig virksomhed, og som opfylder kravet om
1 års medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse, jf.
stk. 1, finder stk. 22 tilsvarende anvendelse. Bestemmelser-
ne i stk. 20, 3.-5. pkt., finder tilsvarende anvendelse, dog så-
ledes at den hidtidige betaling af medlemsbidrag ud over 1-
årskravet i stk. 1 indgår i opgørelsen af medlemskabsperio-
den efter stk. 20, 3. pkt.«

2. To steder i § 55, stk. 7, tre steder i § 56 a, stk. 9, og i § 60,
stk. 9, § 73, stk. 10, og § 84, stk. 11, ændres »30. juni 2020«
til: » 31. august 2020«.

3. I § 57 indsættes som stk. 6 og 7:
»Stk. 6. Uanset stk. 3 kan medlemmer, der driver selv-

stændig virksomhed efter § 57 a, stk. 1 og 5, og som har op-
tjent ret til dagpenge og er omfattet af myndighedernes for-
bud om drift af selvstændig virksomhed som følge af co-
vid-19, modtage dagpenge i forbindelse med et midlertidigt
ophør med drift af selvstændig virksomhed i perioden fra og
med den 9. juli 2020 til og med den 8. september 2020. Det
er en betingelse for modtagelse af dagpenge efter 1. pkt., at
det midlertidige ophør skyldes påbud mod at holde åbent
som følge af covid-19, og at virksomhedens væsentligste
indtægtsgrundlag er bortfaldet. Medlemmet skal oplyse på
tro og love, at betingelserne i 2. pkt. er opfyldt, og at med-
lemmet i perioden ikke modtager støtte efter Erhvervsmini-
steriets kompensationsordning for selvstændige, andre of-
fentlige ordninger, der ikke er iværksat som følge af co-
vid-19, eller private ordninger. Uanset § 63, stk. 2, kan med-
lemmet modtage dagpenge fra tidspunktet for det midlertidi-
ge ophør.
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Stk. 7. Den selvstændige erhvervsdrivende kan kun ophø-
re midlertidigt én gang inden for den angivne periode, jf.
stk. 6. Ved genopstart af virksomheden bortfalder retten til
dagpenge, medmindre medlemmet ophører efter § 57 b.
Medlemmet må ikke arbejde i virksomheden ud over at fo-
retage almindeligt tilsyn med virksomheden, mindre repara-
tioner, oprydning, forberedelser til genåbning foranlediget af
anbefalinger fra sundhedsmyndighederne og administrativt
arbejde i forbindelse med udbetaling af løn og indbetaling
og udbetaling af tilgodehavende og forfaldne regninger.
Medgåede timer herved medfører fradrag i dagpengene efter
reglerne i denne paragraf og regler udstedt i medfør heraf.«

§ 2

I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af
2. februar 2020, som ændret bl.a. ved lov nr. 275 af 26.
marts 2020 og § 3 i lov nr. 473 af 22. april 2020 og senest
ved lov nr. 657 af 20. maj 2020, foretages følgende
ændringer:

1. I § 26, stk. 1, 1. pkt., § 26 a, stk. 1, 1. pkt., og § 26 b, stk.
1, 1. pkt., ændres »30. juni« til: »30. september«.

2. § 26, stk. 3, ophæves, og i stedet indsættes:
»Stk. 3. For sygemeldte, som når til udløbet af forlængel-

sesperioden efter stk. 1 eller 2 i perioden fra og med den 30.
juni 2020 til og med den 30. september 2020, træffer kom-
munen afgørelse om yderligere at forlænge sygedagpenge-
perioden i 3 måneder. Det gælder, uanset om kommunen har
truffet afgørelse om, at personen ikke kan få forlænget syge-
dagpengeperioden efter § 27, stk. 1. Forlængelsen regnes fra
den dato, hvor udbetaling af sygedagpengene skulle ophøre
efter stk. 1 eller 2.

Stk. 4. For sygemeldte, som når til udløbet af forlængel-
sesperioden efter stk. 1 efter den 30. september 2020, eller
som når til udløbet af forlængelsesperioden efter stk. 3, træf-
fer kommunen inden udløbet af forlængelsesperioden afgø-
relse om, hvorvidt personen fortsat har ret til udbetaling af
sygedagpenge efter reglerne i § 24, stk. 1, og § 27, stk. 1,
eller personen har ret til at få et jobafklaringsforløb med res-
sourceforløbsydelse efter § 24, stk. 2.«

3. § 26 a, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:
»Stk. 2. For sygemeldte, som når til udløbet af forlængel-

sesperioden efter stk. 1 inden den 30. juni 2020, træffer
kommunen afgørelse om yderligere at forlænge perioden til
og med den 30. juni 2020.

Stk. 3. For sygemeldte, som når til udløbet af forlængel-
sesperioden efter stk. 1 eller 2 i perioden fra og med den 30.
juni 2020 til og med den 30. september 2020, træffer kom-
munen afgørelse om yderligere at forlænge sygedagpenge-
perioden i 3 måneder. Det gælder, uanset om kommunen har

truffet afgørelse om, at personen ikke kan få forlænget syge-
dagpengeperioden efter § 27, stk. 1. Forlængelsen regnes fra
den dato, hvor udbetaling af sygedagpengene skulle ophøre
efter stk. 1 eller 2.

Stk. 4. For sygemeldte, som når til udløbet af forlængel-
sesperioden efter stk. 1 efter den 30. september 2020, eller
som når til udløbet af forlængelsesperioden efter stk. 3, træf-
fer kommunen inden udløbet af forlængelsesperioden afgø-
relse om, hvorvidt sygedagpengeperioden kan forlænges ef-
ter en af bestemmelserne i § 27, stk. 1, eller personen har ret
til at få et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse
efter § 27, stk. 3.«

4. § 26 b, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:
»Stk. 2. For sygemeldte, som når til udløbet af forlængel-

sesperioden efter stk. 1 inden den 30. juni 2020, træffer
kommunen afgørelse om yderligere at forlænge perioden til
og med den 30. juni 2020.

Stk. 3. For sygemeldte, som når til udløbet af forlængel-
sesperioden efter stk. 1 eller 2 i perioden fra og med den 30.
juni 2020 til og med den 30. september 2020, træffer kom-
munen afgørelse om yderligere at forlænge sygedagpenge-
perioden i 3 måneder. Det gælder, uanset om kommunen har
truffet afgørelse om, at personen ikke kan få forlænget syge-
dagpengeperioden efter § 24 a, stk. 6, eller § 24 b, stk. 1.
Forlængelsen regnes fra den dato, hvor udbetaling af syge-
dagpengene skulle ophøre efter stk. 1 eller 2.

Stk. 4. For sygemeldte, som når til udløbet af forlængel-
sesperioden efter stk. 1 efter den 30. september 2020, eller
som når til udløbet af forlængelsesperioden efter stk. 3, træf-
fer kommunen inden udløbet af forlængelsesperioden afgø-
relse om, hvorvidt sygedagpengeperioden kan forlænges ef-
ter § 24 a, stk. 6, eller § 24 b, stk. 1, eller personen har ret til
at få et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse efter
§ 24 c.«

§ 3

I lov nr. 473 af 22. april 2020 om ændring af lov om aktiv
socialpolitik, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov
om sygedagpenge (Forlængelse af 12-månedersperioden i
225-timersreglen som følge af covid-19, forlængelse af
perioder, der ses bort fra ved forbrug af
arbejdsløshedsdagpenge m.v., og udvidelse af perioden,
hvor der sker en midlertidig forlængelse af
sygedagpengeperioden) foretages følgende ændring:

1. § 6, stk. 4 og 5, ophæves.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i
Lovtidende.
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Stk. 2. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter dets vedta-
gelse.

Folketinget, den 25. juni 2020

HENRIK DAM KRISTENSEN

/ Erling Bonnesen
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