Nyheder
Bekendtgørelse

Gældende

05-07-2016

Bek. 1297 af 18-11-2010 om udenretlig vedtagelse af konfiskation
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

05-07-2016

Bek. 875 af 02-09-2008 om procedurer for afgørelse om, hvorvidt der foreligger en miljøskade eller en
overhængende fare for en miljøskade på beskyttede arter eller internationale naturbeskyttelsesområder, for
så vidt angår anlæg og udvidelse af havne beskyttede arter eller internationale naturbeskyttelsesområder for
så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af
visse anlæg på søterritoriet
Stk. 1
Ændret
Ændringsbekendtgørelse Gældende

05-07-2016

Bek. 1012 af 27-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om udenretlig vedtagelse af konfiskation
Ændringsbekendtgørelse Gældende
05-07-2016
Bek. 1029 af 28-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som
pædagog
Bekendtgørelse
Gældende
05-07-2016
Bek. 1043 af 30-06-2016 om social pension (førtidspension og folkepension)
Afgørelse
Gældende
05-07-2016
Principafgørelse 34-16 merudgifter til voksne - tabt arbejdsfortjeneste (AST 01-07-2016)
Afgørelse
Gældende
05-07-2016
Principafgørelse 35-16 om merudgifter - personkreds - medicinsk behandling - akut livstruet - umiddelbar
risiko for væsentlig og varig nedsættelse af funktionsevnen (AST 01-07-2016)
SM-O (Bistand)
Arkiveret
05-07-2016
O-MEDD.066-98 merudgifter - vidtgående fysisk handicap - epilepsi - medicin - egenbetaling ( 15-06-1998)
(Historisk)
Bekendtgørelse

Gældende

05-07-2016

Bek. 1297 af 18-11-2010 om udenretlig vedtagelse af konfiskation
Stk. 1
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

05-07-2016

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 874 af 02-09-2008 om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af
visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

05-07-2016

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 875 af 02-09-2008 om procedurer for afgørelse om, hvorvidt der foreligger en miljøskade eller en

overhængende fare for en miljøskade på beskyttede arter eller internationale naturbeskyttelsesområder, for
så vidt angår anlæg og udvidelse af havne beskyttede arter eller internationale naturbeskyttelsesområder for
så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af
visse anlæg på søterritoriet
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

05-07-2016

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 211 af 06-03-2014 om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog
Stk. 1
Oprettet
Bekendtgørelse

Gældende

05-07-2016

Bek. 1066 af 31-08-2015 om etablering af friplejeboliger
Stk. 1
Ændret
Ændringsbekendtgørelse Gældende

05-07-2016

Bek. 1012 af 27-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om udenretlig vedtagelse af konfiskation
Ændringsbekendtgørelse Gældende
05-07-2016
Bek. 1029 af 28-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som
pædagog
Ændringsbekendtgørelse På vej

05-07-2016

Bek. 1030 af 29-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om almen voksenuddannelse (avu-bekendtgørelsen)
Ændringsbekendtgørelse Gældende
05-07-2016
Bek. 1031 af 29-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og
vaccinationsoplysninger
Bekendtgørelse

Gældende

05-07-2016

Bek. 1043 af 30-06-2016 om social pension (førtidspension og folkepension)
Afgørelse
Gældende
05-07-2016
Principafgørelse 34-16 merudgifter til voksne - tabt arbejdsfortjeneste (AST 01-07-2016)
Afgørelse
Gældende
05-07-2016
Principafgørelse 35-16 om merudgifter - personkreds - medicinsk behandling - akut livstruet - umiddelbar
risiko for væsentlig og varig nedsættelse af funktionsevnen (AST 01-07-2016)
Bekendtgørelse

Arkiveret

04-07-2016

Bek. 959 af 29-08-2014 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
04-07-2016
Bek. 6 af 08-01-2015 om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv. (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
04-07-2016
Bek. 12 af 13-01-2015 om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

04-07-2016

Bek. 666 af 20-05-2015 om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
04-07-2016
Bek. 851 af 02-07-2015 om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser
(Historisk)
Bekendtgørelse

Gældende

04-07-2016

Bek. 973 af 28-06-2016 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven
Bekendtgørelse
Gældende
04-07-2016
Bek. 975 af 28-06-2016 om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser
Bekendtgørelse

Gældende

04-07-2016

Bek. 981 af 28-06-2016 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
Bekendtgørelse
På vej
04-07-2016
Bek. 971 af 28-06-2016 om planlægning af sundhedsberedskabet
Bekendtgørelse

Gældende

04-07-2016

Bek. 960 af 28-06-2016 om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005
Ikrafttrædelsesbekendtgørelse Gældende
04-07-2016
Bek. 889 af 28-06-2016 om ikrafttræden af lov om ændring af lov om letbane på Ring 3, lov om
Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S og lov om trafikselskaber (Anlæg af letbanen på
Ring 3, særlig regulering i anlægsperioden m.v.)
Bekendtgørelse
På vej
04-07-2016
Bek. 1020 af 28-06-2016 om retssikkerhed og administration på det sociale område
Bekendtgørelse

Gældende

04-07-2016

Bek. 1021 af 29-06-2016 om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv.
Ikrafttrædelsesbekendtgørelse Gældende
04-07-2016
Bek. 1018 af 29-06-2016 om ikrafttræden af §1, nr. 14, i lov om ændring af sundhedsloven og lov om klageog erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (gennemførelse af dele af direktiv 201 1/24/EU om
patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser m.v.)
Ikrafttrædelsesbekendtgørelse Gældende
04-07-2016
Bek. 889 af 28-06-2016 om ikrafttræden af lov om ændring af lov om letbane på Ring 3, lov om
Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S og lov om trafikselskaber (Anlæg af letbanen på
Ring 3, særlig regulering i anlægsperioden m.v.)
Bekendtgørelse

Arkiveret

04-07-2016

Bek. 386 af 18-04-2013 om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes
transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation
og accepteret markedspraksis (Historisk)
Bekendtgørelse

Gældende

04-07-2016

Bek. 562 af 01-06-2016 om ophævelse af bekendtgørelse om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af
ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner,
indikationer på kursmanipulation og accepteret markedspraksis

Bekendtgørelse

Gældende

04-07-2016

Bek. 684 af 08-06-2016 om tærskel for indberetning af ledende medarbejderes transaktioner
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-07-2016

Bek. 999 af 20-10-2005 om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter lov om
arbejdsskadesikring (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-07-2016
Bek. 1475 af 22-12-2005 om tilsynet med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv.
(Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 1344 af 11-12-2009 om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv.
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 1421 af 14-12-2010 om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn
Stk. 4
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-07-2016

Bek. 1432 af 23-12-2012 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven
(Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-07-2016
Bek. 1425 af 12-12-2013 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-07-2016
Bek. 91 af 27-01-2014 om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-07-2016
Bek. 1417 af 16-12-2014 om beregning af finansieringsbidrag (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-07-2016
Bek. 286 af 26-03-2015 om statens voksenuddannelsesstøtte (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-07-2016
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. (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-07-2016
Bek. 551 af 28-04-2015 om socialtilsyn (Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 701 af 27-05-2015 om rådighed
Stk. 1
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 1003 af 30-08-2015 om en aktiv beskæftigelsesindsats

Stk. 3
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-07-2016

Bek. 1417 af 02-12-2015 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og
lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-07-2016

Bek. 1613 af 10-12-2015 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder
inden for Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge-, Integrations- og
Boligministeriets og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings ressortområder (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-07-2016

Bek. 153 af 25-02-2016 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
(Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-07-2016
Bek. 405 af 04-05-2016 om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte
persongrupper (Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 431 af 18-05-2016 om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v.
Ændringsbekendtgørelse Gældende
01-07-2016
Bek. 444 af 18-05-2016 om ændring af bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til
handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-07-2016
Bek. 1003 af 30-08-2015 om en aktiv beskæftigelsesindsats (Historisk)
§ 34
Slettet
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 471 af 25-05-2016 om klage over a-kassernes afgørelser
Ændringsbekendtgørelse Gældende
01-07-2016
Bek. 588 af 01-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 596 af 02-06-2016 om beregning af finansieringsbidrag
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 604 af 02-06-2016 om offentliggørelse af påbud givet som led i Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn
med sygehuse, klinikker og andre behandlingssteder
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 809 af 23-06-2016 om plejefamilier
Bekendtgørelse
Gældende

01-07-2016

Bek. 988 af 29-06-2016 om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 613 af 03-12-1982 om visse brandfarlige virksomheder og oplag
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 628 af 19-06-2012 om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter
integrationsloven
Stk. 2
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 1644 af 27-12-2013 om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-07-2016

Bek. 628 af 19-06-2012 om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter
integrationsloven (Historisk)
§ 39
Slettet
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 1493 af 09-12-2015 om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
Stk. 1
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 1633 af 14-12-2015 om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser
Stk. 2
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 1662 af 14-12-2015 om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen)
Stk. 6
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 568 af 01-06-2016 om ophævelse af bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for
forsamlingstelte, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet
Ændringsbekendtgørelse Gældende
01-07-2016
Bek. 583 af 01-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om træbearbejdning og træoplag
Ikrafttrædelsesbekendtgørelse Gældende

01-07-2016

Bek. 800 af 23-06-2016 om ikrafttræden af §2 i lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register,
retsplejeloven, lov om registrering af køretøjer og lov om konkurrence- og forbrugerforhold på
telemarkedet (Gennemførelse af Prümafgørelsen om udveksling af oplysninger om dna-profiler, fingeraftryk
og køretøjer m.v.)
Ændringsbekendtgørelse Gældende

01-07-2016

Bek. 817 af 21-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om administration af internationale

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og
kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 900 af 24-06-2016 om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter lov om
arbejdsskadesikring
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 902 af 24-06-2016 om forretningsorden for Erhvervssygdomsudvalget
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 989 af 29-06-2016 om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere
Bekendtgørelse

På vej

01-07-2016

Bek. 990 af 29-06-2016 om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere
Bekendtgørelse
På vej
01-07-2016
Bek. 992 af 29-06-2016 om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt
overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring
Bekendtgørelse

På vej

01-07-2016

Bek. 994 af 29-06-2016 om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 981 af 28-06-2016 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 961 af 28-06-2016 om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 1010 af 29-06-2016 om integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu)
og virksomhedsbonus efter integrationsloven
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 997 af 29-06-2016 om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering
i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 998 af 29-06-2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder
inden for Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge-, Integrations- og
Boligministeriets og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings ressortområder
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 977 af 28-06-2016 om ophævelse af bekendtgørelse om medborgerskabsprøven
Ændringsbekendtgørelse Gældende
01-07-2016
Bek. 1015 af 28-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om
integrationsprogrammet efter integrationsloven
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-07-2016
Bek. 1158 af 20-12-1995 om oprettelse af erhvervsgrunduddannelser (Historisk)

Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 613 af 03-12-1982 om visse brandfarlige virksomheder og oplag
Stk. 1
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-07-2016

Bek. 100 af 28-01-2010 om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel
programvirksomhed (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-07-2016

Bek. 1130 af 27-09-2010 om hjælp til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte (Historisk)
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 1421 af 14-12-2010 om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-07-2016

Bek. 334 af 13-04-2011 om medborgerskabsprøven (Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 628 af 19-06-2012 om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter
integrationsloven
Stk. 1
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-07-2016

Bek. 663 af 25-06-2012 om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte
persongrupper (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-07-2016
Bek. 461 af 08-05-2014 om ansøgning om medicintilskud (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-07-2016

Bek. 531 af 27-05-2014 om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn
(Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-07-2016
Bek. 636 af 11-06-2014 om gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-07-2016

Bek. 1382 af 15-12-2014 om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, salgsområder og
campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet (Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 1475 af 16-12-2014 om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksenog efteruddannelse
Stk. 1
Ændret

Ændringsbekendtgørelse Gældende

01-07-2016

Bek. 23 af 16-01-2015 om ændring af bekendtgørelse om anvendelse og opstilling af elevatorer mv.
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-07-2016

Bek. 442 af 13-04-2015 om erhvervsuddannelsen til detailslagter (Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Vis alle hits i dokumentet
Bek. 1003 af 30-08-2015 om en aktiv beskæftigelsesindsats
Stk. 2
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-07-2016

Bek. 1119 af 21-09-2015 om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og
almene voksenuddannelser (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-07-2016

Bek. 1403 af 03-12-2015 om produktionsafgift ved slagtning og eksport af svin (Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 1662 af 14-12-2015 om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen)
Stk. 7
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-07-2016

Bek. 1905 af 29-12-2015 om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn
(Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 420 af 13-05-2016 om karrosseriuddannelsen
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 450 af 23-05-2016 om produktionsafgift på kartofler
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-07-2016
Bek. 1003 af 30-08-2015 om en aktiv beskæftigelsesindsats (Historisk)
Oprettet
Ændringsbekendtgørelse Gældende

01-07-2016

Bek. 479 af 25-05-2016 om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner
Ændringsbekendtgørelse Gældende

01-07-2016

Bek. 481 af 25-05-2016 om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø
m.v.
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-07-2016

Bek. 490 af 27-05-2016 om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb,
fleksjob, førtidspension m.v. (Historisk)
Ændringsbekendtgørelse Gældende
01-07-2016
Bek. 548 af 01-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved

deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (Kompetencevurdering forud for euv)
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 563 af 01-06-2016 om afgrænsning af værdipapirer omfattet af flere aktivgrupper for
firmapensionskasser og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 570 af 02-06-2016 om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 610 af 02-06-2016 om ophævelse af bekendtgørelse om offentliggørelse af resultatet af
Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem m.v.
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 698 af 08-06-2016 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet for andet halvår af 2016
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 704 af 10-06-2016 om erhvervsgrunduddannelse
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 697 af 08-06-2016 om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel
programvirksomhed
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 730 af 15-06-2016 om socialtilsyn
Ændringsbekendtgørelse Gældende

01-07-2016

Bek. 731 af 14-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af
sygedagpenge m.v.
Ændringsbekendtgørelse Gældende
01-07-2016
Bek. 757 af 21-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed
Ændringsbekendtgørelse Arkiveret
01-07-2016
Bek. 758 af 21-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om rådighed (Historisk)
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 829 af 27-06-2016 om særlig støtte efter §34 i lov om aktiv socialpolitik
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 824 af 24-06-2016 om energimærkning af bygninger
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 879 af 28-06-2016 om beregning af den samlede hjælp efter §25 b i lov om aktiv socialpolitik og
fordelingen af opgaver mellem kommunen og Udbetaling Danmark efter §25 d i lov om aktiv socialpolitik
(kontanthjælpsloftsbekendtgørelsen)
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 902 af 24-06-2016 om forretningsorden for Erhvervssygdomsudvalget
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 903 af 24-06-2016 om betaling i 2016 af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling,

der er begæret af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 986 af 29-06-2016 om krav til a-kassernes kontrol og administration
Bekendtgørelse

På vej

01-07-2016

Bek. 982 af 29-06-2016 om krav til og tilsyn med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv.
Bekendtgørelse
På vej
01-07-2016
Bek. 991 af 29-06-2016 om dagpengeperioden
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 979 af 28-06-2016 om tilbud om helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og
familiesammenførte til flygtninge
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 1010 af 29-06-2016 om integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu)
og virksomhedsbonus efter integrationsloven
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 998 af 29-06-2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder
inden for Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge-, Integrations- og
Boligministeriets og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings ressortområder
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 523 af 17-10-1978 om træbearbejdning og træoplag
Stk. 1
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-07-2016

Bek. 1022 af 15-12-1999 om afgrænsning af værdipapirer omfattet af flere aktivgrupper (Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 1344 af 11-12-2009 om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv.
Stk. 5
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 678 af 22-06-2011 om ophør med drift af selvstændig virksomhed
Stk. 7
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 628 af 19-06-2012 om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter
integrationsloven
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 1644 af 27-12-2013 om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen

Stk. 1
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-07-2016

Bek. 65 af 22-01-2014 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-07-2016

Bek. 160 af 24-02-2014 om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-07-2016
Bek. 18 af 13-01-2015 om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005 (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-07-2016

Bek. 228 af 03-03-2015 om offentliggørelse af resultatet af Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem m.v.
(Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-07-2016
Bek. 628 af 19-06-2012 om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter
integrationsloven (Historisk)
Oprettet
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 1633 af 14-12-2015 om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser
Stk. 8
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-07-2016

Bek. 1701 af 15-12-2015 om energimærkning af bygninger (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-07-2016

Bek. 1758 af 15-12-2015 om særlig støtte efter §34 i lov om aktiv socialpolitik (Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 1898 af 29-12-2015 om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.
Stk. 2
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 126 af 11-02-2016 om professionshøjskoler for videregående uddannelsers opgaver som centre for
undervisningsmidler
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-07-2016
Bek. 701 af 27-05-2015 om rådighed (Historisk)
§ 40
Slettet
Ændringsbekendtgørelse Gældende

01-07-2016

Bek. 586 af 01-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om visse brandfarlige virksomheder og oplag
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 670 af 03-06-2016 om ansøgning om medicintilskud

Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 726 af 01-06-2016 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
Ændringsbekendtgørelse Gældende
01-07-2016
Bek. 772 af 23-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om rådighed
Ikrafttrædelsesbekendtgørelse Gældende

01-07-2016

Bek. 774 af 24-06-2016 om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om vandplanlægning
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 901 af 24-06-2016 om forsikringsselskabernes adgang til at behandle krav om betaling af udgifter til
sygebehandling og hjælpemidler m.v. efter lov om arbejdsskadesikring
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 986 af 29-06-2016 om krav til a-kassernes kontrol og administration
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 961 af 28-06-2016 om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 998 af 29-06-2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder
inden for Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge-, Integrations- og
Boligministeriets og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings ressortområder
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-07-2016
Bek. 180 af 17-03-2005 om medicintilskud (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-07-2016
Bek. 998 af 20-10-2005 om forsikringsselskabernes og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings adgang
til at behandle krav om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler m.v. efter lov om
arbejdsskadesikring (Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 523 af 17-10-1978 om træbearbejdning og træoplag
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 1421 af 14-12-2010 om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn
Stk. 3
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 678 af 22-06-2011 om ophør med drift af selvstændig virksomhed
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-07-2016

Bek. 692 af 23-06-2011 om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-07-2016

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 1421 af 14-12-2010 om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn (Historisk)
§ 21
Slettet
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 628 af 19-06-2012 om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter
integrationsloven
Stk. 1
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-07-2016

Bek. 674 af 26-06-2012 om forretningsorden for Erhvervssygdomsudvalget (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-07-2016

Bek. 1155 af 11-12-2012 om produktionsafgift på kartofler (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-07-2016
Bek. 1417 af 23-12-2012 om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-07-2016

Bek. 446 af 08-05-2014 om klage over a-kassernes afgørelser (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-07-2016
Bek. 1413 af 15-12-2014 om anvendelse af oplysninger om løn, beskæftigelse m.v. til brug for
administrationen af forsikringssystemet (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-07-2016
Bek. 600 af 04-05-2015 om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt
opdelte DAB-blok 3 (Historisk)
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 701 af 27-05-2015 om rådighed
Stk. 5
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 1003 af 30-08-2015 om en aktiv beskæftigelsesindsats
Stk. 2
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-07-2016

Bek. 1488 af 04-12-2015 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet for første halvår af 2016
(Historisk)
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 1633 af 14-12-2015 om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser
Stk. 3
Oprettet
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 1898 af 29-12-2015 om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.
Stk. 4
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-07-2016

Bek. 1911 af 21-12-2015 om betaling i 2016 af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling,
der er begæret af Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-07-2016
Bek. 701 af 27-05-2015 om rådighed (Historisk)
Oprettet
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 413 af 04-05-2016 om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte
persongrupper
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 414 af 09-05-2016 om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt
opdelte DAB-blok 3
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 452 af 24-05-2016 om produktionsafgift ved slagtning og eksport af svin
Ændringsbekendtgørelse Gældende

01-07-2016

Bek. 477 af 25-05-2016 om ændring af bekendtgørelse om digital kommunikation i
arbejdsløshedsforsikringen
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 515 af 27-05-2016 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og
lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
Ikrafttrædelsesbekendtgørelse Gældende
01-07-2016
Bek. 524 af 31-05-2016 om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om social service og
lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Kriminalpræventive sociale indsatser) og lov
om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og
forskellige andre love (Opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det mest specialiserede
socialområde og den mest specialiserede specialundervisning m.v.)
Ændringsbekendtgørelse Gældende
01-07-2016
Bek. 547 af 01-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og
efteruddannelse (Kompetencevurdering forud for euv)
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 569 af 01-06-2016 om ophævelse af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 550 af 02-05-2016 om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn
Ændringsbekendtgørelse Gældende
01-07-2016
Bek. 591 af 01-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om befordringsrabat til studerende ved videregående
uddannelser

Ændringsbekendtgørelse Gældende

01-07-2016

Bek. 607 af 06-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag
Bekendtgørelse

Gældende

Bek. 671 af 03-06-2016 om medicintilskud
Ændringsbekendtgørelse Gældende

01-07-2016
01-07-2016

Bek. 673 af 08-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af
produktionsskoletilbud m.v. (Anmeldelse af deltagernes skader som følge af undervisning under
arbejdspladslignende forhold)
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 686 af 08-06-2016 om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DABblok 1
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 682 af 06-06-2016 om ophævelse af bekendtgørelse om gebyr for redningsberedskabets udrykning til
blinde alarmer
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 717 af 09-06-2016 om hjælp til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 733 af 16-06-2016 om statens voksenuddannelsesstøtte
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 741 af 15-06-2016 om erstatning og godtgørelse til indsatte i kriminalforsorgens institutioner og til
dømte og prøveløsladte under udførelse af samfundstjeneste for følger af ulykkestilfælde m.v.
Ikrafttrædelsesbekendtgørelse Gældende

01-07-2016

Bek. 776 af 24-06-2016 om ikrafttræden af §4, nr. 3, i lov om ændring af lov om sikkerhed m.v. for
offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, lov om beskyttelse af havmiljøet og
miljøskadeloven
Ændringsbekendtgørelse Gældende
01-07-2016
Bek. 818 af 21-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om procedurer for afgørelse om, hvorvidt der
foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade på beskyttede arter eller
internationale naturbeskyttelsesområder for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og
kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 821 af 13-06-2016 om størrelse på filer i Digital Post
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 996 af 29-06-2016 om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb,
fleksjob, førtidspension mv.
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 901 af 24-06-2016 om forsikringsselskabernes adgang til at behandle krav om betaling af udgifter til
sygebehandling og hjælpemidler m.v. efter lov om arbejdsskadesikring

Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 987 af 29-06-2016 om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 988 af 29-06-2016 om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 989 af 29-06-2016 om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere
Bekendtgørelse

På vej

01-07-2016

Bek. 995 af 29-06-2016 om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på
grund af gæld
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 980 af 28-06-2016 om boligplacering af flygtninge
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 997 af 29-06-2016 om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering
i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 998 af 29-06-2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder
inden for Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge-, Integrations- og
Boligministeriets og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings ressortområder
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 977 af 28-06-2016 om ophævelse af bekendtgørelse om medborgerskabsprøven
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 978 af 28-06-2016 om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som underviser i
dansk som andetsprog for voksne udlændinge
Ændringsbekendtgørelse Gældende
01-07-2016
Bek. 1015 af 28-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om
integrationsprogrammet efter integrationsloven
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 628 af 19-06-2012 om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter
integrationsloven
Stk. 11
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 1644 af 27-12-2013 om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen
Kapitel 8 Digital kommunikation mellem a-kasser og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og akasser imellem
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 1662 af 14-12-2015 om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen)

Stk. 5
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 1898 af 29-12-2015 om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.
Ændret
Ændringsbekendtgørelse Gældende

01-07-2016

Bek. 587 af 01-06-2016 om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag,
plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse
brandfarlige virksomheder og oplag
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 903 af 24-06-2016 om betaling i 2016 af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling,
der er begæret af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen
Bekendtgørelse

På vej

01-07-2016

Bek. 993 af 29-06-2016 om udbetaling af dagpenge
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 1010 af 29-06-2016 om integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu)
og virksomhedsbonus efter integrationsloven
Bekendtgørelse

På vej

01-07-2016

Bek. 983 af 29-06-2016 om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-07-2016
Bek. 50 af 18-01-2008 om boligplacering af flygtninge (Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 628 af 19-06-2012 om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter
integrationsloven
Kapitel 3 Kontraktens indhold og opfølgningen inden for den femårige introduktionsperiode, jf.
integrationslovens § 16, stk. 7
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-07-2016

Bek. 1204 af 13-12-2012 om tekniske forskrifter for højlagre (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-07-2016

Bek. 1441 af 12-12-2013 om tilbud om helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og
familiesammenførte til flygtninge (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-07-2016

Bek. 1554 af 18-12-2013 om plejefamilier (Historisk)
Ændringsbekendtgørelse Gældende
01-07-2016
Bek. 629 af 05-05-2015 om ændring af bekendtgørelse om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer
mv.
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-07-2016

Bek. 628 af 19-06-2012 om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter
integrationsloven (Historisk)
Oprettet
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 1633 af 14-12-2015 om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-07-2016

Bek. 1636 af 15-12-2015 om karrosseriuddannelsen (Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 419 af 13-05-2016 om erhvervsuddannelsen til detailslagter
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 451 af 23-05-2016 om produktionsafgift ved slagtning og eksport af får
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 472 af 25-05-2016 om eksponering for elektromagnetiske felter i forbindelse med arbejdet
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-07-2016
Bek. 492 af 27-05-2016 om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering
i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. (Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 739 af 03-06-2016 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 740 af 13-06-2016 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven
Ændringsbekendtgørelse Gældende
01-07-2016
Bek. 755 af 21-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
Ændringsbekendtgørelse Gældende
01-07-2016
Bek. 756 af 21-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv.
Ændringsbekendtgørelse Gældende

01-07-2016

Bek. 759 af 21-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn
Ændringsbekendtgørelse Gældende
01-07-2016
Bek. 773 af 23-06-2016 om ændring af SU-bekendtgørelsen
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 790 af 23-06-2016 om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser,
erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser m.fl.
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 996 af 29-06-2016 om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb,
fleksjob, førtidspension mv.
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016

Bek. 900 af 24-06-2016 om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter lov om
arbejdsskadesikring
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 987 af 29-06-2016 om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse
Bekendtgørelse

Gældende

01-07-2016

Bek. 979 af 28-06-2016 om tilbud om helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og
familiesammenførte til flygtninge
Bekendtgørelse
Gældende
01-07-2016
Bek. 978 af 28-06-2016 om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som underviser i
dansk som andetsprog for voksne udlændinge
Bekendtgørelse
Gældende
30-06-2016
Bek. 459 af 23-05-2016 om indretningskrav til eksisterende elevatorer m.v., der ikke er CE-mærket
Bekendtgørelse

Gældende

30-06-2016

Bek. 460 af 23-05-2016 om adgangsveje til elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner
Bekendtgørelse
Arkiveret
30-06-2016
Bek. 996 af 16-12-1997 om indretning af elevatorer m.v. (Historisk)
Oprettet
Bekendtgørelse

Gældende

30-06-2016

Bek. 821 af 13-06-2016 om størrelse på filer i Digital Post
Bekendtgørelse
Gældende
30-06-2016

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 996 af 16-12-1997 om indretning af elevatorer m.v.
Stk. 3
Oprettet
Bekendtgørelse

Arkiveret

30-06-2016

Bek. 634 af 05-05-2015 om adgangsveje til elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
30-06-2016
Bek. 635 af 05-05-2015 om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
30-06-2016
Bek. 636 af 05-05-2015 om indretningskrav til eksisterende elevatorer, der ikke er CE-mærket (Historisk)
Bekendtgørelse

Gældende

30-06-2016

Bek. 461 af 23-05-2016 om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner
Ændringsbekendtgørelse Gældende

30-06-2016

Bek. 464 af 23-05-2016 om ændring af bekendtgørelse om indretning af elevatorer m.v.
Ændringsbekendtgørelse Arkiveret
30-06-2016
Bek. 637 af 05-05-2015 om ændring af bekendtgørelse om indretning af elevatorer m.v. (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
30-06-2016

Bek. 996 af 16-12-1997 om indretning af elevatorer m.v. (Historisk)
§1
Slettet
Bekendtgørelse

Gældende

30-06-2016

Bek. 829 af 27-06-2016 om særlig støtte efter §34 i lov om aktiv socialpolitik
Bekendtgørelse
Gældende
30-06-2016
Bek. 824 af 24-06-2016 om energimærkning af bygninger
Bekendtgørelse

Gældende

30-06-2016

Bek. 879 af 28-06-2016 om beregning af den samlede hjælp efter §25 b i lov om aktiv socialpolitik og
fordelingen af opgaver mellem kommunen og Udbetaling Danmark efter §25 d i lov om aktiv socialpolitik
(kontanthjælpsloftsbekendtgørelsen)
Bekendtgørelse

På vej

30-06-2016

Bek. 882 af 28-06-2016 om adgang til udøvelse af virksomhed som ambulanceassistent, ambulancebehandler
og ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner) ved ambulanceberedskaber i Danmark for
statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v.
Bekendtgørelse
Gældende
29-06-2016
Bek. 1580 af 27-12-2014 om medielicens
Stk. 1
Ændret
Ændringsbekendtgørelse Gældende

29-06-2016

Bek. 770 af 21-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om medielicens
Afgørelse
Gældende
29-06-2016
Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet nr. 5/2016 ( 01-05-2016)
Bekendtgørelse
Gældende
29-06-2016
Bek. 809 af 23-06-2016 om plejefamilier
Bekendtgørelse
På vej

29-06-2016

Bek. 804 af 17-06-2016 om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje
Ikrafttrædelsesbekendtgørelse Gældende

29-06-2016

Bek. 800 af 23-06-2016 om ikrafttræden af §2 i lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register,
retsplejeloven, lov om registrering af køretøjer og lov om konkurrence- og forbrugerforhold på
telemarkedet (Gennemførelse af Prümafgørelsen om udveksling af oplysninger om dna-profiler, fingeraftryk
og køretøjer m.v.)
Ændringsbekendtgørelse Gældende

29-06-2016

Bek. 817 af 21-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om administration af internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og
kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet
Ændringsbekendtgørelse Gældende

29-06-2016

Bek. 818 af 21-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om procedurer for afgørelse om, hvorvidt der
foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade på beskyttede arter eller
internationale naturbeskyttelsesområder for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og

kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet
Ikrafttrædelsesbekendtgørelse Gældende
28-06-2016
Bek. 774 af 24-06-2016 om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om vandplanlægning
Bekendtgørelse

Gældende

28-06-2016

Bek. 790 af 23-06-2016 om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser,
erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser m.fl.
Afgørelse
Gældende
27-06-2016
Principafgørelse 33-16 om fodpleje - fodbehandling - personlig pleje - sundhedslovgivningen (AST 23-062016)
Ændringsbekendtgørelse Gældende

27-06-2016

Bek. 770 af 21-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om medielicens
Ændringsbekendtgørelse Gældende
27-06-2016
Bek. 772 af 23-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om rådighed
Ændringsbekendtgørelse Gældende
27-06-2016
Bek. 773 af 23-06-2016 om ændring af SU-bekendtgørelsen
Afgørelse

Gældende

27-06-2016

Principafgørelse 33-16 om fodpleje - fodbehandling - personlig pleje - sundhedslovgivningen (AST 23-062016)
Ændringsbekendtgørelse Gældende
24-06-2016
Bek. 755 af 21-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
Ændringsbekendtgørelse Gældende

24-06-2016

Bek. 757 af 21-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed
Ændringsbekendtgørelse Arkiveret
24-06-2016
Bek. 758 af 21-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om rådighed (Historisk)
Beretninger og
udtalelser (FOB)

Gældende

24-06-2016

Kommuners mulighed for at tvangsanbringe asylbørn (FOM 22-06-2016)
Ændringsbekendtgørelse Gældende
24-06-2016
Bek. 756 af 21-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv.
Ændringsbekendtgørelse Gældende

24-06-2016

Bek. 759 af 21-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn
Beretninger og
Gældende
24-06-2016
udtalelser (FOB)
Kommuners mulighed for at tvangsanbringe asylbørn (FOM 22-06-2016)
Afgørelse
Arkiveret
23-06-2016
AFG.005-15 - hjælpemidler - forbrugsgoder - sædvanligt indbo - vaskemaskiner - opvaskemaskiner tørretumblere - mikrobølgeovne - almindelige køkkenmaskiner (AST 06-02-2015) (Historisk)

Afgørelse

Gældende

23-06-2016

Principafgørelse 32-16 om forbrugsgoder - sædvanligt indbo - vaskemaskiner - opvaskemaskiner tørretumblere - mikrobølgeovne - almindelige køkkenmaskiner - robotstøvsugere (AST 21-06-2016)
Bekendtgørelse
Arkiveret
23-06-2016
Vis alle hits i dokumentet
Bek. 1644 af 27-12-2013 om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen (Historisk)
§ 16
Slettet
Ikrafttrædelsesbekendtgørelse På vej

22-06-2016

Bek. 737 af 17-06-2016 om ikrafttræden af visse bestemmelser i 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.)
Bekendtgørelse
Gældende
22-06-2016
Bek. 739 af 03-06-2016 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Bekendtgørelse

Gældende

22-06-2016

Bek. 741 af 15-06-2016 om erstatning og godtgørelse til indsatte i kriminalforsorgens institutioner og til
dømte og prøveløsladte under udførelse af samfundstjeneste for følger af ulykkestilfælde m.v.
Bekendtgørelse
Gældende
22-06-2016
Bek. 740 af 13-06-2016 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven
Ændringsbekendtgørelse På vej
22-06-2016
Bek. 742 af 17-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.
Ændringsbekendtgørelse På vej
22-06-2016
Bek. 743 af 17-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om rådighed
Ændringsbekendtgørelse På vej
22-06-2016
Bek. 744 af 17-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
Ændringsbekendtgørelse På vej

22-06-2016

Bek. 745 af 17-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og
sygedagpengeområdet
Ikrafttrædelsesbekendtgørelse På vej
22-06-2016
Bek. 737 af 17-06-2016 om ikrafttræden af visse bestemmelser i 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.)
Bekendtgørelse
Gældende
22-06-2016
Bek. 741 af 15-06-2016 om erstatning og godtgørelse til indsatte i kriminalforsorgens institutioner og til
dømte og prøveløsladte under udførelse af samfundstjeneste for følger af ulykkestilfælde m.v.
Ændringsbekendtgørelse På vej
22-06-2016
Bek. 743 af 17-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om rådighed
Ændringsbekendtgørelse På vej
22-06-2016

Bek. 744 af 17-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
Bekendtgørelse
Gældende
21-06-2016
Bek. 733 af 16-06-2016 om statens voksenuddannelsesstøtte
Afgørelse

Gældende

21-06-2016

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet nr. 4/2016 ( 01-05-2016)
SM-O (Bistand)
Arkiveret
20-06-2016
O-MEDD.023-97 kontanthjælp - behandlingsudgift - kiropraktor - børn - udviklingshæmmede - lægeligt
velbegrundet (DSA 15-02-1997) (Historisk)
SM-O (Bistand)

Arkiveret

20-06-2016

O-MEDD.093-97 kontanthjælp - behandlingsudgifter - knoglesygdom - alternativ behandling - Mora-terapi behandling inden for det offentlige system (DSA 15-06-1997) (Historisk)
SM-O (Bistand)
Arkiveret
20-06-2016
O-MEDD.006-99 kontanthjælp - behandlingsudgifter - fibromyalgi - kronisk træthedssyndrom - behandling
inden for det offentlige system (DSA 15-01-1999) (Historisk)
SM-A (Aktiv)

Arkiveret

20-06-2016

A-MEDD.006-02 behandlingsudgifter - privat behandling - posttraumatisk stresssyndrom - offentlige
behandlingssystem (DSA 01-02-2002) (Historisk)
SM-A (Aktiv)
Arkiveret
20-06-2016
A-MEDD.026-02 behandlingsudgifter - offentlige behandlingssystem - privat behandling - samtaleterapi emotionel ustabil personlighedsstruktur (DSA 31-07-2002) (Historisk)
SM-A (Aktiv)
Arkiveret
20-06-2016
A-MEDD.039-02 kontanthjælp - behandlingsudgifter - autoriseret psykolog - psykoterapeut (DSA 01-112002) (Historisk)
SM-A (Aktiv)
Arkiveret
20-06-2016
A-MEDD.046-02 kontanthjælp - sygebehandling - overvægt - enkeltudgifter - uden for det offentlige
behandlingssystem (DSA 03-12-2002) (Historisk)
SM-A (Aktiv)

Arkiveret

20-06-2016

A-AFG.026-07 ventetid - behandlingsudgifter - behandling uden for det offentlige behandlingssystem psykoterapi ( 28-11-2007) (Historisk)
Afgørelse
Arkiveret
20-06-2016
AFG.189-11 kontanthjælp - engangshjælp - SU - fejludbetaling - forsørgelsesgrundlag (AST 01-11-2011)
(Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
20-06-2016
Bek. 726 af 01-06-2016 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
Bekendtgørelse

Gældende

20-06-2016

Bek. 730 af 15-06-2016 om socialtilsyn
Ændringsbekendtgørelse Gældende

20-06-2016

Bek. 731 af 14-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af

sygedagpenge m.v.
Afgørelse

Gældende

20-06-2016

Principafgørelse 28-16 om merudgifter - håndsrækninger - udmåling - flytning til ny bolig (AST 16-06-2016)
Afgørelse

Gældende

20-06-2016

Principafgørelse 29-16 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - fejludbetaling - indtægter social begivenhed (AST 16-06-2016)
Afgørelse
Gældende
20-06-2016
Principafgørelse 30-16 om forældelse - arbejdsskade - Højesteret - lovvalg - lovområde - §36 (AST 16-062016)
Afgørelse

Gældende

20-06-2016

Principafgørelse 31-16 om sygebehandling - overvægt - coaching (AST 16-06-2016)
Bekendtgørelse
Gældende
17-06-2016
Bek. 717 af 09-06-2016 om hjælp til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte
Bekendtgørelse

Gældende

16-06-2016

Bek. 403 af 03-05-2012 om toldbehandling
Stk. 1
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

16-06-2016

Bek. 1642 af 15-12-2015 om social- og sundhedsuddannelsen (Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
16-06-2016
Bek. 270 af 15-03-2016 om social- og sundhedsuddannelsen
Ændringsbekendtgørelse Gældende
16-06-2016
Bek. 589 af 01-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om toldbehandling
Bekendtgørelse

Gældende

16-06-2016

Bek. 684 af 08-06-2016 om tærskel for indberetning af ledende medarbejderes transaktioner
Ændringsbekendtgørelse På vej
16-06-2016
Bek. 711 af 09-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed (Rettelse af
niveau-angivelse i grundfaget fysik)
Afgørelse

Gældende

16-06-2016

Afgørelse i sag om et pilerensningsanlæg i Vordingborg Kommune ( 20-05-2016)
Bekendtgørelse

Gældende

14-06-2016

Bek. 670 af 03-06-2016 om ansøgning om medicintilskud
Bekendtgørelse
Gældende
14-06-2016
Bek. 671 af 03-06-2016 om medicintilskud
Bekendtgørelse
Gældende

14-06-2016

Bek. 686 af 08-06-2016 om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DABblok 1
Bekendtgørelse
Gældende
14-06-2016
Bek. 682 af 06-06-2016 om ophævelse af bekendtgørelse om gebyr for redningsberedskabets udrykning til
blinde alarmer
Bekendtgørelse

Gældende

14-06-2016

Bek. 704 af 10-06-2016 om erhvervsgrunduddannelse
Bekendtgørelse
Arkiveret
14-06-2016
Bek. 319 af 31-03-2016 om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet
(Historisk)
Ændringsbekendtgørelse Gældende

14-06-2016

Bek. 673 af 08-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af
produktionsskoletilbud m.v. (Anmeldelse af deltagernes skader som følge af undervisning under
arbejdspladslignende forhold)
Bekendtgørelse
Gældende
14-06-2016
Bek. 684 af 08-06-2016 om tærskel for indberetning af ledende medarbejderes transaktioner
Bekendtgørelse

Gældende

14-06-2016

Bek. 698 af 08-06-2016 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet for andet halvår af 2016
Bekendtgørelse
På vej
14-06-2016
Bek. 700 af 08-06-2016 om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab
Bekendtgørelse
Gældende
14-06-2016
Bek. 701 af 09-06-2016 om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet
Bekendtgørelse
Gældende
14-06-2016
Bek. 697 af 08-06-2016 om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel
programvirksomhed
Bekendtgørelse

Gældende

09-06-2016

Bek. 610 af 02-06-2016 om ophævelse af bekendtgørelse om offentliggørelse af resultatet af
Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem m.v.
SM-S (Sygesikring)
Arkiveret
08-06-2016
S-MEDD.002-87 sygesikring - søfarende - begravelseshjælp - nærmeste pårørende - udgifter til
hjemsendelse af personlige effekter - refusion (DSA 12-02-1987) (Historisk)
Bekendtgørelse

Gældende

08-06-2016

Bek. 604 af 02-06-2016 om offentliggørelse af påbud givet som led i Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn
med sygehuse, klinikker og andre behandlingssteder
Ændringsbekendtgørelse Gældende

08-06-2016

Bek. 607 af 06-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag
Afgørelse

Gældende

08-06-2016

Principafgørelse 20-16 om socialtilsyn - godkendelse af botilbud - flere juridiske grundlag - fleksible pladser

(AST 06-06-2016)
Afgørelse

Gældende

08-06-2016

Principafgørelse 21-16 om enkeltudgifter - begravelsesudgifter - rimelige udgifter - nærmeste pårørende
(AST 06-06-2016)
Afgørelse

Gældende

08-06-2016

Principafgørelse 22-16 om løbende hjælp til forsørgelse - efterbetaling - udbetalingstidspunkt - udrejst ophold i udlandet (AST 06-06-2016)
Afgørelse
Gældende
08-06-2016
Principafgørelse 24-16 om sygedagpenge - forældelse - Højesterets dom (AST 06-06-2016)
Afgørelse

Gældende

08-06-2016

Principafgørelse 25-16 om sygedagpenge - bortfald - manglende medvirken - attest til
sygedagpengeopfølgning - LÆ 285 (AST 06-06-2016)
Afgørelse
Gældende
08-06-2016
Principafgørelse 26-16 om digital post - systembevis - kommet frem (AST 06-06-2016)
Afgørelse
Gældende
08-06-2016
Principafgørelse 27-16 om beskæftigelsesindsats - hjælpemidler - arbejdsredskaber arbejdspladsindretninger - ordinær ansættelse - elev - lovens målgruppe (AST 06-06-2016)
Afgørelse

Arkiveret

08-06-2016

AFG.150-12 enkeltudgifter - begravelsesudgifter - samlever - bopæl i Sverige (AST 02-10-2012) (Historisk)
Ændringsbekendtgørelse Gældende
08-06-2016
Bek. 607 af 06-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag
Afgørelse

Gældende

08-06-2016

Principafgørelse 21-16 om enkeltudgifter - begravelsesudgifter - rimelige udgifter - nærmeste pårørende
(AST 06-06-2016)
Afgørelse
Gældende
08-06-2016
Principafgørelse 22-16 om løbende hjælp til forsørgelse - efterbetaling - udbetalingstidspunkt - udrejst ophold i udlandet (AST 06-06-2016)
Afgørelse

Gældende

08-06-2016

Principafgørelse 25-16 om sygedagpenge - bortfald - manglende medvirken - attest til
sygedagpengeopfølgning - LÆ 285 (AST 06-06-2016)
Afgørelse
Gældende
08-06-2016
Principafgørelse 26-16 om digital post - systembevis - kommet frem (AST 06-06-2016)
Bekendtgørelse
Arkiveret
07-06-2016
Bek. 1254 af 28-10-2013 om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om miljøbeskyttelse og
forskellige andre love til Miljøstyrelsen (Historisk)
Bekendtgørelse

Gældende

07-06-2016

Bek. 1128 af 24-09-2015 om retssikkerhed og administration på det sociale område
Stk. 1

Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

07-06-2016

Bek. 597 af 02-06-2016 om delegation af miljø- og fødevareministerens beføjelser i lov om miljøbeskyttelse
og forskellige andre love til Miljøstyrelsen
Bekendtgørelse
Gældende
07-06-2016
Bek. 596 af 02-06-2016 om beregning af finansieringsbidrag
Ændringsbekendtgørelse Gældende

07-06-2016

Bek. 601 af 01-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale
område
Bekendtgørelse
Gældende
06-06-2016
Bek. 569 af 01-06-2016 om ophævelse af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre
Bekendtgørelse

Gældende

06-06-2016

Bek. 562 af 01-06-2016 om ophævelse af bekendtgørelse om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af
ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner,
indikationer på kursmanipulation og accepteret markedspraksis
Bekendtgørelse
Gældende
06-06-2016
Bek. 563 af 01-06-2016 om afgrænsning af værdipapirer omfattet af flere aktivgrupper for
firmapensionskasser og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Bekendtgørelse

På vej

06-06-2016

Bek. 554 af 01-06-2016 om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter
Bekendtgørelse
Gældende
06-06-2016
Bek. 550 af 02-05-2016 om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn
Bekendtgørelse
Gældende
06-06-2016
Bek. 570 af 02-06-2016 om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension
Bekendtgørelse
Gældende
06-06-2016
Bek. 568 af 01-06-2016 om ophævelse af bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for
forsamlingstelte, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet
Ændringsbekendtgørelse Gældende
06-06-2016
Bek. 583 af 01-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om træbearbejdning og træoplag
Ændringsbekendtgørelse Gældende
06-06-2016
Bek. 586 af 01-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om visse brandfarlige virksomheder og oplag
Ændringsbekendtgørelse Gældende
06-06-2016
Bek. 587 af 01-06-2016 om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag,
plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse
brandfarlige virksomheder og oplag
Ændringsbekendtgørelse Gældende
06-06-2016
Bek. 588 af 01-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser

Ændringsbekendtgørelse Gældende

06-06-2016

Bek. 589 af 01-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om toldbehandling
Ændringsbekendtgørelse Gældende

06-06-2016

Bek. 591 af 01-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om befordringsrabat til studerende ved videregående
uddannelser
Bekendtgørelse
Arkiveret
03-06-2016
Bek. 408 af 10-05-2016 om forsøg på beskæftigelsesområdet (Historisk)
Ikrafttrædelsesbekendtgørelse Gældende

03-06-2016

Bek. 524 af 31-05-2016 om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om social service og
lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Kriminalpræventive sociale indsatser) og lov
om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og
forskellige andre love (Opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det mest specialiserede
socialområde og den mest specialiserede specialundervisning m.v.)
Ændringsbekendtgørelse Gældende
03-06-2016
Bek. 547 af 01-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og
efteruddannelse (Kompetencevurdering forud for euv)
Ændringsbekendtgørelse Gældende
03-06-2016
Bek. 548 af 01-06-2016 om ændring af bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved
deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (Kompetencevurdering forud for euv)
Bekendtgørelse
Arkiveret
02-06-2016
Bek. 490 af 27-05-2016 om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb,
fleksjob, førtidspension m.v. (Historisk)
Bekendtgørelse

På vej

02-06-2016

Bek. 500 af 30-05-2016 om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik
Bekendtgørelse
På vej
02-06-2016
Bek. 505 af 30-05-2016 om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab
Bekendtgørelse
På vej
02-06-2016
Bek. 508 af 30-05-2016 om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje
Bekendtgørelse
På vej
02-06-2016
Bek. 503 af 30-05-2016 om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-06-2016

Bek. 1200 af 12-11-2014 om social pension (Førtidspension og folkepension) (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
02-06-2016
Bek. 1555 af 23-12-2014 om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og
vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
02-06-2016
Bek. 1557 af 23-12-2014 om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb,
fleksjob, førtidspension m.v. (Historisk)

Ændringsbekendtgørelse Arkiveret

02-06-2016

Bek. 569 af 29-04-2015 om ændring af bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for
sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande (Historisk)
Ændringsbekendtgørelse Arkiveret
02-06-2016
Bek. 570 af 29-04-2015 om ændring af bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. (Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
02-06-2016
Bek. 484 af 25-05-2016 om tilskud til støtteforanstaltninger til forbedring af betingelserne for produktion og
afsætning af biavlsprodukter
Bekendtgørelse
Arkiveret
02-06-2016
Bek. 490 af 27-05-2016 om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb,
fleksjob, førtidspension m.v. (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-06-2016

Bek. 491 af 27-05-2016 om social pension (førtidspension og folkepension) (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-06-2016

Bek. 492 af 27-05-2016 om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering
i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. (Historisk)
Bekendtgørelse
På vej
02-06-2016
Bek. 502 af 30-05-2016 om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed
Bekendtgørelse
På vej
02-06-2016
Bek. 506 af 30-05-2016 om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik
Bekendtgørelse
På vej
02-06-2016
Bek. 507 af 30-05-2016 om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi
Bekendtgørelse

På vej

02-06-2016

Bek. 501 af 30-05-2016 om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-06-2016
Bek. 1660 af 27-12-2013 om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra
andre EU/EØS-lande (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
01-06-2016
Bek. 958 af 29-08-2014 om ret til sygehusbehandling m.v. (Historisk)
Ændringsbekendtgørelse Gældende
01-06-2016
Bek. 465 af 23-05-2016 om ændring af bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i
kontakt med drikkevand
Bekendtgørelse
Gældende
01-06-2016
Bek. 469 af 23-05-2016 om ret til sygehusbehandling m.v.
Bekendtgørelse
Gældende
01-06-2016
Bek. 470 af 23-05-2016 om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra
andre EU/EØS-lande

Ændringsbekendtgørelse Gældende

31-05-2016

Bek. 481 af 25-05-2016 om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø
m.v.
Bekendtgørelse
Gældende
30-05-2016
Bek. 473 af 25-05-2016 om forsøg på beskæftigelsesområdet
Bekendtgørelse
Gældende
30-05-2016
Bek. 469 af 23-05-2016 om ret til sygehusbehandling m.v.
Bekendtgørelse

Gældende

30-05-2016

Bek. 470 af 23-05-2016 om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra
andre EU/EØS-lande
Bekendtgørelse
Gældende
30-05-2016
Bek. 472 af 25-05-2016 om eksponering for elektromagnetiske felter i forbindelse med arbejdet
Ændringsbekendtgørelse Gældende
30-05-2016
Bek. 477 af 25-05-2016 om ændring af bekendtgørelse om digital kommunikation i
arbejdsløshedsforsikringen
Bekendtgørelse
Gældende
30-05-2016
Bek. 473 af 25-05-2016 om forsøg på beskæftigelsesområdet
Bekendtgørelse

Gældende

30-05-2016

Bek. 471 af 25-05-2016 om klage over a-kassernes afgørelser
Ændringsbekendtgørelse Gældende
30-05-2016
Bek. 479 af 25-05-2016 om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner
Beretninger og
udtalelser (FOB)

Gældende

27-05-2016

Hvordan sikrer vi offentligt ansattes ytringsfrihed? (FOM 16-05-2016)
Bekendtgørelse
Gældende
27-05-2016
Bek. 459 af 23-05-2016 om indretningskrav til eksisterende elevatorer m.v., der ikke er CE-mærket
Bekendtgørelse
Gældende
27-05-2016
Bek. 460 af 23-05-2016 om adgangsveje til elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner
Bekendtgørelse
Gældende
27-05-2016
Bek. 461 af 23-05-2016 om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner

