Nyhedsliste for Social i perioden 23.05.2015 – 16.07.2015
Bekendtgørelse Gældende 10-07-2015
Bek. 889 af 10-07-2015 om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer
Bekendtgørelse Gældende 02-07-2015
Bek. 851 af 02-07-2015 om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser
Bekendtgørelse Gældende 10-07-2015
Bek. 880 af 10-07-2015 om matchvurdering
Bek. 879 af 10-07-2015 om forsøg på beskæftigelsesområdet
Bekendtgørelse Gældende 09-07-2015
Bek. 878 af 09-07-2015 om straffebestemmelser for overtrædelse af forordning om definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter
Bekendtgørelse Gældende 08-07-2015
Bek. 855 af 08-07-2015 om straffebestemmelser for overtrædelse af gennemførelsesforordning om angivelse af
oprindelsesland eller herkomststed for fersk, kølet eller frosset svine-, fåre-, og gedekød samt fjerkræ
Bekendtgørelse Gældende 06-07-2015
Bek. 853 af 06-07-2015 om udbud af danske erhvervsrettede videregående uddannelser i udlandet
Vejledning Gældende 10-07-2015
Vejl. 9908 af 10-07-2015 om forsøg med danskundervisning og hyppige samtaler
Vejledning Gældende 26-06-2015
Vejl. 9737 af 26-06-2015 om apotekeres tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder
Vejl. 9738 af 26-06-2015 om lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr
med tilknyttede sundhedspersoner
Vejl. 9739 af 26-06-2015 om lægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med
medicinsk udstyr
Vejl. 9741 af 26-06-2015 om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder
Vejledning Gældende 26-06-2015
Vejl. 9742 af 26-06-2015 om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder
Vejledning Gældende 01-07-2015
Vejl. 9707 af 01-07-2015 til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed
Vejl. 9708 af 01-07-2015 til bekendtgørelse om rådighed
Vejl. 9710 af 01-07-2015 om en a-kasses pligt til at vejlede mv.
Vejledning Gældende 01-07-2015
Vejl. 9713 af 01-07-2015 om kommunernes dokumentation af refusionsudgifter
Vejl. 9709 af 01-07-2015 til bekendtgørelse om feriedagpenge
Vejl. 9712 af 01-07-2015 til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige
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Ændringsbekendtgørelse Gældende 29-06-2015
Bek. 801 af 29-06-2015 om ændring af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse og opstilling
af elevatorer mv.
Ændringsbekendtgørelse Gældende 25-06-2015
Bek. 800 af 25-06-2015 om ændring af bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2015.1
LF Lovforslag Gældende 03-07-2015
LF 2 2014/2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.)
LF 1 2014/2015 Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Tilpasninger i udligningssystemet som følge af omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet)
LF 4 2014/2015 Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne,
Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne
LF 3 2014/2015 Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af
bolpælstid for folkepension)
Skrivelse Gældende 01-07-2015
Skr. 9706 af 01-07-2015. Skrivelse om ændring af vejledning til bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv.
Skrivelse Gældende 30-06-2015
Skr. 9699 af 30-06-2015. Skrivelse om orientering om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Tilbud om anonym, ambulant behandling af stofmisbrugere m.v.)
Skr. 9698 af 30-06-2015. Skrivelse om orientering om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats
for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger m.v.)
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