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Beskæftigelsesudvalget 

 
 

Til: Udvalgets medlemmer 

Dato: 9. februar 2023 

Forventede fremsættelser af lovforslag i den resterende del af 

folketingsåret 2022-23 

 

 

 

Kær udvalgsmedlemmer 

 

Hermed oversigt over fremsættelser af lovforslag i den resterende del af fol-

ketingsåret 2022-23, der forventes henvist til Beskæftigelsesudvalget.  

 

 

Ændring af lov om Arbejdsmarkedets fond For Udstationerede og ændring af 

barselsloven (Udmøntning af Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægel-

sens Hovedorganisations aftale om principper for justering af Arbejdsmarke-

dets Fond for Udstationerede m.v., samt ændring af en varslingsfrist i bar-

selsloven) (Mar I) 

 

Lovforslaget udmønter bl.a. en aftale mellem Fagbevægelsens Hovedorgani-

sation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) om at foretage justeringer af 

Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU), som er indgået i forbin-

delse med overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked i 2020 

(OK20). Formålet med denne del af lovforslaget er at give AFU en udvidet 

mulighed for at inddrive fagretlig bod i udlandet i sager, hvor der ikke er an-

meldt konkrete løntilgodehavender til fonden. Lovforslaget sikrer desuden en 

særlig tavshedspligt om lønmodtagerens identitet i forbindelse med fonden 

behandling af et løntilgodehavende m.v. Endvidere indføres en pligt for fon-

den til remonstration (genvurdering) af fondens afgørelser. Desuden ændres 

en varslingsfrist i barselsloven, som burde have været ændret ved lov nr. 343 

af 22. marts 2022.           

 

Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Forlængelse af retten til 

uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv, 

inden for en pulje til og med 2023) (Mar I)  
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Lovforslaget forlænger retten til uddannelse af ledige, der har arbejdet i 

minkerhvervet eller følgeerhverv, og giver ledige i målgruppen ret til uddan-

nelse i 2023 inden for den afsatte pulje. Lovforslaget er en opfølgning på 

punkt 7 i aftalen om erstatning m.v. til minkavlerne og følge-erhverv berørt af 

covid-19 mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Venstre, Ra-

dikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance fra januar 2021. 

 

Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og 

understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. og lov om arbejdsforsikring 

m.v. (Arbejdsløshedskasserne får ansvaret for kontaktforløbet i de første tre 

måneder, et forenklet kontaktforløb m.v. og permanentgørelse af forsøg om 

jobrettet indsats til unge) (Mar II)  

 

Lovforslaget har til formål at forenkle kontaktforløbet for forsikrede ledige og 

at give arbejdsløshedskasserne ansvaret for kontaktforløbet i de første tre 

måneders ledighed. Lovforslaget har endvidere til formål at permanentgøre 

lempelsen af uddannelsespålægget. Lovforslaget er en opfølgning på anden 

delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen mellem den daværende 

regering (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Dansk 

Folkeparti og arbejdsfællesskabet af løsgængere fra juni 2022.  

 

Ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet 

almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om individuel boligstøtte 

(Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejds-

indtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af reglerne 

med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.) (Mar II) 

 

Lovforslaget har til formål at gøre det mere attraktivt for seniorer at bidrage 

aktivt på arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen. Lovforslaget indebærer 

derudover justeringer i beregning af pension med henblik på at gøre bereg-

ningerne mere rimelige. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om en ny 

reformpakke for dansk økonomi mellem den daværende regering (Socialde-

mokratiet), Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Kristendemokraterne og 

Radikale Venstre fra januar 2022.  

 

Lov om inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier (Mar II)   

 

Lovforslaget har til formål at yde inflationshjælp til de mest økonomisk udsat-

te børnefamilier. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”An-

svar for Danmark” fra december 2022.  

 

Lov om ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrechecken (Mar II) 

 

Lovforslaget har til formål at yde inflationshjælp til de økonomisk mest udsat-

te folkepensionister i form af en udbetaling på 5.000 kr. skattefrit til folkepen-

sionister, der modtager ældrecheck. Lovforslaget er en opfølgning på rege-

ringsgrundlaget ”Ansvar for Danmark” fra december 2022.  
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Lov om ansættelsesbeviser og visse ansættelsesvilkår (Mar II) 

 

Lovforslaget har til formål at forbedre lønmodtageres arbejdsvilkår ved at 

fremme en mere gennemsigtig og forudsigelig ansættelse. Lovforslaget gen-

nemfører direktiv 2019/1152 om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår 

for arbejdstagere i Den Europæiske Union (arbejdsvilkårsdirektivet), som 

stiller krav om at fastsætte minimumsrettigheder for alle arbejdstagere i Uni-

onen. 

 

Ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af kontanthjælpsmodtageres 

mulighed for kortvarige ophold i andre EU/EØS lande) (Mar II)  

 

Lovforslaget har til formål at ændre kontanthjælpsmodtageres mulighed for 

kortvarige ophold i EU/EØS lande.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

Signe Draabe Bruunsgaard, 

udvalgsassistent 
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