
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. juni 2021

Forslag
til

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

(Dagpengeret til selvstændige erhvervsdrivende uden forudgående medlemskab af en arbejdsløshedskasse, midlertidigt ophør
af selvstændig virksomhed, forlængelse af den midlertidige periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i
øget risiko ved smitte med covid-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte
med covid-19, og indførelse af periode, der kan ses bort fra ved vurdering af beskæftigelseskravet for ret til syge- og

barselsdagpenge for selvstændige)

§ 1

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbe‐
kendtgørelse nr. 215 af 12. februar 2021, som ændret senest
ved § 2 i lov nr. 1238 af 11. juni 2021, foretages følgende
ændringer:

1. I § 53 indsættes som stk. 26:
»Stk. 26. Uanset stk. 1 kan en person opnå ret til dagpen‐

ge, hvis personen modtager eller har modtaget kompensa‐
tion via en af Erhvervsministeriets kompensationsordninger
for selvstændige og freelancere m.v. eller Kulturministeriets
midlertidige kunststøtteordning for kunstnere med kombina‐
tionsindkomster inden for de sidste 3 måneder før disse
ordningers udløb. Personen skal anmode om optagelse i en
anerkendt arbejdsløshedskasse, jf. § 41, senest den 31. juli
2021 og skal betale et bidrag til arbejdsløshedsforsikringen
svarende til 1 års medlemskab, jf. § 77, stk. 2. Stk. 20, 2.-5.
pkt., og stk. 21 og 23 finder tilsvarende anvendelse. Uanset
stk. 15 og 2. pkt. kan medlemmet vælge, at overskud af
selvstændig virksomhed for indkomstårene 2019 og 2020
kan indgå i opgørelsen efter stk. 2 eller 8 og i opgørelsen ef‐
ter § 49, jf. § 48, i forhold til opgørelsen af ret til dagpenge
og beregning af dagpengesatsen efter nærværende stykke. 4.
pkt. finder tilsvarende anvendelse for indberettede løntimer
og indberettet indkomst i samme periode. Det er en betingel‐
se, at medlemmet ikke samtidig modtager kompensation for
tabt omsætning eller indkomst under en kompensationsord‐
ning for selvstændige m.v., som er relateret til covid-19, via
en af Erhvervs- eller Kulturministeriets kompensationsord‐
ninger.«

2. I § 57 indsættes som stk. 8 og 9:
»Stk. 8. Uanset stk. 3 kan følgende medlemmer, som

driver selvstændig virksomhed efter § 57 a, stk. 1 og 5,
frem til og med den 30. september 2021 ophøre midlertidigt
med drift af selvstændig virksomhed og modtage dagpenge i
denne periode:
1) Medlemmer, som har optjent ret til dagpenge efter §

53, stk. 2 eller 8, og som modtager eller har modtaget
kompensation via en af Erhvervsministeriets kompen‐
sationsordninger for selvstændige og freelancere m.v.
eller Kulturministeriets midlertidige kunststøtteordning
for kunstnere med kombinationsindkomster inden for
de sidste 3 måneder før disse ordningers udløb.

2) Medlemmer, som er omfattet af § 53, stk. 26.
Stk. 9. For medlemmer omfattet af stk. 8 er det en betin‐

gelse, at medlemmet ikke samtidig modtager kompensation
for tabt omsætning eller indkomst under en kompensations‐
ordning for selvstændige m.v., som er relateret til covid-19,
via en af Erhvervs- eller Kulturministeriets kompensations‐
ordninger. Uanset § 63, stk. 2, kan medlemmet modtage
dagpenge fra tidspunktet for det midlertidige ophør. Stk. 7
finder tilsvarende anvendelse.«

§ 2

I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 223 af
12. februar 2021, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 527 af
27. marts 2021 og senest ved § 4 i lov nr. 1190 af 8. juni
2021, foretages følgende ændringer:

1. I § 42, stk. 2, indsættes som 4. pkt.:
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»For en selvstændig erhvervsdrivende, der i løbet af pe‐
rioden fra og med den 1. juli 2021 til og med den 30.
september 2021 har modtaget arbejdsløshedsdagpenge efter
§ 57, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kan der
også ved vurderingen helt eller delvis ses bort fra perioden
fra og med den 1. maj 2021 til og med den 30. september
2021.«

2. I § 58 b, stk. 1, 1. pkt., og § 58 c, stk. 1, 1. pkt., to steder i
§ 58 d, stk. 2, § 58 f, stk. 1, 1. pkt., og § 58 f, stk. 1, 2. pkt.,
og i § 58 f, stk. 3, 1. pkt., ændres »den 30. juni 2021« til:
»den 31. august 2021«.

§ 3

I barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 235 af 12. februar
2021, som ændret ved § 3 i lov nr. 527 af 27. marts 2021,
foretages følgende ændring:

1. I § 28, stk. 2, indsættes som 4. pkt.:
»For en selvstændig erhvervsdrivende, der i løbet af pe‐

rioden fra og med den 1. juli 2021 til og med den 30.
september 2021 har modtaget arbejdsløshedsdagpenge efter
§ 57, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kan der
også ved vurderingen helt eller delvis ses bort fra perioden
fra og med den 1. maj 2021 til og med den 30. september
2021.«

§ 4

Loven træder i kraft den 1. juli 2021.

Folketinget, den 24. juni 2021

Henrik Dam Kristensen

/ Annette Lind
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