Nyheder
Satser

Arkiveret

Arbejdsskader - aktuelle satser (Historisk)
Ændringsbekendtgørelse Arkiveret

04-01-2017
04-01-2017

Bek. 1108 af 17-08-2016 om ændring af bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter
grundbetalingsordningen m.v. (Historisk)
Bekendtgørelse

Gældende

04-01-2017

Bek. 121 af 08-02-2016 om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser
Stk. 1
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

04-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 1244 af 10-11-2015 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og
kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter
§ 15b
Ændret
Ændringsbekendtgørelse Arkiveret

04-01-2017

Bek. 1256 af 25-10-2016 om ændring af bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske
datavarehus på beskæftigelsesområdet (Historisk)
Ændringsbekendtgørelse Arkiveret

04-01-2017

Bek. 1318 af 14-11-2016 om ændring af bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske
datavarehus på beskæftigelsesområdet (Historisk)
Bekendtgørelse

Gældende

04-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 1475 af 16-12-2014 om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og
efteruddannelse
Stk. 2
Ændret
Ændringsbekendtgørelse Arkiveret

04-01-2017

Bek. 1512 af 13-11-2015 om ændring af bekendtgørelse om lægers og tandlægers pligt til at anmelde
erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
04-01-2017
Bek. 1588 af 13-12-2016 om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning (Historisk)
Bekendtgørelse

Gældende

04-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 1600 af 14-12-2015 om vederlag til stævningsmænd og til vidner i fogedforretninger
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

04-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 1794 af 18-12-2015 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og
materialer efter lov om arbejdsmiljø
Stk. 1

Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

04-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

04-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 367 af 19-04-2016 om erhvervsuddannelser
Oprettet
Bekendtgørelse

Gældende

Bek. 403 af 03-05-2012 om toldbehandling
§ 85a
Ændret
Ændringsbekendtgørelse Arkiveret

04-01-2017

Bek. 580 af 22-06-2009 om ændring af bekendtgørelse om ordblindeundervisning for voksne (Historisk)
Lov
Gældende
04-01-2017
Vis alle hits i dokumentet
Lov om finansiel virksomhed
Stk. 7
Ændret
Lov

Gældende

04-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

04-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Lov om værdipapirhandel m.v.
Stk. 6
Ændret
Lov

Gældende

Sundhedsloven
Stk. 9
Oprettet
Bekendtgørelse

På vej

03-01-2017

Bek. 1772 af 21-12-2016 om forsøg for elitesportsudøvere på erhvervsuddannelser
Bekendtgørelse
På vej
03-01-2017
Bek. 1773 af 21-12-2016 om erhvervsuddannelsen til receptionist
Bekendtgørelse

På vej

03-01-2017

Bek. 1774 af 21-12-2016 om erhvervsuddannelsen til gastronom
Bekendtgørelse
Gældende
03-01-2017
Bek. 1775 af 21-12-2016 om erhvervsudannelsen til tjener
Bekendtgørelse

Gældende

03-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 767 af 30-06-2009 om forretningsorden for Arbejdsmiljøklagenævnet
Stk. 2
Ændret
Lov
Lov om arbejdsmiljø
Stk. 3

Gældende

03-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Ændret
Lov

Gældende

03-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

03-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Lov om Danmarks Evalueringsinstitut
Stk. 2
Ændret
Lov

Gældende

Lov om efterskoler og frie fagskoler
Stk. 1
Ændret
Lov

Gældende

03-01-2017

Lov om ejendomskreditselskaber
Stk. 7
Oprettet
Lov

Gældende

03-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.
Stk. 1
Ændret
Lov

Gældende

03-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

03-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Lov om erhvervsuddannelser
Stk. 2
Ændret
Lov

Gældende

Lov om finansielle rådgivere og boligkreditformidlere
Stk. 6
Oprettet
Lov

Arkiveret

03-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne (Historisk)
Oprettet
Lov

Gældende

03-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
Stk. 11
Ændret
Lov

Arkiveret

03-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (Historisk)
Oprettet
Lov

Gældende

Lov om friskoler og private grundskoler m.v.

03-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Stk. 5
Ændret
Lov

Gældende

03-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
Stk. 1
Ændret
Lov

Gældende

03-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse
Stk. 1
Ændret
Lov

Gældende

03-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

03-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

03-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

03-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

03-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Lov om kommunale internationale grundskoler
§ 18a
Ændret
Lov

Gældende

Lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET)
Stk. 3
Ændret
Lov

Gældende

Lov om politiets virksomhed
Stk. 1
Ændret
Lov

Arkiveret

Lov om politiets virksomhed (Historisk)
§6
Slettet
Lov

Gældende

Lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)
Stk. 1
Ændret
Lov

Gældende

03-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

03-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Lov om produktionsskoler
Stk. 2
Ændret
Lov

Gældende

Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser
§ 18a
Ændret
Lov
Lov om rettens pleje

Gældende

03-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Stk. 1
Ændret
Lov

Gældende

03-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

03-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning
Stk. 1
Ændret
Lov

Gældende

Lov om tjenestemandspension
Stk. 1
Ændret
Lov

Gældende

03-01-2017

Lov om tjenestemænd
Stk. 4
Ændret
Lov

Gældende

Lov om ungdomsskoler
§ 29a

Ændret

Lov

Gældende

03-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

03-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.
§ 15f
Ændret
Lov

Gældende

03-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Sundhedsloven
Stk. 4
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Bek. af 20-02-2008 om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
02-01-2017
Bek. 1004 af 17-09-2014 om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
02-01-2017
Bek. 1010 af 29-06-2016 om integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu)
og virksomhedsbonus efter integrationsloven (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
02-01-2017
Bek. 1017 af 29-10-2009 om satser pr. 1. januar 2010 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring
mod følger af arbejdsskade (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Bek. 1020 af 28-06-2016 om retssikkerhed og administration på det sociale område (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
02-01-2017

Bek. 1033 af 22-10-2004 om satser pr. 1. januar 2005 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring
mod følger af arbejdsskade (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
02-01-2017
Bek. 1049 af 04-09-2015 om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Bek. 1063 af 30-06-2016 om tilskud og revision m.v. ved universiteterne (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
02-01-2017
Bek. 1099 af 21-09-2010 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v.
indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 1109 af 26-11-2012 om ret til barseldagpenge (Historisk)
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Bek. 1114 af 10-10-2014 om satser pr. 1. januar 2015 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring
mod følger af arbejdsskade (Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Bek. 1116 af 18-08-2016 om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Bek. 1117 af 18-08-2016 om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Bek. 1127 af 24-09-2015 om forretningsorden for børn og unge-udvalgene (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

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)
Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 1154 af 22-10-2014 om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og
specialforretninger med medicinsk udstyr
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Bek. 1156 af 29-10-2014 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde
(Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Bek. 1164 af 27-11-2006 om Arbejdsskadestyrelsens behandling af klager over styrelsens afgørelser
(Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Bek. 1181 af 22-09-2016 om indberetning af data vedrørende ulykker på letbaneområdet til Trafik- og
Byggestyrelsen

Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Bek. 1220 af 28-10-2010 om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2011 efter lov om
arbejdsskadesikring for ulykker indtrådt og for erhvervssygdomme anmeldt den 1. januar 2011 eller senere
(Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
02-01-2017
Bek. 1220 af 30-10-2015 om satser pr. 1. januar 2016 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring
mod følger af arbejdsskade (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Bek. 1231 af 07-10-2016 om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på
beskæftigelsesområdet (Historisk)
Ændringsbekendtgørelse Gældende
02-01-2017
Bek. 1246 af 13-10-2016 om ændring af bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og
importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø
Ændringsbekendtgørelse Gældende
02-01-2017
Bek. 1247 af 13-10-2016 om ændring af bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning
Ændringsbekendtgørelse Gældende
02-01-2017
Bek. 1249 af 14-10-2016 om ændring af bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte
arbejdsløshedskassers administration
Ændringsbekendtgørelse Gældende

02-01-2017

Bek. 1250 af 14-10-2016 om ændring af bekendtgørelse om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Bek. 1252 af 18-10-2016 om standardvedtægt for anerkendte a-kasser
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Bek. 1258 af 09-11-2015 om udstederes oplysningsforpligtelser (Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Bek. 1259 af 26-10-2016 om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.
Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Bek. 1260 af 28-10-2016 om revision af de anerkendte a-kasser
Bekendtgørelse
Arkiveret
02-01-2017
Bek. 1269 af 19-11-2015 om fastsættelse af bidrag for 2016 fra private arbejdsgivere til finansiering af ATPbidraget for modtagere af forskellige arbejdsmarkedsydelser (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Bek. 1270 af 19-11-2015 om fastsættelse af bidrag for 2016 fra private arbejdsgivere til finansiering af
kommunernes indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under
jobafklaring og barselsdagpenge (Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Bek. 1273 af 28-10-2016 om regulering pr. 1. januar 2017 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om
sikring mod følger af arbejdsskade

Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Bek. 1275 af 28-10-2016 om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring
i 2017
Bekendtgørelse
Arkiveret
02-01-2017
Bek. 1290 af 15-11-2007 om brancheundergrupper i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Bek. 1292 af 09-11-2016 om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)
Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Bek. 1293 af 09-11-2016 om a-kassernes og medlemmernes forhold under strejke og lockout (konflikt)
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Bek. 1295 af 09-11-2016 om selvforskyldt ledighed
Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 1297 af 09-11-2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats
Ændringsbekendtgørelse Gældende
02-01-2017
Bek. 1298 af 09-11-2016 om ændring af bekendtgørelse om beregning af dagpengesats for lønmodtagere
Ændringsbekendtgørelse Gældende
02-01-2017
Bek. 1299 af 09-11-2016 om ændring af bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.
Ændringsbekendtgørelse Gældende
02-01-2017
Bek. 1300 af 09-11-2016 om ændring af bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og
dagpengeperiode
Ændringsbekendtgørelse Gældende

02-01-2017

Bek. 1306 af 09-11-2016 om ændring af bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en akasse
Ændringsbekendtgørelse Gældende
02-01-2017
Bek. 1307 af 09-11-2016 om ændring af bekendtgørelse om supplerende dagpenge
Ændringsbekendtgørelse Gældende

02-01-2017

Bek. 1308 af 09-11-2016 om ændring af bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser
Ændringsbekendtgørelse Gældende
02-01-2017
Bek. 1314 af 11-11-2016 om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Bek. 1321 af 14-11-2016 om produktionsafgift ved slagtning og eksport af svin
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Bek. 1337 af 14-11-2016 om tidsfrister for at gøre retten til automatisk pant og betalingsforbehold
gældende m.v.
Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Bek. 1338 af 18-11-2016 om retssikkerhed og administration på det sociale område

Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Bek. 1348 af 23-11-2016 om regnskab for efterskoler, frie fagskoler, frie grundskoler, private
gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) m.v., kombinerede
skoler og produktionsskoler
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Bek. 1362 af 24-11-2016 om produktionsafgift på frugt og gartneriprodukter
Bekendtgørelse
Arkiveret
02-01-2017
Bek. 1377 af 01-12-2015 om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Bek. 1378 af 01-12-2015 om markblok og elektronisk Fællesskema (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
02-01-2017
Bek. 1379 af 23-11-2016 om bevillingsbegrænset tolkning efter lov om tolkning til personer med
hørehandicap (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
02-01-2017
Bek. 1384 af 23-11-2015 om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer for vejtransportområdet (Gebyr for syn,
omsyn, udstedelse af legitimationskort for særtransportassistance og chaufføruddannelsesbevis) (Historisk)
Ændringsbekendtgørelse Gældende
02-01-2017
Bek. 1386 af 25-11-2016 om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske
artikler
Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Bek. 1390 af 24-11-2016 om indberetning og offentliggørelse af oplysninger for Arbejdsmarkedets
Tillægspension
Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Bek. 1392 af 22-11-2016 om energimærkning af bygninger
Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Bek. 1393 af 24-11-2016 om ledelse og styring af Arbejdsmarkedets Tillægspension
Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Bek. 1394 af 24-11-2016 om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med
ophugning og skrotning af biler
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Bek. 1402 af 03-12-2015 om produktionsafgift på frugt og gartneriprodukter (Historisk)
Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 1417 af 23-12-2012 om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere
Stk. 3
Oprettet
Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Bek. 1417 af 29-11-2016 om markblok og elektronisk Fællesskema

Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 1419 af 16-12-2014 om supplerende dagpenge
Stk. 1
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Bek. 1419 af 30-11-2016 om arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende m.fl.
Ikrafttrædelsesbekendtgørelse Gældende

02-01-2017

Bek. 1420 af 22-11-2016 om ikrafttræden af §1, nr. 7 og 24, i 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

02-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 1423 af 16-12-2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
Fabrikantens forpligtelser
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 1423 af 16-12-2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler (Historisk)
§8
Oprettet
Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Bek. 1428 af 01-12-2016 om fastsættelse af bidrag for 2017 fra private arbejdsgivere til finansiering af
kommunernes og Udbetaling Danmarks indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge,
ressourceforløbsydelse under jobafklaring og barselsdagpenge
Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Bek. 1429 af 01-12-2016 om fastsættelse af bidrag for 2017 fra private arbejdsgivere til finansiering af ATPbidraget for modtagere af forskellige arbejdsmarkedsydelser
Bekendtgørelse
Arkiveret
02-01-2017
Bek. 1435 af 01-12-2015 om fri proces (Historisk)
Ændringsbekendtgørelse Gældende
02-01-2017
Bek. 1435 af 01-12-2016 om ændring af bekendtgørelse om ret til barseldagpenge
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Bek. 1436 af 01-12-2015 om offentlig retshjælp ved advokater (Historisk)
Ændringsbekendtgørelse Gældende
02-01-2017
Bek. 1436 af 01-12-2016 om ændring af bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved
deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
Ikrafttrædelsesbekendtgørelse Gældende
02-01-2017
Bek. 1437 af 01-12-2016 om ikrafttræden af lov om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET)
og toldloven

Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Bek. 1445 af 01-12-2016 om visse offentlige kampe inden for kampsport
Ændringsbekendtgørelse Gældende

02-01-2017

Bek. 1453 af 30-11-2016 om ændring af bekendtgørelse om toldbehandling
Bekendtgørelse
Arkiveret
02-01-2017
Bek. 1457 af 18-12-2012 om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter (Historisk)
Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Bek. 1459 af 02-12-2016 om kommerciel lokalradiovirksomhed
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Bek. 1460 af 02-12-2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed
Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Bek. 1461 af 30-11-2016 om sikring af havne
Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Bek. 1462 af 30-11-2016 om sikring af havnefaciliteter
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Bek. 1477 af 02-12-2016 om klage over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Bek. 1477 af 20-12-2004 om forretningsorden for Arbejdsmiljørådet (Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Bek. 1478 af 02-12-2016 om lægers og tandlægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet
og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Bek. 1480 af 02-12-2016 om brancheundergrupper i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Bek. 1481 af 02-12-2016 om arbejdsskadesikring for personer, der udsendes til midlertidigt arbejde i
udlandet
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Bek. 1482 af 02-12-2016 om underretning af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om visse kræftformer, der
kan være erhvervsbetingede
Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Bek. 1484 af 02-12-2016 om krav til sundhedsmæssige forhold på dag- og døgninstitutioner, hvor der ikke
ydes sundhedsfaglig behandling
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Bek. 1486 af 05-12-2016 om satser for vederlag m.v. til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (2017)
Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Bek. 1488 af 05-12-2016 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet for første halvår af 2017

Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Bek. 1490 af 16-12-2013 om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og
håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. og
produktionsskoler (Historisk)
Ændringsbekendtgørelse Gældende
02-01-2017
Bek. 1490 af 30-11-2016 om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Bek. 1495 af 28-11-2016 om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer for vejtransportområdet
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Bek. 1509 af 30-11-2016 om Arbejdsmiljøforskningsfonden
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Bek. 1510 af 08-12-2016 om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Bek. 1511 af 08-12-2016 om ret til barselsdagpenge
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Bek. 1513 af 09-12-2016 om momsrefusionsordning for kommuner og regioner
Ændringsbekendtgørelse Gældende

02-01-2017

Bek. 1515 af 08-12-2016 om ændring af bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere
(DIS-omregning)
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Bek. 1518 af 07-12-2016 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og
lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Bek. 1521 af 07-12-2016 om ophævelse af bekendtgørelse om produktionsafgift ved slagtning og eksport
af får
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Bek. 1522 af 08-12-2016 om regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private
arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Bek. 1525 af 08-12-2016 om undtagelse af PSO-udgifter fra delloftet for driftsudgifter
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Bek. 1526 af 09-12-2016 om udstederes oplysningsforpligtelser
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Bek. 1528 af 09-12-2016 om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Bek. 1530 af 09-12-2016 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017

Bek. 1531 af 09-12-2016 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv
Bekendtgørelse
Arkiveret
02-01-2017
Bek. 1539 af 09-12-2015 om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Historisk)
Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Bek. 1565 af 05-12-2016 om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og
opholdssteder i 2017
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Vis alle hits i dokumentet
Bek. 1576 af 17-12-2013 om fleksibel efterløn
Stk. 7
Oprettet
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 1576 af 17-12-2013 om fleksibel efterløn (Historisk)
§ 12
Slettet
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Bek. 1578 af 15-12-2010 om ledelse og styring af Arbejdsmarkedets Tillægspension (Historisk)
Ændringsbekendtgørelse Gældende
02-01-2017
Bek. 1579 af 12-12-2016 om ændring af bekendtgørelse om vederlag til stævningsmænd og til vidner i
fogedforretninger
Bekendtgørelse
Arkiveret
02-01-2017
Bek. 158 af 19-02-2009 om administrative fællesskaber mellem uddannelsesinstitutioner på
Undervisningsministeriets ressortområde (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Bek. 1588 af 13-12-2016 om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning (Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Bek. 1589 af 13-12-2016 om ordblindeundervisning for voksne
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Bek. 1599 af 14-12-2015 om satser for vederlag m.v. til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (2016)
(Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Bek. 1604 af 09-12-2016 om takster for administration pr. 1. januar 2017 efter lov om arbejdsskadesikring
og lov om sikring mod følger af arbejdsskade
Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Bek. 1606 af 09-12-2016 om arbejdsskadesikring under befordring til og fra arbejde
Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Bek. 1608 af 13-12-2016 om garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2017 i Arbejdsmarkedets
Tillægspension
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017

Bek. 1615 af 14-12-2016 om forretningsorden for børn og unge-udvalgene
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Bek. 1617 af 15-12-2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder
inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets,
Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder
Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Bek. 1623 af 15-12-2016 om integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu)
og virksomhedsbonus efter integrationsloven
Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Bek. 1627 af 16-12-2016 om betaling for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Ankestyrelsens
administration af forhold, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring m.v.
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Bek. 1629 af 16-12-2016 om anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Bek. 163 af 19-02-2015 om a-kassernes og medlemmernes forhold under strejke og lockout (konflikt)
(Historisk)
Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Bek. 1630 af 16-12-2016 om bevillingsbegrænset tolkning efter lov om tolkning til personer med
hørehandicap
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Bek. 1631 af 16-12-2016 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde
Ændringsbekendtgørelse Gældende

02-01-2017

Bek. 1635 af 15-12-2016 om ændring af bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens opgaver og
beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik- og Byggestyrelsens forskrifter
Ændringsbekendtgørelse Gældende
02-01-2017
Bek. 1636 af 15-12-2016 om ændring af bekendtgørelse om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser
Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Bek. 1639 af 06-12-2016 om brandfarlige og brændbare væsker
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Bek. 1640 af 08-12-2016 om bevaring og kassation af arkivalier hos universiteter, erhvervsakademier,
professionshøjskoler, ungdomsuddannelser m.fl.
Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Bek. 1645 af 15-12-2016 om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på
beskæftigelsesområdet
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Bek. 1648 af 15-12-2015 om Tilbudsportalen (Historisk)
Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Bek. 1648 af 15-12-2016 om tilskud og revision m.v. ved universiteterne

Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Bek. 1649 af 16-12-2016 om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af gravide
alkoholmisbrugere i behandling
Ændringsbekendtgørelse Gældende
02-01-2017
Bek. 1652 af 06-12-2016 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

02-01-2017

Bek. 1655 af 16-12-2016 om ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet
Ændringsbekendtgørelse Gældende
02-01-2017
Bek. 1656 af 16-12-2016 om ændring af SU-bekendtgørelsen
Ændringsbekendtgørelse Gældende

02-01-2017

Bek. 1657 af 16-12-2016 om ændring af bekendtgørelse om Tvistighedsnævnet
Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 1662 af 14-12-2015 om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen)
Stk. 1
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Bek. 1663 af 27-12-2013 om arbejdsmarkedsuddannelser mv. for indsatte i fængsler og arresthuse
(Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
02-01-2017
Bek. 1664 af 15-12-2015 om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring
i 2016 (Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Bek. 1666 af 09-12-2016 om fastsættelse af København Havns søområde
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Bek. 1670 af 14-12-2016 om offentlig retshjælp ved advokater
Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Bek. 1671 af 14-12-2016 om fri proces
Bekendtgørelse
Gældende

02-01-2017

Bek. 1673 af 16-12-2016 om Tilbudsportalen
Bekendtgørelse
Gældende

02-01-2017

Bek. 1674 af 16-12-2016 om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling
for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner
Bekendtgørelse

Gældende

Bek. 1675 af 16-12-2016 om socialtilsyn
Bekendtgørelse
Gældende

02-01-2017
02-01-2017

Bek. 1676 af 16-12-2016 om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Bek. 1677 af 16-12-2016 om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af stofmisbrugere i
behandling
Ændringsbekendtgørelse Gældende
02-01-2017
Bek. 1685 af 16-12-2016 om ændring af bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddelog medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr
Ændringsbekendtgørelse Gældende

02-01-2017

Bek. 1686 af 20-12-2016 om ændring af bekendtgørelse om fleksibel efterløn
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Bek. 1689 af 20-12-2016 om arbejdsmarkedsuddannelser mv. for indsatte i fængsler og arresthuse
Bekendtgørelse

Gældende

Bek. 1692 af 20-12-2016 om Barselsfonden
Bekendtgørelse
Gældende

02-01-2017
02-01-2017

Bek. 1694 af 20-12-2016 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International
Rekruttering og Integrations område
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Bek. 1696 af 21-12-2016 om betaling i 2017 af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling,
der er begæret af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen
Bekendtgørelse
Arkiveret
02-01-2017
Bek. 17 af 04-01-2010 om brandfarlige væsker (Historisk)
Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Bek. 1703 af 16-12-2016 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden
for jordbrugs- og fiskeriområdet
Bekendtgørelse
Arkiveret
02-01-2017
Bek. 1705 af 21-12-2010 om branchearbejdsmiljørådenes arbejdsmiljøindsats, finansiering, regnskab mv.
(Historisk)
Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Bek. 1707 af 20-12-2016 om voksenansvar for anbragte børn og unge
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Bek. 1753 af 23-12-2016 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.
Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Bek. 1757 af 27-12-2016 om forretningsorden for Arbejdsmiljørådet
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Bek. 1758 af 27-12-2016 om branchefællesskaber for arbejdsmiljø
Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Bek. 1762 af 27-12-2016 om sikringsmæssige foranstaltninger for nukleart materiale og nukleare anlæg og

udarbejdelse af sikringsplaner
Ændringsbekendtgørelse Gældende

02-01-2017

Bek. 1765 af 27-12-2016 om ændring af bekendtgørelse om forretningsorden for Arbejdsmiljøklagenævnet
Ændringsbekendtgørelse Gældende

02-01-2017

Bek. 1766 af 27-12-2016 om ændring af bekendtgørelse om rådighed
Ændringsbekendtgørelse Gældende
02-01-2017
Bek. 1767 af 27-12-2016 om ændring af bekendtgørelse om feriedagpenge
Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Bek. 1771 af 22-12-2016 om administrative fællesskaber mellem visse uddannelsesinstitutioner
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Bek. 1791 af 17-12-2015 om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og
opholdssteder i 2016 (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Bek. 1803 af 22-12-2015 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International
Rekruttering og Integrations område (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Bek. 1840 af 23-12-2015 om garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2016 i Arbejdsmarkedets
Tillægspension (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
02-01-2017
Bek. 186 af 20-02-2015 om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Bek. 1898 af 29-12-2015 om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. (Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Vis alle hits i dokumentet
Bek. 201 af 01-03-2012 om optagelse i og overflytning mellem a-kasser
§ 5a
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Bek. 227 af 11-02-2008 om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
02-01-2017
Bek. 237 af 30-03-2000 om bemyndigede organer (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
02-01-2017
Bek. 240 af 11-03-2015 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.
(Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
02-01-2017
Bek. 25 af 14-01-1999 om betaling for Arbejdsskadestyrelsens og Den Sociale Ankestyrelses administration
af forhold, der er omfattet af lov om sikring mod følger af arbejdsskade m.v. (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Bek. 270 af 15-03-2016 om social- og sundhedsuddannelsen (Historisk)

Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Bek. 28 af 04-01-2010 om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Bek. 293 af 26-03-2014 om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med
ophugning og skrotning af biler (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
02-01-2017
Bek. 3 af 04-01-2016 om Arbejdsmiljøforskningsfonden (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Bek. 340 af 02-04-2014 om betaling for Arbejdsskadestyrelsens og Ankestyrelsens administration af forhold,
der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring m.v. (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
02-01-2017
Bek. 354 af 08-04-2015 om revision af de anerkendte a-kasser (Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Vis alle hits i dokumentet
Bek. 370 af 28-04-2011 om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration
Stk. 1
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Bek. 414 af 08-05-2012 om sikring af havnefaciliteter (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
02-01-2017
Bek. 451 af 23-05-2016 om produktionsafgift ved slagtning og eksport af får (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
02-01-2017
Bek. 452 af 24-05-2016 om produktionsafgift ved slagtning og eksport af svin (Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Bek. 473 af 25-05-2016 om forsøg på beskæftigelsesområdet
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Bek. 511 af 26-05-2011 om alarm- eller pejlesystemer til børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne
anbragt i døgninstitution eller på opholdssted (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
02-01-2017
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 (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
02-01-2017
Bek. 550 af 02-05-2016 om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn
(Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Bek. 554 af 01-06-2016 om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter

Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Bek. 605 af 27-05-2010 om lægers og tandlægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet
og Arbejdsskadestyrelsen (Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Vis alle hits i dokumentet
Bek. 633 af 20-06-2012 om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode
Kapitel 4 Fleksibel genoptjening af dagpengeretten
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 633 af 20-06-2012 om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode (Historisk)
§ 10
Slettet
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Bek. 659 af 25-06-2012 om underretning af visse kræftformer, der kan være erhvervsbetingede (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
02-01-2017
Bek. 662 af 10-06-2013 om tidsfrister for at gøre retten til automatisk pant og betalingsforbehold gældende
m.v. (Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Vis alle hits i dokumentet
Bek. 693 af 23-06-2011 om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser
Stk. 2
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Bek. 698 af 08-06-2016 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet for andet halvår af 2016
(Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Vis alle hits i dokumentet
Bek. 698 af 27-05-2015 om feriedagpenge
Ændret
Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 700 af 27-05-2015 om en a-kasses pligt til at vejlede mv.
Stk. 1
Oprettet
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 700 af 27-05-2015 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. (Historisk)
Oprettet
Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Bek. 701 af 27-05-2015 om rådighed
Stk. 2
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Bek. 702 af 27-05-2015 om selvforskyldt ledighed (Historisk)

Vis alle hits i dokumentet

Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 723 af 20-06-2013 om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse
Stk. 1
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 723 af 20-06-2013 om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse (Historisk)
Oprettet
Bekendtgørelse

Gældende

02-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Bek. 729 af 29-06-2012 om Tvistighedsnævnet
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Bek. 730 af 15-06-2016 om socialtilsyn (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
02-01-2017
Bek. 733 af 25-06-2010 om anmeldelse af ulykker (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Bek. 734 af 25-06-2010 om anmeldelse af ulykker og sygdomme, der rammer værnepligtige m.fl. (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
02-01-2017
Bek. 793 af 25-06-2014 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
02-01-2017
Bek. 794 af 25-06-2014 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
02-01-2017
Bek. 816 af 27-06-2014 om kommunernes finansiering af Døvekonsulentordningen ved CFD og driften af
den sikrede boform Kofoedsminde (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Bek. 824 af 24-06-2016 om energimærkning af bygninger (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
02-01-2017
Bek. 831 af 07-10-2003 om satser pr. 1. januar 2004 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring
mod følger af arbejdsskade (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Bek. 853 af 20-10-2003 om arbejdsskadesikring for personer, der udsendes til midlertidigt arbejde i
udlandet (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Bek. 881 af 17-09-2009 om lokalradiovirksomhed (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
02-01-2017
Bek. 9 af 12-01-2015 om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven
(Historisk)

Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

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 (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
02-01-2017
Bek. 937 af 26-11-2003 om arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende m.fl. (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
02-01-2017
Bek. 939 af 26-11-2003 om arbejdsskadesikring under befordring til og fra arbejde (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Bek. 949 af 19-08-2015 om standardvedtægt for anerkendte a-kasser (Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
02-01-2017
Vis alle hits i dokumentet
Bek. 96 af 13-02-2001 om faste arbejdssteders indretning
Stk. 1
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

02-01-2017

Bek. 974 af 11-08-2010 om Barselsfonden (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
02-01-2017
Bek. 989 af 19-10-2005 om satser pr. 1. januar 2006 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring
mod følger af arbejdsskade (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
02-01-2017
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 (Historisk)
Lov
Gældende
02-01-2017
Vis alle hits i dokumentet
Beredskabsloven
Stk. 5
Oprettet
Lov

Gældende

02-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Lov om aktiv socialpolitik
Stk. 1
Ændret
Lov

Gældende

02-01-2017

Lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen
voksenuddannelse, i hf-uddannelsen og i uddannelsen til studentereksamen (avu-loven)
§ 25a
Ændret
Lov

Gældende

Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
§ 44
Slettet

02-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Lov

Gældende

02-01-2017

Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension
Stk. 6
Ændret
Lov

Gældende

02-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Lov om arbejdsskadesikring
Stk. 3
Ændret
Lov

Gældende

02-01-2017

Lov om de gymnasiale uddannelser
Lov

Gældende

02-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Stk. 3
Ændret
Lov

Arkiveret

02-01-2017

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Historisk)
Oprettet
Lov

Gældende

02-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Lov om folkeskolen
Stk. 2
Ændret
Lov

Gældende

02-01-2017

Lov om friplejeboliger
Stk. 2
Ændret
Lov

Gældende

02-01-2017

Lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
Stk. 2
Ændret
Lov

Gældende

02-01-2017

Lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)
Stk. 8
Ændret
Lov

Gældende

02-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge
Lov

Gældende

02-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
Stk. 4
Ændret
Lov

Arkiveret

02-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Historisk)
§ 32
Slettet
Lov

Gældende

02-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven)
Stk. 4
Ændret
Lov

Gældende

02-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
Stk. 2
Ændret
Lov

Gældende

02-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Lov om social service
Anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner
Ændret
Lov

Arkiveret

02-01-2017

Lov om social service (Historisk)
Oprettet
Lov

Gældende

02-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

02-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

02-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

02-01-2017

Vis alle hits i dokumentet

Lov om socialtilsyn
Stk. 1
Ændret
Lov

Arkiveret

Lov om socialtilsyn (Historisk)
Oprettet
Lov

Gældende

Lov om sygedagpenge
Stk. 4
Oprettet
Lov

Gældende

Lov om Udbetaling Danmark
Stk. 2
Ændret
Lov

Arkiveret

02-01-2017

Lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven) (Historisk)
Lov
Arkiveret
02-01-2017
Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) (Historisk)
Bekendtgørelse

Gældende

30-12-2016

Bek. 1757 af 27-12-2016 om forretningsorden for Arbejdsmiljørådet
Bekendtgørelse
Gældende
30-12-2016
Bek. 1758 af 27-12-2016 om branchefællesskaber for arbejdsmiljø
Bekendtgørelse

Gældende

30-12-2016

Bek. 1762 af 27-12-2016 om sikringsmæssige foranstaltninger for nukleart materiale og nukleare anlæg og
udarbejdelse af sikringsplaner
Ændringsbekendtgørelse Gældende
30-12-2016
Bek. 1765 af 27-12-2016 om ændring af bekendtgørelse om forretningsorden for Arbejdsmiljøklagenævnet
Ændringsbekendtgørelse Gældende

30-12-2016

Bek. 1766 af 27-12-2016 om ændring af bekendtgørelse om rådighed
Ændringsbekendtgørelse Gældende
30-12-2016
Bek. 1767 af 27-12-2016 om ændring af bekendtgørelse om feriedagpenge
Bekendtgørelse
Gældende
29-12-2016
Bek. 1753 af 23-12-2016 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.
Bekendtgørelse
Gældende
28-12-2016
Bek. 1707 af 20-12-2016 om voksenansvar for anbragte børn og unge
Bekendtgørelse
Gældende
26-12-2016
Bek. 1703 af 16-12-2016 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden
for jordbrugs- og fiskeriområdet
Bekendtgørelse
Gældende
23-12-2016
Bek. 1689 af 20-12-2016 om arbejdsmarkedsuddannelser mv. for indsatte i fængsler og arresthuse
Bekendtgørelse
Gældende
23-12-2016
Bek. 1692 af 20-12-2016 om Barselsfonden
Bekendtgørelse
Gældende

23-12-2016

Bek. 1694 af 20-12-2016 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International
Rekruttering og Integrations område
Bekendtgørelse
Gældende
23-12-2016
Bek. 1696 af 21-12-2016 om betaling i 2017 af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling,
der er begæret af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen
Bekendtgørelse
Gældende
22-12-2016
Bek. 1666 af 09-12-2016 om fastsættelse af København Havns søområde
Bekendtgørelse
Gældende
22-12-2016

Bek. 1670 af 14-12-2016 om offentlig retshjælp ved advokater
Bekendtgørelse
Gældende
22-12-2016
Bek. 1671 af 14-12-2016 om fri proces
Bekendtgørelse

Gældende

Bek. 1673 af 16-12-2016 om Tilbudsportalen
Bekendtgørelse
Gældende

22-12-2016
22-12-2016

Bek. 1674 af 16-12-2016 om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling
for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner
Bekendtgørelse

Gældende

Bek. 1675 af 16-12-2016 om socialtilsyn
Bekendtgørelse
Gældende

22-12-2016
22-12-2016

Bek. 1676 af 16-12-2016 om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn
Bekendtgørelse

Gældende

22-12-2016

Bek. 1677 af 16-12-2016 om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af stofmisbrugere i
behandling
Ændringsbekendtgørelse Gældende

22-12-2016

Bek. 1685 af 16-12-2016 om ændring af bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddelog medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr
Ændringsbekendtgørelse Gældende
22-12-2016
Bek. 1686 af 20-12-2016 om ændring af bekendtgørelse om fleksibel efterløn
Lov

Gældende

22-12-2016

Vis alle hits i dokumentet

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

Gældende

22-12-2016

Vis alle hits i dokumentet

Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018
Stk. 1
Ændret
Lov

Gældende

22-12-2016

Vis alle hits i dokumentet

Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019
Stk. 1
Ændret
Lov

Gældende

22-12-2016

Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020
Bekendtgørelse
Gældende
21-12-2016
Bek. 1639 af 06-12-2016 om brandfarlige og brændbare væsker

Bekendtgørelse

Gældende

21-12-2016

Bek. 1640 af 08-12-2016 om bevaring og kassation af arkivalier hos universiteter, erhvervsakademier,
professionshøjskoler, ungdomsuddannelser m.fl.
Bekendtgørelse
Gældende
21-12-2016
Bek. 1645 af 15-12-2016 om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på
beskæftigelsesområdet
Bekendtgørelse

Gældende

21-12-2016

Bek. 1648 af 15-12-2016 om tilskud og revision m.v. ved universiteterne
Bekendtgørelse
Gældende
21-12-2016
Bek. 1649 af 16-12-2016 om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af gravide
alkoholmisbrugere i behandling
Ændringsbekendtgørelse Gældende

21-12-2016

Bek. 1652 af 06-12-2016 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
21-12-2016
Bek. 1655 af 16-12-2016 om ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet
Ændringsbekendtgørelse Gældende

21-12-2016

Bek. 1656 af 16-12-2016 om ændring af SU-bekendtgørelsen
Ændringsbekendtgørelse Gældende
21-12-2016
Bek. 1657 af 16-12-2016 om ændring af bekendtgørelse om Tvistighedsnævnet
Bekendtgørelse

Gældende

20-12-2016

Bek. 1604 af 09-12-2016 om takster for administration pr. 1. januar 2017 efter lov om arbejdsskadesikring
og lov om sikring mod følger af arbejdsskade
Bekendtgørelse
Gældende
20-12-2016
Bek. 1606 af 09-12-2016 om arbejdsskadesikring under befordring til og fra arbejde
Bekendtgørelse

Gældende

20-12-2016

Bek. 1608 af 13-12-2016 om garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2017 i Arbejdsmarkedets
Tillægspension
Bekendtgørelse
Gældende
20-12-2016
Bek. 1615 af 14-12-2016 om forretningsorden for børn og unge-udvalgene
Bekendtgørelse

Gældende

20-12-2016

Bek. 1617 af 15-12-2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder
inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets,
Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder
Bekendtgørelse
Gældende
20-12-2016
Bek. 1623 af 15-12-2016 om integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu)
og virksomhedsbonus efter integrationsloven

Bekendtgørelse

Gældende

20-12-2016

Bek. 1627 af 16-12-2016 om betaling for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Ankestyrelsens
administration af forhold, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring m.v.
Bekendtgørelse
Gældende
20-12-2016
Bek. 1629 af 16-12-2016 om anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven
Bekendtgørelse
Gældende
20-12-2016
Bek. 1630 af 16-12-2016 om bevillingsbegrænset tolkning efter lov om tolkning til personer med
hørehandicap
Bekendtgørelse
Gældende
20-12-2016
Bek. 1631 af 16-12-2016 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde
Ændringsbekendtgørelse Gældende
20-12-2016
Bek. 1635 af 15-12-2016 om ændring af bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens opgaver og
beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik- og Byggestyrelsens forskrifter
Ændringsbekendtgørelse Gældende
20-12-2016
Bek. 1636 af 15-12-2016 om ændring af bekendtgørelse om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser
Bekendtgørelse
Arkiveret
19-12-2016
Bek. 1588 af 13-12-2016 om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning (Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
19-12-2016
Bek. 1589 af 13-12-2016 om ordblindeundervisning for voksne
Ændringsbekendtgørelse Gældende
16-12-2016
Bek. 1579 af 12-12-2016 om ændring af bekendtgørelse om vederlag til stævningsmænd og til vidner i
fogedforretninger
Bekendtgørelse
Arkiveret
15-12-2016
Bek. 1046 af 30-06-2016 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (Historisk)
Bekendtgørelse
Gældende
15-12-2016
Bek. 1500 af 02-12-2016 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser
Bekendtgørelse
Gældende
15-12-2016
Bek. 1565 af 05-12-2016 om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og
opholdssteder i 2017
Bekendtgørelse
Gældende
14-12-2016
Bek. 1518 af 07-12-2016 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og
lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
Bekendtgørelse
Gældende
14-12-2016
Bek. 1521 af 07-12-2016 om ophævelse af bekendtgørelse om produktionsafgift ved slagtning og eksport af
får
Bekendtgørelse
Gældende
14-12-2016
Bek. 1522 af 08-12-2016 om regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private

arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende
Bekendtgørelse
Gældende
14-12-2016
Bek. 1525 af 08-12-2016 om undtagelse af PSO-udgifter fra delloftet for driftsudgifter
Bekendtgørelse

Gældende

14-12-2016

Bek. 1526 af 09-12-2016 om udstederes oplysningsforpligtelser
Bekendtgørelse
Gældende
14-12-2016
Bek. 1528 af 09-12-2016 om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater
Bekendtgørelse

Gældende

14-12-2016

Bek. 1530 af 09-12-2016 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv
Bekendtgørelse

Gældende

14-12-2016

Bek. 1531 af 09-12-2016 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv
Bekendtgørelse
Gældende
13-12-2016
Bek. 1509 af 30-11-2016 om Arbejdsmiljøforskningsfonden
Bekendtgørelse

Gældende

13-12-2016

Bek. 1510 af 08-12-2016 om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.
Bekendtgørelse

Gældende

13-12-2016

Bek. 1511 af 08-12-2016 om ret til barselsdagpenge
Bekendtgørelse
Gældende
13-12-2016
Bek. 1513 af 09-12-2016 om momsrefusionsordning for kommuner og regioner
Ændringsbekendtgørelse Gældende

13-12-2016

Bek. 1515 af 08-12-2016 om ændring af bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere
(DIS-omregning)
Bekendtgørelse
Gældende
09-12-2016
Bek. 1495 af 28-11-2016 om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer for vejtransportområdet
Bekendtgørelse

Gældende

09-12-2016

Bek. 1500 af 02-12-2016 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser
Bekendtgørelse
Gældende
08-12-2016
Bek. 1477 af 02-12-2016 om klage over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser
Bekendtgørelse

Gældende

08-12-2016

Bek. 1478 af 02-12-2016 om lægers og tandlægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet
og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Bekendtgørelse

Gældende

08-12-2016

Bek. 1480 af 02-12-2016 om brancheundergrupper i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Bekendtgørelse
Gældende
08-12-2016
Bek. 1481 af 02-12-2016 om arbejdsskadesikring for personer, der udsendes til midlertidigt arbejde i
udlandet

Bekendtgørelse

Gældende

08-12-2016

Bek. 1482 af 02-12-2016 om underretning af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om visse kræftformer, der
kan være erhvervsbetingede
Bekendtgørelse
Gældende
08-12-2016
Bek. 1486 af 05-12-2016 om satser for vederlag m.v. til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (2017)
Bekendtgørelse
Gældende
08-12-2016
Bek. 1488 af 05-12-2016 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet for første halvår af 2017
Ændringsbekendtgørelse Gældende

08-12-2016

Bek. 1490 af 30-11-2016 om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
Bekendtgørelse
Gældende
07-12-2016
Bek. 1459 af 02-12-2016 om kommerciel lokalradiovirksomhed
Bekendtgørelse

Gældende

07-12-2016

Bek. 1460 af 02-12-2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed
Bekendtgørelse
Gældende
07-12-2016
Bek. 1461 af 30-11-2016 om sikring af havne
Bekendtgørelse
Gældende

07-12-2016

Bek. 1462 af 30-11-2016 om sikring af havnefaciliteter
Bekendtgørelse
Gældende
06-12-2016
Bek. 1445 af 01-12-2016 om visse offentlige kampe inden for kampsport
Ændringsbekendtgørelse Gældende
06-12-2016
Bek. 1453 af 30-11-2016 om ændring af bekendtgørelse om toldbehandling
Ikrafttrædelsesbekendtgørelse Gældende

05-12-2016

Bek. 1420 af 22-11-2016 om ikrafttræden af §1, nr. 7 og 24, i 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
05-12-2016
Bek. 1428 af 01-12-2016 om fastsættelse af bidrag for 2017 fra private arbejdsgivere til finansiering af
kommunernes og Udbetaling Danmarks indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge,
ressourceforløbsydelse under jobafklaring og barselsdagpenge
Bekendtgørelse

Gældende

05-12-2016

Bek. 1429 af 01-12-2016 om fastsættelse af bidrag for 2017 fra private arbejdsgivere til finansiering af ATPbidraget for modtagere af forskellige arbejdsmarkedsydelser
Ændringsbekendtgørelse Gældende
05-12-2016
Bek. 1435 af 01-12-2016 om ændring af bekendtgørelse om ret til barseldagpenge
Ændringsbekendtgørelse Gældende

05-12-2016

Bek. 1436 af 01-12-2016 om ændring af bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved
deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
Bekendtgørelse
Gældende
02-12-2016
Bek. 1417 af 29-11-2016 om markblok og elektronisk Fællesskema
Bekendtgørelse

Gældende

02-12-2016

Bek. 1419 af 30-11-2016 om arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende m.fl.
Lov
Gældende
02-12-2016
Vis alle hits i dokumentet
Lov om aktiv socialpolitik
Stk. 5
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-12-2016

Bek. 1131 af 25-09-2014 om teatre og andre institutioner på scenekunstområdet med særlige opgaver
(Historisk)
Bekendtgørelse

Gældende

01-12-2016

Bek. 1343 af 22-11-2016 om teatre og andre institutioner på scenekunstområdet med særlige opgaver
Ændringsbekendtgørelse Gældende
01-12-2016
Bek. 1349 af 15-11-2016 om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i optometri
(Lønnet/ulønnet praktik)
Bekendtgørelse
Gældende
01-12-2016
Bek. 1390 af 24-11-2016 om indberetning og offentliggørelse af oplysninger for Arbejdsmarkedets
Tillægspension
Bekendtgørelse
Gældende
01-12-2016
Bek. 1392 af 22-11-2016 om energimærkning af bygninger
Bekendtgørelse
Gældende
01-12-2016
Bek. 1393 af 24-11-2016 om ledelse og styring af Arbejdsmarkedets Tillægspension
Bekendtgørelse

Gældende

01-12-2016

Bek. 1394 af 24-11-2016 om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med
ophugning og skrotning af biler
Bekendtgørelse
Gældende
01-12-2016
Bek. 1400 af 29-11-2016 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
(kontanthjælpsloftsbekendtgørelse)
Bekendtgørelse
Gældende
01-12-2016
Vis alle hits i dokumentet
Bek. 150 af 15-02-2013 om uddannelsen til professionsbachelor i optometri
Ændret
Bekendtgørelse

Arkiveret

01-12-2016

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) (Historisk)
Bekendtgørelse
Arkiveret
30-11-2016
Bek. 1198 af 10-11-2014 om bevillingsbegrænset tolkning efter lov om tolkning til personer med
hørehandicap (Historisk)
Bekendtgørelse

Arkiveret

30-11-2016

Bek. 1379 af 23-11-2016 om bevillingsbegrænset tolkning efter lov om tolkning til personer med
hørehandicap (Historisk)
Ændringsbekendtgørelse Gældende
30-11-2016
Bek. 1386 af 25-11-2016 om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske
artikler
Bekendtgørelse

Gældende

29-11-2016

Bek. 1362 af 24-11-2016 om produktionsafgift på frugt og gartneriprodukter
Bekendtgørelse
Gældende
28-11-2016
Bek. 1348 af 23-11-2016 om regnskab for efterskoler, frie fagskoler, frie grundskoler, private
gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) m.v., kombinerede
skoler og produktionsskoler
Ændringsbekendtgørelse Gældende

28-11-2016

Bek. 1349 af 15-11-2016 om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i optometri
(Lønnet/ulønnet praktik)

