DE VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER I FORÅRET 2018
LOVBOGEN BESKÆFTIGELSESINDSATS
Beskæftigelsesorganiseringslov:
• lov nr. 503 af 23/5 2018 (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen
samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser m.v.) § 9
• lov nr. 707 af 8/6 2018 (Mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret
plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer) § 4
Beskæftigelsesindsatslov
• lov nr. 320 af 25/4 2018 (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg) § 3
• lov nr. 551 af 29/5 2018 (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og forældelseshåndtering m.v.) § 5
• lov nr. 553 af 29/5 2018 (Ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension) § 1
• lov nr. 701 af 8/6 2018 (Konsekvensændringer af ydelseslovgivningen som følge af indførelse af
samtidighedsferie i ferieloven, kompensation af private arbejdsgivere ved indførelse af samtidighedsferie m.v.) § 5
• lov nr. 707 af 8/6 2018 (Mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret plan til borgere med
komplekse og sammensatte problemer) § 1
Jobpræmielov:
• lov nr. 551 af 29/5 2018 (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og forældelseshåndtering m.v.) § 7
Uddannelses- og erhvervsvejledningslov:
• lov nr. 143 af 28/2 2018 (Uddannelsesparathedsvurdering)
• lov nr. 311 af 25/4 2018 (Lov om Studievalg Danmark) § 16
• lov nr. 746 af 8/6 2018 (Kommunal indsats for unge under 25 år)

LOVBOGEN BISTAND TIL BØRN OG UNGE
Servicelov:
• lov nr. 221 af 20/3 2018 (Mulighed for forbud mod enheder, der muliggør internetadgang, undersøgelse
af effekter samt brug af afskærmningslokale m.v. i boformer med sikrede afdelinger)
• lov nr. 551 af 29/5 2018 (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og forældelseshåndtering m.v.) § 9
• lov nr. 707 af 8/6 2018 (Mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret
plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer) § 5
Varigt inhabile, tvang – lov:
• lov nr. 254 af 6/4 2018 (Øget selvbestemmelse for patienter i forhold til fravalg af behandling,
herunder oprettelse af en behandlingstestamenteordning) § 2
• lov nr. 727 af 8/6 2018 (Autorisation af osteopater, udvidelse af tandlægernes virksomhedsområde m.v.) § 2
Adoptionslov:
• lov nr. 163 af 5/3 2018 (Bemyndigelse til at indgå aftale med Færøerne om danske og færøske regler om adoption)

LOVBOGEN DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE
Dagtilbudslov:
• lov nr. 551 af 29/5 2018 (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og forældelseshåndtering m.v.) § 8
• lov nr. 554 af 29/5 2018 (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.) § 1
Evalueringsinstitutlov:
• lov nr. 745 af 8/6 2018 (Ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.) § 5
Folkeskolelov:
• lov nr. 397 af 2/5 2018 (Bedre rammer for tilsyn med frie grundskoler m.v.) § 2
• lov nr. 554 af 29/5 2018 (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.) § 2
• lov nr. 745 af 8/6 2018 (Ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.) § 9
Børneattestlov:
• lov nr. 503 af 23/5 2018 (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen
samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser m.v.) § 30

LOVBOGEN FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET
Børneattestlov:
• lov nr. 503 af 23/5 2018 (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen
samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser m.v.) § 30
Erstatningsansvarslov:
• lov nr. 140 af 28/2 2018 (Ophævelse af forældelsesfrister for gerningsmandens strafansvar i sager om seksuelt misbrug af børn og
for erstatningskrav mod forvaltningsmyndigheder for svigt i sager om overgreb mod børn, forhøjelse af niveauet for tortgodtgørelse for
seksuelle krænkelser samt ophævelse af 72-timersreglen i sager om voldtægt, incest og seksuelt misbrug af børn m.v.) § 3

Offererstatningslov:
• lov nr. 140 af 28/2 2018 (Ophævelse af forældelsesfrister for gerningsmandens strafansvar i sager om
seksuelt misbrug af børn og for erstatningskrav mod forvaltningsmyndigheder for svigt i sager om overgreb mod
børn, forhøjelse af niveauet for tortgodtgørelse for seksuelle krænkelser samt ophævelse af 72-timersreglen i
sager om voldtægt, incest og seksuelt misbrug af børn m.v.) § 4 [LF 31 2017-18]
Udlændingelov:
• lov nr. 123 af 26/2 2018 (Forlængelse af perioden for økonomisk sikkerhed i ægtefællesammenføringssager)
• lov nr. 318 af 25/4 2018 (Indkvartering og forsørgelse af flygtninge og asylansøgere, advisering af kommunerne
om visse afgørelser i klagesager og ændring af beregningen af varigheden af et indrejseforbud)
• lov nr. 562 af 29/5 2018 (Ophævelse af revisionsbestemmelse)
• lov nr. 742 af 8/6 2018 (Reform af reglerne om ægtefællesammenføring med
nyt integrationskrav i stedet for tilknytningskravet, skærpet boligkrav m.v.)
• lov nr. 743 af 8/6 2018 (Indførelse af beskæftigelseskrav for ret til uddannelses- og kontanthjælp og forlængelse af
opholdskravet samt ophævelse af bestemmelsen om opholdstilladelse på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning) § 3

LOVBOGEN FORSØRGELSE AF VOKSNE
Aktivlov:
• lov nr. 278 af 17/4 2018 (Indefrysning af stigninger i grundskylden for 2018-2020, forsigtighedsprincip ved fastsættelse
af beskatningsgrundlag for grundskyld, dækningsafgift af erhvervsejendomme og ejendomsværdiskat m.v.) § 14
• lov nr. 320 af 25/4 2018 (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg) § 1
• lov nr. 551 af 29/5 2018 (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og forældelseshåndtering m.v.) § 6
• lov nr. 701 af 8/6 2018 (Konsekvensændringer af ydelseslovgivningen som følge af indførelse af samtidighedsferie
i ferieloven, kompensation af private arbejdsgivere ved indførelse af samtidighedsferie m.v.) § 4
• lov nr. 707 af 8/6 2018 (Mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret
plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer) § 2
• lov nr. 743 af 8/6 2018 (Indførelse af beskæftigelseskrav for ret til uddannelses- og kontanthjælp og forlængelse af
opholdskravet samt ophævelse af bestemmelsen om opholdstilladelse på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning) § 1
Kontantydelseslov:
• lov nr. 551 af 29/5 2018 (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og forældelseshåndtering m.v.) § 4
Integrationslov:
• lov nr. 317 af 25/4 2018 (Opholdstilladelse ved pensionering til tidligere
ansatte ved herværende internationale organisationer m.v.) § 2
• lov nr. 320 af 25/4 2018 (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg) § 1
• lov nr. 707 af 8/6 2018 (Mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret
plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer) § 6
• lov nr. 739 af 8/6 2018 (Styrkede incitamenter til at repatriere og systematisk kommunal vejledningspligt) § 2
Efterløns- og fleksydelsesbidragsbetalingslov:

Lov nr. 1671 af 26/12 2017 om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

LOVBOGEN SOCIAL PENSION
Pensionslov:
• lov nr. 278 af 17/4 2018 (Indefrysning af stigninger i grundskylden for 2018-2020, forsigtighedsprincip ved fastsættelse
af beskatningsgrundlag for grundskyld, dækningsafgift af erhvervsejendomme og ejendomsværdiskat m.v.) § 12
• lov nr. 442 af 8/5 2018 (Skærpede krav til optjening af folkepension
og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) § 1
• lov nr. 553 af 29/5 2018 (Ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension) § 2
• lov nr. 558 af 29/5 2018 (Tandpleje til voksne i privat praksis, tilskud, klageadgang m.v.) § 3
• lov nr. 701 af 8/6 2018 (Konsekvensændringer af ydelseslovgivningen som følge af indførelse af samtidighedsferie
i ferieloven, kompensation af private arbejdsgivere ved indførelse af samtidighedsferie m.v.) § 6
Førtidspensionslov:
• lov nr. 278 af 17/4 2018 (Indefrysning af stigninger i grundskylden for 2018-2020, forsigtighedsprincip ved fastsættelse
af beskatningsgrundlag for grundskyld, dækningsafgift af erhvervsejendomme og ejendomsværdiskat m.v.) § 13
• lov nr. 558 af 29/5 2018 (Tandpleje til voksne i privat praksis, tilskud, klageadgang m.v.) § 4
• lov nr. 701 af 8/6 2018 (Konsekvensændringer af ydelseslovgivningen som følge af indførelse af samtidighedsferie
i ferieloven, kompensation af private arbejdsgivere ved indførelse af samtidighedsferie m.v.) § 7

LOVBOGEN SAGSBEHANDLING
Kommunefinansieringslov:
• lov nr. 503 af 23/5 2018 (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen
samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser m.v.) § 11
Retssikkerhedslov:
• lov nr. 442 af 8/5 2018 (Skærpede krav til optjening af folkepension
og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) § 2

•

lov nr. 703 af 8/6 2018 (Sagsbehandlingsfrister for hjemviste sager, pligt til tydelig offentliggørelse
af sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside og pligt til at behandle danmarkskortet
over omgørelsesprocenter på et møde i kommunalbestyrelsen)

Udbetaling Danmark - lov:
• lov nr. 60 af 30/1 2018 om ferie § 51
• lov nr. 258 af 104 2018 (Genoptagelse af sager med mulige fejl i restanceinddrivelsesmyndighedens
inddrivelse, endelig afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft m.v.)
• lov nr. 743 af 8/6 2018 (Indførelse af beskæftigelseskrav for ret til uddannelses- og kontanthjælp og forlængelse af
opholdskravet samt ophævelse af bestemmelsen om opholdstilladelse på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning) § 2
Digital postlov:
• lov nr. 503 af 23/5 2018 (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen
samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser m.v.) § 29
Forvaltningslov:
• lov nr. 503 af 23/5 2018 (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen
samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser m.v.) § 2
Straffelov:
• lov nr. 257 af 10/4 2018 (Skærpelse af straffen for blufærdighedskrænkelse og digitale sexkrænkelser)
• lov nr. 503 af 23/5 2018 (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen
samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser m.v.) § 6
Retsplejelov:
• lov nr. 714 af 8/6 2018 (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i straffesager)
Offentlighedslov:
• lov nr. 503 af 23/5 2018 (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen
samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser m.v.) § 3
• lov nr. 556 af 29/5 2018 (Ændring af revisionsbestemmelse)
Databeskyttelseslov:
Lov nr. 502 af 23/5 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med
behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)
CPR-lov:
• lov nr. 503 af 23/5 2018 (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen
samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser m.v.) § 25
• lov nr. 747 af 8/6 2018 (Udvidelse af kredsen af personer, som kan tildeles særlig adressebeskyttelse)
Indkomstregisterlov:
• lov nr. 60 af 30/1 2018 om ferie § 53
Gældsinddrivelseslov:
• lov nr. 258 af 104 2018 (Genoptagelse af sager med mulige fejl i restanceinddrivelsesmyndighedens
inddrivelse, endelig afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft m.v.)
• lov nr. 551 af 29/5 2018 (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld
til det offentlige m.v. og forældelseshåndtering m.v.) § 1

LOVBOGEN SYGDOM OG BARSEL
Sygedagpengelov:
• lov nr. 701 af 8/6 2018 (Konsekvensændringer af ydelseslovgivningen som følge af indførelse af samtidighedsferie i
ferielo-ven, kompensation af private arbejdsgivere ved indførelse af samtidighedsferie m.v.) § 3
Barselslov:
• lov nr. 701 af 8/6 2018 (Konsekvensændringer af ydelseslovgivningen som følge af indførelse af samtidighedsferie i
ferielo-ven, kompensation af private arbejdsgivere ved indførelse af samtidighedsferie m.v.)
Nemrefusion-lov:
• lov nr. 503 af 23/5 2018 (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen
samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser m.v.) § 10
Barseludligningslov, private:
• lov nr. 701 af 8/6 2018 (Konsekvensændringer af ydelseslovgivningen som følge af indførelse af samtidighedsferie i
ferielo-ven, kompensation af private arbejdsgivere ved indførelse af samtidighedsferie m.v.) § 8

LOVBOGEN VOKSNE HANDICAPPEDE OG ÆLDRE
Servicelov:
• lov nr. 221 af 20/3 2018 (Mulighed for forbud mod enheder, der muliggør internetadgang, undersøgelse
af effekter samt brug af afskærmningslokale m.v. i boformer med sikrede afdelinger)
• lov nr. 551 af 29/5 2018 (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld
til det offentlige m.v. og forældelseshåndtering m.v.) § 9
• lov nr. 559 af 29/5 2018 (Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet)

•
•
•

lov nr. 560 af 29/5 2018 (Styrket tilsyn på ældreområdet) § 1
lov nr. 561 af 29/5 2018 (Plejehjemsoversigten)
lov nr. 707 af 8/6 2018 (Mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret
plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer) § 5

Handicapforskelsbehandlingslov:
Lov nr. 688 af 8/6 2018 om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap
Voksen- og ordblindeundervisningslov:
• lov nr. 745 af 8/6 2018 (Ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.) § 10
Handicapungdomsuddannelseslov:
• lov nr. 745 af 8/6 2018 (Ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.) § 19
Varigt inhabile, tvang – lov:
• lov nr. 254 af 6/4 2018 (Øget selvbestemmelse for patienter i forhold til fravalg af behandling,
herunder oprettelse af en behandlingstestamenteordning) § 2
• lov nr. 727 af 8/6 2018 (Autorisation af osteopater, udvidelse af tandlægernes virksomhedsområde m.v.) § 2
Socialt frikortslov:
Lov nr. 689 af 8/6 2018 forsøg med et socialt frikort
Sundhedslov:
• lov nr. 728 af 8/6 2018 (Organiseringen i Sundheds- og Ældreministeriet, oprettelse af Nationalt Genom Center m.v.)
• lov nr. 730 af 8/6 2018 (Oprettelse af Styrelsen for Patientklager og ændrede registreringsog gebyrregler for det risikobaserede tilsyn med behandlingssteder) § 1
Retssikkerhedslov:
• lov nr. 703 af 8/6 2018 (Sagsbehandlingsfrister for hjemviste sager, pligt til tydelig
offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside og pligt til at
behandle danmarkskortet over omgørelsesprocenter på et møde i kommunalbestyrelsen)

