Nyheder
Bekendtgørelse

Arkiveret

26-01-2015

Bek. 1427 af 13-12-2013 om veterinær kontrol (Historisk)
LF Lovforslag
Gældende
26-01-2015
LF 84 2014/2015 Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer
(Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)
Bekendtgørelse

Gældende

Bek. 31 af 20-01-2015 om veterinær kontrol
LF Lovforslag
Gældende

26-01-2015
26-01-2015

LF 83 2014/2015 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Undtagelse af frivilligt arbejde fra krav
om arbejdspladsvurdering og arbejdsmiljøorganisation, forebyggelse af arbejdsrelateret vold, trusler og
anden krænkende adfærd uden for arbejdstid, Arbejdstilsynets adgang til at indhente oplysninger fra
eksterne registre m.v.)
Afgørelse
Gældende
26-01-2015
Inspektion hos borgerservice i Fredericia Kommune (DTS 02-01-2015)
Afgørelse
Gældende
26-01-2015
Inspektion hos borgerservice i Kalundborg Kommune (DTS 02-01-2015)
LF Lovforslag
Gældende
26-01-2015
LF 106 2014/2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse af
fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samlevers indtægter m.v.)
LF Lovforslag

Gældende

26-01-2015

LF 114 2014/2015 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Gennemførelse af solvens IIog omnibus II-direktivet)
Ikrafttrædelsesbekendtgørelse På vej
26-01-2015
Bek. 25 af 20-01-2015 om ikrafttræden af §1, nr. 7, i lov om ændring af retsplejeloven, straffeloven og lov
om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (Revision af reglerne om forkyndelse m.v.)
Bekendtgørelse
Gældende
26-01-2015
Bek. 31 af 20-01-2015 om veterinær kontrol
Bekendtgørelse
På vej

26-01-2015

Bek. 32 af 21-01-2015 om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom
Ændringsbekendtgørelse På vej

22-01-2015

Bek. 23 af 16-01-2015 om ændring af bekendtgørelse om anvendelse og opstilling af elevatorer mv.
Bekendtgørelse
Gældende
20-01-2015
Vis alle hits i dokumentet
Bek. 1000 af 26-10-2009 om anvendelse af test i folkeskolen mv.
Stk. 2
Oprettet

1

Bekendtgørelse

Arkiveret

20-01-2015

Bek. 1295 af 08-12-2014 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. (Historisk)
Afgørelse

Gældende

20-01-2015

Afgørelse i sag om Miljøstyrelsens delvise afslag på aktindsigt i en risikovirksomheds sikkerhedsrapport ( 1912-2014)
Bekendtgørelse
Gældende
20-01-2015
Bek. 15 af 13-01-2015 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
Bekendtgørelse

Gældende

20-01-2015

Bek. 20 af 16-01-2015 om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen m.v.
Anden skrivelse
Gældende
20-01-2015
Nye fælles mål og vidensportal 19-01-2015
Afgørelse

Gældende

19-01-2015

Afgørelse i sag om klage over sagsbehandlingstid i en aktindsigtssag i Læsø Kommune ( 19-12-2014)
Bekendtgørelse
Gældende
19-01-2015
Vis alle hits i dokumentet
Bek. 65 af 22-01-2014 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
Stk. 1
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

19-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 65 af 22-01-2014 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Historisk)
§ 19
Slettet
Ændringsbekendtgørelse Gældende

19-01-2015

Bek. 14 af 12-01-2015 om ændring af bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
(Regulering af timetakst)
Bekendtgørelse
Gældende
16-01-2015
Bek. 15 af 13-01-2015 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
Bekendtgørelse

Gældende

16-01-2015

Bek. 17 af 14-01-2015 om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af
Trafikstyrelsens forskrifter
Skrivelse
Gældende
16-01-2015
Skr. 34 af 14-01-2015. Orientering om 34. omgang rettelsessider vedr. "Budget- og regnskabssystem for
kommuner"
LF Lovforslag
Gældende
16-01-2015
LF 111 2014/2015 Forslag til Lov om kontantydelse
Bekendtgørelse
Gældende
16-01-2015
Bek. 17 af 14-01-2015 om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af
Trafikstyrelsens forskrifter

2

Skrivelse

Gældende

16-01-2015

Skr. 34 af 14-01-2015. Orientering om 34. omgang rettelsessider vedr. "Budget- og regnskabssystem for
kommuner"
Bekendtgørelse
Arkiveret
15-01-2015
Bek. 683 af 20-06-2007 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (Historisk)
Cirkulære
Arkiveret
15-01-2015
Cirk. 9805 af 16-12-2013 om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2014 til regionernes sygehusvæsen m.v.
(Historisk)
Cirkulære
Gældende
15-01-2015
Cirk. 9000 af 17-12-2014 om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2015 til regionernes sygehusvæsen m.v.
(Til alle regionsråd)
LF Lovforslag

Gældende

15-01-2015

LF 106 2014/2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse af
fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samlevers indtægter m.v.)
Bekendtgørelse
Gældende
15-01-2015
Bek. 9 af 12-01-2015 om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven
Bekendtgørelse
På vej
15-01-2015
Bek. 12 af 13-01-2015 om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005
Ændringsbekendtgørelse Gældende
15-01-2015
Bek. 14 af 12-01-2015 om ændring af bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
(Regulering af timetakst)
Bekendtgørelse

Gældende

14-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 107 af 29-01-2014 om krydsoverensstemmelse
Stk. 2
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

14-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 223 af 11-03-2014 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
Stk. 3
Oprettet
Bekendtgørelse

Arkiveret

14-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 106 af 29-01-2014 om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) (Historisk)
§1
Oprettet
Bekendtgørelse

Gældende

14-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 881 af 04-07-2014 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister
(Kriminalregisteret)
Stk. 1
Oprettet
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Bekendtgørelse

Gældende

14-01-2015

Bek. 8 af 12-01-2015 om Arbejdsmiljøforskningsfonden
Bekendtgørelse

Gældende

14-01-2015

Bek. 9 af 12-01-2015 om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven
Bekendtgørelse
Arkiveret
14-01-2015
Bek. 1677 af 03-12-2013 om Arbejdsmiljøforskningsfonden (Historisk)
Bekendtgørelse

Gældende

14-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 106 af 29-01-2014 om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM)
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

14-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 107 af 29-01-2014 om krydsoverensstemmelse
Stk. 2
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

14-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 223 af 11-03-2014 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
Stk. 3
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

14-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 557 af 26-05-2014 om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen
Stk. 1
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

14-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 106 af 29-01-2014 om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) (Historisk)
§8
Slettet
Bekendtgørelse

Gældende

14-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 881 af 04-07-2014 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister
(Kriminalregisteret)
Stk. 2
Oprettet
Bekendtgørelse

Gældende

14-01-2015

Bek. 8 af 12-01-2015 om Arbejdsmiljøforskningsfonden
Bekendtgørelse

Gældende

13-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 665 af 20-06-2006 om sygedagpenge
Stk. 1
Bekendtgørelse

Gældende

14-01-2015

Bek. 8 af 12-01-2015 om Arbejdsmiljøforskningsfonden
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Bekendtgørelse

Gældende

13-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

13-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 665 af 20-06-2006 om sygedagpenge
Stk. 1
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

Bek. 53 af 25-01-2012 om en a-kasses pligt til at vejlede mv.
Stk. 5
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

13-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

13-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 61 af 25-01-2012 om rådighed
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

Bek. 633 af 20-06-2012 om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode
Stk. 1
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

13-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 1417 af 23-12-2012 om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere
Stk. 5
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

13-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 1487 af 16-12-2013 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne
(bacheloradgangsbekendtgørelsen)
Stk. 1
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

13-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 1576 af 17-12-2013 om fleksibel efterløn
Stk. 6
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

13-01-2015

Bek. 1487 af 16-12-2013 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne
(bacheloradgangsbekendtgørelsen) (Historisk)
Oprettet
Bekendtgørelse

Gældende

13-01-2015

Bek. 6 af 08-01-2015 om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv.
Bekendtgørelse
Arkiveret
13-01-2015
Bek. 633 af 20-06-2012 om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode (Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
13-01-2015
Vis alle hits i dokumentet
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Bek. 665 af 20-06-2006 om sygedagpenge
Stk. 1
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

13-01-2015

Bek. 53 af 25-01-2012 om en a-kasses pligt til at vejlede mv.
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

13-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 61 af 25-01-2012 om rådighed
Kapitel 3 - Rådighedsforpligtelsen i særlige situationer, Jobrettet uddannelse
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

13-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 1417 af 23-12-2012 om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere
Oprettet
Bekendtgørelse

Gældende

13-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 177 af 25-02-2013 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport
Stk. 1
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

13-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 1487 af 16-12-2013 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne
(bacheloradgangsbekendtgørelsen)
Stk. 2
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

13-01-2015

Bek. 1506 af 16-12-2014 om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv. (Historisk)
Bekendtgørelse

Gældende

13-01-2015

Bek. 6 af 08-01-2015 om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv.
Vejledning
På vej
13-01-2015
Vejl. 10404 af 12-12-2015 om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v.
Lov
Gældende
12-01-2015
Vis alle hits i dokumentet
Lov om værdipapirhandel m.v.
Stk. 1
Ændret
Lov

Gældende

12-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Lov om finansiel virksomhed
Stk. 5
Ændret
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FortolkningsAssistent Gældende

12-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

12-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

12-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

12-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

12-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

12-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

FA Håndbog i Personalejura
Litteraturliste
Ændret
Lov

Gældende

Lov om værdipapirhandel m.v.
Stk. 1
Ændret
Lov

Gældende

Lov om finansiel virksomhed
Stk. 1
Ændret
Lov

Gældende

Lov om værdipapirhandel m.v.
Stk. 2
Ændret
Lov

Gældende

Lov om finansiel virksomhed
Stk. 1
Ændret
FortolkningsAssistent Gældende
FA Håndbog i Personalejura
Oversigt over love m.v.
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

12-01-2015

Bek. 1 af 02-01-2013 om betaling i 2013 af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der
er begæret af Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen (Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
12-01-2015
Bek. 1 af 06-01-2015 om betaling i 2015 af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der
er begæret af Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen
FortolkningsAssistent Gældende
09-01-2015
Vis alle hits i dokumentet
FA Håndbog i Personalejura
Notatpligt
Ændret
Lov

Gældende

09-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.
Stk. 3

7

Oprettet
FortolkningsAssistent Gældende

09-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

09-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

FA Håndbog i Personalejura
Frigørelsesattester
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

Bek. 674 af 30-06-2009 om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)
Stk. 8
Ændret
Vejledning

Gældende

09-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Vejl. 56 af 30-06-2009 til bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)
Til § 1 - Betalingen for G-dage, Til § 1, stk. 7
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

09-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 792 af 25-06-2014 om Statens Uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen)
Stk. 1
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

09-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 1114 af 10-10-2014 om satser pr. 1. januar 2015 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring
mod følger af arbejdsskade
Stk. 3
Ændret
Lov

Gældende

09-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.
Stk. 3
Ændret
FortolkningsAssistent Gældende

09-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

09-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

FA Håndbog i Personalejura
Ferie
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

Bek. 674 af 30-06-2009 om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)
Stk. 6
Oprettet
Vejledning

Gældende

09-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Vejl. 56 af 30-06-2009 til bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)
Til § 1 - Betalingen for G-dage, Til § 1, stk. 6

8

Oprettet
Bekendtgørelse

Gældende

09-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 792 af 25-06-2014 om Statens Uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen)
Stk. 4
Oprettet
Bekendtgørelse

Gældende

09-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 1114 af 10-10-2014 om satser pr. 1. januar 2015 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring
mod følger af arbejdsskade
Stk. 1
Ændret
Skrivelse

Gældende

09-01-2015

Skr. 9003 af 05-01-2015. Skrivelse om socialpædagogisk ledsagelse for voksne med betydelig nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne
Lønbilag
Gældende
09-01-2015
4.291 O.13 Satser pr. 1. januar 2015
FortolkningsAssistent Gældende

09-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

09-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

FA Håndbog i Personalejura
Forskelsbehandling
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

Bek. 674 af 30-06-2009 om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

09-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 792 af 25-06-2014 om Statens Uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen)
Stk. 3
Oprettet
Bekendtgørelse

Gældende

09-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 1114 af 10-10-2014 om satser pr. 1. januar 2015 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring
mod følger af arbejdsskade
Stk. 1
Ændret
Skrivelse

Gældende

09-01-2015

Skr. 9003 af 05-01-2015. Skrivelse om socialpædagogisk ledsagelse for voksne med betydelig nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne
Lov
Gældende
08-01-2015
Vis alle hits i dokumentet
Lov om rettens pleje
Stk. 1
Ændret

9

Bekendtgørelse

Gældende

08-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 508 af 01-07-1998 om vederlag til stævningsmænd og til vidner i fogedforretninger
Stk. 1
Ændret
Lov

Gældende

08-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

08-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Lov om produktionsskoler
Stk. 1
Oprettet
Lov

Gældende

Lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for
voksne
Stk. 1
Ændret
Lov

Gældende

08-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse
Stk. 5
Ændret
Lov

Gældende

08-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

08-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
Stk. 3
Oprettet
Lov

Gældende

Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
Stk. 8
Ændret
Lov

Gældende

08-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.
Stk. 1
Ændret
Lov

Gældende

08-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser
Stk. 1
Ændret
Lov

Gældende

08-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Stk. 1
Ændret
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Lov

Arkiveret

08-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

08-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Lov om frikommuner (Historisk)
(01-07-2013) - Lov om frikommuner
Oprettet
Lov

Gældende

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
Stk. 4
Oprettet
Bekendtgørelse

Gældende

08-01-2015

Bek. 1 af 06-01-2015 om betaling i 2015 af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der
er begæret af Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen
Lov
Gældende
08-01-2015
Vis alle hits i dokumentet
Lov om rettens pleje
Stk. 3
Ændret
Lov

Gældende

08-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

08-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Lov om produktionsskoler
Stk. 3
Ændret
Lov

Gældende

Lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for
voksne
Stk. 7
Oprettet
Lov

Gældende

08-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse
Stk. 4
Ændret
Lov

Gældende

08-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

08-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
Stk. 7
Oprettet
Lov

Gældende

Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.
Stk. 2
Ændret
Lov

Gældende

08-01-2015

Vis alle hits i dokumentet
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Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser
§ 45a
Ændret
Lov

Gældende

08-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser
Stk. 1
Ændret
Lov

Gældende

08-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

08-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

08-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Lov om frikommuner m.v.
Stk. 1
Ændret
Lov

Arkiveret

Lov om frikommuner (Historisk)
§1
Slettet
Lov

Gældende

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
Stk. 3
Oprettet
Lov

Gældende

08-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

08-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

08-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

08-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

08-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Lov om folkehøjskoler
Stk. 1
Ændret
Lov

Gældende

Lov om rettens pleje
Stk. 2
Ændret
Lov

Gældende

Lov om erhvervsuddannelser
Stk. 2
Ændret
Lov

Gældende

Lov om produktionsskoler
Stk. 1
Ændret
Lov

Gældende

Lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for
voksne
Stk. 1
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Ændret
Lov

Gældende

08-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

08-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
Stk. 1
Oprettet
Lov

Gældende

Lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser
§ 44a
Ændret
Lov

Gældende

08-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

08-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Lov om frikommuner m.v.
Stk. 1
Ændret
Lov

Gældende

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
Stk. 2
Oprettet
Lov

Gældende

08-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

08-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Lov om folkehøjskoler
Stk. 5
Ændret
Lov

Arkiveret

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (Historisk)
§ 130
Slettet
Lov

Gældende

08-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

07-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

07-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Lov om kombineret ungdomsuddannelse
Stk. 1
Ændret
Lov

Gældende

Lov om folkeskolen
Stk. 4
Ændret
Lov

Gældende

Sundhedsloven
Stk. 3
Ændret
Vejledning

Arkiveret

07-01-2015

Vejl. 95 af 21-11-2011 om supplerende dagpenge (Historisk)
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Vejledning

Gældende

07-01-2015

Vejl. 10382 af 15-12-2014 om renter af efterbetaling af dagpenge m.v.
Vejledning

Gældende

07-01-2015

Vejl. 10372 af 16-12-2014 til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS,
Færøerne og i det øvrige udland
Lov

Gældende

07-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

07-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension
Stk. 1
Ændret
Lov

Gældende

Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.
Stk. 1
Ændret
Lov

Gældende

07-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

07-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

07-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

07-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Lov om arbejdsskadesikring
Stk. 2
Ændret
Lov

Gældende

Sundhedsloven
Kapitel 41
Ændret
Lov

Gældende

Lov om trafikselskaber
Stk. 5
Ændret
Lov

Gældende

Forældreansvarslov
Stk. 1
Ændret
Vejledning

Arkiveret

07-01-2015

Vejl. 9499 af 18-09-2013 om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på
grund af gæld (Historisk)
Cirkulære
Gældende
07-01-2015
Cirk. 9000 af 17-12-2014 om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2015 til regionernes sygehusvæsen m.v.
(Til alle regionsråd)
Vejledning Gældende 07012015
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Vejl. 10379 af 16-12-2014
om supplerende dagpenge
Vejledning

Gældende

07-01-2015

Vejl. 10378 af 15-12-2014 om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb
og slettelse af medlemskab på grund af gæld
Vejledning

Gældende

07-01-2015

Vejl. af 16-12-2014 om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen
Vejledning
Gældende
07-01-2015
Vejl. af 16-12-2014 om beregningsgrundlaget for sygedagpenge
Vejledning

Gældende

07-01-2015

Vejl. 10372 af 16-12-2014 til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS,
Færøerne og i det øvrige udland
Skrivelse
Gældende
07-01-2015
Skr. 10377 af 16-12-2014. Skrivelse om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.
Skrivelse
Gældende
07-01-2015
Skr. 9001 af 05-01-2015. Orientering om ændringer i servicelovens regler om merudgiftsydelse til børn
med nedsat funktionsevne eller indgribende lidelse m.v.
Lov
Gældende
07-01-2015
Vis alle hits i dokumentet
Lov om delpension
Stk. 3
Ændret
Lov

Gældende

07-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

07-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

07-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

07-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension
Stk. 1
Oprettet
Lov

Gældende

Lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)
Stk. 1
Ændret
Lov

Gældende

Lov om folkeskolen
Stk. 1
Ændret
Lov

Gældende

Lov om Danmarks Evalueringsinstitut
Bilag 1
Ændret

15

Lov

Gældende

07-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

07-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

07-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

07-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

07-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Lov om arbejdsskadesikring
Stk. 1
Ændret
Lov

Gældende

Sundhedsloven
Stk. 1
Ændret
Lov

Gældende

Lov om trafikselskaber
Stk. 4
Oprettet
Lov

Gældende

Forældreansvarslov
§ 7a

Ændret

Lov

Gældende

Lov om pantebrevsselskaber
§ 15b
Ændret
Vejledning

Arkiveret

07-01-2015

Vejl. 9498 af 18-09-2013 om renter af efterbetaling af dagpenge m.v. (Historisk)
Vejledning
Gældende
07-01-2015
Vejl. 10383 af 15-12-2014 til bekendtgørelse om anvendelse af oplysninger om løn, beskæftigelse m.v. til
brug for administrationen af forsikringssystemet.
Vejledning
Gældende
07-01-2015
Vejl. 10382 af 15-12-2014 om renter af efterbetaling af dagpenge m.v.
Vejledning

Gældende

07-01-2015

Vejl. 10378 af 15-12-2014 om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab
på grund af gæld
Vejledning
Gældende
07-01-2015
Vejl. af 16-12-2014 om beregningsgrundlaget for sygedagpenge
Vejledning

Gældende

07-01-2015

Vejl. 10371 af 27-12-2014 om forældremyndighed og barnets bopæl
Skrivelse
Gældende
07-01-2015
Skr. 10381 af 23-12-2014. Skrivelse om ændring af vejledning til bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse
for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)
Skrivelse

Gældende

07-01-2015

Skr. 10380 af 23-12-2014. Skrivelse om ændring af vejledning til bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse
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for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)
Skrivelse
Gældende

07-01-2015

Skr. 10375 af 23-12-2014. Skrivelse om ændring af vejledning til bekendtgørelse om rådighed
Skrivelse

Gældende

07-01-2015

Skr. 10381 af 23-12-2014. Skrivelse om ændring af vejledning til bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse
for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)
Skrivelse
Arkiveret
06-01-2015
Skr. af 03-01-2014. Satser efter lov om arbejdsskadesikring gældende for perioden 1. januar 2014-31.
december 2014 (Historisk)
Skrivelse

Gældende

06-01-2015

Skr. af 01-01-2015. Satser efter lov om arbejdsskadesikring gældende for perioden 1. januar 2015-31.
december 2015
Vejledning

Gældende

06-01-2015

Vejl. 10357 af 29-12-2014 om reklame mv. for medicinsk udstyr
Skrivelse
Gældende
06-01-2015
Skr. af 01-01-2015. Satser efter lov om arbejdsskadesikring gældende for perioden 1. januar 2015-31.
december 2015
Lov

Gældende

05-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

05-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

05-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Stk. 1
Ændret
Lov

Gældende

Lov om aktiv socialpolitik
Stk. 1
Ændret
Lov

Gældende

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
Stk. 4
Ændret
Lov

Gældende

05-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)
Stk. 3
Ændret
Lov

Gældende

05-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Stk. 2
Ændret
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Lov

Arkiveret

05-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (Historisk)
Stk. 1
Ændret
Lov

Gældende

05-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

05-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Lov om sygedagpenge
Stk. 3
Ændret
Ændringslov

Gældende

Lov 720 af 25-06-2014 om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om
ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og
forskellige andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb,
arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.)
§ 1, Litra 12
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

05-01-2015

Bek. 1592 af 16-12-2014 om markblok og elektronisk Fællesskema
Ændringsbekendtgørelse Gældende

05-01-2015

Bek. 1596 af 19-12-2014 om ændring af bekendtgørelse om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM)
Lov
Gældende
05-01-2015
Vis alle hits i dokumentet
Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Stk. 4
Ændret
Lov

Gældende

05-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

05-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Lov om aktiv socialpolitik
Stk. 1
Ændret
Lov

Gældende

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
Stk. 6
Ændret
Lov

Gældende

05-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

05-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Stk. 1
Ændret
Lov

Arkiveret

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (Historisk)
Stk. 1
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Ændret
Lov

Gældende

05-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Lov om sygedagpenge
Stk. 1
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

05-01-2015

Bek. 1067 af 21-11-2011 om supplerende dagpenge (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
05-01-2015
Bek. 1670 af 27-12-2013 om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

05-01-2015

Bek. 795 af 26-06-2014 om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen
(Historisk)
Bekendtgørelse Arkiveret 05012015
Bek. 804 af 27-06-2014 om
beregning af finansieringsbidrag
(Historisk)
Bekendtgørelse Arkiveret

05-01-2015

Bek. 808 af 27-06-2014 om arbejdsgiveres anmodning om refusion og
tilbagebetaling af refusion i forbindelse med medarbejderes deltagelse i et
jobafklaringsforløb m.v. (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

05-01-2015

Bek. 813 af 27-06-2014 om sundhedsfaglig rådgivning til brug for sagsbehandlingen i sager om sygedagpenge,
kontanthjælp, revalidering m.v. (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
05-01-2015
Bek. 814 af 27-06-2014 om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb,
fleksjob, førtidspension m.v. (Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
05-01-2015
Bek. 1417 af 16-12-2014 om beregning af finansieringsbidrag
Bekendtgørelse
Gældende
05-01-2015
Bek. 1418 af 16-12-2014 om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.
Bekendtgørelse

Gældende

05-01-2015

Bek. 1419 af 16-12-2014 om supplerende dagpenge
Bekendtgørelse
Gældende
05-01-2015
Bek. 1420 af 16-12-2014 om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.
Bekendtgørelse

Gældende

05-01-2015

Bek. 1421 af 16-12-2014 om opfølgning i sygedagpengesager
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Ændringsbekendtgørelse Gældende

05-01-2015

Bek. 1436 af 16-12-2014 om ændring af bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.
Ændringsbekendtgørelse Gældende

05-01-2015

Bek. 1437 af 16-12-2014 om ændring af bekendtgørelse om fleksibel efterløn
Ændringsbekendtgørelse Gældende
05-01-2015
Bek. 1584 af 23-12-2014 om ændring af bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3.
ledighedsdag (G-dage)
Bekendtgørelse

Gældende

05-01-2015

Bek. 1477 af 19-12-2014 om bestyrelsen i Danmarks Grønne Investeringsfond
Bekendtgørelse
Gældende
05-01-2015
Bek. 1552 af 23-12-2014 om arbejdsgiveres anmodning om refusion og tilbagebetaling af refusion i
forbindelse med medarbejderes deltagelse i et jobafklaringsforløb m.v.
Bekendtgørelse

Gældende

05-01-2015

Bek. 1555 af 23-12-2014 om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og
vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.
Bekendtgørelse
Gældende
05-01-2015
Bek. 1556 af 23-12-2014 om sundhedsfaglig rådgivning til brug for sagsbehandlingen i sager om
sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering m.v.
Bekendtgørelse
Gældende
05-01-2015
Bek. 1557 af 23-12-2014 om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb,
fleksjob, førtidspension m.v.
Bekendtgørelse

Gældende

05-01-2015

Bek. 1592 af 16-12-2014 om markblok og elektronisk Fællesskema
Bekendtgørelse
Gældende
05-01-2015
Bek. 1594 af 23-12-2014 om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på
beskæftigelsesområdet
Ændringsbekendtgørelse Gældende

05-01-2015

Bek. 1595 af 19-12-2014 om ændring af bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse (Centralisering af KOkontrollen)
Lov

Gældende

01-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Lov om aktiv socialpolitik
Stk. 4
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-01-2015

Bek. 553 af 21-06-2001 om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og
campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet (Historisk)
Lov

Arkiveret

01-01-2015

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (Historisk)
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Lov

Gældende

01-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

01-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

01-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Lov om social service
Stk. 1
Ændret
Lov

Arkiveret

Lov om social service (Historisk)
§ 66a
Slettet
Lov

Gældende

Lov om sygedagpenge
Stk. 1
Ændret
Lov

Arkiveret

01-01-2015

Lov om sygedagpenge (Historisk)
Oprettet
Lov

Gældende

01-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter
Stk. 5
Oprettet
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-01-2015

Bek. 631 af 26-06-2009 om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige (Historisk)
Vejledning

Arkiveret

01-01-2015

Vejl. 110 af 01-12-2009 om træning i kommuner og regioner (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-01-2015
Bek. 400 af 03-05-2011 om anvendelse af oplysninger om løn, beskæftigelse m.v. til brug for
administrationen af forsikringssystemet (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-01-2015

Bek. 27 af 17-01-2012 om regulering pr. 1. januar 2012 af satser for kost og logi ved formidlet døgnophold
efter lov om social service (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-01-2015

Bek. 29 af 18-01-2012 om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-01-2015

Bek. 490 af 30-05-2012 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland
(Historisk)
Ændringslov
Gældende
01-01-2015
Vis alle hits i dokumentet
Lov 922 af 18-09-2012 om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af
fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension)
Stk. 5
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Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-01-2015

Bek. 1128 af 04-12-2012 om andre aktører (Historisk)
Ændringslov
Gældende
01-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Lov 1354 af 21-12-2012 om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love
(Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v.)
Stk. 11
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-01-2015

Bek. 77 af 29-01-2013 om særlig støtte til landbrugere til ekstensivt landbrug (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-01-2015

Bek. 342 af 26-03-2013 om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning efter servicelovens §§83 og 86
(Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-01-2015
Bek. 562 af 30-05-2013 om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
(Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-01-2015
Bek. 679 af 14-06-2013 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og
bål m.v. (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-01-2015
Bek. 1084 af 05-09-2013 om plejehjem og beskyttede boliger (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-01-2015

Bek. 1107 af 18-09-2013 om genoptagelse efter slettelse som medlem af a-kassen på grund af svig eller gæld
(Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-01-2015
Bek. 1202 af 10-10-2013 om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2014 efter lov om
arbejdsskadesikring for ulykker indtrådt og for erhvervssygdomme anmeldt den 1. januar 2011 eller senere
(Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-01-2015
Bek. 1206 af 11-10-2013 om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og
opholdssteder i 2014 (Historisk)
Cirkulæreskrivelse

Arkiveret

01-01-2015

Cirk.skr. 9563 af 16-10-2013 om regulering af begravelseshjælp efter sundhedsloven for 2014 (Historisk)
Vejledning
Arkiveret
01-01-2015
Vejl. 9579 af 23-10-2013 om regulering pr. 1. januar 2014 af satser på boligområdet (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-01-2015

Bek. 1245 af 22-10-2013 om fri proces (Historisk)
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Bekendtgørelse

Arkiveret

01-01-2015

Bek. 1356 af 05-12-2013 om regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private
arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-01-2015
Bek. 1485 af 16-12-2013 om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet (Historisk)
Bekendtgørelse Arkiveret 01012015
Bek. 1503 af 12-12-2013 om
rådighed for personer der
ansøger om eller modtager
uddannelseshjælp som
uddannelsesparate, herunder
åbenlyst uddannelsesparate, eller
kontanthjælp som jobparate
(Historisk)
Bekendtgørelse Arkiveret

01-01-2015

Bek. 1508 af 13-12-2013 om forsøg i henhold til udfordringsretten på
beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv. (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-01-2015

Bek. 1536 af 13-12-2013 om syn af sprøjteudstyr (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-01-2015
Bek. 1541 af 16-12-2013 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-01-2015

Bek. 1548 af 16-12-2013 om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-01-2015

Bek. 1645 af 27-12-2013 om en aktiv beskæftigelsesindsats (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-01-2015
Bek. 1648 af 27-12-2013 om fastsættelse af bidrag for 2014 fra private arbejdsgivere til finansiering af
kommunernes indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge og barseldagpenge (Historisk)
Vejledning
Arkiveret
01-01-2015
Vejl. 9017 af 14-01-2014 om regulering pr. 1. januar 2014 af satser på Social-, Børne- og
Integrationsministeriets område (Historisk)
Cirkulære

Arkiveret

01-01-2015

Cirk. 9878 af 20-12-2013 om satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-01-2015
Bek. 409 af 28-04-2014 om forsøg og udviklingsaktiviteter efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
(Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-01-2015

23

Bek. 809 af 27-06-2014 om fleksjob (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-01-2015
Bek. 810 af 27-06-2014 om kommunernes ret til refusion af udgifterne til uddannelseshjælp, kontanthjælp,
revalideringsydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse til personer, der deltager i
tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller til sygedagpengemodtagere, der gradvist vender
tilbage i arbejde (Historisk)
Vejledning
Arkiveret
01-01-2015
Vejl. 9507 af 08-07-2014 om satser mv. 2014 (Historisk)
Vejledning

Gældende

01-01-2015

Vejl. 9759 af 08-10-2014 om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner
Bekendtgørelse
Gældende
01-01-2015
Bek. 1111 af 09-10-2014 om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og
opholdssteder i 2015
Bekendtgørelse
Gældende
01-01-2015
Bek. 1114 af 10-10-2014 om satser pr. 1. januar 2015 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring
mod følger af arbejdsskade
Bekendtgørelse
Gældende
01-01-2015
Bek. 1200 af 12-11-2014 om social pension (Førtidspension og folkepension)
Bekendtgørelse
Gældende
01-01-2015
Bek. 1237 af 24-11-2014 om kombineret ungdomsuddannelse
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-01-2015

Bek. 1241 af 25-11-2014 om forsøg på beskæftigelsesområdet (Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
01-01-2015
Bek. 1270 af 02-12-2014 om fri proces
Bekendtgørelse

Gældende

01-01-2015

Bek. 1271 af 02-12-2014 om offentlig retshjælp ved advokater
Bekendtgørelse
Gældende
01-01-2015
Bek. 1275 af 04-05-2014 om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2015 efter lov om
arbejdsskadesikring
Vejledning

Gældende

01-01-2015

Vejl. 10305 af 09-12-2014 om regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2015 efter lov om
arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om
forsikring mod følger af ulykkestilfælde
Bekendtgørelse

Gældende

01-01-2015

Bek. 1324 af 10-12-2014 om plejehjem og beskyttede boliger
Bekendtgørelse
Gældende
01-01-2015
Bek. 1339 af 10-12-2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.

24

Ændringslov

Gældende

01-01-2015

Lov 1367 af 16-12-2014 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af formue- og fradragsregler ved
efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser m.v.)
Ændringslov
Gældende
01-01-2015
Lov 1377 af 16-12-2017 om ændring af universitetsloven og forskellige andre love (Gennemsigtighed i valg
af uddannelse, forsikring af gæsteforskere, krav til oversættelse af eksamensbeviser og midlertidig
overgangsordning om supplering mellem bacheloruddannelse og kandidatuddannelse)
Ændringslov

Gældende

01-01-2015

Lov 1380 af 16-12-2014 om ændring af lov om frikommuner m.v. (Forlængelse af perioden for
frikommuneforsøg)
Bekendtgørelse
Gældende
01-01-2015
Bek. 1382 af 15-12-2014 om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, salgsområder og
campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet
Ændringsbekendtgørelse Gældende

01-01-2015

Bek. 1407 af 16-12-2014 om ændring af bekendtgørelse om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i
forvaltningen
Skrivelse
Gældende
01-01-2015
Skr. 10335 af 17-12-2014. Skrivelse om retningslinjer for a-kassernes tilrettelæggelse af kontrollen ved brug
af indkomstregisteret i 2015
Lønbilag
Gældende
01-01-2015
4.292 O.13 Satser for transportgodtgørelse pr. 1. januar 2015
Bekendtgørelse
Gældende
01-01-2015
Bek. 1411 af 15-12-2014 om genoptagelse efter slettelse som medlem af a-kassen på grund af svig eller gæld
Bekendtgørelse
Gældende
01-01-2015
Bek. 1412 af 15-12-2014 om renter af efterbetaling af dagpenge m.v.
Bekendtgørelse
Gældende
01-01-2015
Bek. 1413 af 15-12-2014 om anvendelse af oplysninger om løn, beskæftigelse m.v. til brug for
administrationen af forsikringssystemet
Bekendtgørelse

Gældende

01-01-2015

Bek. 1415 af 16-12-2014 om fastsættelse af bidrag for 2015 fra private arbejdsgivere til finansiering af ATPbidraget for modtagere af forskellige arbejdsmarkedsydelser
Bekendtgørelse

Gældende

01-01-2015

Bek. 1423 af 16-12-2014 om regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private
arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende
Ændringsbekendtgørelse Gældende
01-01-2015
Bek. 1465 af 16-12-2014 om ændring af SU-bekendtgørelsen
Ændringsbekendtgørelse Gældende

01-01-2015

Bek. 1466 af 17-12-2014 om ændring af bekendtgørelse om vederlag til stævningsmænd og til vidner i
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fogedforretninger (Regulering af vederlag)
Bekendtgørelse
Gældende

01-01-2015

Bek. 1476 af 17-12-2014 om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
Bekendtgørelse

Gældende

01-01-2015

Bek. 1479 af 22-12-2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet
Lov
Gældende
01-01-2015
Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-01-2015

Bek. 1506 af 16-12-2014 om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv. (Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
01-01-2015
Bek. 1508 af 16-12-2014 om momsrefusionsordning for kommuner og regioner
Ændringslov

Gældende

01-01-2015

Lov 1524 af 27-12-2014 om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp m.v.)
Ændringslov
Gældende
01-01-2015
Lov 1525 af 27-12-2014 om ændring af adoptionsloven, forældreansvarsloven og lov om dansk indfødsret
(Adgang for samlevende til at adoptere sammen m.v.)
Ændringslov

Gældende

01-01-2015

Lov 1526 af 27-12-2014 om ændring af lov om social service (Forenkling af udmålingssystemet og
præcisering af anvendelsesområdet for merudgiftsydelsen til børn med nedsat funktionsevne eller
indgribende lidelse m.v.)
Ændringslov
Gældende
01-01-2015
Lov 1536 af 27-12-2014 om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om
sundhedsfaglig virksomhed (Lægesamtaler, lægelig stofmisbrugsbehandling, frit valg i forbindelse med
stofmisbrugsbehandling og befordring af personer i lægelig stofmisbrugsbehandling med heroin)
Ændringslov

Gældende

01-01-2015

Lov 1538 af 27-12-2014 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Finansiering af elevers
ophold på kostafdelinger m.v.)
Ændringslov
Gældende
01-01-2015
Lov 1540 af 27-12-2014 om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen
voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om uddannelserne til højere
handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), lov om erhvervsuddannelser og lov om betaling for
visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (Socialt tilskud til
ungdomsuddannelsesinstitutioner på baggrund af andelen af frafaldstruede elever)
Bekendtgørelse Gældende 01012015
Bek. 1551 af 23-12-2014 om
rådighed for personer der
ansøger om eller modtager
uddannelseshjælp som
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uddannelsesparate, herunder
åbenlyst uddannelsesparate, eller
kontanthjælp som jobparate
Bekendtgørelse Gældende

01-01-2015

Bek. 1559 af 23-12-2014 om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og
sygedagpengeområdet
Bekendtgørelse

Gældende

01-01-2015

Bek. 1562 af 23-12-2014 om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og
sygedagpengeområdet mv.
Bekendtgørelse
Gældende
01-01-2015
Bek. 1565 af 23-12-2014 om fleksjob
Bekendtgørelse

Gældende

01-01-2015

Bek. 1573 af 27-12-2014 om regulering pr. 1. januar 2015 af satser for kost og logi ved formidlet
døgnophold efter lov om social service
Bekendtgørelse

Gældende

01-01-2015

Bek. 1575 af 27-12-2014 om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter
servicelovens §§83, 83 a og 86
Bekendtgørelse

Gældende

01-01-2015

Bek. 1576 af 27-12-2014 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v.
efter servicelovens §§79, 83 og 84
Bekendtgørelse
Gældende
01-01-2015
Bek. 1578 af 27-12-2014 om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder
Bekendtgørelse

Gældende

Bek. 1580 af 27-12-2014 om medielicens
Ændringsbekendtgørelse Gældende

01-01-2015
01-01-2015

Bek. 1581 af 23-12-2014 om ændring af bekendtgørelse om satser pr. 1. januar 2015 efter lov om
arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade (Forhøjelse af satserne for
Arbejdsskadestyrelsens behandling af sager)
Ændringsbekendtgørelse Gældende
01-01-2015
Bek. 1583 af 23-12-2014 om ændring af bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3.
ledighedsdag (G-dage)
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-01-2015
Bek. 1156 af 23-12-1993 om medlems- og dagpengeret efter arbejde eller ophold på Færøerne (Historisk)
Lov
Gældende
01-01-2015
Vis alle hits i dokumentet
Lov om aktiv socialpolitik
Stk. 3
Ændret
Lov

Arkiveret

01-01-2015
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Lov om aktiv socialpolitik (Historisk)
Oprettet
Ændringslov

Gældende

01-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Lov 560 af 24-06-2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love. (Virksomhedspant)
Stk. 2
Ændret
Lov

Gældende

01-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

01-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Lov om social service
Stk. 3
Ændret
Lov

Gældende

Lov om sygedagpenge
Stk. 1
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-01-2015

Bek. 1266 af 20-12-2006 om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter
udskrivning fra sygehus (Historisk)
Lov
Gældende
01-01-2015
Vis alle hits i dokumentet
Lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter
Stk. 3
Oprettet
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-01-2015

Bek. 1109 af 01-12-2011 om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (Historisk)
Ændringslov
Gældende
01-01-2015
Vis alle hits i dokumentet
Lov 922 af 18-09-2012 om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af
fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension)
Stk. 7
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-01-2015

Bek. 54 af 23-01-2013 om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-01-2015
Bek. 76 af 29-01-2013 om særlig støtte til landbrugere til pleje af støtteberettigede græsarealer under
enkeltbetalingsordningen (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-01-2015
Bek. 78 af 29-01-2013 om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-01-2015
Bek. 79 af 29-01-2013 om særlig støtte til landbrugere til produktion af flerårige energiafgrøder (Historisk)
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Bekendtgørelse

Arkiveret

01-01-2015

Bek. 343 af 26-03-2013 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v.
efter servicelovens §§79, 83 og 84 (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-01-2015
Bek. 541 af 23-05-2013 om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-01-2015

Bek. 563 af 30-05-2013 om social pension (Førtidspension og folkepension) (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-01-2015

Bek. 877 af 28-06-2013 om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og
efteruddannelse (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-01-2015

Bek. 992 af 12-08-2013 om tilskud til produktion af dansk public service radio og tv (Public Service-Puljen)
(Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-01-2015
Bek. 1106 af 18-09-2013 om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på
grund af gæld (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-01-2015
Bek. 1108 af 18-09-2013 om renter af efterbetaling af dagpenge m.v. (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-01-2015
Bek. 1151 af 26-09-2013 om satser pr. 1. januar 2014 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring
mod følger af arbejdsskade (Historisk)
Cirkulæreskrivelse

Arkiveret

01-01-2015

Cirk.skr. 9539 af 08-10-2013 om regulering for 2014 af gebyr til dækning af statens udgifter til
administration i forbindelse med indhentelse af refusion af offentlige sundhedsudgifter mv. i henhold til
overenskomster med andre stater eller til EF-retten (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-01-2015
Bek. 1244 af 22-10-2013 om offentlig retshjælp ved advokater (Historisk)
Cirkulæreskrivelse
Arkiveret
01-01-2015
Cirk.skr. 9643 af 31-10-2013 om regulering for 2014 af egenbetalingen i omsorgstandplejen,
specialtandplejen m.v. efter sundhedsloven (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-01-2015
Bek. 1342 af 20-11-2013 om garantibidrag og tarif i 2014 i Arbejdsmarkedets Tillægspension (Historisk)
Lønbilag
Arkiveret
01-01-2015
14.111 O.13 Satser for transportgodtgørelse pr. 1. januar 2014 (Historisk)
Skrivelse
Arkiveret
01-01-2015
Skr. 9799 af 16-12-2013. Retningslinjer for tilrettelæggelse af kontrollen ved brug af Indkomstregisteret i
2014 (Historisk)
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Bekendtgørelse

Arkiveret

01-01-2015

Bek. 1489 af 16-12-2013 om satser for vederlag m.v. til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (2014)
(Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-01-2015
Bek. 1505 af 12-12-2013 om særlig støtte efter §34 i lov om aktiv socialpolitik (Historisk)
Cirkulære

Arkiveret

01-01-2015

Cirk. 9807 af 18-12-2013 om regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2014
(Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-01-2015
Bek. 1652 af 27-12-2013 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet
(Historisk)
Lov

Gældende

Lov om kombineret ungdomsuddannelse
Bekendtgørelse
Arkiveret

01-01-2015
01-01-2015

Bek. 648 af 16-06-2014 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet for andet halvår af 2014
(Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-01-2015
Bek. 789 af 25-06-2014 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder
inden for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds, Beskæftigelsesministeriets,
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Undervisningsministeriets ressortområder (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-01-2015
Bek. 852 af 27-06-2014 om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag (Historisk)
Bekendtgørelse

Gældende

01-01-2015

Bek. 899 af 30-06-2014 om postlister i Slagelse Kommune og Region Syddanmark
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-01-2015
Bek. 908 af 29-07-2014 om markblok og elektronisk Fællesskema (Historisk)
Cirkulæreskrivelse

Gældende

01-01-2015

Cirk.skr. 9767 af 03-10-2014 om regulering for 2015 af egenbetalingen i omsorgstandplejen,
specialtandplejen m.v. efter sundhedsloven
Bekendtgørelse Gældende 01012015
Bek. 1107 af 10-10-2014 om
ophævelse af fire bekendtgørelser
om særlig støtte til landbrugere
Vejledning

Gældende

01-01-2015

Vejl. 9835 af 30-10-2014 om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på
boligområdet
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Bekendtgørelse

Gældende

01-01-2015

Bek. 1199 af 12-11-2014 om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
Ændringsbekendtgørelse Gældende

01-01-2015

Bek. 1216 af 14-11-2014 om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved
universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)
Ændringsbekendtgørelse Gældende

01-01-2015

Bek. 1217 af 14-11-2014 om ændring af bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og
professionsbacheloruddannelser
Cirkulæreskrivelse
Gældende
01-01-2015
Cirk.skr. 10241 af 27-11-2014 om regulering af begravelseshjælp efter sundhedsloven for 2015
Bekendtgørelse

Gældende

01-01-2015

Bek. 1323 af 09-12-2014 om satser for vederlag m.v. til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (2015)
Ændringsbekendtgørelse Gældende

01-01-2015

Bek. 1337 af 12-12-2014 om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i
vejtransport
Vejledning
Gældende
01-01-2015
Vejl. 10315 af 12-12-2014 Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2015
Bekendtgørelse
Gældende
01-01-2015
Bek. 1345 af 12-12-2014 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder
inden for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds, Beskæftigelsesministeriets,
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Undervisningsministeriets ressortområder
Ændringslov

Gældende

01-01-2015

Lov 1378 af 16-12-2014 om ændring af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og
lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for
voksne (Understøttelse af de videregående uddannelsesinstitutioners muligheder for mere og bedre
videregående voksen- og efteruddannelse m.v.)
Ændringslov
Gældende
01-01-2015
Lov 1379 af 16-12-2014 om ændring af lov om produktionsskoler (Ophævelse af revisionsbestemmelse
m.v.)
Bekendtgørelse
Gældende
01-01-2015
Bek. 1404 af 16-12-2014 om delegation af ansættelses- og afskedigelseskompetence i Kriminalforsorgen
Bekendtgørelse

Gældende

01-01-2015

Bek. 1414 af 15-12-2014 om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på
grund af gæld
Bekendtgørelse
Gældende
01-01-2015
Bek. 1416 af 16-12-2014 om fastsættelse af bidrag for 2015 fra private arbejdsgivere til finansiering af
kommunernes indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under
jobafklaring og barselsdagpenge
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Bekendtgørelse

Gældende

01-01-2015

Bek. 1430 af 16-12-2014 om syn af sprøjteudstyr
Vejledning

Arkiveret

01-01-2015

Vejl. 10336 af 16-12-2014 om satser mv. 2015 (Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
01-01-2015
Bek. 1456 af 15-12-2014 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det
øvrige udland
Bekendtgørelse

Gældende

01-01-2015

Bek. 1475 af 16-12-2014 om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og
efteruddannelse
Ændringsbekendtgørelse Gældende

01-01-2015

Bek. 1480 af 16-12-2014 om ændring af bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved
ungdomsuddannelser m.v.
Ændringslov
Gældende
01-01-2015
Lov 1487 af 23-12-2014 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik
(Joblog, sanktion ved udeblivelse fra tilbud samt 6 ugers jobrettet uddannelse for modtagere af
ledighedsydelse)
Ændringslov

Gældende

01-01-2015

Lov 1489 af 23-12-2014 om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.
(Ophævelse af 70-årsgrænse m.v.)
Ændringslov
Gældende
01-01-2015
Lov 1490 af 23-12-2014 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om
betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love (Erstatningsansvar ved handlinger i strid
med god skik-reglerne, forbrugerbeskyttelse ved kaution, krav om grundkursus til bestyrelsesmedlemmer,
brugerbeskyttelse ved udbud af betalingstjenester og udstedelse af elektroniske penge m.v.)
Ændringslov
Gældende
01-01-2015
Lov 1492 af 23-12-2014 om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af
tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Indførelse af virksomhedspant på Færøerne)
Ændringslov
Gældende
01-01-2015
Lov 1517 af 27-12-2014 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Genbeskikkelse af DR's
bestyrelse og genvalg af de regionale TV 2-virksomheders bestyrelser, adgang til støtte fra public servicepuljen, afskaffelse af erhvervslicensen og forhandlerindberetningspligten, ny ordning for ikkekommercielle
lokalradioer m.v.)
Ændringslov

Gældende

01-01-2015

Lov 1521 af 27-12-2014 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Enlig forsørger-sats til unge med anbragte
børn og mulighed for arbejdsindtægter på op til 24.000 kr. årligt uden fradrag for unge på særligt tilrettelagt
ungdomsuddannelse)
Ændringslov

Gældende

01-01-2015

Lov 1522 af 27-12-2014 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og
kildeskatteloven (Ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende, afskaffelse af laveste

32

forsørgersats, højere boligsikring til unge par med børn, særlig støtte for unge under 30 år, ingen fradrag
for lejeindtægter fra logerende i egen bolig m.v.)
Ændringslov
Gældende
01-01-2015
Lov 1532 af 27-12-2014 om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om afgift af lønsum m.v., momsloven, lov
om afgift af naturgas og bygas, spiritusafgiftsloven og forskellige andre love (Forenkling af registrerede
varemodtageres adgang til godtgørelse af afgift ved eksport, afgiftsfritagelse af varer henhørende under
toldoplagsprocedure, andre særlige toldordninger og afgiftsoplag, lønsumsafgift for selvstændige
momsgrupper, indførelse af mulighed for indirekte opgørelse af afgifter af bygas, afskaffelse af banderoler på
spiritus m.v.)
Ændringslov

Gældende

01-01-2015

Lov 1539 af 27-12-2014 om ændring af lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og
forskellige andre love (Fornyelse af frie fagskolers undervisningstilbud m.v.)
Ikrafttrædelsesbekendtgørelse Gældende
01-01-2015
Bek. 1541 af 27-12-2014 om ikrafttræden af §1, nr. 1, i lov om ændring af lov om radio- og
fjernsynsvirksomhed (genbeskikkelse af DR's bestyrelse og genvalg af de regionale TV 2-virksomheders
bestyrelser, adgang til støtte fra public service-puljen, afskaffelse af erhvervslicensen og
forhandlerindberetningspligten, ny ordning for ikkekommercielle lokalradioer m.v.)
Bekendtgørelse

Gældende

01-01-2015

Bek. 1544 af 16-12-2014 om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.
Bekendtgørelse

Gældende

01-01-2015

Bek. 1547 af 23-12-2014 om orientering af pensionskassemedlemmer og forsikringskunder m.v. om
muligheder og rettigheder i tilknytning til pensions- eller forsikringsordninger
Bekendtgørelse

Gældende

01-01-2015

Bek. 1553 af 23-12-2014 om kommunernes ret til refusion af udgifterne til uddannelseshjælp, kontanthjælp,
revalideringsydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse til personer, der deltager i
tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller til sygedagpengemodtagere, der gradvist vender
tilbage i arbejde
Bekendtgørelse

Gældende

01-01-2015

Bek. 1554 af 23-12-2014 om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige
Bekendtgørelse

Gældende

01-01-2015

Bek. 1560 af 23-12-2014 om den regionale uddannelsespulje
Bekendtgørelse
Gældende
01-01-2015
Bek. 1566 af 23-12-2014 om forsøg på beskæftigelsesområdet
Bekendtgørelse
Gældende
01-01-2015
Bek. 1572 af 27-12-2014 om særlig støtte efter §34 i lov om aktiv socialpolitik
Bekendtgørelse

Gældende

01-01-2015

Bek. 1577 af 27-12-2014 om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom
Bekendtgørelse
Gældende
01-01-2015
Bek. 1579 af 27-12-2014 om tilskud til produktion af dansk public service tv (Public Service-Puljen)
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Ændringsbekendtgørelse Gældende

01-01-2015

Bek. 1587 af 23-12-2014 om ændring af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale
Kriminalregister (Kriminalregisteret)
Lov
Gældende
01-01-2015
Vis alle hits i dokumentet
Lov om aktiv socialpolitik
Stk. 1
Ændret
Lov

Gældende

01-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

01-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Lov om social service
Stk. 1
Ændret
Lov

Arkiveret

Lov om sygedagpenge (Historisk)
§ 21a
Slettet
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-01-2015

Bek. 963 af 11-09-2009 om brug af åben ild og lys m.v. (Historisk)
Ændringslov

Arkiveret

01-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Lov 270 af 27-03-2012 om ændring af lov om produktionsskoler (Kompetencebevis m.v.) (Historisk)
Stk. 1
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-01-2015

Bek. 812 af 24-06-2013 om medielicens (Historisk)
Cirkulæreskrivelse
Arkiveret
01-01-2015
Cirk.skr. 9540 af 08-10-2013 om regulering for 2014 af gebyr for sundhedskort mv. efter sundhedsloven
(Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-01-2015

Bek. 1647 af 27-12-2013 om fastsættelse af bidrag for 2014 fra private arbejdsgivere til finansiering af ATPbidraget for modtagere af forskellige arbejdsmarkedsydelser (Historisk)
Ændringslov
Gældende
01-01-2015
Vis alle hits i dokumentet
Lov 268 af 25-03-2014 om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love
(Gennemførelse af kreditinstitut- og kapitalkravsdirektiv (CRD IV) og ændringer som følge af den
tilhørende forordning (CRR) samt lovgivning vedrørende SIFI'er m.v.)
§ 1, Litra 133
Ændret
Ændringslov

Gældende

01-01-2015

Vis alle hits i dokumentet

Lov 723 af 25-06-2014 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)
Bekendtgørelse Arkiveret 0101-
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2015
Bek. 907 af 29-07-2014 om
direkte støtte til landbrugere
efter grundbetalingsordningen
m.v. (Historisk)
Bekendtgørelse Gældende

01-01-2015

Bek. 1088 af 06-10-2014 om genoptræningsplaner og om patienters valg
af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus
Vejledning

Arkiveret

01-01-2015

Vejl. 9781 af 20-10-2014 om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling,
Integration og Sociale Forholds område (Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
01-01-2015
Bek. 1240 af 25-11-2014 om forsøg og udviklingsaktiviteter efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Cirkulæreskrivelse
Gældende
01-01-2015
Cirk.skr. 10243 af 27-11-2014 om regulering for 2015 af gebyr til dækning af statens udgifter til
administration i forbindelse med indhentelse af refusion af offentlige sundhedsudgifter mv. i henhold til
overenskomster med andre stater eller til EF-retten
Cirkulæreskrivelse
Gældende
01-01-2015
Cirk.skr. 10242 af 27-11-2014 om regulering for 2015 af gebyr for sundhedskort mv. efter sundhedsloven
Bekendtgørelse

Gældende

01-01-2015

Bek. 1288 af 05-12-2014 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet for første halvår af 2015
Ændringsbekendtgørelse Gældende
01-01-2015
Bek. 1357 af 12-12-2014 om ændring af bekendtgørelse om onlinekasino
Ændringslov
Gældende
01-01-2015
Lov 1369 af 16-12-2014 om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og
lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter (Overførsel af kompetencer til Arbejdsretten)
Cirkulære
Gældende
01-01-2015
Cirk. 10342 af 18-12-2014 om satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser
Cirkulære
Gældende
01-01-2015
Cirk. 10341 af 17-12-2014 om regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2015
Bekendtgørelse
Gældende
01-01-2015
Bek. 1478 af 22-12-2014 om postlister i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Søfartsstyrelsen
Ændringslov
Gældende
01-01-2015
Lov 1488 af 23-12-2014 om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale
Personregister (Reform af international rekruttering m.v.)
Ændringslov
Gældende
01-01-2015
Lov 1502 af 23-12-2014 om ændring af momsloven (Ophævelse af fradragsbegrænsningen for moms på
hotelophold)
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Bekendtgørelse

Gældende

01-01-2015

Bek. 1505 af 16-12-2014 om garantibidrag og tarif i 2015 i Arbejdsmarkedets Tillægspension
Bekendtgørelse

Gældende

01-01-2015

Bek. 1507 af 16-12-2014 om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK)
Ændringsbekendtgørelse Gældende
01-01-2015
Bek. 1514 af 16-12-2014 om ændring af bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere
(DIS-omregning)
Ændringslov

Gældende

01-01-2015

Lov 1531 af 27-12-2014 om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Forlængelse af
rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende kapitalpensioner og rabat på afgiften ved udbetaling fra eller
omlægning af konti i Lønmodtagernes Dyrtidsfond)
Ændringslov

Gældende

01-01-2015

Lov 1537 af 27-12-2014 om ændring af sundhedsloven (Hjælperordninger til personer med kronisk
respirationsinsufficiens)
Bekendtgørelse
Gældende
01-01-2015
Bek. 1561 af 23-12-2014 om andre aktører
Bekendtgørelse
Gældende

01-01-2015

Bek. 1563 af 23-12-2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
Bekendtgørelse
Gældende
01-01-2015
Bek. 1564 af 23-12-2014 om en aktiv beskæftigelsesindsats
Ændringslov
Gældende
31-12-2014

Vis alle hits i dokumentet

Lov 555 af 02-06-2014 om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om
afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og forskellige andre love (Afgiftsnedsættelse for elektricitet fra land til
visse erhvervsskibe i havne, mulighed for kraft-varme-værker for at opgøre afgifter på timebasis, ændring af
afgiftsregler for biogas m.v. af hensyn til energibeskatningsdirektivet, forsøgsordning med udvidet benyttelse
af afgiftsfri institutionsbusser m.v. i frikommuner og forlængelse af forhøjet befordringsfradrag for pendlere
i yderkommuner)
§ 2, Litra 6
Ændret
Ændringslov

Gældende

31-12-2014

Vis alle hits i dokumentet

Lov 634 af 16-06-2014 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og
erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love (Bedre og
mere attraktive erhvervsuddannelser m.v.)
§ 4, Litra 8
Ændret
Ændringsbekendtgørelse Gældende

31-12-2014

Bek. 1584 af 23-12-2014 om ændring af bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3.
ledighedsdag (G-dage)
Ændringslov
Gældende
31-12-2014
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Lov 1517 af 27-12-2014 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Genbeskikkelse af DR's
bestyrelse og genvalg af de regionale TV 2-virksomheders bestyrelser, adgang til støtte fra public servicepuljen, afskaffelse af erhvervslicensen og forhandlerindberetningspligten, ny ordning for ikkekommercielle
lokalradioer m.v.)
Ændringslov

Gældende

31-12-2014

Lov 1537 af 27-12-2014 om ændring af sundhedsloven (Hjælperordninger til personer med kronisk
respirationsinsufficiens)
Ændringslov
Gældende
31-12-2014
Lov 1538 af 27-12-2014 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Finansiering af elevers
ophold på kostafdelinger m.v.)
Ændringslov

Gældende

31-12-2014

Lov 1539 af 27-12-2014 om ændring af lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og
forskellige andre love (Fornyelse af frie fagskolers undervisningstilbud m.v.)
Bekendtgørelse

Gældende

31-12-2014

Bek. 1554 af 23-12-2014 om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige
Bekendtgørelse
Gældende
31-12-2014
Bek. 1562 af 23-12-2014 om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og
sygedagpengeområdet mv.
Bekendtgørelse

Gældende

31-12-2014

Bek. 1566 af 23-12-2014 om forsøg på beskæftigelsesområdet
Bekendtgørelse
Gældende
31-12-2014
Bek. 1573 af 27-12-2014 om regulering pr. 1. januar 2015 af satser for kost og logi ved formidlet
døgnophold efter lov om social service
Bekendtgørelse
Gældende
31-12-2014
Bek. 1575 af 27-12-2014 om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter
servicelovens §§83, 83 a og 86
Bekendtgørelse

Gældende

31-12-2014

Bek. 1578 af 27-12-2014 om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder
Ændringsbekendtgørelse Gældende
31-12-2014
Bek. 1586 af 23-12-2014 om ændring af bekendtgørelse om rådighed
Ændringslov

Gældende

31-12-2014

Vis alle hits i dokumentet

Lov 634 af 16-06-2014 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og
erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love (Bedre og
mere attraktive erhvervsuddannelser m.v.)
Stk. 3
Ændret
Ændringsbekendtgørelse Gældende

31-12-2014

Bek. 1481 af 19-12-2014 om ændring af bekendtgørelse om personel i redningsberedskabet
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Ændringslov

Gældende

31-12-2014

Lov 1517 af 27-12-2014 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Genbeskikkelse af DR's
bestyrelse og genvalg af de regionale TV 2-virksomheders bestyrelser, adgang til støtte fra public servicepuljen, afskaffelse af erhvervslicensen og forhandlerindberetningspligten, ny ordning for ikkekommercielle
lokalradioer m.v.)
Ændringslov
Gældende
31-12-2014
Lov 1521 af 27-12-2014 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Enlig forsørger-sats til unge med anbragte
børn og mulighed for arbejdsindtægter på op til 24.000 kr. årligt uden fradrag for unge på særligt tilrettelagt
ungdomsuddannelse)
Ikrafttrædelsesbekendtgørelse Gældende
31-12-2014
Bek. 1541 af 27-12-2014 om ikrafttræden af §1, nr. 1, i lov om ændring af lov om radio- og
fjernsynsvirksomhed (genbeskikkelse af DR's bestyrelse og genvalg af de regionale TV 2-virksomheders
bestyrelser, adgang til støtte fra public service-puljen, afskaffelse af erhvervslicensen og
forhandlerindberetningspligten, ny ordning for ikkekommercielle lokalradioer m.v.)
Bekendtgørelse

Gældende

31-12-2014

Bek. 1544 af 16-12-2014 om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.
Bekendtgørelse
Gældende
31-12-2014
Bek. 1551 af 23-12-2014 om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som
uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate
Bekendtgørelse
Gældende
31-12-2014
Bek. 1552 af 23-12-2014 om arbejdsgiveres anmodning om refusion og tilbagebetaling af refusion i
forbindelse med medarbejderes deltagelse i et jobafklaringsforløb m.v.
Bekendtgørelse
Gældende
31-12-2014
Bek. 1553 af 23-12-2014 om kommunernes ret til refusion af udgifterne til uddannelseshjælp, kontanthjælp,
revalideringsydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse til personer, der deltager i
tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller til sygedagpengemodtagere, der gradvist vender
tilbage i arbejde
Bekendtgørelse
Gældende
31-12-2014
Bek. 1557 af 23-12-2014 om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb,
fleksjob, førtidspension m.v.
Bekendtgørelse
Gældende
31-12-2014
Bek. 1560 af 23-12-2014 om den regionale uddannelsespulje
Bekendtgørelse
Gældende
31-12-2014
Bek. 1561 af 23-12-2014 om andre aktører
Bekendtgørelse
Gældende

31-12-2014

Bek. 1564 af 23-12-2014 om en aktiv beskæftigelsesindsats
Bekendtgørelse
Gældende
31-12-2014
Bek. 1565 af 23-12-2014 om fleksjob
Bekendtgørelse Gældende 31-
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Bek. 1566 af 23-12-2014 om
forsøg på beskæftigelsesområdet
Bekendtgørelse Gældende

31-12-2014

Bek. 1580 af 27-12-2014 om medielicens
Ændringsbekendtgørelse Gældende

31-12-2014

Bek. 1587 af 23-12-2014 om ændring af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale
Kriminalregister (Kriminalregisteret)
Ændringslov
Gældende
31-12-2014
Vis alle hits i dokumentet
Lov 555 af 02-06-2014 om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om
afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og forskellige andre love (Afgiftsnedsættelse for elektricitet fra land til
visse erhvervsskibe i havne, mulighed for kraft-varme-værker for at opgøre afgifter på timebasis, ændring af
afgiftsregler for biogas m.v. af hensyn til energibeskatningsdirektivet, forsøgsordning med udvidet benyttelse
af afgiftsfri institutionsbusser m.v. i frikommuner og forlængelse af forhøjet befordringsfradrag for pendlere
i yderkommuner)
§ 1, Litra 2
Ændret
Ændringslov

Gældende

31-12-2014

Lov 1522 af 27-12-2014 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og
kildeskatteloven (Ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende, afskaffelse af laveste
forsørgersats, højere boligsikring til unge par med børn, særlig støtte for unge under 30 år, ingen fradrag
for lejeindtægter fra logerende i egen bolig m.v.)
Ændringslov
Gældende
31-12-2014
Lov 1524 af 27-12-2014 om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp m.v.)
Ændringslov
Gældende
31-12-2014
Lov 1525 af 27-12-2014 om ændring af adoptionsloven, forældreansvarsloven og lov om dansk indfødsret
(Adgang for samlevende til at adoptere sammen m.v.)
Ændringslov

Gældende

31-12-2014

Lov 1526 af 27-12-2014 om ændring af lov om social service (Forenkling af udmålingssystemet og
præcisering af anvendelsesområdet for merudgiftsydelsen til børn med nedsat funktionsevne eller
indgribende lidelse m.v.)
Ændringslov

Gældende

31-12-2014

Lov 1536 af 27-12-2014 om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om
sundhedsfaglig virksomhed (Lægesamtaler, lægelig stofmisbrugsbehandling, frit valg i forbindelse med
stofmisbrugsbehandling og befordring af personer i lægelig stofmisbrugsbehandling med heroin)
Ændringslov
Gældende
31-12-2014
Lov 1538 af 27-12-2014 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Finansiering af elevers
ophold på kostafdelinger m.v.)
Ændringslov

Gældende

31-12-2014

Lov 1540 af 27-12-2014 om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen
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voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om uddannelserne til højere
handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), lov om erhvervsuddannelser og lov om betaling for
visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (Socialt tilskud til
ungdomsuddannelsesinstitutioner på baggrund af andelen af frafaldstruede elever)
Bekendtgørelse

Gældende

Bek. 1561 af 23-12-2014 om andre aktører
Bekendtgørelse
Gældende

31-12-2014
31-12-2014

Bek. 1562 af 23-12-2014 om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og
sygedagpengeområdet mv.
Bekendtgørelse

Gældende

31-12-2014

Bek. 1572 af 27-12-2014 om særlig støtte efter §34 i lov om aktiv socialpolitik
Bekendtgørelse
Gældende
31-12-2014
Bek. 1576 af 27-12-2014 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v.
efter servicelovens §§79, 83 og 84
Bekendtgørelse

Gældende

31-12-2014

Bek. 1577 af 27-12-2014 om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom
Bekendtgørelse
Gældende
31-12-2014
Bek. 1579 af 27-12-2014 om tilskud til produktion af dansk public service tv (Public Service-Puljen)
Ændringsbekendtgørelse Gældende
31-12-2014
Bek. 1581 af 23-12-2014 om ændring af bekendtgørelse om satser pr. 1. januar 2015 efter lov om
arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade (Forhøjelse af satserne for
Arbejdsskadestyrelsens behandling af sager)
Ændringsbekendtgørelse Gældende
31-12-2014
Bek. 1583 af 23-12-2014 om ændring af bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3.
ledighedsdag (G-dage)
Lov

Gældende

30-12-2014

Vis alle hits i dokumentet

30-12-2014

Vis alle hits i dokumentet

Lov om aktiv socialpolitik
Stk. 4
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

Bek. 41 af 21-01-1998 om personel i redningsberedskabet
Stk. 3
Ændret
Lov

Gældende

30-12-2014

Vis alle hits i dokumentet

Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-2017
Stk. 1
Oprettet
Bekendtgørelse

Arkiveret

30-12-2014

Vis alle hits i dokumentet
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Bek. 804 af 27-06-2014 om beregning af finansieringsbidrag (Historisk)
Stk. 2
Ændret
Ændringsbekendtgørelse Arkiveret

30-12-2014

Bek. 1515 af 23-12-2014 om ændring af bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af akasser m.fl. (Historisk)
Ændringsbekendtgørelse Arkiveret
30-12-2014
Bek. 1516 af 23-12-2014 om ændring af bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag (Historisk)
Lov

Gældende

30-12-2014

Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018
Ændringslov
Gældende
30-12-2014
Lov 1490 af 23-12-2014 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om
betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love (Erstatningsansvar ved handlinger i strid
med god skik-reglerne, forbrugerbeskyttelse ved kaution, krav om grundkursus til bestyrelsesmedlemmer,
brugerbeskyttelse ved udbud af betalingstjenester og udstedelse af elektroniske penge m.v.)
Ændringslov
Gældende
30-12-2014
Lov 1491 af 23-12-2014 om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner
for finansårene 2014-2017 (Konsekvenser af aftaler om vækstpakke 2014 m.v.)
Bekendtgørelse
Gældende
30-12-2014
Bek. 1507 af 16-12-2014 om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK)
Bekendtgørelse
Gældende
30-12-2014
Bek. 1508 af 16-12-2014 om momsrefusionsordning for kommuner og regioner
Ændringsbekendtgørelse Gældende

30-12-2014

Bek. 1514 af 16-12-2014 om ændring af bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere
(DIS-omregning)
Lov
Gældende
30-12-2014
Vis alle hits i dokumentet
Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Lov
Gældende

30-12-2014

Vis alle hits i dokumentet

30-12-2014

Vis alle hits i dokumentet

Lov om aktiv socialpolitik
Lov

Gældende

Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-2017
Stk. 1
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

30-12-2014

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 1670 af 27-12-2013 om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. (Historisk)
Stk. 1
Ændret
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Bekendtgørelse

Arkiveret

30-12-2014

Bek. 804 af 27-06-2014 om beregning af finansieringsbidrag (Historisk)
Ændret
Ændringsbekendtgørelse Arkiveret

30-12-2014

Bek. 1515 af 23-12-2014 om ændring af bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af akasser m.fl. (Historisk)
Ændringsbekendtgørelse Arkiveret
30-12-2014
Bek. 1516 af 23-12-2014 om ændring af bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag (Historisk)
Lov
Gældende
30-12-2014
Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018
Ændringslov

Gældende

30-12-2014

Lov 1486 af 23-12-2014 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om
arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og
intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud
m.v.)
Ændringslov
Gældende
30-12-2014
Lov 1487 af 23-12-2014 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik
(Joblog, sanktion ved udeblivelse fra tilbud samt 6 ugers jobrettet uddannelse for modtagere af
ledighedsydelse)
Ændringslov
Gældende
30-12-2014
Lov 1489 af 23-12-2014 om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.
(Ophævelse af 70-årsgrænse m.v.)
Ændringslov

Gældende

30-12-2014

Lov 1490 af 23-12-2014 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om
betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love (Erstatningsansvar ved handlinger i strid
med god skik-reglerne, forbrugerbeskyttelse ved kaution, krav om grundkursus til bestyrelsesmedlemmer,
brugerbeskyttelse ved udbud af betalingstjenester og udstedelse af elektroniske penge m.v.)
Ændringslov

Gældende

30-12-2014

Lov 1491 af 23-12-2014 om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner
for finansårene 2014-2017 (Konsekvenser af aftaler om vækstpakke 2014 m.v.)
Bekendtgørelse
Gældende
30-12-2014
Bek. 1505 af 16-12-2014 om garantibidrag og tarif i 2015 i Arbejdsmarkedets Tillægspension
Bekendtgørelse

Arkiveret

30-12-2014

Bek. 1506 af 16-12-2014 om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv. (Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
30-12-2014
Bek. 1513 af 23-12-2014 om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig
arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige
Lov

Arkiveret

30-12-2014

Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-2017 (Historisk)
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Lov

Gældende

30-12-2014

Vis alle hits i dokumentet

30-12-2014

Vis alle hits i dokumentet

30-12-2014

Vis alle hits i dokumentet

Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Stk. 3
Ændret
Lov

Gældende

Lov om aktiv socialpolitik
Stk. 3
Ændret
Lov

Gældende

Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-2017
Stk. 1
Bekendtgørelse

Arkiveret

30-12-2014

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 1670 af 27-12-2013 om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. (Historisk)
Stk. 1
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

30-12-2014

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 804 af 27-06-2014 om beregning af finansieringsbidrag (Historisk)
Stk. 3
Ændret
Ændringsbekendtgørelse Arkiveret

30-12-2014

Bek. 1515 af 23-12-2014 om ændring af bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af akasser m.fl. (Historisk)
Ændringsbekendtgørelse Arkiveret
30-12-2014
Bek. 1516 af 23-12-2014 om ændring af bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag (Historisk)
Ændringslov
Gældende
30-12-2014
Lov 1486 af 23-12-2014 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om
arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og
intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud
m.v.)
Ændringslov

Gældende

30-12-2014

Lov 1488 af 23-12-2014 om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale
Personregister (Reform af international rekruttering m.v.)
Ændringslov

Gældende

30-12-2014

Lov 1489 af 23-12-2014 om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.
(Ophævelse af 70-årsgrænse m.v.)
Ændringslov
Gældende
30-12-2014
Lov 1490 af 23-12-2014 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om
betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love (Erstatningsansvar ved handlinger i strid
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med god skik-reglerne, forbrugerbeskyttelse ved kaution, krav om grundkursus til bestyrelsesmedlemmer,
brugerbeskyttelse ved udbud af betalingstjenester og udstedelse af elektroniske penge m.v.)
Ændringslov
Gældende
30-12-2014
Lov 1492 af 23-12-2014 om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af
tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Indførelse af virksomhedspant på Færøerne)
Bekendtgørelse
Arkiveret
30-12-2014
Bek. 1506 af 16-12-2014 om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv. (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

29-12-2014

Bek. 1157 af 11-12-2012 om produktionsafgift ved slagtning og eksport af svin (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

29-12-2014

Bek. 1364 af 04-12-2013 om produktionsafgift ved slagtning og eksport af kvæg (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
29-12-2014
Bek. 123 af 29-01-2014 om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig
arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige (Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
29-12-2014
Bek. 1232 af 21-11-2014 om produktionsafgift ved slagtning og eksport af kvæg
Bekendtgørelse
Gældende
29-12-2014
Bek. 1314 af 09-12-2014 om produktionsafgift ved slagtning og eksport af svin
Vejledning
Arkiveret
24-12-2014
Vejl. 10077 af 27-11-2006 om kastration med henblik på kønsskifte (Historisk)
LF Lovforslag
Gældende
24-12-2014
LF 105 2014/2015 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov
om en garantifond for indskydere og investorer, lov om værdipapirhandel m.v. og ligningsloven
(Gennemførelse af direktiv om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber
(BRRD) og direktiv om indskudsgarantiordninger (DGSD))
Bekendtgørelse

Gældende

24-12-2014

Bek. 1475 af 16-12-2014 om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og
efteruddannelse
Bekendtgørelse
Gældende
24-12-2014
Bek. 1476 af 17-12-2014 om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
Bekendtgørelse

Gældende

24-12-2014

Bek. 1478 af 22-12-2014 om postlister i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Søfartsstyrelsen
Ændringsbekendtgørelse Gældende

24-12-2014

Bek. 1480 af 16-12-2014 om ændring af bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved
ungdomsuddannelser m.v.
Ændringsbekendtgørelse Gældende
24-12-2014
Bek. 1481 af 19-12-2014 om ændring af bekendtgørelse om personel i redningsberedskabet

44

Vejledning

Arkiveret

24-12-2014

Vejl. 10354 af 22-12-2014 om reklame mv. for medicinsk udstyr (Historisk)
Vejledning

Gældende

24-12-2014

Vejl. 10353 af 19-12-2014 om udredning og behandling af transkønnede
LF Lovforslag
Gældende
23-12-2014
LF 34 2014/2015 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner
og om sundhedsfaglig virksomhed (Lægesamtaler, lægelig stofmisbrugsbehandling, frit valg i forbindelse med
stofmisbrugsbehandling og befordring af personer i lægelig stofmisbrugsbehandling med heroin)
LF Lovforslag
Gældende
23-12-2014
LF 55 2014/2015 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love
(Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende kapitalpensioner og rabat på afgiften ved
udbetaling fra eller omlægning af konti i Lønmodtagernes Dyrtidsfond)
LF Lovforslag

Gældende

23-12-2014

LF 64 2014/2015 Forslag til Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om afgift af lønsum m.v.,
momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, spiritusafgiftsloven og forskellige andre love (Forenkling af
registrerede varemodtageres adgang til godtgørelse af afgift ved eksport, afgiftsfritagelse af varer
henhørende under toldoplagsprocedure, andre særlige toldordninger og afgiftsoplag, lønsumsafgift for
selvstændige momsgrupper, indførelse af mulighed for indirekte opgørelse af afgifter af bygas, afskaffelse af
banderoler på spiritus m.v.)
LF Lovforslag
Gældende
23-12-2014
LF 78 2014/2015 Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og
almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om uddannelserne til
højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), lov om erhvervsuddannelser og lov om
betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.
(Socialt tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner på baggrund af andelen af frafaldstruede elever)
LF Lovforslag
Gældende
23-12-2014
LF 81 2014/2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og
kildeskatteloven (Ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende, afskaffelse af laveste
forsørgersats, højere boligsikring til unge par med børn, særlig støtte for unge under 30 år, ingen fradrag
for lejeindtægter fra logerende i egen bolig m.v.)
Afgørelse
Gældende
23-12-2014
Afgørelse i sag om aktindsigt i dokumenter, som er blevet indsendt til Natur- og Miljøklagenævnet, men
hvor Natur- og Miljøklagenævnet ikke er klageinstans ( 15-12-2014)
Bekendtgørelse
Gældende
23-12-2014
Bek. 1456 af 15-12-2014 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det
øvrige udland
Ændringsbekendtgørelse Gældende
23-12-2014
Bek. 1465 af 16-12-2014 om ændring af SU-bekendtgørelsen
Ændringsbekendtgørelse Gældende

23-12-2014

Bek. 1466 af 17-12-2014 om ændring af bekendtgørelse om vederlag til stævningsmænd og til vidner i
fogedforretninger (Regulering af vederlag)
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Cirkulære

Gældende

23-12-2014

Cirk. 10341 af 17-12-2014 om regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2015
Skrivelse

Gældende

23-12-2014

Skr. 10348 af 19-12-2014. Skrivelse om procedure m.v. i forbindelse med reglerne om udbetaling af ydelse
fra arbejdsløshedskassen under de første 14 dages sygdom fra 5. januar 2015
Skrivelse

Gældende

23-12-2014

Skr. 10340 af 19-12-2014. Skrivelse om Retningslinjer for øget kontrol med kravet om bopæl og ophold i
Danmark
Afgørelse
Gældende
23-12-2014
AFG.085-14 - kontanthjælp - uddannelseshjælp - sanktioner - uddannelsesophør (AST 19-12-2014)
Afgørelse

Gældende

23-12-2014

AFG.086-14 - kontanthjælp - sanktioner - tilmelding til Jobnet - manglende tjek af jobforslag - vejledning påmindelse (AST 19-12-2014)
Afgørelse
Gældende
23-12-2014
AFG.087-14 - uddannelseshjælp - uddannelsespålæg - revision - sanktion - garantiforskrift - ugyldighed (AST
19-12-2014)
Afgørelse
Gældende
23-12-2014
AFG.088-14 - kontanthjælp - uddannelseshjælp - sanktioner - rimelig grund - personlig kontakt (AST 19-122014)
Afgørelse
Gældende
23-12-2014
AFG.089-14 - aktivitets- og samværstilbud - formål - omfang - funktionsevne (AST 19-12-2014)
Afgørelse

Gældende

23-12-2014

AFG.090-14 - beskyttet beskæftigelse - erhvervspræget formål - nedsættelse - funktionsevne (AST 19-122014)
LF Lovforslag
Gældende
23-12-2014
LF 22 2014/2015 Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Genbeskikkelse af
DR's bestyrelse og genvalg af de regionale TV 2-virksomheders bestyrelser, adgang til støtte fra Public
Service-Puljen, afskaffelse af erhvervslicensen og forhandlerindberetningspligten, ny ordning for
ikkekommercielle lokalradioer m.v.)
LF Lovforslag
Gældende
23-12-2014
LF 25 2014/2015 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp
m.v.)
LF Lovforslag

Gældende

23-12-2014

LF 27 2014/2015 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Forenkling af udmålingssystemet og
præcisering af anvendelsesområdet for merudgiftsydelsen til børn med nedsat funktionsevne eller
indgribende lidelse m.v.)
LF Lovforslag

Gældende

23-12-2014

LF 57 2014/2015 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Hjælperordninger til personer med kronisk
respirationsinsufficiens)

46

Cirkulære

Gældende

23-12-2014

Cirk. 10342 af 18-12-2014 om satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser
Skrivelse

Gældende

23-12-2014

Skr. 10348 af 19-12-2014. Skrivelse om procedure m.v. i forbindelse med reglerne om udbetaling af ydelse
fra arbejdsløshedskassen under de første 14 dages sygdom fra 5. januar 2015
Skrivelse

Gældende

23-12-2014

Skr. 10343 af 19-12-2014. Orientering om lov om ændring af lov om social pension (Genindførelse af
tidligere gældende regler for optjening af ret til folkepension for flygtninge)
Skrivelse Gældende 23122014
Skr. 10340 af 19-12-2014.
Skrivelse om
Retningslinjer for øget
kontrol med kravet om
bopæl og ophold i
Danmark
Afgørelse

Gældende

23-12-2014

AFG.085-14 - kontanthjælp - uddannelseshjælp - sanktioner - uddannelsesophør
(AST 19-12-2014)
Afgørelse

Gældende

23-12-2014

AFG.087-14 - uddannelseshjælp - uddannelsespålæg - revision - sanktion - garantiforskrift - ugyldighed (AST
19-12-2014)
Afgørelse

Gældende

23-12-2014

AFG.088-14 - kontanthjælp - uddannelseshjælp - sanktioner - rimelig grund - personlig kontakt (AST 19-122014)
Afgørelse
Gældende
23-12-2014
AFG.090-14 - beskyttet beskæftigelse - erhvervspræget formål - nedsættelse - funktionsevne (AST 19-122014)
SM-A (Aktiv)
Arkiveret
23-12-2014
A-MEDD.001-05 kontanthjælp - opsigelse - bagudbetalt - engangshjælp - selvforskyldt - nedsættelse af
hjælpen ( 04-02-2005) (Historisk)
LF Lovforslag
Gældende
22-12-2014
LF 2 2014/2015 Forslag til Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for
finansåret 2018
LF Lovforslag
Gældende
22-12-2014
LF 3 2014/2015 Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og
regioner for finansårene 2014-2017 (Konsekvenser af Aftaler om Vækstpakke 2014 mv.)
LF Lovforslag

Gældende

22-12-2014

LF 28 2014/2015 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af

47

tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Indførelse af virksomhedspant på Færøerne)
LF Lovforslag
Gældende
22-12-2014
LF 32 2014/2015 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler, husholdningsskoler og
håndarbejdsskoler og forskellige andre love (Fornyelse af frie fagskolers undervisningstilbud m.v.)
LF Lovforslag

Gældende

22-12-2014

LF 56 2014/2015 Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Finansiering af
elevers ophold på kostafdelinger m.v.)
LF Lovforslag

Gældende

22-12-2014

LF 58 2014/2015 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om
arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og
intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud
m.v.)
LF Lovforslag
Gældende
22-12-2014
LF 59 2014/2015 Forslag til Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
LF Lovforslag

Gældende

22-12-2014

LF 60 2014/2015 Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet
m.v. (Ophævelse af 70 års-grænse m.v.)
Bekendtgørelse
Gældende
22-12-2014
Bek. 1411 af 15-12-2014 om genoptagelse efter slettelse som medlem af a-kassen på grund af svig eller gæld
Bekendtgørelse
Gældende
22-12-2014
Bek. 1412 af 15-12-2014 om renter af efterbetaling af dagpenge m.v.
Bekendtgørelse
Gældende
22-12-2014
Bek. 1413 af 15-12-2014 om anvendelse af oplysninger om løn, beskæftigelse m.v. til brug for
administrationen af forsikringssystemet
Bekendtgørelse
Gældende
22-12-2014
Bek. 1414 af 15-12-2014 om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på
grund af gæld
Bekendtgørelse
Gældende
22-12-2014
Bek. 1415 af 16-12-2014 om fastsættelse af bidrag for 2015 fra private arbejdsgivere til finansiering af ATPbidraget for modtagere af forskellige arbejdsmarkedsydelser
Bekendtgørelse

Gældende

22-12-2014

Bek. 1417 af 16-12-2014 om beregning af finansieringsbidrag
Bekendtgørelse
Gældende
22-12-2014
Bek. 1418 af 16-12-2014 om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.
Bekendtgørelse
Gældende
22-12-2014
Bek. 1419 af 16-12-2014 om supplerende dagpenge
Ændringsbekendtgørelse Gældende
22-12-2014
Bek. 1437 af 16-12-2014 om ændring af bekendtgørelse om fleksibel efterløn
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Ændringsbekendtgørelse Gældende

22-12-2014

Bek. 1584 af 23-12-2014 om ændring af bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3.
ledighedsdag (G-dage)
Vejledning
Arkiveret
22-12-2014
Vejl. 10336 af 16-12-2014 om satser mv. 2015 (Historisk)
LF Lovforslag

Gældende

22-12-2014

LF 61 2014/2015 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale
Personregister (Reform af international rekruttering m.v.)
LF Lovforslag
Gældende
22-12-2014
LF 73 2014/2015 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v.,
lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love (Erstatningsansvar ved handlinger
i strid med god skik reglerne, forbrugerbeskyttelse ved kaution, krav om grundkursus til
bestyrelsesmedlemmer, brugerbeskyttelse ved udbud af betalingstjenester og udstedelse af elektroniske
penge m.v.)
Bekendtgørelse
Gældende
22-12-2014
Bek. 1415 af 16-12-2014 om fastsættelse af bidrag for 2015 fra private arbejdsgivere til finansiering af ATPbidraget for modtagere af forskellige arbejdsmarkedsydelser
Bekendtgørelse
Gældende
22-12-2014
Bek. 1416 af 16-12-2014 om fastsættelse af bidrag for 2015 fra private arbejdsgivere til finansiering af
kommunernes indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under
jobafklaring og barselsdagpenge
Bekendtgørelse
Gældende
22-12-2014
Bek. 1417 af 16-12-2014 om beregning af finansieringsbidrag
Bekendtgørelse

Gældende

22-12-2014

Bek. 1418 af 16-12-2014 om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.
Bekendtgørelse
Gældende
22-12-2014
Bek. 1420 af 16-12-2014 om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.
Bekendtgørelse

Gældende

22-12-2014

Bek. 1421 af 16-12-2014 om opfølgning i sygedagpengesager
Bekendtgørelse
Gældende
22-12-2014
Bek. 1423 af 16-12-2014 om regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private
arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende
Ændringsbekendtgørelse Gældende

22-12-2014

Bek. 1436 af 16-12-2014 om ændring af bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.
Vejledning
Arkiveret
22-12-2014
Vejl. 10336 af 16-12-2014 om satser mv. 2015 (Historisk)
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