Nyhedsliste for Social i perioden 05.05.2015 – 22.05.2015
Bekendtgørelse På vej 22-05-2015
Bek. 665 af 19-05-2015 om visitation m.v. ved adgang til retterne
LF Lovforslag Gældende 21-05-2015
LF 140 2014/2015 Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening for så vidt angår anmodning om sygedagpenge, afgivelse af samtykke til udstedelse af børneattest og straffeattest til offentlig brug, ansøgning og meddelelser mv. om personligt tillæg og helbredstillæg, indgivelse af klager til Patientombuddet, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn og til Ankenævnet for Patienterstatningen, ansøgning om udstedelse af personcertifikater på luftfartsområdet, anmodning om behandling af klager fra flypassagerer, ansøgning om chaufføruddannelsesbeviser mv.)
Ændringslov På vej 20-05-2015
Lov 649 af 18-05-2015 om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Tilbud om anonym, ambulant
behandling af stofmisbrugere m.v.)
Lov 650 af 18-05-2015 om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre
og orienteringspligt for kvindekrisecentre, forsorgshjem og herberger m.v.)
Bekendtgørelse Gældende 15-05-2015
Bek. 597 af 08-03-2015 om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen)
LF Lovforslag Gældende 14-05-2015
LF 132 2014/2015 Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Tilbud om anonym,
ambulant behandling af stofmisbrugere m.v.)
LF 138 2014/2015 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på
krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger m.v.)
LF Lovforslag Gældende 14-05-2015
LF 168 2014/2015 Forslag til Lov om ændring af arkivloven (Databeskyttelse af visse personoplysninger indsamlet i
forbindelse med patientbehandling)
LF Lovforslag Gældende 14-05-2015
LF 204 2014/2015 Forslag til Lov om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og toldloven (Politiets
Efterretningstjenestes adgang til oplysninger om flypassagerer i terrorsager m.v. og SKATs håndtering af oplysninger om flypassagerer i forbindelse med toldkontrol m.v.)
Ændringslov På vej 14-05-2015
Lov 633 af 12-05-2015 om ændring af SU-loven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (Statens uddannelsesstøtte til supplering i forbindelse med adgangskurset til ingeniøruddannelserne, hjemmel til elektronisk at indhente oplysninger fra
indkomstregisteret og til at samkøre og sammenstille oplysningerne i kontroløjemed m.v.)
LF Lovforslag Gældende 13-05-2015
LF 193 2014/2015 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere
til Finland, Island, Norge og Sverige (Ændring af revisionsbestemmelse)
LF Lovforslag Gældende 13-05-2015
LF 197 2014/2015 Forslag til Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet (Indførelse af krav om retlig interesse, formandsafgørelser samt mulighed for at Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution kan indbringe visse sager for Ligebehandlingsnævnet m.v.)
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LF Lovforslag Gældende 13-05-2015
LF 198 2014/2015 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Jobrettet integrationsprogram for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge
m.v.)
Ændringsbekendtgørelse På vej 13-05-2015
Bek. 626 af 04-05-2015 om ændring af bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser)
(Gennemførelse af direktiv 2014/27/EU m.m.)
LF Lovforslag Gældende 13-05-2015
LF 197 2014/2015 Forslag til Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet (Indførelse af krav om retlig interesse, formandsafgørelser samt mulighed for at Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution kan indbringe visse sager for Ligebehandlingsnævnet m.v.)
LF Lovforslag Gældende 12-05-2015
LF 199 2014/2015 Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov
om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om ferie (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.)
Cirkulæreskrivelse Gældende 12-05-2015
Cirk.skr. 9285 af 30-04-2015 om overførelse af kompetence i benådningssager til Direktoratet for Kriminalforsorgen
Cirkulæreskrivelse Gældende 12-05-2015
Cirk.skr. 9283 af 30-04-2015 vedrørende ordningen om underretning af den forurettede om den dømtes første
uledsagede udgang og løsladelse mv. samt om den dømtes medvirken i tv- eller radioprogrammer eller portrætinterview
Ændringsbekendtgørelse Gældende 12-05-2015
Bek. 621 af 07-05-2015 om ændring af bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (Udskrivning)
LF Lovforslag Gældende 11-05-2015
LF 149 2014/2015 Forslag til Lov om ændring af SU-loven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (Statens uddannelsesstøtte
til supplering i forbindelse med adgangskurset til ingeniøruddannelserne, hjemmel til elektronisk at indhente oplysninger fra indkomstregisteret og til at samkøre og sammenstille oplysningerne i kontroløjemed m.v.)
Vejledning Gældende 11-05-2015
Vejl. 7 af 15-02-2011 om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v. (Vejledning nr. 6 til serviceloven)
Punkt 9, ændret
Vejledning Gældende 11-05-2015
Vejl. 10 af 15-02-2011 om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven)
Punkt 3, ændret
Vejledning Gældende 11-05-2015
Vejl. 9264 af 30-04-2015 om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse,
betinget dom m.v.
Vejl. 9300 af 30-04-2015 om socialtilsyn
Lov Gældende 08-05-2015
Straffeloven
Stk. 2, ændret

15/000442-8
Side 2 af 5

Bekendtgørelse Gældende 08-05-2015
Bek. 823 af 26-06-2013 om underretning ved udgang og løsladelse mv. samt ved medvirken i tv- eller radioprogrammer eller portrætinterview
Stk. 1, ændret
Bekendtgørelse Gældende 08-05-2015
Bek. 1660 af 27-12-2013 om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre
EU/EØS-lande
Ændret
Bekendtgørelse Gældende 08-05-2015
Bek. 958 af 29-08-2014 om ret til sygehusbehandling m.v.
Ændret
Cirkulære Gældende 08-05-2015
Cirk. 9275 af 30-04-2015 om kriminalforsorgens tilsyn med personer, der er idømt en foranstaltning efter straffelovens §68 eller §69
Bek. 590 af 30-04-2015 om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse,
betinget dom m.v.
Lov Gældende 08-05-2015
Straffeloven
Stk. 2, ændret
Lov om rettens pleje
Stk. 2, ændret
Bekendtgørelse Gældende 08-05-2015 Vis alle hits i dokumentet
Bek. 958 af 29-08-2014 om ret til sygehusbehandling m.v.
Stk. 4, ændret
Vejledning Gældende 08-05-2015
Vejl. 9276 af 30-04-2015 om kriminalforsorgens tilsyn med personer, der er idømt en foranstaltning efter straffelovens §68 eller §69
Lov Gældende 07-05-2015
Lov om Det Centrale Personregister
Stk. 3, ændret
Bekendtgørelse Gældende 07-05-2015
Bek. 588 af 30-04-2015 om anvendelse af magt over for indsatte i kriminalforsorgens institutioner (magtanvendelsesbekendtgørelsen)
Lov Gældende 06-05-2015
Lov om almene boliger m.v.
Stk. 2, ændret
Ændringslov Gældende 06-05-2015
Lov 739 af 25-06-2014 om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v., retsplejeloven og lov om Offerfonden (Reorganisering af kriminalforsorgen, herunder begrænsning af klageadgangen)
Ikrafttrædelsesbekendtgørelse Gældende 06-05-2015
Bek. 388 af 09-04-2015 om ikrafttræden af lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v., retsplejeloven og lov om Offerfonden (Reorganisering af kriminalforsorgen, herunder begrænsning af klageadgangen)
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Bekendtgørelse Gældende 06-05-2015
Bek. 398 af 09-04-2015 om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner
Bek. 399 af 09-04-2015 om sundhedsmæssig bistand til indsatte i kriminalforsorgens institutioner
Bek. 402 af 09-04-2015 om behandlingen af 15-17-årige, der anbringes i kriminalforsorgens institutioner
Bek. 405 af 09-04-2015 om adgangen til kontakt til medierne for indsatte i kriminalforsorgens institutioner
Bek. 406 af 09-04-2015 om indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i
kriminalforsorgens institutioner (genstandsbekendtgørelsen)
Bek. 410 af 09-04-2015 om erstatning og godtgørelse til indsatte i kriminalforsorgens institutioner og til dømte og
prøveløsladte under udførelse af samfundstjeneste for følger af ulykkestilfælde m.v.
Bek. 412 af 09-04-2015 om behandlingen af sager om modregning af erstatningsbeløb over for indsatte i kriminalforsorgens institutioner (modregningsbekendtgørelsen)
Bek. 413 af 09-04-2015 om gennemførelsen af medindflydelse for indsatte i kriminalforsorgens institutioner (talsmandsbekendtgørelsen)
Bek. 414 af 09-04-2015 om klageadgang i sager om eftergivelse af bøder, offerbidrag, konfiskationsbeløb og sagsomkostninger
Bek. 415 af 09-04-2015 om indsattes adgang til fællesskab m.v. med andre indsatte i kriminalforsorgens institutioner (fællesskabsbekendtgørelsen)
Bek. 418 af 09-04-2015 om personer, der tages i forvaring efter retsplejeloven
Bek. 419 af 09-04-2015 om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen)
Bek. 421 af 09-04-2015 om begrænsning af kriminalforsorgens pligt til at udarbejde handleplaner efter straffuldbyrdelsesloven for indsatte, prøveløsladte og betinget dømte
Bek. 422 af 09-04-2015 om indsattes udgivelse af blad i kriminalforsorgens institutioner
Bek. 423 af 09-04-2015 om behandlingen af krav fra dømte og varetægtsarrestanter om erstatning i anledning af
uforskyldte indgreb under fuldbyrdelse af straf m.v.
Bek. 426 af 09-04-2015 om udståelse af strafcelle, anvendelse af forhørscelle og behandlingen af disciplinærsager
(disciplinærstrafbekendtgørelsen)
Bek. 427 af 09-04-2015 om undersøgelse af indsattes person og opholdsrum i kriminalforsorgens institutioner
(undersøgelsesbekendtgørelsen)
Bek. 428 af 09-04-2015 om anvendelse af sikringsmidler i kriminalforsorgens institutioner
Bek. 429 af 09-04-2015 om udelukkelse af indsatte fra fællesskab, herunder anbringelse i observationscelle m.v., i
fængsler og arresthuse (bekendtgørelse om udelukkelse fra fællesskab)
Bek. 430 af 09-04-2015 om behandlingen af sager om konfiskation i kriminalforsorgens institutioner (konfiskationsbekendtgørelsen)
Cirkulære Gældende 06-05-2015
Cirk. 9233 af 13-04-2015 om behandlingen af sager om konfiskation i kriminalforsorgens institutioner
Vejledning Gældende 06-05-2015
Vejl. 9231 af 13-04-2015 om anvendelse af sikringsmidler i kriminalforsorgens institutioner
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Vejl. 9261 af 30-04-2015 om visitation og opfølgning m.v. i sygedagpengesager
Vejl. 9259 af 28-04-2015 om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme
Ændringslov På vej 06-05-2015
Lov 579 af 04-05-2015 om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien (Fastlæggelse af mindreårige psykiatriske patienters retsstilling, indførelse af ny formålsbestemmelse, skærpede kriterier for tvangsfiksering, ændring
af kriterierne for åbning og kontrol af post, undersøgelse af patientstuer og ejendele samt kropsvisitation m.v.)
Lov 580 af 04-05-2015 om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning (Friere adgang til oprettelse m.v. af apoteksfilialer, veterinærafdelinger og apoteksudsalg, ændret procedure for Sundhedsstyrelsens meddelelse af apotekerbevilling og bidrag ved ansættelse af sygehusapotekere, ophævelse af apotekeres adgang til statsgaranti ved lånoptagelse m.v.)
Ikrafttrædelsesbekendtgørelse Gældende 06-05-2015
Bek. 583 af 30-04-2015 om ikrafttræden af §2, nr. 1, i lov om ændring af straffeloven og lov om fuldbyrdelse af
straf m.v. (Samfundstjeneste m.v.)
Bekendtgørelse På vej 06-05-2015
Bek. 584 af 28-04-2015 om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme
Ændringsbekendtgørelse Gældende 06-05-2015
Bek. 596 af 06-05-2015 om ændring af bekendtgørelse om underretning ved udgang og løsladelse mv. samt ved
medvirken i tv- eller radioprogrammer eller portrætinterview
Lov Gældende 05-05-2015
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
Stk. 3, oprettet
Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
Stk. 5, oprettet
Lov om Udbetaling Danmark
Stk. 1, ændret
Ændringslov På vej 05-05-2015
Lov 542 af 29-04-2015 om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven (Automatisk kronikertilskud,
lægemiddelovervågning m.v.)
Bekendtgørelse Gældende 05-05-2015
Bek. 572 af 30-04-2015 om kommunens bistand til børn og unge i forbindelse med uden- og indenretlig afhøring
Lov Gældende 05-05-2015
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
Stk. 1, ændret
Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
Stk. 1, oprettet
Lov Gældende 05-05-2015
Lov om Udbetaling Danmark
Stk. 1, ændret
Bekendtgørelse Gældende 05-05-2015
Bek. 572 af 30-04-2015 om kommunens bistand til børn og unge i forbindelse med uden- og indenretlig afhøring
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