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Politisk/økonomisk ka-
lender 

Børnetilskud  og andre 
familieydelser 

Arbejdsformidling, 
Arbejdsløshedforsikr. 
Ledighedbekæmpelse   

 

 
År – måned – dag 
 
Redaktion sluttet 2009.01.20 
 
 
 
 
(680202 Regering Baunsgaard - 
RKV). 
Arb.min.: Lauge Dalgaard 
Soc.min.: Nathalie Lind. 
 
 
 
 
 
 
 
700527 L 227  om styrelse af 
sociale og visse sundhedsmæs-
sige anliggender mv. (SoSL)   
Første del af socialreformen. 
700609  Moms op fra 12.5% til 
15% (diverse kompensationer).  
BCV mod AFY 
710205 Forlig ml. regering og 
tjenestemandsorganisationer om 
nulstilling af pristal pr. 1.1.71 
710226 Lov om prisstop for-
længes. 
710227  Forlig om overenskomst 
på arbejdsmarkedet - forhøjelser på 
normal- og minimalløn-områderne 
 
 
 
710513  Pristal "nulstilles" = 
udhuling af pristalsregulering. Alle 
mod Y. 
 
 
 
 
710921  Folketingsvalg. 
A 70, B 27, C 31, F 17, V 30. 
 
711011   J. O. Krag III - Social-
demokratisk mindretalsregering. 
Arb.min.: Erling Dinesen. 
Soc.min.: Eva Gredal. 
 
7112.17-19 "Smithsonian agree-
ment" i 10-lande-gruppen om 
fastkurs politik. 

670603 L 236  om Børne-tilskud 
og andre familieydelse (BTL). 
Børnetilskud, moderskabsydelse, 
dagpenge ved graviditet og fødsel, 
forskudsvis bidrag. 
 
(690708 Lbkg. 388 om børne-
tilskud og andre familieydelser). 
 
690329 L 138  BTL 
Forhøjelse af børnetilskud, ændret 
refusionsregel vedr. dagpenge i 
anledning af svangerskab og 
fødsel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
710519 L 214  BTL m.fl. 
Ændring af pristalsregulering.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
700324 L (112, 113) 114 om 
arbejdsformidling og arbejds-
løshedsunderstøttelse (ALL) 
Større revision sammen med Lov 
om erhvervsmæssig uddannelse af 
ikke-faglærte arbejdere, Lov om 
iværksættelse af offentlige arbejder 
mv. og beskæftigelse af arbejds-
løse. 
Forhøjelse af max. Dagpenge-sats, 
lempelse af optagelses-kriterier 
(alder), tildelingskriterier vedr. 
ældre, fordobling af arbejdskøber-
bidrag. 
 
 
710303 L 71  ALL 
Forhøjelse af medlemsbidrag. 
710325 L 104  ALL 
Mobilitetsfremmende ydelser, 
beskæftigelse af arbejdsløse.
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710519 L 214  SDPL m.fl. 
"Nulstilling" af pristal. 
 
 
710609 L 311  Lov om offentlig 
sygesikring (SySi). 
Overførsel af sygekassefunktioner 
til amter og kommuner - led i 
socialreformen. Ikrafttræden pr. 
01.04.73, ophævelse af lov om 
offentlig sygeforsikring. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
710519 L 214 
  Omsorgslov m.fl. 
"Nulstilling" af pristal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
710519 L 214/  FIE m.fl. 
"Nulstilling" af pristal. 
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År – måned – dag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
720424  Indsnævring af valuta-
samarbejde mellem centralban-
kerne i EF-lande. 
 
 
 
 
 
720908  Lov vedtages om dansk 
tilslutning til EF. 
 
721002  Folkeafstemning om EF-
tilslutning. 63.3% ja, 36.7% nej. 
 
721005  J. O.Krag går af - Anker 
Jørgensen  I  regering. 
Arbejdsminster: Erling Dinesen. 
Socialminister: Eva Gredal. 
 
721030 
Restriktioner  vedr. privat byggeri.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
720607 L 272  BTL 
Regler om dagpenge ved svan-
gerskab og fødsel fjernes fra BT-
loven - samles i SDPL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
721220 L 616  BTL 
Ændrede klageregler - konsekvens 
af ankestyrelseslov. 

 
 
 
 
 
 
 
720329 L 93  ALL 
Dækningsprocent op fra 80 til 90% 
af beregningsgrundlag, bereg-
ningsgrundlag dyrtidsreguleres, 
midlertidige regler om nyuddan-
nedes ret til DP forlænges med 1 
år. 
 
720413 L 116  om Lønmodta-
gernes garantifond (LG) 
Sikrer lønmodtagere ved virksom-
hedskrak.
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720426 L 127  SySi 
Max-satser forhøjet. Dæknings-
grad op fra 80% til 90%. Parallel til 
ALL-ændring. 
 
720607 L 260  SySi 
Ændringer vedr. fødselshjælp mv. - 
konsekvens af vedtagelse af lov om 
svangerskabshygiejne og fødsels-
hjælp. 
720607 L 262  SDPL 
Dagpengeloven giver mulighed for 
syge- og barselsdagpenge til den 
erhvervsaktive del af befolkningen. 
Loven sikrer dagpenge fra arbejds-
køber eller socialudvalg til 
lønarbejdere, og hjemler mulighed 
for selvstændige til at forsikre sig 
til dagpenge ved sygdom efter 
karenstid i det offentlige syge-
forsikringssystem. Dagpenge ud-
gør 90% af beregningsgrundlag 
(pglds årlige løn eller anden 
erhvervsindtægt). Dagpenge finan-
sieres i arbejdsgiverperioden af 
arbejdsgiver, og uden for arbejds-
giverperioden af staten (dagpenge-
fond) med 75% og af kommunen 
med 25%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
721220 L 614  SySi 
Ændrede administrative regler - 
klageadgang mv. Konsekvens af 
ankestyrelseslov. 
721220 L 621  SDPL 
Ændret klageadgang - konsekvens 
af ASL. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
721220 L 615, 617-618-619-620 
Offentlig forsorg,   omsorg, re-
validering, åndssvage, børne-  og 
ungdomsforsorg. 
Ændrede klageregler - konsekvens 
af ankestyrelseslov. 

720209 L 34  ATP 
Om visse lærlinges undtagelse fra 
ATP-medlemskab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Meddelelser af 29.08.72 om FPL 
og IPL). 
 
 
 
 
 
 
720915 L 416  FPL. 
Nedsættelse af FP-bidrag til 1%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
721220 L 605  om den sociale 
ankestyrelse (AnSL) (del af 
social-reformen). Kon-
sekvensrettelser  i mange love. 
721220 L 607-608-609  FIE 
Ændring af klageregler (i anled-
ning af ankestyrelseslov) og regler 
med relation til sygekasserne 
(ophævelse af sygeforsikringslov 
pr. 01.04.73).
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730409  Forlig på arbejds-marked:  
lønforhøjelse på minimal- og 
normallønområderne. Forhøjelse af 
dyrtidsportioner, nedsættelse af 
normalarbejdstid til 40 timer pr. 
uge. 
 
730412  Igangsættelsesstop for 
offentligt byggeri indtil 1. 
november 1973. 
 
730616  Boligforlig (A, F) - om 
bl.a. ”omkostningsbestemt" husleje 
i ældre udlejningsbyggeri (lejefor-
højelser). Forliget blev kun delvis 
gennemført. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
730822  Igangsættelsstoppet 
forlænges til 741001. 
 
731010  Finanspolitisk stramning 
("afgiftsbuket"). 
 
731106  Oliekrise. Første re-
striktioner, efter oktoberkrig i 
Mellemøsten. 
 
731204  Folketingsvalg. 
A 46, B 20, C 16, E 5, F 11, K 6, 
M 14, Q 7, V 22, Z 28. 
 
731219  Poul Hartling danner 
mindretalsregering (Venstre). 
Arb.min.: Johan Philipsen. 
Soc.min.:  Jacob Sørensen.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
730615 L 336  BTL 
Almindeligt og forhøjet BT 
forhøjes pga. prisstigning på 
mejeriprodukter. Forhøjet og ekstra 
BT ydes kun efter ansøgning til 
"reelt enlige" forsørgere (mod 
hidtil retligt enlige forsørgere). 
Særligt BT kan ydes til børn, som 
adopteres af afdød mors eller fars 
ægtefælle eller slægtning. Moder-
skabsydelsen afskaffes  - mødre 
henvises i trangstilfælde til at søge 
hjælp efter forsorgsloven. 
 
730615 L 338  "Særlig ydelse"  
“Særlig ydelse" på 32 kr. til BT-
modtagere i juli kvartal 1973 i 
anledning af dyrere mejeri-
produkter.

  
 
 
730404 L 163  ALL 
Mobilitetsfremmende ydelser for-
højes, bopæl i riget som betingelse 
for A-kasse-medlemsskab ophæ-
ves, begrænsninger i pensionsmod-
tageres adgang til DP ophæves, alle 
nyuddannedes ret til DP efter 1 
måned fastslås (hidtil kun for 
lærligeuddannede), lempelser i 
regler om DP til medlemmer af A-
kasser, inden for hvis område, der 
er konflikt.
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730331 L 152  SySi 
Tilskud til lægemidler - amtligt 
tilskud på 75% til "særligt vigtige", 
50% til midler, hvor "tendensen til 
overforbrug søges mindsket". 
Statens refusion til amterne:  35% 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
730613 L 416-417  FPL, IPL 
Pensionstillæg, ægteskabstillæg, 
hustrutillæg mv. Hustrus pension 
62-67 år erstattes af et hustrutillæg, 
som er belagt med større fradrag 
for samtidig indkomst end hustrus 
pension var, og som ikke udbetales 
i udlandet. 
730613 L 418  FIE 
Midlertidigt tillæg til FIE-
pensionerne. Midlertidig forhø-
jelse af ydelsesgrænser (LOF, 
EPL). 
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740115  "Prisstop" indføres pr. 
740102, til 740228, stop for 
indenlandsk inducerede pris-
stigninger. ABCFMQV mod EZ, K 
undlod. 
 
740212  Folketinget ophæver 
olierestriktionerne. 
740214  Lov vedtaget om 
"udbyttebegrænsning" eller rettere: 
begrænsning mht. udbetaling af 
udbytte. ABMQV mod CEZ, FK 
undlod. 
 
740405  Lov vedtages om bunden 
opsparing - 1.1 mia. bindes til 
1978-82. AMQV mod BCEFKUZ. 
7405.08-15  "Bededagsforlig" - 
alle partier minus AFK - om 
skattelettelser og udgiftsned-
skæringer samt "valutalov".  
 
 
740610  Boligforlig (ABCMQV) 
om bl.a. øget boligbyggeri (40.000 
boliger/år, heraf 8.000 sociale), og 
gennemførelse af princippet om 
"omkostningsbestemt" leje. 
 
740619  Diverse lovvedtagelser i 
tilknytning til "bededagsforliget". 
 
740628  Bygge- og anlægsstop for 
kommunale arbejder ophæves pr. 
15. august 1974. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
740619 L 317  ALL 
"Ventetidsreglen" i §60 ophæves 
(vedr. personer, som i en periode 
har mere end fuld arbejdstid) 
(bededagsforlig).

DANSK  SOCIALPOLITIK  1708 - 2006 350 



 

Sygedagpenge, -sikring Bistandslov-området 
LRA - LAS – LSS - INT 

Pensioner,  omsorg 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
740619 L 314  SySi   Befor-
dringsgodtgørelse ved lægebesøg 
bortfalder (undtagen for pensio-
nister) (dog ikke ved afstand på 
godt 30 km. mellem hjem og 
konsultation, herom fastsættes 
regler administrativt).  Refusion fra 
staten vedr. medicin afskaffes, og 
nedsættes vedr. begravelseshjælp 
(Bededagsforlig). 
 
 740619 L 334  SySi   Nyt til-
skudsområde: kiropraktisk be-
handling. 
 
 
 
 
741002 L 506  (SDPL) Ud-
skrivningslov.  DP-bidrag 1% af 
skalaindkomst, adgang til nedsæt-
telse jfr. kildeskattelovens §§ 36, 
37 og 37B. 

 
 
 
 
 
 
 
740313 L 132  Omsorgslov 
Forhøjelse af beløb til personlige 
fornødenheder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
740619 L 315-316  Omsorgslov,  
B&U-Lov. Indførelse af 
refusionsmaksimumsgrænser vedr. 
alderdoms- og plejehjem samt 
institutioner for børn og unge 
(Bededagsforlig). 
 
740619 L 333  om social bistand 
vedtages.  
Ikrafttræden 01. april 1976, social-
reformens hovedlov. Afløser for-
sorgslov, revalideringslov, mødre-
hjælpslov, omsorgslov, børne- og 
ungdomsforsorgslov oma. 
ABEV for, FKZ imod, CMQ 
undlod 

 
 
 
 
 
 
 
740313 L 129-130-131    FIE 
Forhøjelse af grundbeløb mv. pr. 
740401 og 741001 - med 
indregning i grundbeløbet af det 
"midlertidige tillæg" (730623 L 
418) samt fastlæggelse af årligt 
omberegningstidspunkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
740619 L 316  Omsorgslov. 
Refusionsmaksimums-grænser for 
driftsudgifter vedr. alderdoms- og 
plejehjem (bededags-forlig). 
 
(740708 Lbkgr. 370-371-372 om 
Folkepension, om Invalide-
pension mv., om pension og 
hjælp til enker m.fl. (FIE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
741002 L 506  FPL 
FP-bidrag op fra 1 til 1.2%. 
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750109  Folketingsvalg. 
A 53, B 13, C 10, F 9, K 7, M 4, Q 
9, V 42, Y 4, Z 24. 
750213 Socialdemokratisk mindre-
talsregering (Anker Jørgensen II). 
Arb.min.: Erling Dinesen (til 08.0-
9.76), Erling Jensen. 
Soc.min.: Eva Gredal. 
 
750311  "Martsforlig 1975” 
ABCMQV imod FKYZ, om bl.a. 
mæglingsforslags ophøjelse til lov: 
Overenskomster forlænges  med 2 
år med de i forligsmandens mæg-
lingsforslag indeholdte ændringer: 
- dyrtidsportioner op fra 40 øre til 
60 øre (<18-årige dog 30 øre)  
- "nulstilling" af pristal januar 1975 
= 100, 
- taktregulering for off. ansatte. 
- ensartet dyrtidsregulering for alle 
(pensionister dog fortsat %-vis 
regulering). 
 
750430 USA ud af Vietnam 
 
 
 
 
 
750916  "Septemberforlig" 1975    
(ABMQV) om 
- midlertidig momsnedsættelse 
- frigivelse af bunden opsparing 
(april 1974) 
-   1.5 mia. erhvervsstøtte 
- isoleringstilskud,  650 mill. 
ekstra, 
-   beskæftigelsesfremme  
-   konkurrenceevneforbedring  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
750626 L 310  BTL   Almindeligt 
og forhøjet BT nedsættes med 148 
kr./år og begrænses til 0-15-årige. 
Der indføres Ungdomsydelse for 
de 16-17-årige (indkomstreguleret, 
højst 7000 kr. til familier med 
samlet indkomst < 70.000. Barns 
indkomst må højst være 4000 kr.) 
Ankebestemmelser ændres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
750528 L 207  ALL   Udvidede 
opgaver til LAN og AMN. 
 
 
750612 L 236  ALL   Alders-
grænse for nydende medlemskab af 
A-kasser nedsættes fra 18 år til 17 
år. Dagpenge reguleres herefter 2 
gange årligt (mod hidtil 1 gang 
årligt). Ventetid nedsættes til 1/2 år 
(hidtil 1 år) og for nyuddannede til 
0 dage (hidtil 1 mdr.), særligt 
arbejdskrav for <22-årige medlem-
mer ophæves, bedre udmålings-
regler for deltidsforsikrede. 
(Martsforlig 1975). 
750626 L 271  ALL   Adgang for 
A-kasse til at udbetale dagpenge 
som lån til medlemmer med krav 
på Lønmodtagernes Garantifond 
(s.m. ændring af garantifondslov) 
750626 L 293  LG   Overdra-gelse 
af krav. 
 
(750917 Lbkg. 473  om ar-
bejdsformidling og arbejds-
løshedsforsikring - ALL). 
 
 
 
751223 L 681  om Arbejdsmiljø 
AML. 
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750507 L 176  SySi   Pris-
talsomlægning (martsforlig). 
 
 
750523 Bekg. 216  SySi    Til-
skudsregler ændres - præparater 
fjernes fra "tilskudslisten", andre 
flyttes fra afsnit I (75% tilskud) til 
afsnit II (50% tilskud). (Martsforlig 
1975). 
 
750604 L 200  SySi   Nedskæring 
af tilskud til briller samt ændring af 
klageregler. (Marts-forlig 1975). 
7500612 L 240 SySi  Ophævelse 
af "Sygekassegrænsen", gen-
indførelse af brilletilskud til børn 
under 16 år. 
750626 L 285  SDPL   Forskellige 
ændringer: anmeldelse og doku-
mentation for sygdom, samt for 
atypiske tilfælde, ændret klage-
adgang. Adgang til afbrydelse af 
barselshvile ved barns hospitali-
sering og til dagpenge ved adop-
tion, og lettelse af adgang til 
dagpenge for ledige kvinder. 
Redaktionelle ændringer. 

 
 
 
 
750330 Aktstykke 332  B&U 
Nedskæring af daginstitutions-
personale (antaget 5000). 
 
750416 L 124  (BiL) LOF   Ny 
§54a om hjælp til underhold ved 
arbejdsløshed hjemler "udvidet 
hjælp" også til arbejdsløse -  
forløber for BiL §37.1. 
750507 L 176 flere love   Pris-
talsomlægning (Martsforlig). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
750612 L 245, 249, 254  LOF, 
B&U, omsorg, mødrehjælp m.fl.    
Ændringer som forberedelse til 
sammenlægning i BiL. 
750612 L 246  BiL  Udvidet 
klageadgang (§58). 
 
 
750626 L 238  Sygehuslov  Stats-
hospitalerne overflyttes til 
amtskommunerne.

 
 
 
 
750319 L 93  FIE    Ændring af 
pristalsregulering af ydelser i 
pensionslovene (omlægning af 
pristal fra januar 1970=100 til 
januar 1975=100). Kompensation 
for bortfald af to dyrtidsportioner 
gennem forhøjelse af grundbeløb 
og alle tillæg og fradragsbeløb 
(Martsforlig). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
750626 L 269 Social pensi-
onsfond.   Udsættelse af lovforslag 
om udbetalinger fra fonden. 
750626 L 280-281, 283  FIE 
Opgaveflytning mellem ministe-
rium og styrelser, ændrede klage-
regler. Forhøjelse af ventetillæg og 
fradragsfrit beløb vedr. pen-
sionstillæg. 
750626 L 335-336-337  FIE 
Ændringer vedr. førtidig folke-
pension, dispensation, rådigheds-
beløb, refusioner mv.
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760207  Lov om "prisdæmpning" - 
staten betaler i tiden 01.03. 76-
28.02.77 virksomhedernes løn-
udgift som følge af pristalsregu-
lering udover 1 portion pr. 1.1.76 
(cirka). (Forlænget septemberforlig 
1975). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
760820  "Augustforlig I" 1976 
(ABMQ, tildels C): 
Finanspolitisk stramning (afgifter), 
udskrivnings%, begrænsning af 
udbytteudbetaling, tilskud til 
isolering, indtægtsregulering af BT 
mv., indgreb i pengeinstitutters 
rentemarginal aftale om viderefø-
relse af "prisdæmpningsordning", 
off. "besparelser", øget erhvervs-
støtte,  ledighedsbekæmpelse. 
 
 
761204  Pris-, løn- og huslejestop   
01.12.1976 - 01.03.1977. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
760825 L 425  BTL   Indtægts-
regulering af BT - 6% af indtægt 
>110.000 kr./år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(761029 Lbkg. 531  om BTL)

 
 
 
 
 
 
 
760331 L 150  ALL   Dispen-
sationsbeføjelse til ministeren vedr. 
refusionsregler ang. ophør og 
genoptagelse af status som 
anerkendt A-kasse. 
760331 L 157  ALL   Redak-
tionelle ændringer som følge af 
ændringer af udbetalingsregler i 
pensionslovene. 
 
 
760505 L 238 ALL   Forhøjelse af 
arbejdskøbers bidrag til arbejds-
løshedsforsikring med 50% til 135 
kr./arbejder/år. 
760526 L 272  UL   Bedre mulig-
hed for anerkendelse af erhvervs-
sygdomme og for erstatning. 
 
760610 L 311  ALL  AL-for-
sikring for selvstændige, lavere 
dagpenge til nyuddannede, ophør 
af særlig DP-varighedsgrænse for 
nyuddannede, midlertidig lempelse 
af 26-ugers reglen fra 3 til 4 år, 
lempelse af fremmødepligt i ferier. 
 
(760804 Lbkg. 417  om AF og 
ALF). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
761222 L 622  ALL   Ændring af 
overgangsregler vedr. nyuddanne-
des lavere DP (lempeligere 
ikrafttræden).  
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(760309 Lbkg. 94  om offentlig 
sygesikring - SySi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
760428 L 217    Skattelovæn-
dring:  Skattefrihed for trangs-
bestemte sociale ydelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(760907 Lbkg. 455 om SDPL)

 
 
 
760331 L 144  BiL   Ændring af 
§42: indførelse af lån som 
støtteandel. Stipendium skal søges. 
760331 L 152 BiL Overgangs-
regler vedr. overflytning af 
institutioner. 
 
 
 
760401  Bistandsloven træder i 
kraft - afløser love om 
.. herberger, arbejdshjem mv. 
.. mødrehjælpsinstitutioner 
... revalidering 
... offentlig forsorg 
... børne- og ungdomsforsorg 
... omsorg for invalide- og folke-
pensionister 
... husmoderafløsning og 
hjemme-hjælp 
760428 L 217  BiL   (ændring af 
forskellige skattelove mv.) skatte-
frihed for trangsbestemte sociale 
ydelser mv., mod nedsættelse af 
personfradrag. 
760428 L 222 BiL   Forhøjelse af 
ydelser (§§84, 114). 
 
760610 L 313 BiL Efterværns-
regler (20 års aldersgrænsen). Krav 
om samtykke fra den unge 18-19-
årige, for at en foranstaltning kan 
opretholdes (§123.2).  

(760203 Lbkg. 39-40-41  FIE). 
 
 
760331 L 157-158-159  FIE. 
Pensioner udbetales fra den 1. i 
måneden efter pensionsrettens 
indtræden (hidtil fra datoen for 
pensionsret). Pension bortfalder, og 
lommepenge udbetales, ved visita-
tion til plejehjem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
760418 L 217  FPL   Redaktionel 
ændring som følge af skatte-
lovændring: trangbestemte sociale 
ydelser skattefrie mod reduktion i 
personfradrag. 
760428 L 219-220-221  FIE 
"Velstandsregulering" af pensioner 
pr. 01.04.1976 og 01.10.1976. 
 
760610 L 324  (Boligsikring). 
Adgang for pensionister til fortsat 
boligsikring ved andelsovertagelse. 
 
 
 
761111 Cirkulære FIE  Pensio-
nisters mulighed for medicin-
tilskud i form af personligt tillæg  
strammes.
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770215  Folketingsvalg. 
A 65, B6, C 15, E 6, F7, K 7, M 
11, Q6, V 21, Y5, Z 26. 
770228  "Februarforlig 1977" 
(ABCQV) om beskæftigelses-
foranstaltninger, boligpolitiske 
ændringer, nye afgifter, for-
svarsordning. 
770415   
Kollektive overenskomster for-
længes i 2 år ved ophøjelse af 
mæglingsforslag til lov - garan-
tibetaling 29 kr., timelønsatser op 
med 70 øre pr. 01.03. og 01.09.77 
og '78 (ABCMQ imod EFKYZ, V 
undlader). 
770527   
Lov om midlertidig indbetaling fra 
staten til ATP af visse dyrtids-
portioner - nemlig dem, der ligger 
udover 1 portion pr. regulering i 2 
år. 
ABCMQ, imod EFKVYZ. 
770831  "Augustforlig II" 1977 om 
beskæftigelsesforanstaltninger og 
"omkostningsdæmpende foran-
staltninger" samt skatte- og afgifts-
forhøjelser - MOMS op fra 15 til 
18%. "Omkostningsdæmpningen" 
består hovedsagelig i, at staten be-
taler en del af arbejdskøbernes 
udgifter til sociale formål. 
ABCV, skiftende mindretal imod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
770608 L 280  BTL   Ændring af 
regler vedr. inddrivelse af bidrag 
(opgaven overført til kommu-
nerne). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
770914 L 486  BTL   BT forhøjes 
som kompensation for moms-
forhøjelse til 18%. (Augustforlig II, 
1977).  

770126 L 38  ALL  Ny regel om 
A-købers pligt til at varsle forud 
for større fyringer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
770602 L 230/  ALL, ATP 
"Dyrtidsportions-indbetalingslov": 
delvis suspension af dyrtids-
regulering (se 27.05.77). 
 
 
770608 L 254  ALL  Værne-
pligtige kan optages i A-kasse 
under indkaldelsen. Kategorien 
"bidragsydende" afskaffes. Alders-
grænse for optagelse i A-kasse ned 
til 16 år. (Februarforlig 1977). 
 
 
 
(770901 Lbkg. 455  om ar-
bejdsformidling og arbejdsløs-
hedsforsikring.  
 
 
770914 L 488   
Ekstraordinære beskæftigelses-
fremmende foranstaltninger i 
kommuner og amtskommuner. 
Disse forpligtes til at afsætte et 
årligt beløb pr. indbygger (hhv. 40 
og 20 kr.) til brug for ekstra-
ordinære foranstaltninger til 
bekæmpelse af ungdomsarbejds-
løsheden. Ikke forbrugte beløb 
indbetales til statskassen 
(Augustforlig II). 
 
771116 L 566 .. ALL  Finansår 
omlagt til kalenderår. 
 
771214 L 614 .. ALL "Moratorie-
ordning". Forlængelse af den 
midlertidige 4 års regel indtil 
01.01.80 (L 301/10.06.76).

DANSK  SOCIALPOLITIK  1708 - 2006 356 



 

Sygedagpenge, -sikring Bistandslov-området 
LRA - LAS – LSS - INT 

Pensioner,  omsorg 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
770518 L 211  SySi   Det centrale 
forhandlingsudvalg tiltrædes af rep. 
for finans-, indenrigs- og socialmi-
nisterierne "af hensyn til samord-
ningen med statens økonomiske og 
sociale politik". 
770608 L 262  SDLP   Mindre 
arbejdskøbere slipper for at betale 
DP i de første 3 uger. Halvårlig 
regulering af DP-max. Ændring af 
løsarbejderreglen. Ophævelse af 
aldersgrænsen for den frivillige 
sikring. Diverse redaktionelle 
ændringer.  Nedsættelse af bidrag 
til frivillig sikring. 
 
 
 
 
 
 
 
770914 L 481  SDPL 
Nedsat bidrag fra mindre 
arbejdskøbere til forsikrings-
ordningen. (Augustforlig II 1977). 
 
771116 L 566  SDPL 
Finansår omlagt til kalenderår. 
 
 
771214 L 613 SDPL   Refusion af 
arbejdskøbers udgifter til DP i 4. 
og 5. uge i tiden 01.01.78 - 
31.12.80 og forøgelse af refusi-
onen, afskaffelse af kapitalgrænsen 
for udbetaling af DP til selv-
stændige. Redaktionelle ændringer 
som følge af arbejdsskadelov. 
Ændret straffebestemmelse (§56.2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
770608  L 266  BiL 
Forhøjelse af ydelser (§§84, 114). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
770914 L 480  BiL   75% refusion 
af udgifter vedr. ekstra ansat 
hjemmehjælp. (August-forlig II 
1977). 
770914 L 485  BiL   Forhøjelse af 
ydelser (momskompensation). 
(Augustforlig II 1977). 
771021 Cirk.  BiL   Om ophæ-
velse af refusionsmaksimums-
grænsen vedr. plejehjem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
770518 L 209  FIE 
L 157-158-159/31.03.1976  lempes 
(pensions bortfald ved visitation til 
plejehjem). Herefter kan enlige 
pensionister udover lommepenge 
få et beløb til dækning af husleje 
o.l. 
 
770608 L 253  FPL   Der åbnes 
mulighed for tilkendelse af før-
tidig FP fra 55 års alderen, "når 
særlige sociale og arbejdsmæssige 
forhold gør sig gældende". I 
medfør af loven fastsættes 
administrativt, at tilkendelsen 
forudsætter mislykket forsøg (i 
samarbejde med AF) på gen-
placering på arbejdsmarkedet, og at 
tilkendelse forudsætter, at evt. 
ægtefælle har udnyttet sine 
arbejdsmuligheder. 
770608 L 263-264-265     FIE 
"Velstandsregulering" af pen-
sioner (forhøjelse af grundbeløb 
mv.). 
770814 L 480  (BiL) Om 
beskæftigelsesfremmende for-
anstaltninger inden for ældre-
området (forhøjet refusion, 75% til 
ekstra ansat hjemmehjælp).  
(Augustforlig II, 1977). 
770914 L 482-483-484  FIE.  
 Forhøjelse af grundbeløb og tillæg 
som kompensation for moms-
forhøjelse (Augustforlig II, 1977). 
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780101  Overgangsperiode vedr. 
dansk indtræden i EF slut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
780509  MOMS-lovændring - 
momspligt på tjenesteydelser (EF-
harmonisering). 
 
 
 
 
 
 
 
780830  Regering Anker Jørgensen 
III - SV-regering. 
Arb.min.: Svend Auken. 
Soc.min.: Erling Jensen. 
Programerklæring: (Augustforlig 
III) (SV) om nedbringelse af 
underskud på statsbudget gennem 
besparelser og merindtægter, "pris- 
og omkostningsstabilisering", og 
erhvervsstøtte. 
 
780908  Lov om pris- og 
indkomststop, til 25.02.1979. 
Lov om momsforhøjelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
781205  EF-stats- og regerings-
chefsamarbejde om at etablere et 
Europæisk valutakurssamarbejde 
(EMS).   

 
 
 
 
780329 L 111  BTL 
Ændret regulering af samlet 
bevilling til ungdomsydelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
780913 L 457  BTL 
BT forhøjes som kompensation for 
forhøjelse af moms til 20.25%. 
 
 
 
 
 
(781129 Lbkg. 609  om bør-
netilskud og andre familie-
ydelser. BTL). 

 
 
 
 
780308 L 79  Arbejdsskade-
forsikringslov (ASL) Afløser 
Arbejdsulykkeforsikringsloven af 
1899 og love om krigs-ulykkes-
forsikring for søfarende og lodser,  
m.fl. love. 
780412 L 158  AML  Indførelse af 
Bedriftssundhedstjeneste  BST 
780412 L 160  ALL 
"Parallelanvisning", samtale-hen-
visning, §65 samtale, admini-
strative ændringer, og skærpelse af 
kasseansvar ved fejludbetaling. 
 
780608 L 298  Jobtilbudslov  
(ALL) §97b om jobtilbudsordning 
med tilskud til arbejdskøbere ved 
"genoptræning". 
 
 
(780825 Lbkg. 471  om arbejds-
formidling og arbejdsløsheds-
forsikring) 
 
 
 
 
 
 
 
 
781115 L 555  Efterløn (ALL 
§75a-g) Efterlønsordning, til 
ikrafttræden pr. 01.01.79. A-kasse-
medlemmer mellem 60 og 66 år, 
med mindst 5 års medlemsskab 
inden for de seneste 10 år. Finan-
siering: øgede medlems- og A-
køberbidrag. 
 
 
 
 
781213 L 637  ALL  Ændring af 
AF-systemets opbygning. "Mora-
torieordning" forlænges for <60-
årige indtil jobtilbud, dog længst til 
01.04.1979.
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(780221 Lbkg. 66 om dagpenge 
ved sygdom og barsel). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
781101 L 539  SySi   Udskydelse 
af revision af sygesikringsloven.

 
 
 
 
 
780308 L 79   BiL (ASL) 
Konsekvensrettelser i BiL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
780608 L 255  BiL  Ændrede 
beregningsregler for kontanthjælp 
(underhold) pga. indregning af 
(noget af) pensionstillægget i FP-
grundbeløbet. 
 
780608 L 257-258  BiL 
Udlægning af særforsorgen pr. 
01.01.80. 
 
 
 
 
 
 
 
 
780913 L 456  BiL 
Moms-kompensation.

 
 
 
 
 
 
780329 L 112  IPL  Forhøjelse fra 
31 til 50 kr. pr. beskæftiget hel-
årsarbejder af arbejdskøbers bidrag 
til invalidepensions-finansiering. 
 
780412 L 159  ATP 
Ægtefællepension mv. 
 
 
 
 
 
 
780608 L 251, 256  Boligydelse 
(BoY) til pensionister, i stedet for 
boligsikring. Højere ydelse. 
 
780608 L 252-253-254    FIE. 
Forhøjelse af grundbeløbet med 
1/3 af pensionstillægget og 
forhøjelse af de tilbageblevne 2/3 
af pensionstillægget. Forenkling af 
regler om vente- og alderstillæg. 
780608 L 258  BiL m.fl. 
Særforsorgen udlægges til 
kommuner og amtskommuner. 
 
 
 
780913 L 453-454-455   FIE 
Forhøjelse af grundbeløb mv. ved 
ændring af moms fra 18% til 
20.25% (forhøjelse med 1-1.5%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
(781215 Lbkg. 676-677-678  FIE) 
 
 
1979 jan.-febr  Stigende oliepriser 
pga. uro i Mellemøsten. 
790206  Begrænsning i valuta-
udlændinges adgang til køb af 
danske statsobligationer fra o. 
1975. 
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790216  Lov om forlængelse af 
pris- og lønstop (sept. 78 til 
15.04.1979). 
790313  EMS træder i kraft. 
790328  Lov om forlængelse af 
kollektive overenskomster i 2 år, 
med visse ændringer: 
garantibetaling op til 32.60 kr./t pr. 
01.03.1979, forskellige lønforhø-
jelser, bortfald af "indefrosne" 
dyrtidsportioner. 2 dages feriefor-
længelse, ferie% op fra 10 til 
12.5%, forhøjet taktregulering, 
avancestoplov til afløsning af 
prisstoplov. 
1979 ult. marts  OPEC hæver 
oliepriserne - 'den anden oliekrise' 
medfører stærkt voksende vanske-
ligheder for dansk betalings-
balance. 
790629 Afgiftslove aht. Betalings-
balanceproblemer,  formål: 
begrænsning af energiforbrug 
(A,V) på i alt 4.6 mia. kr., samt 
begrænsning af stigning af 
kommunale udgifter til 3% fra 
1979 til 1980. 
Beskæftigelsesforanstalt-ninger til 
1.3 mia. kr. 
 
 
791023  Folketingsvalg. 
A 68, B 10, C 22, E 5, F 11, M 6, 
Q 5, V 22, Y 6, Z 20. 
701026  Regering Anker Jørgensen 
IV (S-mindretal). 
Arb.min.: Svend Auken. 
Soc.min.: Ritt Bjerregaard. 
791114  Love om lønstop, pris- og 
udbyttestop, tinglysningsstop vedr. 
forbrugspantebreve. Forsikrings-
selskabers og pensionskassers 
anbringelsesmuligheder begrænses. 
Stop for udstykning af ejerlejlig-
heder i visse ejendomme (skiftende 
flertal). 
 
--> 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(forts fra sp. 1) 
 
791221  Indkomst- og finans-
politiske indgreb (aht. betalings-
balancen) ("December-pakke").  
Dyrtidsregulering: nulstilling pr. 
januar 1980, energipriserne ud af 
pristallet. Bortfald af reguleringen 
pr. januar 1980. "Prisstop" 
01.01.80-28.03.80, udenlandsk in-
ducerede stigninger dog undtaget.  
Stramning af visse erhvervs-
fradragsregler. Skiftende flertal. 

790105 AF-cirkulære 7   
Børnepasningscirkulære. Lediges 
rådighedspligt strammes. 
Augustforlig III 1978 
790329 L 129  om forlængelse af 
overenskomst. 
790606 L 229  ALL 
Arbejdskøberbetaling ved ledighed 
ved visse helligdage. Særregler for 
A-kassemedlemmer med selvstæn-
dig næringsdrivende ægtefælle: 
130 dages reglen bortfalder. 
 Bemyndigelse til A-direktør vedr. 
regler om dagpenge ved arbejds-
fordelingsordninger. Stramning af 
26 ugersreglen til kun at omfatte 
medlemsperioden. Stramning af 
rådighedsbegrebet (hidtil stod 
medlem ikke til rådighed, hvis det 
var sygt eller i øvrigt uarbejds-
dygtigt, værnepligtig eller anstalts-
anbragt - nu skal det blot stå til 
rådighed - §62). Bemyndigelse til 
A-direktør til at give regler om 
vægring (hidtil i standardved-
tægterne). Dagpenge under ferie 
efter start i nyt job efter ledighed. 
Medlemstal op fra 1000 til 5000 
som betingelse for statsaner-
kendelse. Regler om offentlige 
myndigheders og A-kassers op-
lysningspligt, og om arbejdskøber-
bidrag. Ny regel om overflytning af 
overtimer til næste uge. Stramning 
af deltidsforsikredes adgang til 
supplerende dagpenge.  
Lempelse i §61 stk. 3 om lukning 
for DP til ledige, når deres 
fagforening er i konflikt.  
"Frigørelsesattest" bliver betin-
gelse for fuldtidsforsikrede, del-
tidsbeskæftigedes supplementsret. 
(790629 Lbkg. 308  ALL). 
 
791114 L 454  om midlertidigt 
stop for lønstigninger. 
 
 
 
 
 
L 532/28.12.79  (All mv.) om 
ændring af dyrtidsregulering 
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790329 L 133  SySi 
Læge-overenskomst forlænget ved 
lov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
791228 L 533  SySi 
Ændret dyrtidsregulering af læge-
overenskomster. 
 
 

 
 
 
 
 
790315 Soc.min.Bekg. 102  BiL 
Forhøjelse af fripladsgrænser vedr. 
daginstitutioner for børn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
971221 L 514  FPL   
Kommuners rådighedsbeløb til 
personlige tillæg til "ganske særligt 
vanskeligt" stillede pensionister 
forøges i 1979 og 1980 (varme-
hjælp).
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År – måned – dag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
800529  "Maj-forlig 1980" 
(AMBQ) Skatte- og afgifts-
forhøjelser (5 mia.). 
Offentlige udgiftsnedskæringer (8 
mia.), socialindkomstlov som del 
af udgiftsnedskæringen, nedskæ-
ring af BT, mv. 
Erhvervs- og beskæftigelsesplan 
(5.4 mia. kr). 
 
 
800603 Socialindkomstlov  
(800616 L 257) vedtages (SIL). 
Skal skabe "retfærdighed" ved 
udmåling af sociale ydelser. 
Socialindkomst opgøres som sene-
ste slutlignede indkomst, med 
fradrag for visse "skattetekniske" 
fradrag og med tillæg for visse 
former for formuebesiddelse. 
 (ABMQ, imod CVYZ. F undlod). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
801218 Aftale ml. regering og 
landbrugets organisationer om 
ekstra tilskud til landbruget 
(forskellige ordninger). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
800604 L 231  BTL 
BT forhøjes. (kompensation for 
momsforhøjelse) (Maj-forlig 
1980). 
 
 
 
 
 
 
800616 L 262  BTL, SIL 
BT beregnes herefter pga. 
socialindkomst. Indtægtsgrænserne 
nedsættes, regler fastsat for 
omberegning af BT uht. ændrede 
indkomst- og formueforhold. (Maj-
forlig, 1980). 
 

800109 L 7  Lønmodtagernes 
dyrtidsfond. 
800215 L 43  ALL  "Velstands-
regulering" afløses af dyrtids-
regulering (også i SDP-lov og 
tjenestemandspensionslov), en 
éngangsforhøjelse.  
(Decemberforlig 1979). 
800409 L 127  LG  Udvidet 
dækning af lønkrav via lønmod-
tagernes Garantifond. 
800530 L 212  ALL (ekstra-ord.)  
Loven forlænges til 1983. 
800530 L 217  ALL  Ændr. af 
best. om opkrævning af arbejds-
køberbidrag og –oplysninger. 
LAN- sammensætning ændres. Ret 
til efterløn udstrækkes indtil tids-
punkt for udbetaling af første 
folkepension - og bortfalder deref-
ter, lige som ADP-ret bortfalder for 
medlemmer, der er fyldt 67 år. 
 
800604 L 235  ALL (Jobtilbud).  
Arbejdstilbudslov forlænges indtil 
31.12.83. Stramning til 10 års 
medlemsskab i løbet af de seneste 
15 år som forudsætning for ret til 
efterløn (hidtil 5 år inden for 10 år)  
(maj-forlig 1980). 
 
(800610 Lbkg. 284  om LG). 
 
(800724 Lbkg. 351  om ekstra-
ordinære beskæftigelsesfrem-
mende foranstaltninger i 
kommuner og amtskommuner). 
(800815 Lbkg. 373  om arbejds-
formidling og arbejdsløsheds-
forsikring). 
 
 
 
 
 
801203 L 509  ALL  Ventetid op 
fra 1/2 år til 1 år. Ændret regu-
lering af max. DP-sats (kombineret 
overenskomst- og dyrtids-
kriterium). (Majforlig 1980).
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800215 L 43  SDPL 
DP-max reguleres i forhold til 
reguleringstal 01.01.80 = 100, med 
udgangspunkt i satsen pr. 01.01. 
80, pr. 01.09.80 (tidligere fulgte 
reguleringen timelønindex). Regu-
leringer pr. 01.07.80 og 01.01.81 
bortfalder. (Decemberforlig 1979). 
 
 
 
 
 
 
 
 
800604 L 233  SDPL 
Adskillige ændringer: 
- Lettere adgang til DP for 
løsarbejdere. 
- Alle arbejdskøbere fritages for 
at betale DP ved sygdom inden for 
de første 3 ugeer af ansættelsen 
(tidligere gjaldt denne fritagelse 
kun de mindre arbejdskøbere). 
- Regulering af DP-max. sker 
efter 01.09.80 halvårligt, første 
gang 01.07.81. 
- Forbedret mulighed for DP ved 
fødsel og adoption: barsels-frihed 
fra 4 uger før til 14 uger efter 
fødsel, nu også for selvstæn-dige. 
- 14 ugers orlov ved adoption. 
- Redaktionelle ændringer uht. 
arbejdsskadelov. 
800604 L 234  om barselsorlov 
mv. 
 
800616 L 255  SySi 
Pristalsregulering - omlægning af 
beregningsgrundlag. 
(Maj-forlig 1980). 
 
801021 Bekg. 453  SySi 
Nedsættelse af tandplejetilskud. 
(Maj-forlig 1980). 
 
801210 L 545  SDPL 
Ændring af reguleringsbestemmel-
ser: regulering af DP-max. sker 
hver 01.04. og 01.10. med fast 
kronebeløb pr. 3% dyrtids-
regulering, pr. 01.10. tillige under 
hensyn til løntalsudviklingen. 

800227 L 78  BiL 
Forhøjelse af ydelser (§§ 84, 114) 
(decemberforlig 1979). 
 
800312 L 91  BiL  Ændrede regler 
om fastsættelse af betaling for 
børns ophold i daginsti-tutioner. 
800507 Soc.min.cirk.skr.  BiL 
om kontanthjælp til studerende i 
sommerferie: ingen hjælp fra 
begyndelsen af skoleår 1980-81. 
 
 
 
 
 
800604 L 230  BiL 
Forskellige ydelser forhøjes (kom-
pensation for momsforhøjelse). 
(Maj-forlig 1980). 
800616 L 258  BiL  Stramning af 
kontanthjælpsregler: 
- tilbagebetaling af afdrags-dele 
af terminshjælp, 
- forlængelse af forældelsesfrist 
vedr. tilbagebetaling, 
- "dagpenge-maksimum" (§37.2-
3) 
- stramning af §39 
- trangskriteriet "såfremt fami-
lien ikke selv har midler" indsættes 
i §40.2, §46.2, §48.1 
- §58 ændres bl.a. uht. SIL 
- 'støttepædagoger' bevilges her-
efter ikke særskilt, men skal betales 
via institutionens ordinære budget. 
(Ikrafttræden 01.01.81) 
- i regler om betaling for børns 
ophold i daginstitution og dagpleje 
gøres forældrebetaling socialind-
komstafhængig fra 01.08.81. 
(Majforlig 1980). 
 
(800627 Lbkg. 333  om social 
bistand). 
 
 
801022 Bekg. 470  BiL 
afskaffer medicinhjælp under BiL's 
§58. (Maj-forlig 1980). 
 

800215 L 43  TPL (se ALL). 
800227 L 77  FIE Forhøjelse af 
pensionstillæg og hustrutillæg 
(pga. satsforhøjelse på arbejds-
markedet). 
800506 L 157  BoY Ændret 
boligydelse. 
800530 L 216  ATP  Om 
fondsmiddel-anbringelse. 
 
 
 
800604 L 227-228-229  FIE 
Moms-kompensation (moms op fra 
20.25 til 22%) forhøjelse 1.2% af 
grundbeløb (maj-forlig 1980). 
800604 L 232  IPL  Administrativ 
ændring af opkrævning af IP-
bidrag. 
800616 L 255  FIE Pristals-
omlægning: fra jan. '75 = 100 til 
jan. 1980 = 100,  brændsel og 
energiforsyning pilles ud af 
pristallet. (Maj-forlig 1980). 
800616 L 256  FPL Forhøjelse af 
kommuners rådighedsbeløb til 
personlige tillæg til ganske særlig 
vanskeligt stillede pensionister, 
§13.a . Maj-forlig 1980 
800616 L 259-261 FIE, SIL 
Konsekvensændringer efter SIL - 
tillæg, samt for pensionister <67 år 
grundbeløb, indtægtsreguleres 
under hensyn til socialindkomst. 
Det medfører for en del pensio-
nister, især førtidspensionister, med 
illikvid formue (fritidshus, 
landbrugsejendom) betydelig pen-
sionsnedgang, selvom de ikke har 
løbende indkomst. Invaliditets-
ydelse gøres (social-) indkomst-
afhængig pr. 01.01.81. (Maj-forlig 
1980). 
800616 L 264  BoY, SIL 
Boligydelse til pensionister ud-
måles i forhold til socialindkomst. 
(Maj-forlig 1980). 
(800804 Lbkg. 360  om bolig-
ydelse til pensionister. 
 
801223 L 608  IPL 
Afskaffelse af skattefradrag for 
arbejdskøbers renter af bidrags-
restancer.
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810213  Overenskomster på privat 
arbejdsmarked. Lønstigninger 
anslået 8% p.a. 
 
 
 
 
810505  Lov-indgreb i slagteri-
konflikt: forlængelse af overens-
komst. 
 
810520  "Martsforlig 1981" 
(videreførelse af "Majforlig 
1980"), se 16.10.81 (ABMQ): 
Beskæftigelsesfremme, energi-
besparelse, opbremsning af offent-
lige udgiftsstigninger, "justering" 
(opad) af punktafgifter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
801016  Udskrivningslov - % sat 
ned med 1 til 90. Bortfald af bidrag 
til social pensionsfond, og 
forhøjelse af FP-bidrag fra 1.2% til 
3.5%. 
 
 
 
 
 
 
811208  Folketingsvalg. 
A 59, B 9, C 26, F 21, M 15, Q 4, 
V 20, Y 5, Z 16. 
 
811230  Regering Anker Jørgensen 
V (S-mindretal). 
Arbejdsminister: Svend Auken. 
Socialminister: Bent Rold Ander-
sen.

810218 L 55  BTL, SIL 
A-købers pensionsbidrag medreg-
nes i socialindkomst. Administra-
tive ændringer vedr. forskudsvis 
udbetalt børnebidrag. Rådigheds-
beløb til ungdomsydelse nedsættes. 

 
 
 
 
 
 
 
810505 L 194  overenskomst-
forlængelse på slagteriområdet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
810610 L 275  ALL 
LAN og AMN sammensætning 
ændres. Særlig regulering af DP 
for personer, der ikke er på højeste 
sats. Stramning af dokumen-
tationspligt. 
810610 L 276  om uddannelses- 
og erhvervsvejledning. 
810610 L 2771  Arbejdstilbuds-
lov. Jobtilbudsordningen viderefø-
res nu som særlig Lov om arbejds-
tilbud. Fremrykning af tilbud for 
unge <25 år. 
"Genoptræningsstøtte" forhøjes. 
 
(810807 Lbkg. 423  om AF og 
ALF). 
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810610 L 272  SySi 
Tolkebistand ved lægebesøg. 
 
 
 
 
 
810710 Bekg. 360  SySi 
Beskæring af medicintilskud ved 
ændring af "tilskudslisten". 

 
810218 L 54  BiL, SIL 
A-købers pensionsbidrag med-
regnes i socialindkomst (også 
tillæg for tjenestemænds ikke-
indbetalte pensionsbidrag 12%) 
 
 
810527 L 243  BiL 
Forhøjelse af ydelser (§§84, 118) 
 
 
 
 
 
 
 
 
810610 L 271  SoSL 
810610 L 273  BiL, SIL 
Regler om, at forældre alligevel 
ikke skal betale en %-del af 
socialindkomsten for børns ophold 
i dagpleje og daginstitution, men 
skal betale som hidtil. ("Ritt's 
regnefejl"). 
810610 Soc.min. bekg. 274  (BiL)  
om betaling for ophold i 
daginstitutioner mv. for børn (35% 
for førskolebørn, 25% for børn i 
skolealderen, 20% for fritids-
klubber). 
 
(810928 Lbkg. 518  om social-
styrelseslov)

810218 L 54  FIE, SIL 
SIL ændres - arbejdskøbers pen-
sionsbidrag medregnes i SI fra 
1.1.83 (dog vedr. SU fra 1.8.83). 
Vil kun i særlige tilfælde få 
betydning for FIE-pensionister. 
 
 
810527 L 240-241  FIE 
Forhøjelse af grundbeløb og tillæg 
som følge af satsforhøjelser på 
arbejdsmarkedet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
810710 Bekg. 360  (FIE, SySi) 
Medicintilskud ned (Maj-forlig 
1980). 
 
 
 
 
810810 L 271  SoSL (R&P-nævn) 
(810928 Lbkg. 518  om Social-
styrelseslov). 
 
 
 
811016 L 513  FPL, udskr.lov. 
811028 L 521  FPL, SPFL 
- "Folkepensionsbidrag" (§34.3) 
forhøjes fra 1.2% af skalaindkomst 
til 3.5%. 
- Indbetalinger til Den Sociale 
Pensionsfond ophører pr. 01.01.82. 
- Udbetalinger fra DSP ud-
sættes. 
- Folkepensionisterne kompen-
seres for det forhøjede FP-bidrag 
gennem  personfradragsforhøjelse. 
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820226  Lov om udbetaling af den 
skattemæssige værdi af visse rente-
udgifter ("negativ indkomstskat") 
til visse by- og øvrige landmænd. 
820423  Kulbrinteskatte-lov. 
820604  Love til ledighedsbe-
kæmpelse - "martspakke" samt 
afgiftsforhøjelser til finansiering af 
samme. Jobskabelseslov, lære- og 
praktikpladstilskud, ændring af 
jobtilbudslov (om undervisnings-
aktiviteter), forhøjelse af kommu-
nernes pligtige beløb. Erhvervs-
tilskud i øvrigt. Afgifter på i alt 3.8 
mia. 
ABF mod forskellige mindretal. 
 
 
 
820903  Anker Jørgensen rege-
ringen går af. 
 
821010  Poul Schlüter I regering 
(CMQV-mindretal). 
Arb.min. Grethe Fenger Møller 
Soc.min.  Palle Simonsen 
821016  Omfattende politisk-
økonomisk forlig (indkomstpolitik 
og finanspolitik): 
- dyrtidsregulering suspenderes 
indtil 28.02.85 
- taktregulering for off. ansatte 
bortfalder fra oktober 1983 
- udb. af udbytte begrænses 
- avancestop i privat sektor 
- lønstop 04.10.82 - 28.02.83 
- visse pristalsreguleringer for 
sociale ydelser bortfalder 
- karensdag indf. fra 01.04.83 
- A-kasse-bidrag forøges 
- dimittendsats til modtagere af 
supplerende dagpenge 
- 67-69-åriges FP reguleres efter 
arbejdsindkomst 
- suspension af pristalsregulering 
af skatteskalatrin og personfradrag 
- skatteloft op fra 70 til 73% 
- formueskattebundgrænse i 1983  
1.158.900 kr. 
821215  Finanslovvedtagelse 
(ABCMQV for, FYZ imod). 
 
                                    (forts sp. 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
821221 L 694  BTL pristals-
regulering afløses af regulering 
med fast beløb. 
 
 
(forts fra sp. 1) 
821217  L. midlertidig formue-
afgift af pensionskapitaler ('real-
rente-skat'), det forslag, som Anker 
Jørgensen regeringen ikke kunne få 
flertal for. 

820331 L 113  ALL  Forhøjelse af 
medlems- og arbejdskøber-bidrag 
til hhv. 3.75 og 3.25 gange højeste 
DP-sats. Forhøjelse af efterlønnens 
laveste sats til 70%. 
820428 L 169  ALL Ændrede 
regler om opkrævning af ar-
bejdskøberbidrag. 
820429 Bekg. 182  ALL 
om ledige A-kassemedlemmers 
rådighedspligt. 
820528 L 225-226  ATP, LD 
om anbringelse af ATP- og 
dyrtidsfondsmidler. 
820609 L 285  om beskyttelse 
mod afskedigelse pga. fore-
ningsforhold. 
820609 L 286  Jobskabelse. 
Lov om jobskabelse - statsstøtte 
under visse betingelser til offent-
lige og især private arbejdskøbere, 
som starter ny, ikke-konkurrerende 
produktion med brug af unge (18 - 
24 årige). 
820609 L 287  ATL  Under-
visning i tilbudsperioden, forhøjet 
støtte. 
820609 L 288  Ungdomsvej-
ledning.  Om uddannelses- og 
beskæftigelsesmuligheder. Pligt for 
kommunalbestyrelsen  at tilbyde 
vejledning til unge <19 år. 
820609 L 290  Tilskud til lære- og 
praktikpladser. 
(820722 Lbkg. 430  om ekstra-
ordinære beskæftigelsesfrem-
mende foranstaltninger i kom-
muner og amtskommuner). 
(821006 Lbkg. 543-544  om ATP- 
og LD-fond). 
(821019 Lbkg. 562 .. lønmodta-
gernes garantifond, LG). 
821025 Bekg. 569  Jobtilbud i 
offentlig sektor ned fra 9 mdr. til 7 
mdr. 
821027 L 572  om begrænsning 
af løn under sygdom 
(oktoberforlig).       (forts sp. 4)
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820609 L 273  SDPL 
Udvidelse af selvstændiges adgang 
til SDP. 
(820914 Lbkg. 500  om dag-
penge ved sygdom eller fødsel) 
821027 L 571  SDPL 
- karensdag 
- forlængelse af arbejdsgiver-
periode til 13 uger, 
- ventetid i forhold til arbejds-
giverforpligtelsen (tidligst efter 8 
ugers ansættelse), 
- midlertidigt bortfald af regule-
ring af DP-max. til og med april 
1985, 
- varighedsgrænse for udbe-
taling af DP 91 uger i 36 mdr., 
- stop for DP-udbetaling ved 
pensionsindstilling. 
- varig nedsættelse af arbejds-
køberbidrag til DP-fond. 
(Oktoberforlig 1982). 
821024 L 574  SySi 
Suspension af dyrtidsregulering. 
Fast  % regulering i 1982 - 1985. 
(Oktoberforlig 1982). 
821119 Bekg. 598  SySi Ned-
sættelse af tilskud til tandpleje (§4). 
Ny aldersgrænse 30 år for 
deltagelse i "regelmæssig tand-
pleje" (§5.4) (hidtil 37 år). 
 
(AF m.v. - forts. fra sp. 3) 
 
821027 L 574  ALL  
- pristalsregulering og taktre-
gulering af DP-max. bortfalder til 
januar 1985, 
- fastfrysning af nyuddannedes 
DP-sats til 1985, 
- "dimittend-sats" til modtagere 
af supplerende DP, herunder 
havnearbejdere og timelønnede 
undervisere, 
- DP-stop v. vejrligsledighed. 
- medlems- og arbejdskøber-
bidrag op til hhv. 6 og 11.25 gange 
max. DP-sats. 
- en vis velstandsregulering af 
efterlønnen. 
(Oktoberforlig 1982). 
 
(821103 Lbkg. 587  om arbejds-
tilbud til ledige). 

 
820331 L130  BiL 
Procedure vedr. tvangsfjernelse af 
børn skærpes (§§65, 123, 128). 
 
820609 L 272  BiL §48.1 
§48.1 føres tilbage til oprindelig 
skikkelse (før trangsbedømmelsen, 
810616 L 158). 
 
820702 Soc.min.cirk.skr.  om 
lavere kontanthjælp til unge 
('sultecirkulære'). 
 
 
 
 
 
 
821027 L 574  (BiL) SIL 
Suspension af dyrtidsregulering af 
formuegrænser i SIL okt. 82 - apr. 
1985, og erstattes med 4% p.a. 
regulering. (Oktoberforlig 1982). 
 
 
 
821208 L 620  BiL  Ændring af 
kontanthjælpsregler: 
- hjælp til terminsydelser til-
bagebetales fuldtud (§25.1.2, og 
§25.2) 
- underholdshjælp (§37.1-3) 
ned-sættes med 1/9, og opreguleres 
indtil april 1985 med 4% p.a. (altså 
afskaffelse af den gamle tilknyt-
ning til FP-grundbeløbet) (§37.5) 
- §37.4 indføres: efter 9 mdr. på 
midlertidig hjælp, ydes hjælp med 
varig hjælps takst (§43) (som også 
reguleres med 4% p.a.) 
- forældrebetaling til fritidshjem 
øges over 4 år til 35% 
- forsøgsparagraf (§138a-b) ind-
føres (overgangsregler) 
- kompetence henlægges til 
socialudvalg mht. §43.3, jfr. §43.1  
(Oktoberforlig 1982). 
 
821220 Cirk. 218  BiL strammer 
'fortolkningen' af regler om §40.1 
hjælp og §46.1 hjælp (enkelt-
udgifter hhv. medicinhjælp) 
væsentligt.. 

820310 L 69  FPL 
Kommunernes rådighedsbeløb til 
personlige tillæg til ganske særligt 
vanskeligt stillede pensionister 
forhøjes (varmehjælp, medicin-
hjælp) (§13.1, §13.a, §37.1.4) og 
reglerne om pension til 55-60-årige 
videreføres (ophævelse af revi-
sionsbestemmelsen, §40). 
829321 L 116-117-118  FIE 
I pensionslovene lempes bereg-
ningen af ejerboligfradrag aht. 
ældre ejere af tofamilies- eller 
landbrugsejendomme. 
820428 L 169  IPL 
Ændrede regler om opkrævning af 
arbejdskøberbidrag. 
820609 L 271  FPL 
Kommunernes rådighedsbeløb til 
personlige tillæg til "ganske særligt 
vanskeligt stillede pensionister" 
forhøjes (varmehjælp, §13a) efter 
afgiftsbuket. 
820609 L 274  IPL  Indkomst-
regulering af invaliditetsydelse 
ophæves (L 260 /16.06.80). 
 
820713 Lbkg. 417-418-419 om 
Folkepension, Invalidepension og 
enkepension. 
 
 
821027 L 571  FIE, SDPL 
DP ophører ved indstilling til 
pension. (Oktoberforlig 1982). 
821027 L 573  FPL 
FP-grundbeløb indkomstafhæn-
gigt for de 67-69-årige (kun 
arbejdsindkomstafhængigt). 
"Venteydelse" til personer, der 
opsætter begæring om FP mere end 
1/2 år efter 67 års alder. (Oktober-
forlig 1982). 
 
 
 
 
 
 
 
 
821221 L 695  FPL Forhøjelse af 
kommunernes rådighedsbeløb, 
§13a (varmehjælp).
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830309 Mæglingsforslag vedtaget 
- stort set inden for den af rege-
ringen "henstillede" ramme: 4% 
lønstigning pr. år. 
 
830517  EF's landbrugsministre 
enes om landbrugs-prisforhøjelser - 
4% pr. år.  
Stramning af visse skatteregler om 
etableringskonti og leasing. 
 
 
 
830601  'Realrente-afgift' af visse 
pensionskapitaler permanent  (AB 
CFMQVY,   Z imod). 
 
 
 
 
830914  'Mini-forlig' om beskæ-
ring af bloktilskud og om person-
fradrag for pensionister (BCMQ 
VZ + 4UP for, AFY imod). 
 
831024  "Rio Bravo"-forlig om 
- forhøjelse af personfradrag 
- statsskatteskala 1984 (14% af 0-
108.200, 28.8% af næste 70.800 kr. 
og 39.6% af resten) 
- modregning af ægtefælleskat 
- SDP-bidrag op til 1.85% 
- AbejdsMarkedsUddannelses-
fond til betaling af hidtil 
skattefinansierede arbejdsmarkeds-
uddannelser 
- særligt børnefradrag på 4.000 kr. 
pr. 0-9 årigt barn 
- tinglysningsafgift 
- udbetaling fra Den Sociale 
Pensionsfond undlades 
- mineralvandsafgift 
(BCMQVZ for, AFY imod). 
 
831103  Rentestøtteordning til 
landbruget - 2.5 mia. over 8 år. 
 
831215 Finanslovsforslag 1984 
forkastes (for BCMQV, imod 
AFYZ). (Det er sidst sket i 1929, 
da Madsen-Mygdals finans-
lovforslag nedstemtes af A, mens 
BC undlod) 

 
 
 
 
 
 
830525 L 196  BTL, AnS-L 
Konsekvensændring som følge af, 
at ankenævnets afgørelser herefter i 
reglen er endelige. 
 
 
 
 
830608 L 250  BTL (I- & FPL) 
Herefter særligt BT til alle 
pensionister. 

 
 
830325 L 200  ALL 
Administrative lettelser, sikring 
imod, at medlemmer slettes for 
restance uden påmindelse. Nye 
klageregler. 5-ugersregel: mindst 5 
uger mellem overgang til efterløn 
og påbegyndelse af (evt.) 200 
timers arbejde. 
 
 
 
 
830608 L 241  ALL 
Forlængelse af L 488, pristals-
regulering af amters og kom-
muners pligtige beløb. 
830608 L 244  ATL 
Erstatning til A-tilbudsberettigede, 
som mister DP uden at have fået 
A-tilbud. 
830608 L 245  ALL 
Ophævelse af vejrligsreglerne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
831207 L 573  om barselsorlov. 
 
 
831221 L 614  AUD (Lbkg. 
8/13.01.84  ALL, ekstra-ord.)
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830525 L 196  SDPL, A-styr-L 
Ændring og indskrænkning af 
ankeadgang (ankestyrelseslov). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(830905 Lbkg. 4353  SDPL) 
 
 
 
 
831028 L 502  SDPL 
Forhøjelse af "personligt bidrag" til 
DP-fond fra 1% til 1.85%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
831207 L 572  SDPL 
Forlængelse af DP-perioden ved 
barsel og adoption, til ialt 24 uger, 
deraf indtil 10 uger til faderen. 
Overgangsregler. 
831207 L 573  Barselsorlov 
(Sammenhæng med L 572). 
 
831221 L 612  SDPL 
Konsekvensændringer (§26) af lov 
om invalide- og førtidspension mv. 

 
830330 L 128  BiL 
'Sultecirkulæret' lovfæstes, efter 
adskillige ankeafgørelser om dets 
u-lovmedholdelighed. Studerende 
udelukkes af lovens personkreds 
f.s.v. angår kontanthjælp (§38.2, 
dog bemyndiges ministeren til at 
give regler om, hvornår stud. 
alligevel godt må få kontanthjælp). 
8304327 L 163  (SoSL) 
Ændrede regler om SOS-plan-
lægning. 
830525 L 196  BiL, AnSL 
Indskrænkning af ankeadgang. 
 
(830719 Lbkg. 356  Bistands-
lov). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
831219 L 580  BiL 
"Bagatelgrænse" i §48.1 samt 
undtagelse fra "bagatelgrænsen" i 
nyt §48.2. Støtte til anskaffelse af 
motorkøretøj ydes herefter altid 
som lån, med max. grænse (og dis-
pensationsmulighed fra max-
grænse). 
831219 L 581  BiL 
Lapning af §37.4 og §43 (sikring 
af kontanthjælpsbeløb efter §43.1 
og boligudgift efter §43.3). 
 
831221 L 613  BiL 
Betaling for hjemmehjælp: bereg-
nes herefter kun 1 gang pr. år. 
 

830209 L 56  FIE, SIL 
 Ændring af regler om beregning af 
ejerboligfradrag for pensionister i 
2-familieshuse, blandede ejen-
domme og landbrugsejendomme. 
Regler i SIL tilpasses skattelov-
givningen om beskatning af ægte-
fællers formue og formueindkomst. 
830325 L 196  FIE, SIL, AnSL 
Indskrænkning af ankemulig-
hederne. 
 
 
 
830608 L 248  FIE  Ophævelse af 
regler om: Enkepension, Laveste 
Invalidepension, Folkepension til 
enlige kvinder 62-66 år, førtidig FP 
til personer i alderen 55-59 og 60-
66 år, hustrutillæg, ægteskabs-
tillæg (regler om tildeling, se p.   
197). 
830608 L 249  Konsekvens-
ændringer efter nye regler om 
førtidspension. 
 
(830909 Lbkg. 436  Folkepen-
sion) 
(830909 Lbkg. 437  om invalide- 
og førtidspension mv.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
831221 L 612  om forskellige 
sociale love (ændringer i konse-
kvens af førtidspensionslovæn-
dringer).
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840110  Folketingsvalg. 
A 56, B 10, C 42, F 21, M 8, Q 5, 
V 22, Y 5, Z 6. Schlüter-regering 
fortsætter (CMQV). 
Socialminister: Palle Simonsen 
(-23.07.84), Elsebeth Koch 
Pedersen. 
Arbejdsminister: Grete Fenger 
Møller. 
 
840223  Finanslov '84 vedtages  
(BCMQV - imod FYZ, A undlod). 
 
840423  Forlig ml. B og CMQV 
regeringen om hovedtræk af 
finansloven for 1985. 
 
 
 
840511  Beskæring af bloktilskud 
med 1.8 mia. i l986, 0.9 mill. i 
1985, 1987 ff. "Tvangsopsparing" 
for kommuner og amter. 840516 L 
211, 213, 214 
BCMQVZ mod AFY. 
840517  Økonomisk-politisk forlig 
(BCMQV mod AFYZ): 
1) dyrtidsregulering suspenderet 
til og med reguleringspristal   jan. 
'87. 840523 L 237. 
2) SDP-bidrag op 0.15% til 2% 
3) øl- og tobaksafgifter op 
4) A-kassebidrag fra medlemmer 
op med 16.7% 
5) udskrivnings% uændret 90 
6-7) fastsættelse af statsskatte-
intervaller og  personfradrag.   
840525  Boligpolitisk forlig  
(ABCFMQVZ) om byggekvoter, 
finansiering, styring m.m. 
 
 
 
8410 ..  Detailjusteres april-aftalen 
mellem CMQV-regeringen og B - 
om bl.a. ALL-ændringer med 
virkning fra 1986. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
840411 L 152  Særligt tilskud i 
1984 til børnefamilier: 800 kr. pr. 
barn, som pr. 01.01.84 ikke er fyldt 
10 år ("Schlüter-check"). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
840523 L 241  BTL 
Pristalsregulering ændres for at 
mindske tilskud til modtagere af 
særligt BT og forskuds-bidrag. 

(840113 Lbkg. 8  ALL, ekstra-
ord.) 
 
 
 
 
 
 
 
(840217 Lbkg. 55  om AUD) 
 
840328 L 117 . ligebehandling af 
mænd og kvinder med hensyn til 
beskæftigelse. 
840328 L 118  ALL 
Ændring af reguleringsbestem-
melser (mindre forhøjelse af satser) 
 
 
840516 L 218  ALL 
Konsekvenser af ændret pen-
sionslov 
840516 L 219  ATL - 
uddannelsesydelse til unge <25 år 
i indtil 2 år, sats: halvt DP-max. 
840523 L 237  ALL m.fl. 
Forlænget suspension af dyr-
tidsregulering. 
840523 L 238  ALL 
Forhøjelse af arbejdskøber- og 
medlemsbidrag til hhv. 11.25 og 7 
x max. DP, fortsat ophævelse af 
dyrtidsregulering. 
840523 L 239  Jobskabelse 
Lov om privat jobskabelse ændres 
til bevillingsramme-styring. 
 
 
 
840606 L 278  Ekstraordinære 
Nedsættelse af amters og kom-
muners pligtbeløb, delvis AER-
finansiering. 
 
 
 
 
 
841219 L 649  ALL 
om statens forskudsbetaling af 
dagpenge, og om arbejdsgiver-
bidrag (red.). 
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(840305 Lbkg. 81  om dagpenge 
ved sygdom eller fødsel). 
 
840411 L 156  SySi 
Ændringer vedr. styrelsesforhold, 
adgang til forsøg vedr. udvalgs-
struktur. 
 
840516 L 215  Sygehusvæsen 
Regler om pensionsinddragelse ved 
indlæggelse på psykiatrisk og 
somatisk hospital. 
 
840516 L 218  SDPL §5 
Ændringer som følge af pen-
sionslovændring. 
 
840523 L 235  SySi  Lov om 
begrænsning af honorarstigninger 
mv. Den lov, som starter 
lægekonflikt '84. 
 
840523 L 240  SDP 
Forhøjelse af dagpengefond-bidrag 
(fra 1.85% til 2%), fortsat ikke-
regulering af DP-max. 
 
840530 L 266  SySi 
Mindskelse af medicintilskud - 
pensionister friholdes dog (hvorved 
der brydes med princippet, at 
medicintilskud ydes uden hensyn 
til patientens status eller 
sygdommens varighed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
840411 L 156  BiL, SoSL 
Forsøgsbestemmelser vedr. ud-
valgsstruktur. 
 
 
840516 L 218   BiL Konsekvens-
ændringer som følge af pen-
sionslovændringer (§§60.1, 85.5, 
110.1, 117.2, 136.2, 145). 
 
840325 L 241  BiL 
Ændring af pristalsregulering 
(mindre forhøjelser). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
840606 L 301  BiL 
børns anbringelse u.f. hjemmet: 
amtslig deltagelse i visitation. 
Finansiering: amt 50%, kommune 
50% (virkning: mere besværlig 
procedure ved visse efterskole-
placeringer). 
(840705 Lbkg. 413  om social 
bistand). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
840516 L 217 om Social Pension. 
Sammenkædning af Invalide- og 
Førtidspension med FPL. Ikraft-
træden 01.10.84, førtidsbeløb dog 
først 01.01.85 (overgangsregler 
stort set svarende til  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
840608 L 242 (indfødsret, bopæl, 
optjening, inddragelse ved indlæg-
gelse i institution og hospital). 
 
 
 
(840905 Soc.Min.bekg. 455 om 
social pension). 
 
841219 L 641  SPL. 
Forhøjelse af arbejdsgiver-bidrag 
til førtidspension, og fritagelse for 
bidrag for den første lønmodtager. 
 

KRONOLOGISK  OVERSIGT 371
 

 



 

Politisk/økonomisk ka-
lender 

Børnetilskud  og andre 
familieydelser 

Arbejdsformidling, 
Arbejdsløshedforsikr. 
Ledighedbekæmpelse   

 

 
 
 
850331  Folketingsindgreb i 
arbejdsmarkedskonflikt (før iværk-
sættelse af arbejdskamp): 
På privat arbejdsmarked: 
1) Lønramme på 2% og 1.5% for 
de 2 overenskomstår. 
2) Arbejdstidsnedsættelse fra 40 
til 39 timer/uge for lønmodtagere 
fra 1.1.87, med lønkompensation. 
På offentligt arbejdsmarked: 
1) Lønstigninger på 1.75 og 
1.25% i de 2 overenskomstår. 
2) Beløbsramme på 0.5% til 
specielle spørgsmål. 
3) 39 timer/uge pr. 1.1.87. 
4) Tilpasningsklausul videreført 
med regulering 1.10.85 og 1.10.86 
på grundlag af udviklingen i 
arbejder- og funktionærlønninger. 
Desuden: 
1) Avancebegrænsning (kun løn-
stigninger som ovenfor tilladt må 
indregnes i prisstigninger),  2) 10% 
reduktion af visse salærer. 3) 
Tantiemer m.v. fastfryses, 4) regu-
lering af takster vedr. sygesikring, 
5) nedsættelse af arbejdsgiver-
bidrag svarende til 1,5% af  
lønsummen, 6) selskabsskat op fra 
40% til 50%, 7) bunden opsparing 
8% af skattepligtig indkomst over 
150.000 for skatteydere <67 år, 8) 
låneadgang vedr. boliger og hårde 
hvidevarer strammes (L 123/31.05 
85)(BCMQV, imod AYFZ. F 
undl.od)  
22.07.85  EMS-valutaer revalu-
eres, dog devaluering af Lire. 
 
851010  Aftale ang. afskaffelse af 
alm. BT og indførelse af børne-
familieydelse (se BTL 350/04.06. 
86). 
851212 og 851210  Forhøjelse af 
olie- og energiafgifter ("julepak-
ken"). 
851212  Nedsættelse af blok-
tilskud, vedtagelse af "strafafgif-
ter" for kommuners budgetfor-
øgelser, og for kommuners anlægs-
udgifter. Reglerne vedrører bud-
getterne for 1986 og 1987 
(851219L 580). 

 
 
 
 
850220 L 44  Særligt tilskud i 
1985 til børnefamilier: 800 kr. pr. 
barn, som pr. 01.01.85 ikke er fyldt 
10 år ("Schlüter-check"). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
851106 L 468  Særligt tilskud i 
1986 til børnefamilier: 800 kr. pr. 
barn, som pr. 01.01.86 ikke er fyldt 
10 år ("Schlüter-check"). 
 
 
 
 
 
 
 
851219 L 584  BTL 
Tilpasning til lov om fælles 
forældremyndighed. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
850508 L 184  AUD 
Lettelse af arbejdsgiverbidrag til 
arbejdsmarkedsuddannelses-
fonden. 
850606 L 235  ALL 
Deling af arbejdsdirektoratet i 2: 
forsikring, formidling. 
850606 L 236  ALL 
Nedbringelse af A-kassers fejlud-
betalinger mv. 
850606 L 237  om Arbejds-
markedsuddannelserne AMU) 
- ajourføring, samling. 
850621 L 291  ATL 
Uddannelsesydelse og iværksætter-
ydelse til ledige over 25 år. 
850621 L 292  ALL 
"Forlænget DP-ret" - efter fald for 
26 ugersreglen udbetales 70% af 
DP-max. i 1 år - derefter 55% af 
DP-max. For medlemmer på 
"forlængede dagpenge" skærpes 
reglerne om vægring. 
850621 L 293  om beskæf-
tigelsesmuligheder for unge - om 
offentlige institutioners mulig-
heder for at etablere beskæfti-
gelsesprojekter, om ensartet sats 
for tilskuds til projekter, og om 
ophævelse af amters og kommu-
ners ret til at producere til afsæt-
ning. 
(850625 Lbkg. 316  om 
ArbejdsMarkeds-Uddannelses-
fond). 
 
 
 
 
851219 L 575/19.12.85  ALL 
Forhøjelse af medlems- og 
arbejdsgiverbidrag pga. større 
tilgang til efterlønsordningen). 
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(850220L 54)  Samlet ændring af 
ankeregler i socialstyrelseslov m.fl. 
Bemyndigelse til ministeren til ind-
førelse af remonstrationsordning. 
 
 
850327 L 114  SySi 
Ændret status for medicintil-
skudsnævn. Begravelseshjælp reg. 
op med 2% indtil 01.04.87. 
 
 
 
 
 
 
 
 
850606 L 254  SySi §4 
Ændrede finansieringsregler. 
 
850606 L 260  SDPL 
Barselsdagpenge til nyuddannede. 
 
850606 L 261  SDPL 
Begrænsning af løntræk (til 8 
timers løn) ved første fraværsdag.

850130 L 27  BiL 
Amtskommunal rådgivning på 
hjælpemiddelområdet. Fordeling af 
omkostningerne ved special-
rådgivning fra lands- og landsdels-
institutioner mv. 
850220 L 54  (SoSL) 
ændring af klageregler (§15.6, 16). 
Indskrænkning af klageadgang 
vedr. dagpleje, daginstitutioner for 
børn, daghjem /dagcenter 
(§§64.1.2, 72, 77.3). 
 
850508 L 183  BiL   
Indskrænkelse i hjemmel til 
hjemsendelse af udlændinge. 
850522 L 205  BiL §38.2. 
Hjemmel til at yde kontanthjælp til 
personer, hvis ægtefælle er under 
uddannelse. 
850606 L 262  BiL 
Afskaffelse af statslige refusioner 
til en række kommunale opgaver: 
institutioner for børn og ældre. 
Daginstitutioner for børn og unge 
bliver en ren kommunal udgift. 
Udgifter vedr. personer 18-67 år 
deles 50-50 mellem amt og kom-
mune, og udgifter vedr >67-årige 
afholdes af kommunen. Bloktil-
skud i stedet ('total-balance-
princip'). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
851204 L 523  BiL 
Refusionsmæssig ligestilling af 
flygtninge. 
 
851219 L 584  BiL 
Tilpasning til lov om fælles 
forældremyndighed. 
 

 
 
 
 
(850220 L 54/) SoSL, AnSL 
Samlet ændring af ankeregler i 
socialstyrelseslov m.fl.  
Bemyndigelse til ministeren til ind-
førelse af remonstrationsordning.  
Afskaffelse af ankemulighed vedr. 
optagelse i daghjem eller dag-
center. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(851219 L 571   
Forvaltningslov) 
(851219 L 572   
Forvaltningsoffentlighedslov).
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860227  Folkeafstemning om "EF-
pakken" (Europæisk Fælles Akt) 
56.2% ja, 43.8% nej. 
860316  Ny 
Socialminister:  Mimi S. Jacobsen 
860318  Skattereform vedtages 
(forlig mellem CMQV, B og A) : 
progressiv beskatning af arbejds- 
og pensionsindkomster, proportio-
nal beskatning af kapitalindkomst, 
nedsat værdi af de fleste lignings-
mæssige fradrag (50%). 
860321  'Påskepakke' (BCMQV 
mod AFYZ) - div. afgiftsfor-
højelser. 
860321  Lempet bloktilskuds-
beskæring (vedr. kommunale. 
egnsudviklingsudgifter)  
(860326 L 173). 
860406  Mindre revaluering af bl.a. 
D.kr. 
860528  Lov om bortfald 
(definitivt) af dyrtidsregulering 
vedr. overenskomster, indgået 
30.05.86 eller tidligere, og vedr. 
arbejdsvederlag (297/04.06.86). 
860530  Love om maximum og 
minimum for kommunal grund-
skyld hhv. 24 og 6 0/00 samt om 
statslig finansiering af mellem-
kommunal udligning og bortfald af 
bloktilskud fra 1988. 
(860604 L 314, 313). 
 
 
 
861017  'Kartoffelkur' vedtages - et 
sæt af love med angivet mål at øge 
befolkningens opsparings-
tilbøjelighed gennem bl.a. afgift på 
forbrugslån og afbetalingskøb, 
kortere afdragstider for visse lån 
mv., samt forhøjelse af energi-
afgifter. 
 
 
 
 
861218  Finanslov 1987 vedtages.  
ABCMQV mod FYZ. 

 
 
 
 
 
 
860319 L 147 Børnefamilie-
ydelse.  5000 kr. pr. barn under 18 
år, hvis forsørger er fuldt skat-
tepligtig i Danmark. Ikrafttræden 
med virkning for 2. halvår 1987. 
 
860409 L 195  BTL 
(Se 10.12.85) Alm. BT fordobles i 
første halvår 1987 - derefter 
afskaffes det, og erstattes af 
"børnefamilieydelse". 
 
 
 
 
 
 
 
 
860522 L 250  BTL 
Mere effektiv inddrivelse af 
bidragsrestancer. 
860604 L 350  BTL 
Alm. BT ophæves, ungdoms-
ydelsesordning ophæves - i stedet 
forhøjet + ekstra BT til 16- og 17-
årige, indtægtsregulering af BT 
ophæves, samme normalbidrag for 
moder som for fader. 

 
 
 
 
860219 L 65  Ligelønslov ændres: 
opstramning mht. ligeløn (efter EF-
direktiv). 
 
 
 
 
 
860409 L 196  LG 
Ej bidrag for én ansat (lettelse for 
små selvstændige). 
860409 L 197  ALL 
Forhøjelse af dagpenge- og efter-
lønsatser. Fortsat ingen pristals-
regulering. Udvidet adgang til 
uddannelse uden tab af dagpenge. 
Forenkling af regelsættet. 
860604 L 294 .. ALL: Konse-
kvensændringer: A-kasse-medlem-
skab for del-pensionister. 
 
 
 
 
860604 L 296  ALL 
"Yderligere nedbringelse af A-
kassernes fejludbetalinger" (stram-
mere regler for deltidsbeskæf-
tigedes overgang til fuldtids-
forsikring). 
 
 
 
 
861209 L 832  ALL 
Forhøjelse af arbejdsgiver- og 
medlemsbidrag til forsikringen, 
fjernelse af 70% sats for efterløn. 
861223 L 911  Unge-beskæf-
tigelse:  25-29 årige ind i person-
kredsen. Kommunal forpligtelse: 
130 kr. pr. indbygger i 1987. 
861223 L 941  Tilskud til ar-
bejdsgivernes A-markedsbidrag 
afskaffes. 
861223 L 942  Barselsorlov 
varslingsregler strammes. 
861223 L 948  ALL  Satsregu-
lering herefter ved finanslov, med 
virkning fra 1. juli i finansåret. 
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860319 L 134  SDPL 
DP-max. hæves 48 kr. Fortsat 
ingen dyrtidsregulering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
860604 L 348  SDPL 
Konsekvensændringer  i  
tilknytning til delpensionslov: også 
mulighed for dagpenge ved 
sygdom for delpensionister. 
 
860604 L 351  SDPL 
Konsekvensændring efter skatte-
reform - ("DP-fond-bidrag" ind i 
indkomstskat). 
 
(860721 Lbkg. 490  om offentlig 
sygesikring). 
 
861223 L 942  Barselsorlov. 
Bestemmelser om varsling, konse-
kvens af ophævelse af "karensdag 
regler" mv. 
861223 L 947  SDPL 
Karensdagsbestemmelsen ophæ-
ves, arbejdsgiverperioden afkortes 
fra 13 til 5 uger. 
861223 L 948  SDPL, Sysi 
Ændring af reguleringsbestem-
melser. Næste års regulering fast-
sættes i tilknytning til finanslov-
vedtagelse. 
(861223 Lbkg. 949 om dagpenge 
ved sygdom eller fødsel). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
860522 L 259  BiL  Mere effektiv 
inddrivelse af tilbagebetalings-
pligtige beløb. 
 
860604 L 310 Tandpleje 
udvidet kommunal forpligtelse (0-
17 årige) 
860604 L 349  BiL   
Psykiatriske plejehjem (H-pleje-
hjem) under sygehusloven over-
føres til bistandsloven. 
 
 
 
 
861223 L 938  BiL 
Kontanthjælpbestemmelser ændres 
gennemgribende: "fast-takst" sy-
stem, større ydelse til børne-
familier: grundydelse + boligtillæg 
+ børnetillæg. Formålsangivelsen 
"modvirke, at familiens hidtige 
levevilkår i væsentlig grad 
forringes" udgår. Max. 90% af 
hidtidig indtægt, dog ikke ved 
meget lav hidtidig indtægt. 100% 
fradrag for egen- og ægtefælle-
indkomst, dog ikke for visse 
erstatninger og vederlag. §43 udgår 
- lavere grundydelse ved hjælp 
udover 9 mdr. I kraft 01.07.87. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
860604 L 346  Delpensions-lov. 
Delpension kan fra 01.01.87 udbe-
tales til erhvervsaktive 60-67-årige, 
der nedsætter arbejdstiden til 15-30 
timer/uge, med mindst 9t. eller 
mindst 1/4. Satsen er forholds-
mæssig del af Max. DP i 2 år, siden 
70% af DP-max. Udbetalt delpen-
sion kan højst udgøre 90% af 
indkomstnedgangen. 
860604 L 347-348  SPL mv. 
Konsekvensændringer af del-
pensionslov i SPL og SDPL. 
860604 L 351  SPL m.fl. 
"FP-bidrag" og "SDP-bidrag" ind i 
skat 
 
 
 
 
 
861223 L 939  Delpension. 
70%-satsen afskaffes. 
 
861223 L 948  SDL mv. 
Pensioner fortsat pristalsreguleret, 
mens DP satser mv. reguleres ved 
finanslov. 
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870302 og 870401   
Overenskomstforlig på hhv. privat 
og offentligt område: lønstigninger 
på 6+5%, hhv. 4+4% plus 
taktregulering, samt arbejdstids-
nedsættelse trinvis til 37 timer pr. 
uge i 1990. 
 
 
870508, 870520  Konflikt-indgreb. 
870521  'Ældrepakke': samspils-
problemer afhjælpes, samordning 
på ældreboligområdet, mv. 
870604  Lov om loft over amts-
kommunal skatteudskrivning i 
1988. 
 
870908  Folketingsvalg. 
A 54, B 11, C 38, F 27, M 9, P 4, 
Q 4, V 19, Z 9. (P: Fælles-kurs). 
 
871208 'Konkurrenceevne-forlig', 
med omlægning af arbejdskøber-
afgifter, forkortelse af 'arbejds-
giverperioden' i SDP-lov, 2.5% 
afgift på virksomhedernes moms-
grundlag, 'eksportpakke', lempelse 
af investeringsregler for ATP-fond 
og LD-fond, øget kvote for støttet 
byggeri, 9.000 til 10.000. 
samt finanslovjustering mhp. 
regulering af folkepension, satser 
for dagpenge og efterløn, afskaf-
felse af 'nedsatte dagpenge', og SU-
reform. 
Deltagere: regeringen + A + B. 
 
samt  'fælleserklæring' fra re-
gering, DA, LO, FTF og SALA 
om at konkurrenceevneforbedring 
er absolut nødvendig, og at man 
skal undersøge muligheder for 
'øget opsparing' via private pen-
sionsordninger. 
 
871217  Finanslov 1988 vedtages - 
regeringspartierne + A + B. Imod  
er F, P, Z. 

 
 
 
 
 
 
870325 L 142  ASL   
Forhøjelse af visse erstatnings-
ydelser. 
870422 L 219  ALL 
Ændrede regler om dagpenge til A-
kassemedlemmer, der modtager 
pension. Præciserede klageregler. 
 
 
870510 L 276 .. ASL  Adm. 
omlægning. Opg. fra SiStyr. til 
Fors.tilsyn. 
870513 L 283  ALL 
Udfyldning af hul i loven ang. 
visse langtidsledige. 
870513 L 284  ALL 
Ændrede administrative regler 
vedr. fordeling af statstilskud til 
ungdomsbeskæftigelse. 
870610 L 366  ALL 
Regionalisering af arbejdsfor-
midlingens ledelsesstruktur. 
870610 L 367  ATP  
- differentierede satser mv. 
870610 L 368  ATL  Ekstra 
arbejdstilbud til personer, der har 
fået tilbud. Udskydelse af revision 
af loven. 
 
870610 L 369  ALL  Ingen på 
"forlængede dagpenge" inden 
arbejdstilbud iflg. L 368. Udskudt 
revision af lov om "forlængede" 
DP. 
 
 
 
 
 
871223 L 840, 878, 879, 880, 881 
Lov om arbejdsmarkedsbidrag, 
konsekvensændringer i ATP-lov, 
AUD-lov, LG-lov, ALL. Samling 
af forskellige bidrag i én lov. 
871223 L 877  Ungdomsbe-
skæftigelse  - samling af Arbejds-
ministeriets beskæftigelsesmidler i 
bloktilskud til AM-nævnene. 
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(870306 Lbkg. 101 om barsels-
orlov) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
871223 L 872  SDPL 
Nedsættelse af arbejdsgiverperiode 
til 1 uge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8870410 L 213  BiL 
l.9% forhøjelse af beløb til pers. 
fornødenhed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
870610 L 391   
Varig hjemmehjælp gratis fra 
01.01.89, adgang for komm. best. 
til beslutning om udbetaling af 
pension til beboere på plejehjem, 
mod betaling for ydelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
871223 L 870  BiL kontant-
hjælp. 
Ej B-tillæg, hvis barn anbragt uden 
for hjemmet, eller 'tilstrækkelige 
egenindtægter'. Bemyndigelse til 
minister vedr. værnepligtige mv. 
Lempelse af fradragsregler. Lem-
pelse af krav om plejehjems-
indlagtes opgivelse af egen bolig. 

(870106 Lbkg. 6  om lov om 
delpension). 
 
 
 
 
 
 
 
 
870410 L 212  SPL  
Forhøjelse af pensionstillægget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
870610 L 378/379  Ældre- og 
handicap-boliglov mv. 
870610 L 388  SPL 
Ophævelse af visse samordnings-
bestemmelser (arbejdsskadeerstat-
ning). 
870610 L 390  .. SPL  Lettelse af 
visse 'samspilsproblemer'. Bemyn-
digelse til min. til at give faste 
regler vedr. varmehjælp. 
 
(870928 Lbkg. 624  om social 
pension). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
871223 L 868  SPL 
Varmetillæg med højere beløb end 
ministerens faste takster(!) 
 
871223 L 869  SPL 
Ophævelse af arbejdsgiverbidrag 
til førtidspension 
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880510  Folketingsvalg (efter 
sikkerhedspolitisk forvirring) A 55, 
B 10, C 35, F 24, M 9, Q 4, V 22, 
Z 16. 
Poul Schlüter II regering - BCV. 
Socialminister: Åse Olesen. 
Arbejdsminister: Henning 
Dyremose. 
880613  EF's finans- og økono-
miministre beslutter liberalisering 
af kapitalbevægelser pr. 30.06.90 
(enkelte lande først ult. 1992). 
880623  Socialindkomstlov op-
hæves af enigt folketing. Erstattes 
af lov om 'indkomstgrundlag': 
personlig indkomst + positiv 
kapitalindkomst samt tillæg for be-
regnet afkast af visse formue-
aktiver. Virkning fra 01.01.89. 
Visse overgangsregler. 
880629  Aftale ml. KL og regering: 
hensigtserklæring om langsigtet 
udgifts- og skattepolitik, og om 
komm. budgetter for 1989: 
-  ingen skattestigninger i 1989 
- komm. nettoanlægsudg. 4.3 mia 
- uændrede nettodriftsudgifter fra 
1988 til 1989, dog tillæg for 
arbejdstidsnedsættelse   
 
881004  "Trontale" om vækst i den 
private sektor mv. 
 
881103  Lov om lempelse af 
forbrugsrenteafgiften. 
 
881209 Finanslovforlig: 
aftaler "til flere sider", med MQZ, 
med Q, med M, med A. Formue-
skattelettelse, medicintilskudsbe-
skæring, udskydelse af gratis 
hjemmehjælp, stramning af deltids-
beskæftigedes DP-ret, bidragsfor-
højelse til ALL, AUD mv. 
881213  Lempet AM-bidrag for 
små virksomheder. 
881215  Finanslov 1989 vedtages. 

(880105 Lbkg. 3/  om ATP) 
(880121 Lbkg. 42  om LD) 
(880212 Lbkg. 77  om LG) 
(880215 Lbkg. 79  om beskæf-
tigelsesmuligheder for unge). 
880216 L 80 .. AUD 
 
880305 L 109, 110  ATB, ALL 
Udvidelse af ret til arbejdstilbud - 
afskaffelse af reglerne om 'for-
længede' (nedsatte) dagpenge, samt 
regulering af DP-max. 
880420 L 238  Ligestilling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(880808 Lbkg. 480  om 
arbejdsformidling og arbejds-
løshedsforsikring mv.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(881204 Lbkg. 737  AMU) 
 
881207 L 743 .. Arbejdsskade-
forsikring. Erstatning for foster-
skader. 
881215 L 765 .. Arbejdsmar-
kedsbidrag  (fradragsregler). 
881221 L 838 .. ALL Overgang 
fra deltids- til fuldtidsforsikring, 
deltidsforsikring ved delpension. 
881221 L 839 .. Unge-beskæf-
tigelse 
881221 L 840 .. ATL,ALL, 
AMU-fond  Forstærket langtids-
ledigindsats. 
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880323 L 165  SDPL 
Forhøjelse af DP-max. Ændrede 
udbetalingsregler: Private arbejds-
købere får refusion af dagpenge for 
2-5. uge. I kraft 01.04.88, enkelte 
§§ dog 04.07.1988. 

 
 
 
 
 
 
 
880312 L 128  BiL 
Satsforhøjelse (§84, 118). Frem-
rykning af samspilsløsning mv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
880701 L 353  BiL 
Indkomstgrundlagslov. Konse-
kvensændringer ved ophævelse af 
socialindkomstlov. 
 
 
 
 
881221 L 835  BiL  
Finansiering:  Statslige betalinger 
til kommuner vedr. udlændinge og 
pensionister i §85a-institutioner. 
881221 L 836  BiL 
Kontanthjælp. Nedsættelse af 
samlet udgift. Stramning af 
'rådighedsbegrebet'. 'Ungesats' som 
stipendium (forhøjelse for hjem-
meboende, ant. nedsættelse for 
udeboende), strammere regler for 
overgang fra 'ungesats' til normal-
sats. Lavere grænsebeløb, 'af 
hensyn til lavløn'. Ophævelse af 
grænsebeløbets binding til DP-
max, regulering som øvrige 
reguleringer. Afskaffelse af 'det 
høje' børnetillæg til 1. barn. 
Adgang til fradragsfri indtjening på 
op til 6x1000 kr. Loft over §42-
hjælpen på 10/9 af DP-max. 
Adgang for kommuner til refusion 
af statens besparelse ved projekter. 
881221 L 837  BiL 
Gratis varig hjemmehjælp udsat til 
01.07.1989. 

 
 
 
 
 
 
 
880312 L 128  SDPL m.fl. 
Satsforhøjelser, fremrykning af 
samspilsløsning, individualprin-
cip, nyt pristal. 
880323 L 161  Ældreboliglov mv. 
Byggeskadefond, tilskud til visse 
ældreboliger mv. ændret. 
880323 L 164  Delpension Ændret 
beregningsmåde u.h.t. arbejdstids-
nedsættelserne. 
 
 
880701 L 353  SPL m.fl. (SIL) 
Ophævelse af socialindkomstlov.  
Ny lov om indkomstgrundlag i til-
knytning til skattereform. 
880701 L 355  SPL 
Nyt pristal. 
880701 L 357  Boligstøttelov. 
Lettelse af pens. Samspilsproble-
mer, flygtninge, ..., ophævelse af 
maximumsgrænser for visse pen-
sionister. 
 
 
(880710 Lbkg. 600  om boliger 
for ældre og personer med 
handicap).
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890103  Regering og KL aftaler at 
lade embedsmandsudvalg 
udarbejde forslag til langsigtet 
økonomisk aftale. 
890120  Lempelse af afgifter på 
hårde hvidevarer mv. ('harmoni-
sering' til tysk afgiftsniveau). 
890310  Forlig mellem KL og 
KTO om overenskomster for kom-
munernes overenskomstansatte, 
omfattende bl.a. start på arbejds-
køberadministreret pensions-
ordning for ca. 200.000 ansatte. 
890314  Forlig mellem Finans-
ministeriet og de statsansatte om 
bl.a. påbegyndelse af pensions-
ordning for ca. 30.000 ansatte. 
890330  Mæglingsforslag ved-
taget for det private arbejds-
marked, lønstigning på 1.25 kr. 
01.03.1989 og 01.03.1990, kr. 162 
for månedslønnede. 
890523  'Kommuneaftale' mellem 
KL og regeringen, om beskæring 
af skattevæsenerne med med 2000 
medarbejdere. 
890530  Energiafgiftsændringer. 
890526  Ophævelse af det sociale 
udvalgs selvstændige kompetence.  
(890607 L 389 SoSL §8). 
890602  KL og amtsrådsforening 
aftaler 1990-økonomi med regerin-
gen: gennemsnitlig udskrivnings-% 
uændret i amter, nedsættelse i 
kommuner i gennemsnit 0.2%, mv. 
 
891002  'Trontale': 'strategi' for 
reduktion af ledighed og betalings-
balanceunderskud, bl.a. v.h.a. dag-
pengereform, stram udgiftspolitik, 
EF-tilpasning og øget privat 
opsparing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
891214  Finanslov 1990 vedtages -  
BCMQVZ, imod AF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(891109 Lbkg. 692  om en børne-
familieydelse) 
 
 
891219 L 832 .. Børnefamilie-
ydelse (småbørnsydelse). Ydelsen 
hæves til 5900 kr. pr. barn under 4 
år. For øvrige børn fortsat 5000 
kr./år. 
891220 L 855 .. BTL  Fler-børns-
tilskud: 5000 kr. pr. barn ved 
tvillinge- og trillinge-fødsel. 
15.000 kr. pr. barn ved adoption. 

 
 
 
(890224 Lbkg. 122  om arbejds-
tilbud til ledige). 
 
 
890329 L 196  SoSL m.fl. 
Oprettelse af en arbejdsskade-
styrelse, til delvis afløsning af 
sikringsstyrelsen. Socialstyrelsens, 
styrelsesrådet for socialstyrelsens 
og sikringsstyrelsens rester samles i 
en ny Socialstyrelse. Ikrafttræden  
01.07.1989. 
890419 L 243-244  om Ligeløn og 
ligebehandling af mænd og 
kvinder mht. beskæftigelse, 
barselsorlov mv. 
 
 
 
890524 L 321  ALL 
Ændrede regler om mobilitets-
fremmende ydelser. 
890607 L 364  ALL 
Ændrede regler vedr. selv-
stændige. 
(890719 Lbkg. 510  om ar-
bejdsformidling og arbejdsløs-
hedsforsikring). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
891220 L 839  AMU 
Afskaffelse af 25% tillægget. 
891220 L 840  ALL, AMU, m.fl. 
(udvandringslov ophæves)  Libera-
lisering af arbejdsformidling, 
nedlæggelse af kursusnævnet for 
AMU, brugerbetaling for visse af 
AF's ydelser. 
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(890328 Lbkg. 205  om dag-
penge ved sygdom eller fødsel). 
890329 L 196  Oprettelse af en 
arbejdsskadestyrelse, til delvis 
afløsning af sikringsstyrelsen. 
Socialstyrelsen, styrelsesrådet for 
socialstyrelsen, sikringsstyrelsens 
rester samles i en ny socialstyrelse. 
I kraft  1.7.1989. 
 
890503 L 271  SDP: 'Mini-
mumsdagpenge' til §28-for-sikrede 
selvstændige: 2/3 x DP-max. 
 
 
 
890524 L 243  SySi 
'800-kr.-regel' - egenbetaling af 
medicin op til 800 kr./år før tilskud. 
Pensionister og visse BiL-klienter 
undtaget. 
 
890607 L 390  SySi 
Tilskud til insulinpræparater. 
 
 
 
 
891220 L 852  SDPL 
Gennemgribende revision: 
arbejdskøberperiode op fra 1 til 2 
uger, off. arbejdskøbere pålægges 
hele DP-forpligtelsen, ref. ordning 
2.-5. uge ophæves, indskrænkning 
af ny-ansattes DP-ret (120 t. ansæt-
telse inden for 13 uger), fælles 
beregningsgrundlag for A-køberes 
og kommuners udbetaling, enklere 
regler for selvstændige, løsarbej-
derregler væk, 'lav takst' for alle 
medarbejdere. Varighedbegræns-
ning for DP-ret: højst 52 uger 
inden for seneste 18 mdr. I kraft: 
01.04.1990. 
891220 L 857 ..  SySi  Gebyr ved 
udskiftning af sygesikringsbevis. 
891220 L 858  .. Tandpleje 

 
 
 
 
 
 
 
890305 L 156  .. BiL 
'Igangsætningsydelse' til kontant-
hjælpsmodtagere som efter 9 mdr. 
eller mere ønsker at etablere 
selvstændig virksomhed - 1/2 x 
seneste måneds hjælp udbetalt hver 
måned i op til 12 måneder (§42.a). 
 
(890316 Bkg. 199)  BiL 
betaling for børns ophold i 
daginstitutioner mv. (om kontant-
hjælpsmodtageres forældre-
betaling efter 'beregnet' indkomst). 
 
 
 
890503 L 270  BiL §138b. 
Ændring af forsøgsbestemmelse 
mht. pasning af børn (nedbringelse 
af ventelister) 
 
 
890607 L 375  BiL §42.6 mv. 
- stramning af tilbagebetalings-
regler, udpantningsret. 
890607 L 389  (BiL) SoStyrL mv.  
ophævelse af det sociale udvalgs 
selvstændige kompetence. 
 
 
(890927 Lbkg. 637  om social 
bistand). 
 
 
 
 
 
 
891220 L 853  BiL ny §43. 
Fast bruttorevalideringsydelse, 
familieindkomstuafhængig, skatte-
pligtig. Max-DP-niveau. §42 
ophæves. Minister får fuldmagt til 
at udstede nærmere tildelingsreger. 
Erhvervsplan skal opstilles.  Varig-
hed af ydelsen max. 5 år, dog 
dispensationsmulighed. 

 
 
 
 
 
 
 
890315 L 155  SPL Ændret 
metode til beregning af kommu-
nernes rådighedsbeløb (§  ). 
890315 L 163  Ældreboliglov. 
Harmonisering af tilskudsregler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(890704 Lbkg. 497  om social 
pension). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
891219 L 826  Pensionsord-
ningsbeskatning mv. 
 
891220 L 843  Ældreboliglov 
m.fl. 
Kvoter for 1990, ændret finan-
siering af støttet byggeri og 
byfornyelse mv. 
891220 L 854  Delpension 
Ændrede regler om delpension ved 
sygdom. 
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9003….  Satspulje-forlig ml. alle 
partier minus Z om regulering af 
overførselsindkomsterne i én 
omgang, med senere regulering 
efter en del af en LO-arbejders  
lønstigning (dvs. afskaffelse af 
sidste rest af dyrtidsregulering i 
pensionsområdet) (FT besl. 17.05. 
90) 
 
9005.08-09 Forlig mellem regering 
og KL og amtsrådsforeningen om 
kommunal økonomi for 1991: 
fortsættelse af 1989-forliget, 2.6. 
89, om bl.a. nedsættelse af kom-
muneskat. 
900510  Forlig mellem regering og 
S om at skaffe lære- og praktik-
pladser, evt. gennem praktikplads-
kompenserende undervisning, til 
alle, der afslutter EFG-basisår. 
Forv. Omfang: 6000 pladser mere 
end i 1989. 
 
900517 Satsreguleringsforlig 
vedtages. Alle minus Z 
 
90 .. ..  Forlig mellem regering og 
A og F, tiltrådt af M og Q, om 
ungdomsarbejdsløshedsbekæm-
pelse ('Ungepakken', 01.06.1990) 
 
900802 Iraq invaderer Kuwait. 
Børs-uro, stigende oliepriser. 
900927  Forlig ml. regering og KL 
om bl.a. pensionskompetence og 
nedlæggelse af amtsankenævn (se 
ældre-området juni 1991) 
901003  'Forening' af DDR og 
BRD. 
 
901212  Folketingsvalg: A 69, B 7, 
C 30, M 9, F 15, Q 4, V 29, Z 12. 
 
901217 Schlüter IV regering: KV.  
Arbejdsminister: Knud E. Kirke-
gaard 
Socialminister: Else Winther 
Andersen  

 
 
 
 
 
 
(900304 Lbkg. 163  om en 
børnefamilieydelse). 
 
900330 L 210  om .. forskellige 
skattelove. Beskatning af brutto-
revalideringsydelse og godtgørelse 
til forældre med alvorligt syge 
børn, skattefrihed for flerbørns-
tilskud og adoptionstilskud.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
900613 L 385-386  BTL 
Regulering, omfordeling mellem 
forskellige overførselsindkomst-
modtagere. 
900613 L 387  BTL m.fl. 
Registersamkøring - kontrol med 
udbetaling af offentlige ydelser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
900502 L 268  om .. ligebe-
handling af mænd og kvinder ... 
Barselsorlov til mænd: 2 uger efter 
fødsel eller .. inden for 14 uger 
efter fødsel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
900613 L 379  om kommunal 
beskæftigelsesindsats. Afløser lov 
om beskæftigelsesmuligheder for 
unge m.v. og lov om frikommuner 
§ 8.1. Angiveligt en forenkling af 
regler. 
900613 L 381  ALL  Adgang til 
kommunal arbejdsformidling 
('Ungdomspakke-forlig'). 
900613 L 386  (ALL) Regule-ring 
af overførselsindkomster. 
9006131 L387 (ALL mfl.)   
Samkøring af offentlige registre - 
kontrol med udbetaling af offent-
lige ydelser 
 
(900813 Lbkg. 586  om arbejds-
formidling og arbejdsløshedsfor-
sikring m.v.) 
 
900912 Bekg. 635  om .. rådig-
hedsforpligtelse (ej karantæne til 
medlemmer, der fyres/ikke-
ansættes p.g.a. vægring ved pro-
duktion m.v. af krigsmateriel. 
 
901130 L 706  om Arbejdsgi-
vernes Elevrefusion (ændring som 
følge af forlig regeringen/A 
10.05.1990 om lære-/praktik-
pladser) 
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900502 L 268 .. (SDPL, bar-
selsorlov mv.)  Samordning 
mellem regler i de 2 love. 
900501 L 279  SySi 
Ophævelse af 800-kroners reglen 
pr. 01.01.1991. 
 
900613 L 386  Regulering af 
overførselsindkomster mv. 
900613 L 387  SDPL m.fl. 
Registersamkøring, kontrol med 
udbetaling af offentlige ydelser. 
 

 
 
 
900403 L 211  BiL § 48  Nyt § 
48.3: regulering af tilskud til tabt 
arbejdsfortjeneste. § 48.4 (tidl. 3) 
etablering af kontaktordning for 
voksne døvblinde. 
Ny § 48a godtgørelse, DP-niveau, i 
indtil 52 uger inden for 18 mdr. til 
forældre med alvorligt syge børn 
<14 år ved pleje i hjemmet i stedet 
for hospital (finanslov '90 forlig). 
900425 L 256  BiL kap. 12A  § 57 
a-f. Godtgørelse for tabt 
arbejdsfortjeneste til personer, der 
passer et nærtstående familje-
medlem, der ønsker at dø i eget 
hjem. Niveau: gnst.lig indtægt i 
seneste 12 mddr., max. højeste 
hjemmehjælperløn. 
900502 L 277  BiL §§ 64,69.2,70  
Større 'fleksibilitet' mht. børne-
pasning. Dagpleje op til 10 børn, 
hjemmel til kommunalt tilskud til 
private pasningsordninger. 
900613 L 386  BiL m.fl. Reg. af 
off. overførselsindkomster.  
900613 L 387  BiL m.fl. Re-
gistersamkøring: kontrol med 
udbetaling af offentlige ydelser. 
900613 L 390  BiL, Fri-kom-
munelov  Hjemmel til at undlade 
at fradrage i BiL-hjælp ved UV-
vederlag. 
900613 L 425  BiL: Ungdoms-
ydelse Alle partier minus Z for. 
1)  unge <20 år gives inden for 2 
uger efter 1. henvendelse om 
økonomisk hjælp tilbud om lønnet 
beskæftigelse i 20 t/uge som forud-
sætning for udbetaling af kon-
tanthjælp (som udgør samme beløb 
som hidtil).  
2)  Ungdomsydelsen gives i indtil 5 
mdr. 
3)  Kommunen kan tilbyde 
undervisning som suppl. til de 20 t. 
Formål: at holde arbejdssky unge 
ude af bistandssystemet. Virkning: 
kraftig vækst i antal unge kon-
tanthjælpsansøgere.      
 
(forts. sp. 6) 

 
 
 
 
 
 
900425 L 249 .. Ældreboliglov. 
Kommunegaranti ved fraflytning, 
aflastningsboliger, ..., beboer-
indskudslån mv. 
900613 L 383 ..tjenestemands-
pension.  Bedre pension ved tidlig 
fratræden til højt lønnede.  
900613 L 386 .. SPL m.fl. Regu-
lering af overførselsindkomster 
mv. 
900613 L 387 .. SPL m.fl. Sam-
køring af offentlige registre - 
kontrol med udbetaling af offent-
lige ydelser mv. 
900613 L442  Personskattelov 
mv. Forhøjelse af personfradraget 
for enlige pensionister, regel om at 
"ikke reelt enlige" pensionister 
mht. personfradrag skal betragtes 
som gifte. 
 
900820 L 585  SPL  Tillæg til 
dækning af petroleumsafgift (efter 
’petroleumsdunke-show’) 
(901004 Lbkg. 675  om en 
realrenteafgift af visse pensions-
kapitaler m.v.) 
(901004 Lbkg. 677  om beskat-
ning af visse pensionskapitaler)   
 
901130L 794  SoStyrLov m.v. 
Udlægning af dele af pensions-
kompetence, nedlæggelse af 
Socialstyrelsen. 
 
 
 
(forts. fra sp. 5) 
900613 L 430  BiL, RPL om SSP. 
900613 L 432  om social- og 
sundhedsuddannelser for bistands-, 
pleje- og omsorgsområderne. 
901130 L 794  SoStyrLov m.v. 
Udlægning af dele af pensions-
kompetence, nedlæggelse af 
Socialstyrelsen. 
(901206 Lbkg. 817 om social 
bistand)
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910117  USA/FN flyangreb på 
Iraq, ang. formål at tvinge Iraqs 
militær ud af Kuwait. 
910123 Finanslovforlig: BCMQ V. 
A undlader, FZ imod. Skatte-
lettelser på virksomheder og 
grænsehandelsvarer, enkelte skatte-
stramninger (konkurser mv.). 
Børnecheck op til 7.700 kr/år for 
<7-årige. Byggekvoter og støtte-
procent nedsættes. 
910206  Overenskomstforlig på 
statsområdet: 1,25% + 1,47% løn-
stigning + regulering op til 1,07% 
+ 0,5%. Udbygning af pensions-
ordninger til LO-ansatte, fratræ-
delsesordning til >60 årige. 
910207  Overenskomstforlig på 
KTO-området, næsten lig stats-
overenskomsten. 
910215 SID+KAD forliges med 
DI. 2,6% + 2,4% lønforhøjelser, 
lokalløns-puljer. Mindsteløn: 65,20 
kr  i 1991 og 66 kr i 1992. 
Uddannelsesaftale, arbejdsmar-
kedspension (start: 0,9%) 
910228  Iraq-krig indstilles efter 
Iraq-løfte om accept af FN-reso-
lutioner. 
910508  Aktiveringsforlig 
910517  Regering + S forlig om 
ADP. (DP-ændringer: ALL, ASF-
komp.). Se ALL juni 1991  
910530  Lov om inddrivelse af 
offentlige fordringer. 
910531  div. afgiftslettelser. 
910531  Lov om bloktilskud mv.  
Budgetgaranti (udløber af forlig 
ml. regering og KL): kommunerne 
holdes skadesløse for ekstra 
udgifter som følge af ændringer i 
antal kontanthjælpsmodtagere, før-
tidspensionister og ATB-personer 
910606  Ændret lov om off. i 
forvaltningen: visse EF-sager. 
 
 (forts. sp. 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
910606 L 360 BFYL Ydelses-
beløb op til 7.500 kr/barn/år. 
 
910606 L 405  BT  Fler-børns-
tilskud for tvillinger/trillinger m.v. 
også i alderen 4-6 år (også 
adopterede..) 
 
(910807 Lbkg. 581  om en 
børnefamilieydelse) (BFYL) 
 
(forts. fra spalte 1) 
9108... 'Socialkommissionen' ned-
sættes. Formand: Aase Olesen (tidl. 
socialminister). 
Kommissorium: "..overveje og evt. 
stille forslag om ændringer vedr. 
indkomstoverførslerne. .. mulige 
ændringer i finansieringen, herun-
der anvendelse af forsikrings-
ordninger i det sociale system". 
Forslag .. senest 1.september 1992 
(de sidste kom i efteråret 1993, se 
p. 236 ff. + litteraturliste)   
910814 Øresundsbro-lov ved-
tages. 
910819  Kupforsøg mod Gor-
batjov - mislykkes efter 2 døgn. 
910915  Svensk Riksdagsvalg - S-
regering Carlsson går af, Bildt fra 
Moderaterna stats-minister. 
911022  EØS-aftale ml. EF og 
EFTA. 
911205  Finanslovforlig: KV+ 
ABMQ. FZ imod. Bl.a. max 80 kr/t 
til projekt-ansatte i off. sektor. 
Efterløn først efter 20 års A-
kassemedlemskab. 
911211 EF-topmøde i Maastricht 
- enighed om 'Den Europæiske 
Union' pr. 1.1.1993. 

 
 
 
 
910226 L 102  ASL  Nedsat 
kompensation for A-givers for-
sikringspræmier. 
 
 
910529 L 321  AER  Bidrag, 
refusion, kreds, MOB-ydelser 
 
910606 L 373  ALL 1) 13 første 
uger ’beskæftigelsesarbejde' med-
regnes ikke i arbejdsperiode (26 
uger-regel), 2) arbejdsgiver betaler 
2 første ledigheds- (eller hjem-
sendelses-) dage, 3) suppl. DP 
højst i 52 uger (mod hidtil 70 
uger), 4) ret til ATB bortfalder 
efter ophør af suppl. DP, 5) 
stramning af rådighedsvurdering, 
6) 'jobsøgningsskemaer' afskaffes, 
7) arbejdsgiver får pligt til at 
oplyse beskæftigelsesomfang, 8) 
dimittendsats ikke længere for 
løsarbejdere og vikarer m.fl. 
910606 L 374  AMU  Betaling, 
gebyrer m.v. 
910606 L 375  ATB  Ledige u. 25 
år kan begynde uddannelse med 
UY efter 6 mdr. ledighed (hidtil 9 
mdr). Samspilsproblemer i f.t. 
ADP.  
910606 L 407  ASL  Bortfald af 
kompensation for arbejdsgivernes 
udgifter til AS-forsikring. 
(910717 Lbkg. 556  om arbejds-
tilbud til ledige) 
(910819 Lbkg. 602  om arbejds-
markedsbidrag) 
(910902 Lbkg. 632  om ALL) 
 
 
 
 
911227 L 927  ALL  Efterløn, 
overgangsydelse   (se 'ældre') 
911227 L 928  om personlig 
assistance til handicappede i 
erhverv 
911227 L 929  ATL  Max. timeløn 
i off. tilbud 80 kr/t  
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910606 L 366  SDPL  Indtil 2 
ugers DP til ene ægtefælle ved 
adoption. 
 
910606 L 367  om patientfor-
sikring:   erstatning for skader ved 
sygehusbehandling 
 
910606 L 414  SySi  Inddrivelse af 
restancer ... 
910606 L 416  offentlig syge-
sikring  Bemyndigelse til mini-
steren til fastsættelse af tilskud ved 
bortfald af overenskomst.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
911227 L 949  SySi  
 Begravelseshjælp  afhængig af 
afdødes formue 

 
 
 
 
 
 
910410 L 219  ligningslov m.v.  
Beskatning af visse ydelser efter 
bistandsloven: (plejevederlag v. 
pasning af døende mv.) 
910606 L 365  BiL  Unge 
bistandsklienter får ikke nedsat 
hjælp p.g.a. nedsættelse af SU-
stipendier til hjemmeboende.  
910606 L 380  inddrivelse af 
offentlige fordringer. 
910606 L 400  BiL, SPL Beta-ling 
for inst. ophold, udbetaling af 
pension til institutionsindlagte. 
910606 L 401  BiL  Lediges børn 
kan ikke tinges ud af inst.. 
910606 L 402-403 BiL  Nedsat 
max for forældrebetaling for 
institutionsplads: pr. 01.08.91 til 
32%, pr. 01.01.93 30% 
910606 L 404  BiL  Hjemmel til 
tilbageholdelse af institutions-
betaling i bistandshjælp.  
910606 L 406  BiL  Udvidelse af 
UY-ordning til også 20- årige.  
Unges kontanthjælp beskæres: 
-  særlig lav ydelse til unge <21 
-   unge 21-23 årige skal i 3 mdr. 
have tjent mere end SU-stipen-
diesats for at få hjælp efter >23-
årige-sats. (S-C-B kompromis ) 
 
 
 
911218 L 836 .. udlægning af  
særforsorg. Nedlæggelse af Sta-
tens Hjælpemiddelcentral for 
Blinde. 
911227 L 928  om personlig 
assistance til handicappede i er-
hverv 
911227 L 946  Ankestyrelseslov  
Kompetencedelegation: øget 
indflydelse til beskikkede 
medlemmer.  
911227 L 947  BiL  Igangsæt-
ningsydelse fortsættes, samt mu-
lighed for indtjening (revision 
udsat).

 
 
 
 
(910405 Lbkg. 226 om del-
pension) 
910424 L 255 .. beskatning af 
pensionsordninger (ophævelse af 
pensionsordninger i utide) 
910606 L 380 .. inddrivelse af 
offentlige tilgodehavender 
910606 L 381-383 om .. tjeneste-
mandspension m.v. 
910606 L 399 .. SSL og SPL  
Kompetence til kommunerne til at 
tilkende alm. Førtidspension 
(R&P-nævn behandler fortsat sager 
om MFP og HFP samt IY, B&P-
tillæg, etablering som selvtændig 
samt erhvervelse af kørekort). 
Statsamtet som sekretariat for 
R&P-nævn, som formindskes.  
Sociale ankenævn i statsamtsregi 
afløser amtsankenævnene. 
50% kommunal finansiering af 
(kontanthjælp og) SDP og FFP. 
Beslutning om nedsættelse af hur-
tigt arbejdende førtidspensions-
udvalg, til vurdering af udlæggelse 
af øvr. pensionskompetence. (for-
lig ml. regering og KL 27.09.90) 
910606 L 400  BIL, SPL  
1)  forlænget forsøg med udbe-
taling af pension til plejehjems-
beboere (også  handicappede) 
2)  ret for kommunen til op-
krævning af betaling ved hjem-
meboende ældres aflastnings- eller 
genoptræningsophold i plejehjem. 
3)  kommuner /amtskommuner får 
hjemmel til delegation af beføjelser 
til selvejende institutioner 
 
911227 L 895 skattelove.  Dob-
belt personfradrag afskaffes for 
'ikke reelt enlige pensionister' efter 
samflytningsår.  
911227 L 927  ALL  Efterløn kun 
efter 20 års kassemedlemskab. Ny 
’overgangsydelse’ for langtids-
ledige 55-59, lig med efterløn: DP 
indtil 26-ugers grænse, så 80% 
DPmax.
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920508 Dobbelt-forlig om 
aktivering: regeringen (CV) + 
ABFMQ i ét forlig: ret til tidligt, 
selv-fundet arbejdstilbud for unge 
<25 år med 3 mdr. statsbetalt løn 
ved garanti for ansættelse i alt 9 
mdr., visse grupper ret til 2. ATB. 
Regeringen (CV) + BMQZ i et 
andet forlig om 'Indslusningsløn' 
(50 kr/t) for unge <23 år i be-
skæftigelsesprojekter. 
 
920602  Folkeafstemning om 
'Traktat om den europæiske Union'. 
49,3% JA, 50,7% NEJ 
920702  Zeuthen-rapport om 
aktivering af ledige og om omlæg-
ning af A-dagpengefinansiering: 
- 14 regionale arbejdsmarkeds-
råd skal forestå aktivering, 
- individuel handlingsplan for 
den enkelte ledige efter højst 3 
mdr., 
-  mere målrettede tilbud til ledige, 
-  jobrotation v.hj.a. uddannelses-
orlov, 
-   flere jobtilbud i privat sektor, 
- 4 modeller for partsfinan-
siering af dagpenge. 
 
920812  NAFTA-aftale (North 
American Free Trade Agreement). 
 
921030  'Nationalt kompromis' 
mellem ABCFMQV om JA ved en 
kommende folkeafstemning om 
'Traktat om den europæiske Union'.  
Z og Ø imod. 
 
921126  Finanslovforlig: KV-
ABMQ - FZ imod. 
 
921212  Edinburgh-aftale om 
dansk 'særaftale' ('Maastricht-
Light') 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(920408 Lbkg. 254 om BT og for-
skudsvis udb. af børnebidrag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
921219 L 1072  BFL Ændret 
reguleringstidspunkt m.v. (spare-
runde) 
 
921223 L 1080 BTL Forhøjelse af 
adoptionstilskud mv. 
 
 
 

920313 L 164  ALL  Optagelse 
m.v.   Adgang for borgmestre, råd-
mænd, folketingsmedlemmer og 
ministre til A-kasse-medlemskab 
920520 L 374  ligestillingslov 
920520 L 375  ALL  Arbejds-
giveres betaling af dagpengegodt-
gørelse max 4 gange/år forlænget 
til 1.1.93. 
920520 L 376  ATL  10% stats-
refusion af kommunale lønudgifter 
ved ansættelse af langtidsledige 
('statskvoten'). 
920520 L 390  ASL  Frist for 
anerk. af ulykker m.v. 3 mdr., 
erhvervssygdomme 9 mdr 
920624 L 466-467  om orlovs-
ydelse til uddannelse, og om 
forældreorlovsydelse.    
('Jobrotation')  Orlov efter aftale 
med arbejdsgiver i op til 36 uger til 
uddannelse/børnepasning, m. 80% 
DP-max (forudsat ansættelse af 
ledig). 2 årigt forsøg fra 1.7.92. 
Personkreds: ansatte DP-beretti-
gede (med mindst 7 års A-kasse-
medlemskab ved UDD-O). Div. 
andre begrænsninger. 
920624 L 468  ALL  Om AF's 
opgaver i forbindelse med ak-
tiveringsindsatsen (8. maj for-
liget): jobrotation, tidligere ATB 
til <25-årige, midlertidige ord-
ninger i hjemmehjælp og dagin-
stitutioner m.v. 
920624 L 471,473  Kommunal 
beskæftigelsesindsats: 
'Oplæringsydelse' til ledige <23 
år i jobtilbud:  først 50 kr/t, så 60 
kr/t og sluttelig 67 kr/t. Men 
samme udbetalte beløb, svarende 
til kontanthjælp. Så de snart 'ud-
lærte ledige' har kortere arbejds-
tid end de 'nye ledige'. Ved dette 
indkomstniveau antages de unge 
at være motiverede for at søge 
'rigtigt' arbejde.  
                              (forts. sp. 4) 
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920323 L 193 .. SySi  Rejsesyge-
sikring   forringes (sparerunde) 
920408 L 240 .. erstatning for 
skader ved LSD-behandling 
(ophævelse af lov) 
 
921219 L 1022 .. SDPL  Def. af 
offentlige arbejdsgivere. 
921219 L 1024 .. SySi, Sygehus-
lov mv. Friere sygehusvalg, beh. 
på private specialsygehuse, 
ambulance m.m.m. 
 
 
 
(AL - fortsat fra p 44 sp. 3) 
Oprettelse af en kommunal 
'Service-funktion', til administra-
tiv støtte for mindre nærings-
drivende, der ansætter ledige, 
samt til kortvarig beskæftigelse af 
ledige hos familjer med behov for 
praktisk hjælp.   
920624 L 480  om aktive-
ringsordning ved hjemmehjælp 
og dagpasning af børn:  80% 
DP til ansættende kommune (dog 
60% på daginstitutionsområdet) 
ved ansættelse af ledige hjemme-
hjælpere eller pædagoger. 
(920717 Lbkg. 634 om arbejds-
tilbud til ledige) 
(920717 Lbkg. 635 om kom-
munal beskæftigelsesindsats) 
(920901 Lbkg. 752  om ALL) 
921223 L 1036  ALL  Arbejds-
givers betaling af ADP-godt-
gørelse max. 4 gange/år forlæn-
get til ult. 1994. 
921223 L 1037  ALL  Med-
lemsbidrag indbetales månedligt 
fra kasserne (hidtil kvartalsvis). 
921223 L 1041  ATL  Ophør af 
ret og pligt til uddannelsestilbud 
efter 1. ATB, forsøg med be-
hovsorienteret aktiveringsindsats. 
921223 L 1090  AUD-bidrag  
Ændret beregningsmetode. 

 
 
 
920323 L 191 .. BiL  Ret til pleje-
hjemsophold i anden kommune. 
920323 L 192 .. BiL  Udvidelse af 
forsøgsregler: adgang til betaling af 
døgnvagt hos gamle. 
920429 L 279 .. forsk. love  
"Bedre restanceinddrivelse" 
920514 L 348 .. BiL  Bistands-
udgifter til flygtninge refun-deres 
med 75% i 6½ år mod hidtil 100%. 
Div. Øvr. refu-sionsændringer. 
920514 L 349  om tilbage-
holdelse af stofmisbrugere i 
behandling. 
920514 L 350 .. BiL  Forældre-
bestyrelser i daginstitutioner. 
920520 L 391 .. BiL  Ej bolig-
tillæg til fællesantenner. 
920624L 467  om forældre-
orlovsydelse. 
920624 L 471,473  kommunal 
beskæftigelsesindsats. Oplæ-
ringsydelse. Servicefunktion mv 
920624 L 480  om aktive-
ringsordning ved hjemmehjælp 
og dagpasning af børn . 
920624 L 497 .. BiL mv.  
Ungdomsydelsesordning udvidet:  
1) 24-årige med, 2) nyt UY-tilbud 
efter 3 mdr.s kontanthjælp efter 
UY-tilbud, samt indskrænkning af 
ankeadgang. 
920624 L 498 .. BiL mv. For-
midlet dagpleje, tilskud til div. 
pasningsordninger. 
920624 L 499 .. BiL mv. Ændr. af 
Ungdomsydelsesordning:  
 
920624 L 500 .. BiL  Betaling for 
varig hjemmehjælp, præcisering af 
kommunernes pligt til døgntilbud.  
920624 L 501 .. BiL, SoStyrL 
m.m. Regler om foranstaltninger 
for børn og unge, incl. tvangs-
bestemmelser, bl.a. høring af børn  
(Graversen-udvalgs betænkning).  
Skatteregler. 
(921001 Lbkg. 829 om social 
bistand) 
                                  (forts. sp. 6) 

920323 L 191 .. BiL Ret til 
plejehjemsophold i anden kom-
mune. 
920408 L 233,238 .. pensions-
beskatningslov og SPL  
Ændring af regler om beskatning af 
pensionsopsparing og konsekvens-
ændringer SPL. 
920514 L 365 .. pensionsbeskat-
ning  ATP-ægtefællepension. 
920520 L 372 .. ATP  Omlægning 
af ægtefælllepension. 
(920522 Lbkg. 411 om social 
pension)  
 
920624 L 569 .. skattelove. 
Beskatning af livsforsikringer.  
 
(920806 Lbkg.693 om ATP) 
 
921223 L 1040 .. Lønmodtager-
nes dyrtidsfond  udbetaling 
921223 L 1077 .. SPL  Opregu-
lering af indtægtsgrundlaget til 
aktuelt niveau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(BiL-området - forts fra sp. 5) 
 
921125 L 922 tilbageholdelse af 
stofmisbrugere .. (teknisk rettelse) 
921125 L 923 .. BiL  Udskydelse 
af rev. af § 48a 
921223 L 1074 .. BiL  Ændring af 
forsøgsregler § 
921223 L 1076 .. BiL  Ændr. UY 
visitationsperiode: <21 årige 2 uger  
>21 årige 13 uger. 
'Vejlednings- og introduktions-
tilbud' i indtil 8 uger kan træde i 
stedet for beskæftigelse (for >21 
årige indtil 19 uger). 
921223 L 1078 .. BiL m.fl. Oph. af 
betaling for hjemmehjælp. 
921223 L 1079 .. BiL, SoStyrL  
Kommuners udg. til børn af 
flygtninge og familjesammenførte.  
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930115  Poul Schlüter træder 
tilbage som statsminister efter 
offentliggørelse 14.jan. af HR-
dommer Hornslets rapport om 
Ninn-Hansen sagen 
 "Dronningerunde" med Poul 
Nyrup Rasmussen som forhand-
lingsleder.  
930122  Regeringsgrundlag: 'En 
ny start'. 
930125  Ny regering: Nyrup 
Rasmussen (ABMQ) 
Arb.min.:  Jytte Andersen 
Soc.min.:  Karen Jespersen 
Indenrigsminister: Birthe Weiss 
Udlændinge- og flygtningelov-
givning lægges under indenrigs-
ministeriet 
930215  Overenskomstforlig på 
industriområdet: 
• mindstelønstigning 1 kr, 1,35 

kr og 1,35 kr. pr 1. marts 
1993, 1994 og 1995 (til 
69,70) 

• fuld løn under sygdom de 
første 2 uger (1.3.94) 

• pensionsbidrag op til 1,2% 
(1.7.94) 

• Overenskomstforlig på stats-
området: 

• lønstigning 2,5% over 2 år 
(heri incl. Pensionsbidrag op 
til 0,9% til overenskomst-
ansatte) 

• uddannelsesorlov med supple-
ment op til løn i -> 20 uger 

• øget lokalløn-pulje 
 
930225 Overenskomstforlig på 
kommuneområdet - meget lig for-
liget på statsområdet. 
 
930506  Ændring af lov om 
planlægning - tilvejebringelse af 
indkvarteringssteder for 
asylansøgere. (L 270/06.05.93) 
930518  Folkeafstemning om 
"Traktat om den europæiske 
Union".  56,7% JA, 43,3% Nej. 
(930622 Lbkg. 526 om .. kom-
munernes styrelse) 
 
(1993 - forts. p. 386-387) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
930506 L 273  børnefamilie-
ydelse  Modregning af visse re-
stancer til det offentlige (dagin-
stitutionsbetaling m.v.) 
 
 
 
 
 
 

(930101 Lbkg. 2/ om en 
arbejdsmarkedsuddannelses-
fond) 
 
 
 
 
 
 
 
 
930331 L 152  BiL  ej rev. af § 
om igangsætningsydelse. 
930414 L 178  ALL  Orlovs-
ydelse til ledige, selvstændige og 
frivillige ulønnede i udlandet. 
930414 L 179-180  udd.- og 
forældreorlov  Udvider per-
sonkreds og varighed. 
930414 L 187  VUS-lov  Udv. 
adgang til udd. og job-rotation for 
privatansatte 
930428 L 210  aktiverings-
ordning v. hjemmehjælp m.v. 
Udvidelse af aktiveringsordning 
930630 L 432  ATP, ALL, AMU 
og AMUfond. ATP-indbetaling 
under  ledighed. 
930630 L 433  ALL  Udbetaling, 
restance m.v.  
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930331 L 152 .. BiL  ej rev. af 
best. om igangsætningsydelse. 
9304328 L 210  aktiverings-
ordning v. hjemmehjælp m.v. 
Udvider aktiveringsordning. 
9304328 L 216 .. BiL  Udbeta-
ling af pension til beboere i 
plejehjem 
930428 L 217  godtgørelse til 
(visse) HIV-smittede m.fl. 
9303506 L 275 .. BiL, SPL  
Regler om opholdskommune, ple-
jeforanstaltninger i eget hjem, 
bofællesskaber m.v.  
930506 L 276 .. BiL  Ændring af 
unge-ydelses visitation. 
930506 L 279 .. BiL Videre-
givelse af opl. om synshandicap. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
930428 L 206 .. boliger for 
ældre m.v. 
 
930428 L 216 .. BiL  Udbeta-ling 
af pension til beboere i plejehjem.  
 
 
 
 
930506 L 275 .. BiL, SPL  
Opholdskommune m.v., plejefor-
anstaltninger i eget hjem, bofæl-
lesskaber m.v. 
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(1993 - fortsat fra p. 388-389) 
 
 
930625 Vedtagelse af 'arbejds-
markedsreform' (flere love).  
Dagpengeret kan ikke længere 
optjenes ved støttet beskæf-
tigelse. Jobtilbud afløses af 
jobtræning. 
Regering mod øvr.  Ikrafttræden 
hovedsagelig pr. 01.01.94 (en del 
ministerbeføjelser).(ABMQ mod 
CFVZ) 
930625  Vedtagelse af love i 
sammenhæng med skattereform 
på pensions- og kontanthjælps- 
områderne (kommunal udligning, 
bloktilskud, 'bruttoficering' af 
ydelser: pension og kontanthjælp 
forhøjes og gøres skattepligtige, 
m.v.) (bl.a. L467/30.06. 93) 
(ABMQ mod CFVZ) 
930625  Vedtagelse af Lov om 
statstilskud til hjemme-service: 
65 kr/time ved hyring af privat, 
momsregistreret selskab (for at 
hvidne sort arbejde).  ABMFQ 
mod CVZ. 
930625  ændr. af div. lovbest. om 
regulering af overførsler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
930630 L 481  BFY  Gradvis 
forhøjelse af børnefamiljeydelse 
og småbørnsydelse med 200 kr/år 
(kons. af skattereform) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arbejdsmarkedsreform.  
930630 L 434  om en aktiv 
arbejdsmarkedspolitik - Samler 
regler om ATB, UTB m.v. til 
ledige, og om AF og ALF. ATB i 
'del-periode 1': 'rimeligt forløb på 
sammenlagt 12 mdr' - ret til 
påbegyndelse senest efter 2 års 
ledighed. ATB i 'delperiode 2': 
tilstræbes tilbud på fuld tid - hvis 
ikke, beskæftigelse 20 t/uge i 
gennemsnit. Omdrejningspunkt: 
individuel handlingsplan. Etable-
rer et Landsarbejdsråd m.v. 
'Jobtræning' eller 'særligt til-
rettelagt jobtræning' afløser 
'jobtilbud'. Støttet beskæftigelse 
giver ikke mere DP-ret (ALL) 
930630 L 435  om orlov - 
Arbejdsmarkedsreform.  
Forlængelse og udvidelse af ex. 
ordninger: 1) orlov til ud-
dannelse: I arbejde værende A-
kassemedlemmer med mindst 3 
års arbejde inden for seneste 5 år. 
Skal aftales med A-giver. Samt 
ledige og selvstændige. Sats: DP-
max indtil 1.4.95, derefter 80% 
DP-max. 2) Sabbat-orlov: Be-
tingelser som 1), dog også at 
stilling genbesættes. 80% DP-
max. 3) Orlov til pasning af børn 
ml. 0-8 år (alle forældre uanset 
A-kassestatus) i indtil 52 uger. 
Beskyttelse af ansatte lønmod-
tagere mod fyring (ændringer ult. 
1993). Sats: 80% DP-max. Ved 
BP-orlov betingelse at barn ml. 0-
2 år ikke benytter off. 
dagpasning, og hjemmel til 
kommuner til supplerende 
orlovsydelse indtil 35000 kr.  
930630 L 436  ALL  Arbejds-
markedsreform  Arbejdskrav, 
dagpengeperioden m.v. a) DP- ret 
opnås ikke ved støttet beskæfti-
gelse. b) Samlet mulighed for 
modtagelse af ALDP bliver max 
9 år, incl. 2 x 1 år orlov (børne-
pasning eller uddannelse). (forts. 
sp 4 )
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930630 L 495 .. SDPL  ATP-
bidrag af DP. 
930630 L 504  om aktindsigt i 
helbredsoplysninger.  
 Patients ret til at se egen journal. 
 
(Arbm. - forts. fra p. 390) 
ALDP-perioden består af 2 dele: 
P1) 4 år DP efter gældende regler 
(+ evt. 1 års orlov), med ret til 1 
år uddannelse og/eller jobtilbud. 
Efter 1 års ledighed adgang til 1 
år med 80% af max DP plus 
indtægter fra småjobs indtil 
27.500kr. P2) 3 år (+ evt. 1 års 
orlov), nu ret til "aktivering" 20t/ 
uge. Overgangsregler for >50 
årige, incl. ret til "overgangs-
ydelse" (hidtil kun for 55-60 
årige) på 82% maxDP. 
930630 L 437 .. ALL  '5 dages 
uge' i DP-systemet, satsændrin-
ger, ændrede regler om suppl. 
DP, feriedagpengeret, m.v. 
930630 L 448 .. om arbejds-
markedsfonde (Skattereform). 
Bruttoskat uden bundfradrag, 
kaldet arbejdsmarkedsbidrag 
indføres pr. 01.01.94: 5% af 
brutto-løn (voksende til 8% i 
1997) til finansiering af 3 
arbejdsmarkedsfonde: Dagpenge-
fond, Aktiveringsfond, SDPfond. 
930630 L 455 .. statstilskud til 
hjemmeservice 
930630 L 456  om tilskud til 
iværksættere - 'klippekort' til 
dækning af 70% af udgifter til 
uddannelse eller rådgivning, 
indtil 30.000 kr. (NB loven 
registreres som erhvervspolitisk) 
960330 L 498  om kommunal 
aktivering.  
(930831 Lbkg. 699  om Ar-
bejdsgivernes Elev Refusion) 
930630 L 511 .. AER  Udv. 
lønrefusion, befordringsgodtg. 
Bet 1257/okt. 93  om børns og 
unges erhvervsarbejde 
(931011 Lbkg. 820 om arbejds-
formidling og arbejdsløsheds-
forsikring - ALL) 
 

 
930609 L 350 .. BiL  revisions-
udskydelse (privat børnepasning, 
pensionstilkendelse..) 
930630 L 449 .. (flere love) 
ændrede reguleringsbest. 
930630 L 461  om midlertidig 
refusion af komm. merudg. på 
børnepasnings- og ældreområ-
det 
930630 L 464 .. BiL, SPL, 
Udlændingelov  Øk. støtte til 
frivillig repatriering. 
930630 L 496 .. BiL  'Brutto-
ficering' af kontanthjælp, ang. 
konsekvens af skattereform:  
§ 37: person med forsørgerpligt 
over for barn/børn får 80% af 
ADP-max (8852 kr). Personer 
uden forsørgerpligt får 6634 
kr/md. Særregler for ikke-for-
sørgere <23, men også en 'brutto-
ydelse' 
§ 37 hjælp gøres skattepligtig.  
Ny § 37A med adgang til 
udbetaling af skattefri hjælp til 
personer, hvis økonomi ikke kan 
hænge sammen på grundlag af 
hjælp efter § 37. Nærmere regler 
vedr. § 37A udstedes af 
socialministeren. Ikraft 01.01.94 
(931013 § 37A-bekg.) 
930630 L 498  om kommunal 
aktivering - arbejde eller uddan-
nelse til kontanthjælpsmodta-
gere. Igangsætningsydelse. 
930630 L 499 .. BiL  Supple-
rende tilskud til forældre på 
børnepasningsorlov. 
930630 L 500 .. BiL  Hjemmel til 
ydelse af kontanthjælp til U-
landsfrivillige. 
930630 L 501 .. BiL  Tilskud til 
forældre med privat børne-
pasning. 

 
 
930630 L 440 .. boligbyggeri, 
ældreboliger, realkredit.   
Decentralisering af det støttede 
byggeri. 
 
930630 L 447 .. div. pensions-
love  Ophævelse af samord-
ningsfradrag, ændret beskatning. 
Overgangsordninger. 
 
 
 
930630 L 497 .. SPL m.v.  
Ændringer i f.m. skattereform: 
'bruttoficering': pensionssatser 
forhøjes og pension beskattes 
mere. Ændret satsregulering m.v. 
I kraft 01.01.1994 
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(1993 - fortsat fra p 390-391) 
 
930817  'By-udvalget' ned-sættes 
af indenrigsministeriet, om 
'beboersammensætning i socialt 
belastede boligområder m.v.'  
930831  Finanslovforslag 1994  
Udgifter 338,9 mia. Indtægter 
333,2 mia. Finanspolitisk lem-
pelse 12 mia. Forv. underskud 56 
mia (svarende til 6,4% af BNP) 
 
1993 okt.  'Lovmodelrådet': 
undersøgelse: 7% fattige fami-
lier i Danmark. 
LF 49/27.10.93  om midlertidig 
opholdstilladelse .. m.v. øget 
akti-vering på asylcentre 
 
931118  Lovforslag om 'en 
voldspakke' - straffelov m.v. 
931124  EU-kommissionens 
meddelelse om økonomisk politik 
i Unionen - anbefalinger:  
- inflationsrate højst 2-3% i 1996 
- off. budgetunderskud højst 3% 
BNP i 1996-1997 (DK pt. 5%) 
- jobskabelse, d.v.s. udelukkelse 
af lønstigninger i de fleste lande. 
931125  Folketingsbeslutning om 
etablering af en dansk interna-
tional brigade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
931216 Finanslov 1994 vedtages:  
alle mod FZ. 

 
 
(930816 Lbkg. 666  om .. en 
børnefamiljeydelse) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
931222 L 1127  Ankestyrel-
seslov  Uddelegering af kompe-
tence fra ankestyrelseschef og 
ankechefer i visse sager om 
tvangsfjernelse. 
931222L 1133  BTL  Ordinært + 
ekstra BT til ægtefæller til 
fængselsindsatte. Eftergivelse af 
bidrag i indsættelsestid. (tilføjelse 
ang. børnefamiljeydelse, se 1994) 

 
931201 L 896  arbejdsmar-
kedsfonde.  Ligestilling af forud- 
og bagudlønnede m.h.t. betaling 
af arbejdsmarkedsbidrag. 
931217 Bekg. 1052  om ikraft-
træden af L 434, 436 mfl.  
Ikrafttræden pr. 01.01.1994 
931222 L 1061 .. ALL Præci-
sering af arbejdsgivers pligt til at 
bekræfte ansættelse over 8 t.  
931222 L 1062 .. ALL  Lettere at 
blive optaget i A-kasse: optagelse 
forudsætter beskæftigelse m/u 
tilskud. Sværere at opnå DP-ret: 
beskæftigelse med offentlig støtte 
medregnes ikke mere i 26-
ugersperioden. A-min. kan 
fastsætte regler om bortfald (ved 
tidsbegrænset ansættelse) af 
arbejdsgivers pligt til at betale 
dagpengegodtgørelse. 
931222 L 1065  AAMP m.fl. 
Jobtrænings-plan. DP-periode for 
>60-årige. Strammere regler vedr. 
børnepasningsorlov: 1) ansættelse 
skal have varet 3 mdr. før 
orlovsvarsel 2) lønmodtager kan 
tidligst varsle orlov 26 uger og 
skal senest varsle 4 uger før 
orlovs start (rettelser 9 dage før 
ikrafttræden)  
931222 L 1066  ALF  (satsre-
guleringspulje 1994) Tidsbe-
grænsning for suppl. Dagpenge 
ophæves indtil ult. 1995 for sær-
ligt ledighedsramte personer, mv. 
(forlig 03.12.93: regering, CFV) 
931222 L 1125 ASL Ophæver 
ulykkesforsikringsforbundenes 
monopol. 
931222 L 1129 .. kommunal 
aktivering  Ændr. regler om fi-
nansiering: overgangspuljer,  
aktiveringstilskud til produktions-
skoleophold også for ikke 
kt.hjælpberettigede unge, ret for 
kommunerne til at yde op til 1000 
kr/md. til unge deltagere i 
vejledningsprogram, hjemmel til 
lavere ydelse til unge deltagere i 
vejledningsprogrammer. 
(forts. sp. 4)
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931222 L 1130  SDPL  Op-
hævelse af særregel for praktik-
elever: alle elever fritages for 
kravet om 13 ugers tilknytning til 
arbejdsmarkedet (hvis uddannel-
sen, hvori praktik indgår, er 
lovreguleret) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A-marked - forts. fra sp. 3) 
 
 
9312.23-27 B..   et mylder af DP-
bekendtgørelser. 
 
(931227 Lbkg. 1199 om en aktiv 
arbejdsmarkedspolitik) 
(931227 Lbkg. 1201 om orlov) 

931013 Bekg. …  (BiL)  Hjælp 
efter § 37A  
 
 
 
 
931222 L 1085  midlertidig 
opholdstilladelse til visse perso-
ner fra det tidligere Jugo-
slavien  (øget aktivering på ind-
kvarteringscentrene) 
931222 L 1123 .. BiL, Delpen-
sions-lov. Plejevederlag til pårø-
rende, der passer døende i hjem-
met, indtil 2 uger efter dødsfald. 
931222 L 1124 .. BiL  Foræl-
drebetalingsregler. Permanent-
gørelse af puljeordninger vedr. 
børnepasning (BiL §   ). aug. 
1994 ialt 170 ordninger 
931222 L 1126 .. BiL  ophæ-
velse af best. om rev. af §48a 
931222 L 1128 .. BiL Ændr.  
regler om aftaler med andre stater 
mv., opholdskommune, tilbage-
betaling m.v. 
931222 L 1129 .. kommunal 
aktivering: ændring af regler om 
finansiering: overgangspuljer, 
aktiveringstilskud til produktions-
skoleophold også for ikke kt-
hjælpberettigede unge, ret for 
kommunerne til at yde op til 1000 
kr/md. til unge deltagere i 
vejledningsprogram, hjemmel til 
lavere ydelse til unge deltagere i 
vejledningsprogrammer 
931222 L 1132 .. SPL & BiL 
m.v. Udb. af pension til pleje-
hjemsbeboere og institutions-
anbragte voksne med vidtgående 
fys./psyk. handicap.  
931222 L 1134 .. BiL  Ændring 
af best. om suppl. tilskud til le-
dige forældre på orlov til børne-
pasning: orlovsydelse + suppl. må 
ikke overstige orlovshavers DP 
før orlov.  
931222 L 1126 BiL  Perma-
nentgørelse af SDP-ydelse efter 
BiL § 48a til forældre, der 
opgiver job for at passe sygt barn 
hjemme. 

 
(930728 Lbkg. 639 om boliger 
for ældre og .. handicappede) 
(930820 Lbkg. 675 Arbejds-
markedets Tillægspension) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
931222 L 1071 .. boligbyggeri, 
ældre-mv-boliger  Optagelse af 
lån, pantebreve, mv. Ankenævns-
kompetence. Andelsboligkvoter. 
 
931222 L 1122 .. Ligningslov  
Lavere "lejeværdi" for pensioni-
ster (1,1% i 1994 og 1% i 1995) 
 
931222 L 1131 .. SPL Ind-
tægtsregulering af FP-grund-
beløb for samtidig arbejds-
indkomst (ej kapitalindkomst) for 
>70-årige: aftrapning v. arbejds-
indtægt >106.000 (126.000 for 
gifte) med bortfald v. 179.800 
(200.100 for gifte). 
 
931222 L 1132  SPL & BiL m.v. 
Udbetaling af pension til 
plejehjemsbeboere og institu-
tionsanbragte voksne med vidt-
gående fysisk/psykisk handicap. 
(Ældrekommissionens forslag fra 
1982). 
 
931222 L 1135 .. SPL  Ind-
tægtsgrundlag nedsættes med ind-
til 10.000 kr. for pensionister, gift 
med ikke-pensionister (reparation 
efter skattereform) 
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940101  Ikrafttræden af 'Arbejds-
markedsreform' og 
'Skattereform 1993's 'Brutto-
ficeringsprincip' og 
'Arbejdsmarkedsbidrag'. 
940110  Socialminister kampagne 
for 'virksomhedernes sociale 
ansvar' over for handicappede: 
'Det angår os alle' 
940117  Kontanthjælp:  udv. 
nedsat 'om de skønsmæssige 
bestemmelser i bistandslovens 
kontanthjælpsafsnit'. 
940128  Regeringsomdannelse 
Soc.min.: Bente Juncker (M) 
940211  Regeringsomdannelse 
Soc.min.: Yvonne Herløv Ander-
sen (M) 
9402... Socialministeriet lancerer 
kampagne-tryksag: "synligt for 
borgerne", med forslag om, at 
kommunerne skal vedtage 
"mindsterettigheder" på det sociale 
område for borgerne. 
9403...  Soc.min. pjece: "Socialt 
udstødte - et fælles ansvar".  
940308  Soc.min.: "Vejledning om 
fremrykning af indsats for sindsli-
dende i 1994". 
940405  ’Kontanthjælpsudvalg’ 
nedsat af socialministeren, til 
granskning af regler og praksis 
som følge af rapporten "kontante 
ydelser til flygtninge og danskere". 
940414  Hjemmeserviceregler 
strammes. Boligselskaber, ejerbo-
ligforeninger oa. må ikke bruge 
ordningen. 
940524  Del-efterløn vedtaget. 
 
940609  Valg til Europaparla-
mentet.  A3, B1, C3, F1, V4, 
Folkebevægelsen 2, Junibevæ-
gelsen 2. 
940921  Folketingsvalg. A 62, B8, 
C 27,  D5, F 13, V 42, Z 11, Ø6, 
Haugaard 1. 
 
941215 Finanslov 1995 vedtages. 
ABCDV  mod FZØ. 350,2 mia ind, 
390,2  mia ud.  Renter  59,3 mia. 
941216  'Justering' af arbejds-
markedsreform (se ALL mv.) 
                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
940316 L 173  BFY - udb. t. 
indsats ægtefælle. 
 
 
 
 
 
 
 
(940630 Lbk. 609 om en bør-
nefamilieydelse) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
941221 L 1116 BFY Forhøjelse af 
BFY for 0-2 årige  
 

940101  Ikrafttræden af "Arbejds-
markedsreform" 
 
(940111 Lbk. 16  Arbejdsløs-
hedsforsikring m.v.)   
 
 
 
940414 L 260 .. Orlov: ret for 
arbejdsgivere til under visse betin-
gelser at udsætte  børnepasnings-
orlov. 
(940415 Lbk. 269  om Orlov) 
940427 L 288  Hjemmeservice 
940530 L 405 .. ATP Investe-
ringsgrænser forhøjet 
940601 L 412 .. Ligebehand-
lingslov  14 dages obl. Barsels-
orlov  i  f.m. fødsel. 
 
940601 L 413 .. ALL - delefter-
løn. Adgang til delefterløn ved fast 
aftale om nedsættelse af arbejdstid 
med mindst ¼  m.v. 
940601 L 414 .. Varsling ved 
omfattende afskedigelser. 
940601 L 416   Ligebehand-
ingslov:  midlertidig genoptagelse 
af arbejdet under barselsorlov. 
940601 L 417 .. ALL  feriedag-
penge  i  f.m.  uddannelse m. 
voksenuddannelsesstøtte.  
 
(941017 Lbk. 875  om ligebe-
handling af mænd og kvinder 
mht. beskæftigelse og barsels-
orlov m.v.) 
941221 L 1084 .. Orlov: sabbat-
orlov forsøg indtil marts 1999, 
ydelsen ned til 70%.  Ydelse ved 
børnepasningsorlov ned til 70% og 
1.4.1997 til 60% 
941221 L 1085 .. AAM, ALL: 
handlingsplaner, strammere pligt i 
delperiode 2, afslag på tilbud, DP-
godtgørelse. mv. 
Del af finanslovforlig. 
941221 L 1124 .. LKA Ændring af 
sats for oplæringsydelse.  Forsøgs-
bestemmelse.  
941221 L 1127 .. LKA m.fl. 
Udvidet aktiveringspligt, forenklet 
finansiering
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(940131 Lbkg. 77  om offentlig 
sygesikring) 
 
 
 
 
 
 
940316 L 178 .. tandpleje: pligt 
for kommuner til at tilbyde 
tandpleje til personer med alvorlige 
fysiske/psykiske handicap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
940601 L 446-447…. SDP Om 
midlertidig genoptagelse af arbejde 
sygdom/svangerskab, om betalt 
fravær pga. graviditetsunder-
søgelse 
(940630 Lbk. 549 om dagpen-ge 
ved sygdom eller fødsel)        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
941221 L 1126  SDPL  Forlænget 
DP-periode for arbejds-
skaderamte, til A-skadestyrelse har 
besluttet om erhvervsevnetab. 

940110  Socialministeriel kam-
pagne for 'virksomhedernes soci-
ale ansvar' over for handicappede 
ansatte: 'Det angår os alle' (med re-
klame for 50/50 ordning, reva-
lideringsydelse, tilskud til personlig 
assistance mm.) (vistnok inspireret 
af bl.a. Grundfoss) 
940316 L 177 .. BiL (ændring af 
regler for fradrag .. for vederlag 
som valg-tilforordnet) 
 
940427 L 280 .. boligbyggeri 
(forebyggende arbejde mv.)  
940427 L 281  om kommunal 
anvisningsret . De 2 love er ved-
taget efter forslag fra regeringens 
'byudvalg'. De tilsigter spredning af 
'socialt svage' grupper og udvidet 
rådgivning. 
 
940518 L 362 .. BiL  Repatrie-
ringshjælp til flygtninge. Ændrede 
klageregler vedr. DF afgørelser om 
kontanthjælp.    
940601 L 450 .. BiL  Adgang for 
kommuner til at differentiere 
supplerende tilskud til forældre på 
børnepasningsorlov 
 
 
 
 
 
 
 
(941213 Lbk. 1024  om social 
bistand)   
941221 L 1123 .. BiL  Privat hhv. 
off. Formidlet dagpleje, klubtilbud 
m.v. 
941221 L 1124 .. LKA  sats-
forhøjelse for ’oplæringsydelse’ 
aht. AmBi.  Forsøgsparagraf. 
941221L 1129/ .. BiL  beskæring 
af kontanthjælp: mindre ydelser 
efter §§ 37-37a, ungdommen 
forlænget fra 23 til 25 år, 
indskrænkning af ydelser efter § 46 
m.fl. 
941221 L 1130 .. BiL vedr. sup-
plerende tilskud til kontant hjælp 
modtagende forældre på børnepas-
ningsorlov: ydelsesniveau uændret.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
940601 L 413 .. ALL - delefter-
løn. Adgang til delefterløn ved fast 
aftale om nedsættelse af arbejdstid 
med mindst ¼  m.v. 
 
940601 L 448 .. SPL m.fl.  
Kompetence til at tilkende pension  
lægges ud til kommuner efter 
ansøgning. 
 
 
 
(9940616 Lbk. 521  Social pen-
sion) 
 
 
(941103 Lbk. 908  Om boliger 
for ældre og personer med 
handicap) 
 
 
 
 
941221 L 1128 .. SPL, BiL m.v. 
Tillæg som følge af høj kommu-
neskat, forh. fradragsbeløb for 
grundbeløb og pensionstillæg, 
ændret bet. for midlertidig hjem-
mehjælp m.v. 
 
941222 L 1131  SPL.   
(Arbejds-)indtægtsregulering af FP 
grundbeløb også for >70-årige
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950101  Sverige,  Østrig, Finland  
med i EU. 
950216  Overenskomst på stats-
området.  'lokalløn-pulje'  øges 
(men ophør om 2 år), udbygning af 
pensionsordning, 'social kapitel'. 
Del af barselsorlov konverteres til 
omsorgsdage. 
950219 Overenskomst på  kom-
muneområdet.  'Lokal-løn' erstattes 
af 'decentral løn', 10  omsorgsdage 
950220    Forlig  (3 årigt)  på  in-
dustriområdet:    
- øget  mindsteløn , genetillæg 
- mere fleksibel arbejdstid 
- opsigelsesvarsel ved >6 mdr. 
ansættelse 
- forlængelse af sygelønperiode 
- løn under barsel, max 95 kr/t i 
max 14 uger. 
950327   EU kommission  forbud 
mod eksport af britisk oksekød 
('kogalskab-krisen') 
 
950501   Sygeplejerskekonflikt.   
950524  Folketingsindgreb i syge-
plejerskekonflikt.  ABCMVZ  mod 
FØ 
   
950602 Kommunebudgetter: til-
bud om statsgaranti for kom-
munale skatteindkomster.  
950602 Kommunal udligning: 
'rige' kommuner skal betale mere til 
'fattige kommuner'. 
    
951129 ABM-C aftale om 
finanslov 1996. 
 
951215 Finanslovvedtagelse:  
forkortelse af dagpengeperiode fra 
7 til 5 år, ½ DP til < 25 årige, 18 år 
før optagelse i A-kasse (hidtil 16),  
indskrænkning af adgang til orlov 
for ledige, aktiveringspligt for DP-
modtagere >25 år efter 2 år.  
Formueskat sænkes og bortfalder 
fra 1997.  Energiafgifter.  ABCO 
VZ, imod FØ & Hardy Hansen & 
Risgaard Knudsen (A). 
Indt. 355,5 mia, udg. 384,3 mia 
heraf renter 60,6 mia. 

 
 
 
950216  Overenskomst på stats-
området: omsorgsdage. 
 
 
 
 
 
 
950219 Overenskomst på  kom-
muneområdet. .. 10  omsorgsdage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(950825 Lbk. 707 om børne-
tilskud og .. bidrag) 
(951001 Lbk 791 om en børne-
familieydelse) 
 
 
 
951220 L 1109 .. BiL Permanent 
adgang for Komm.best. til at yde 
tilskud til forældre på børne-
pasningsorlov. 

(950109 Lbk. 7  om Orlov) 
950201 L 73  .. ASL Regulering 
950308 L 142 . ALL  Nedsættelse 
af bidrag for OY-medlemmer, og 
trinvis nedsættelse for 
selvstændige. 
(950308 Lbk. 150 Om kom-
munal aktivering)  
950329 L 203  Personlig assi-
stance til handicappede i er-
hverv. Udvidet adgang i forsøgs-
periode til assistance også i be-
skyttet beskæftigelse 
950524 L 330  Indgreb i 
sygeplejerske- m.fl. konflikt. 
950531 L 337 .. ALL  Ferie-
dagpenge for dimittender. 
950614 L 359 .. ALL suppl. DP, 
optagelse: regelforenkling 
950614 L 422. Arbejdsmar-
kedsfonde.  Nedsættelse af  ar-
bejdsgiverbidrag fra 1997. 
ABDFØ, CVZ imod 
 
 
 
950614 L 434 .. LKA  (ændring af 
finansiering) 
951220 L 1057 .. ATP m.fl. for-
højelse af bidrag  m.v.  
951220 L 1058-1059 .. ALL, 
LAM Større bredde i afgrænsning 
af A-kassers ’faglige område’. 
Adgangsalder fra 16>18 år. 
Uddannelsespligt + ½ DP sats for 
ledige <25 år  efter ½ års ledighed. 
Dagpengedelperiode 1 ned fra 3 til 
2 år, derefter pligt til at ’arbejde’ 
for DP.  Indskrænket ret til valg af 
uddannelse i DP-periode. Stram-
ning af tilsyn med A-kasser. 
951220 L 1060 .. Orlov, AMU 
Lediges adgang til uddannelses-
orlov begrænset, orlov indeholdes i 
DP-periode.  Udvidelse af selv-
stændiges adgang til barnepas-
ningsorlov. Godtgørelse til <25 
årige nedsættes til ½DPmax 
951220 L 1112 .. LKA  Ændring 
af ydelser og tilbud. 
951220 L 1126-1128  om bl.a. 
EGU, voksenuddannelse m.v.
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951220 L 1110 ..  SDPL m.fl. 
Regres for SDP-ydelser ved trafik- 
eller andre skader med ansvarlig 
skadevolder: overvæltning af 
udgifter fra stat til forsikringer. 
 
951220 L 1116 SDPL  Forlæn-
gede dagpenge til personer, der har 
søgt pension 

950118 L 33-34 .. BiL m.fl. (om 
flygtninge)  stramning af  'åbenbart 
grundløs'-procedure, midlertidig 
opholdstilladelse for flygtninge fra 
X-Jugoslavien. 
950208 L 86  BiL  Styrket ind-sats 
i f.t. socialt udstødte.  Kommunal 
pligt til at anvise husly også til 
enlige.  Udvidede kommu-nale 
handlemuligheder og adgang til 
samarbejde med §105-insti-
tutioner. 
950329 L 203 Personlig assis-
tance til handicappede i erhverv 
950329 L 214  (skattelove) 
950614 L 432 .. BiL  Amtskom-
munalt ansvar for stofmisbruger-
behandling. Friere valg for amt  
mht. brug af private inst. i 
behandling. 
950614 L 433 .. BiL  Forældre-
bestyrelser i daginstitutioner og 
dagpleje 
950614 L 434 .. LKA Finansie-
ring. 
950614 L 445 .. Folkeoplys-
ningslov  bl.a. om tilskud til 
undervisning af handicappede. 
 
 
 
 
951220 L 1109 .. BiL Permanent 
adgang for Komm.bestyrelser. til at 
yde tilskud til forældre på 
børnepasningsorlov. 
951220 L 1111 .. BiL Også 24- og 
25-årige revalidenter skal herefter 
klare sig med ½ BRY. 
”Bagatelgrænse” på 200 kr /md. 
for transportudgifter, der refunde-
res ved revalidering (spare-
forslag). Forsøgsbest. vedr. 
revalideringsinstitutioner. 
951220 L 1112-1113 .. BiL 
Stramning af aktiveringspligt, 
styrket rådgivningsindsats mhp at 
få unge til at søge uddannelse i 
stedet for aktivering, skønsmæssig-
gørelse af tildeling af igang-
sætningsydelse. Stramning af 
beskæftigelseskrav for unge u. 25, 
der ønsker bistands-jælp efter >25 
årige reglen. 

 
 
 
 
 
950208 L 87 Boligbyggeri mv.  
(Ældre, handicappede) Præcisering 
af lovens formål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
951220 L 1065  Ældre- og 
handicapboliger mv.  Finan-
sieringsbestemmelser. 
 
951220 L 1108  SPL  Pension 
udbetales herefter fra 1. i måneden 
efter pensionssagsafgørelse (ikke 
fra ansøgningstidspunkt) Sparefor-
slag. 
 
951220 L 1114   BiL, SPL  
Etablering af kommunale Ældreråd 
og Klageråd (vedr. hjemmehjælp) 
951220 L 1117 Forebyggende 
hjemmebesøg - BiL Pligt for 
kommunerne til at tilbyde 2 årlige 
hjemmebesøg af sundhedsperso-
nale til >75 årige  (efter model 
’Rødovre-forsøg’) 
951220 L 1118  BiL om dæk-ning 
af udgifter til medicin for døende, 
der plejes i eget hjem eller i 
hospice.
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960327  Kogalskabskrise: EU 
exportforbud vedr. britisk oksekød. 
 
960423  Ændringer på det private 
pensionsområde. 
 
 
960507   Lempelse af regler mhp. 
at muliggøre ophold i landet af 
voldsramte indvandrerkvinder. 
Samt  lettere adgang til udvisning 
af udlændinge, hvis opholds-
tilladelse udløber. 
960524   Anti-diskriminations-
lovgivning: hjemmel til bødestraf 
til arbejdsgivere, der diskriminerer 
pga. religion. ABDFØ mod COVZ 
960531  Aftale om permanent- 
gørelse af hjemmeserviceordning. 
 
 
 
 
 
961014  Finland i EMS. 
 
961024  DSB-forlig  ABCV om 
opsplitning i bane- og operatør-del 
 
 
961128  Finanslovforlig: rege-ring 
+ SF. Om bl.a. flere uddan-
nelsespladser m.v., puljejob, 
arbejdsmiljøforbedring. Energi-
afgifter. Feriefondens renteindtæg-
ter og ikke hævede feriepenge ind-
drages til statskassen. Ophør af 
arbejdsgiverbidrag til arbejdsløs-
hedsforsikring. 
961219  Finanslov 1997 vedtages 
 
 
9612.13-14  EU Dublin-topmøde:  
ØMU’s 3 fase  starter  1/1 1999.  
'Konvergenskriterier' 
 
 
961230 CD udtræder af regering.  
Nyrup Rasmussen III regering: 
AB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
961227 L.1219 .. BTL æn-dringer 
som følge af afskaffelse af 
formueskat.  

(960108 Lbk. 5  om Orlov) 
(960226 Lbk. 36  Kommunal 
aktivering) 
(960223 Lbk. 97   AMU) 
(960227 Lbk. 112  LAA) 
 
960424 L 286 brug af helbreds-
oplysninger på arbejdsmarkedet 
960424 L 287  fratrædelses- 
godtgørelse (funktionærlov) 
 
960506 L 343  ASL  Anerken-
delse af pludselige løfteskader som 
arbejdsskader. 
960522 L 371  Europæiske 
samarbejdsudvalg 
960522 L 373 ALL Friere valg af 
A-kasse, nedsat medlemsbidrag for 
unge på ½ DP under uddannelse, 
højere efterløn til visse grupper,  
forlænget DP-ret til førtids-
pensionsansøgere 
960522 L 412  AER  ændr. Fi-
nansiering af lønrefusion og 
skolepraktik mv. 
960612 L 463  Hjemme-service-
ordning permanent: forbruger skal 
betale ½del af udgift (via postgiro), 
tilskud udbetales fra Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen 
960612 L 493 ASL  alm. revision. 
Bl.a. bedre adgang til erstatning til 
samboende. 
(960628 Lbk. 642 funktio-
nærlov) 
 
961126 L 989 .. Satsregulerings-
procent 
(961212 Lbk. 1114 LG) 
961227 L 1194 .. Forligsmands-
lov   Afstemnings- og sammen-
kædningsregler  
961227 L 1198 .. AAM  Præmi-
ering, puljejob, oml. af kommunal 
jobtræning 
961227 L 1199 .. Ferielov Rente-
afkast, uhævede feriepenge til 
statskassen. 
961227 L 1205 .. Kommunal 
udligning m.v.  Jobtræning ud af 
kommunal udgiftsgaranti.  
961227 L 1225 .. LKA  Præmie-
ringsordning for offentlige 
arbejdsgivere
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960612 L 495-496  SDPL  
ændrede beregningsregler for 
dagpenge for modtagere af div. 
godtgørelser (uddannelse e.a.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
961211 L 1055   SDPL  oph. af 
revisionsbestemmelse 
 
961227 L 1226  SDPL  styrkelse 
af opfølgningsbestemmelser (hver 
8. uge), ændret beregning.  Kom-
munal medfinansiering på 50% 
efter 8 uger (hidtil 25%). 

 
 
(960222 Lbk. 96  individuel 
bolig-støtte) 
(960226 Lbk. 110 BiL) 
 
 
 
960424 L 290  BiL, Udl.lov m. fl.  
Midlertidig opholdstilladelse til 
flygtninge fra ex-Jugoslavien 
960591 L 335  adm. af tilskud fra 
Den europæiske Socialfond 
960596 L 344  BiL m.fl. Brut-
toficering m.v. af dækning af tabt 
arbejdsfortjeneste, BiL § 48 
960522 L 386 umyndighed m.v. 
(følge af ændret værgemåls-lov) 
 
960522 L 405  BiL Støtte- og 
kontaktpersoner for sindslidende. 
 
960612 L 497  BiL § 58 Klienter 
kan selv vælge hjælpemiddel-
leverandør 
960612 L 501  Pædagogisk 
grunduddannelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
961211 L 1047-1048  Bolig-
støttelov mv. Andelsboligkvote  
 
 
 

(960108 Lbk.. 4  om ATP) 
 
 
 
 
 
 
 
960424 L 310  Pensionsbereg-
ning vedr. undervisere på div. 
skoler. 
 
(960424 Lbk. 316   Ældre- og 
handicapboliger) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
960612L 494 SPL  Ændret re-
gulering af beregningsgrundlag 
 
(960624 Lbk. 612  SPL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
961203 L 1015  Befordrings-
rabat til efterlønsmodtagere. 
 
961211 L 1056 SPL Tillæg som 
følge af højere kommuneskat 
 
 
 961218 L 1188  BiL ændr. regler 

om oprettelse af indiv. beskyttede 
enkeltmandspladser BiL §§ 91-95 

961227 L 1197  ATP kompen-
sation til udenlandske arbejds-
givere   
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970221 Statsligt overenskomst-
forlig 
970227  Kommunalt overens-
komstforlig. 
970430   SR-regerings plan: 
’Danmark 2005’ om bl.a. 240.00 
flere arbejdspladser, lavere ledig-
hed og udenlandsk statsgæld. 
970505 Forlig om afgiftspakke 
på transport og tilskud til kollektiv 
trafik (ABFØ)    
970515   Bred aftale om bistands-
lovrevision, til ikrafttræden 1/7. 98 
970530  Folketing tiltræder 
Schengen-konvention. 
970530 Ændrede benzin- og olie-
afgifter. 
 
9706.16-18   EU  Amsterdamtop-
møde: vedtager traktat til afløsning 
af  Maastricht-aftale fra 1991 (incl. 
Fælles forsvar m.v. samt hensigts-
erklæring om beskæftigelse m.v.) 
971007   Folketingsåbning  Øk. 
indgreb mhp. begrænsning af 
vækst i privatforbrug (som anses 
begrundet i stigende huspriser).  
Indhold:  
tvangsopsparing (1% xtra pen-
sionsbidrag til ATP, "MP"), statslig 
'besparelse',  forhøjelse af stempel-
afgift, 'styrkelse af aktiv arbejds-
markedspolitik'  
971010  Økonomi-forlig ml. 
regering og  CV om oplægget af 
07.10 
971020 Indenrigsminister: Thor-
kild Simonsen afløser Birthe Weiss 
971027   TeleDanmark sælges til 
amerikansk koncern.  
971027  Børs-uro i Asien, siden i 
Europa og USA 
971121 EU-topmøde om beskæf-
tigelse: EU-job-handlingsplan: 
ungeaktivering eller uddannelse 
senest 6 mdr. efter ansøgning om 
kt.hj., langtidsledige inden for 12 
mdr. Mere jobtræning. 
971201  Finanslovforlig. ABCD 
FV + Haugaard. bl.a. 
- stramning af rådighedsregler 
- AMU-brugerbetaling fjernes 
- barselsorlov for mænd øges til 4u 
- forbedring af hjemmehjælp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
971229 L 1109 .. BTL børne-
tilskud og forskudsvis udbetaling 
af børnebidrag:  enlige forsørgere 
skal årligt bekræfte, at de .. er 
enlige 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
970610 L 377  ALL  om beskæf-
tigelseskravet efter sygdom, bar-
sel, børnepasningsorlov m.v. 
970610 L 379  AML  Om kam-
pagne 'Rent arbejdsmiljø år 2005' 
 
(970618 Lbk 508 LAA) 
 
 
 
 
 
 
971024 L 803 .. ATP, LAA m.fl. 
Midlertidig pensionsopsparing 
(forlig 10.10) ABCQV for, FOZØ 
imod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
971217 L 980 .. ATP, LO, AMU 
m.fl.  (kons. af  LSS, LAS mv.) 
 
971229 L 1077 ALL, LAA m.v. 
Orlov, LKA, LAS. Etablerings-
ydelse og igangsætningsydelse 
afskaffes. Stramning af rådighed. 
U- orlov til ledige højst 4 uger. 
ABCDOVZ for, FØ imod. 
971229 L 1078  AMU afskaf-felse 
af deltagerbetaling. ABDFØ for, 
CVOZ imod 
971229 L 1081 ALL m.fl. i 
forbindelse med  midlertidig pen-
sionsopsparing.    enst.
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(970722 Lbk. 632  SDPL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
971203 L 892-893 .. SDPL, 
AMF. DP til forældre med 
alvorligt syge børn, arbejdsgive-
res medfinansiering. 
 
971229 L 1111 .. SDPL m.v. 
Udvidelse af fædreorlov. 

 
 
 
970312 L 191 Tilbageholdelse af 
stofmisbrugere i behandling – 
forlængelse. 
970402 L 229  boliglov. Forsøg 
med udlejning og anvisning af 
boliger m.v. 
970415 L 274   Særforsorg  
Samfundstjeneste, forstærket ind-
sats mod seksualforbrydelser m.v 
9970514 L 327 BiL Fast 
kontaktperson, børn og unge. 
970610 L 453-455 erstatter 
Lov om social bistand. 
970610 L 453 om retssikkerhed 
og administration på det sociale 
område: LRA. Samler ad-
ministrative bestemmelser, fore-
skriver tidsfrist for kommuners 
svar på ansøgninger 
970610 L 454 Lov om social 
service:  LSS. Indeholder dele af 
BiL, som ikke er indeholdt i 
LAS.: ophævelse af ’institu-
tionsbegrebet’, som afløses af 
’bo-former’ (hvorved realitets-
ændring vistnok ikke er tilsigtet), 
anciennitetsprincip ved kommu-
nal anvisning af dagtilbud til 
børn. Høring af børn. 
970610 L 455 Lov om Aktiv 
Socialpolitik: LAS. Afløser 
LKA og BiL’s kontanthjælps- og 
revalideringsbestemmelser 
Intensiverer tilbud om og pligt til 
aktivering. 
Nyt: Fleksjobordning - tildelings-
kriterier svarer til førtidspensions 
tildeling.  
970610 L 457 .. BiL kontant-
hjælp til ofre for forbrydelser, u. 
tilbagebetalingspligt. 
970610 L 458 .. BiL.  Støtte til 
høreapparater overført til 
amtskommunerne. 
970610 L 459 .. BiL, SDPL 
Fleksjob. '..regeringens initiativ 
mhp. at udvikle et arbejds-
marked, (med) plads til personer, 
der ikke har den fulde arbejds-
evne i behold’ 
(forts. sp. 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
970610 L 376  senior-ydelse 
(’efterløn’ for ansatte i beskyttet 
job) 
 
970610 L 453-455. LRA, LAS, 
LSS Programerklæring om vig-
tigheden af aktivering og revali-
dering snarere end pensionering. 
970610 L 456  SPL, delpen-sion. 
Tilkendelseskompetence, admini-
stration m.v. Konsekvens-
ændringer af ophævelse af BiL 
 
971024 L 803 .. ATP. Mid-
lertidig pensionsopsparing for 
1998 ("MP"): 1% proportionalt 
bidrag. 
 
 
 
 
 
 
(forts. fra sp. 5) 
 
971217 L 980       følgelov til 
LSS, LAS, LRA. 
971229 L 1077 LAA, ALL, Or-
lov, LKA, LAS. Etablerings-
ydelse og igangsætningsydelse 
afskaffes. Stramning af rådighed. 
U- orlov til ledige højst 4 uger. 
ABCDOVZ for, FØ imod. 
971229 L 1108 .. BiL, LAS. Reg-
ler om hjælp til særl.grp. 
971229 L 1110 .. LSS om kom-
munal fastsættelse af kvalitets-
standarder. 
971229 L 1112 .. BiL, LAS. Rå-
dighedsvurdering.
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980216 Vandmiljøplan-forlig 
mellem ABCFV 
 
 
 
980311  Folketingsvalg.  A63, 
B7, C16, D8, F13, O13, Q4, V42, 
Z4, Ø5.  Et vist drama pga. Fæ-
røsk socialdemokrat, som ikke 
uden videre ville støtte Nyrup-
Rasmussen som statsminister. 
Senere beslutning sikrer fortsat 
Nyrup-Rasmussen regering AB. 
Arbejdsminister:  Ove Hygum 
Socialminister: Karen Jespersen 
Indenrigsminister: Th. Simonsen 
Et vigtigt valgkamptema var S 
kritik mod Venstre for at ville 
afskaffe efterlønsordning 
 
980323   Industrioverenskomst. 
980424  Nej til overenskomst-
aftale mellem DI og CO-Industri. 
Ja 45%, Nej 55% 
980427-980508 Arbejdsmar-
kedskonflikt. 
980507 Folketingsindgreb: over-
enskomstforslag gjort til lov med 
tilføjelser: 2 ekstra fridage til 
personer med mere end 9 mdr. 
ansættelse, 3 omsorgsdage til 
forældre med børn u. 14 år, ned-
sat arbejdsgiverpensionsbidrag. 
F+Ø imod, O undlod. 
 
980528  Folkeafstemning om 
Amsterdam-traktaten: 55.1% ja, 
44.9% nej. 
 
 
980617  'Pinsepakke-aftale' om 
div. økonomiske indgreb mellem 
regeringen + F+Ø 
(bl.a. DSP, 'Den særlige pensi-
onsopsparing' (ATP), etablering 
af Arbejdsmarkedsfond til afløser 
af de 3 fonds: Dagpenge-, Akti-
verings- og Sygedagpengefond) 
 
980626  'Udlændingepakke' 
eller 'Integrationspakke' vedt. 
4 love (se sp. 5). 

 
 
 
 
 
 
 

 
(980130 LBK 66 ATP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
980507  L 264  Arbejdskon-
fliktindgreb: 'fornyelse af visse 
kollektive overenskomster' - samt 
1 feriefridag i 1998 og 3 børne-
familiefridage .. Finansiering ved 
nedsættelse af pensionsbidrag fra 
0.9 til 0,5 % og ved afskaffelse af 
sygedagpengebidrag. ABCDQVZ 
for, FØ imod, O undl. 
 
980513 L 278  Arbejdsskade-
forsikringslov m.v.  Ny struktur: 
oprettelse af Arbejdsmarkedets 
Erhvervssygdomssikring, mv. 
Enst. 
980514 L 293  Kompensation til 
visse handicappede i erhverv. 
Enst. 
 
(980623 Lbk 450 LAA) 
 
980626 L 394  LAA højere præ-
mie i præmiering af offentlige 
arbejdsgivere.  
ABFØ for, CDOQVZ  imod. 
980626 L 395 ..  AML. kons. af 
L 278.  Enst. 
980626 L 424 Arbejdsmarkeds-
fonde AMF Sammenlægning af 
flere fonde til én samt udvidelse 
af fondens dækningsområde: nu 
også førtidspension, revalidering, 
fleks-job m.v. (pinsepakke/ skat-
temin.). ABFØ, CDOQVZ imod. 
980701 L 467 .. ALL Timeover-
førsel, overgangsydelse.  Enst. 
980701 L  468   SPO Særlig pen-
sionsopsparing (ATP m.fl.) 
(pinsepakke) ABFØ for, øvr.imod 
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980507 L 264 .. SDPL  § 25 stk. 
5-7 ophæves (afskaffelse af syge-
dagpengebidraget) 
 
980511  L 267 .. SySi  Tilskud til 
ernæringspræparater. Forsøg. 
Enst. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(980623 Lbk 442 om SDPL) 
 

980506 L 262  ..  BiL, LAS   
visse modtagere af erstatning for 
tab af erhvervsevne: erstatningen 
skal ikke længere påvirke mulig-
hed for kontanthjælp.    Enst. 
980513 L 279 ..  BiL, LSS kom-
petence til godkendelse af pleje-
familier og opholdssteder.  
Q,Z imod 
980615 L 345 .. LKA, LAS. Hø-
jere præmie  f. off. arbejdsgivere. 
ABFØ for, CDOQZ imod. 
980626 L 403 .. psykiatrilov 
(m.fl.) om frihedsberøvelse og 
anden tvang.  D,O imod. 
980626 L 410 .. LSS, LRA. om 
klage over afg. om personlig og 
praktisk hjælp mv.    Enst. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

980701  Bistandslov erstattes af  
L. retssikkerhed og administrati-
on på det sociale område (LRA), 
L.. social service (LSS), L. aktiv 
socialpolitik (LAS) 
(få) realitetsændringer: se p.345  
’Integrationspakke’ - 4 love: 
980701 L 473  Udlændingelov, 
straffelov, ægteskabslov Midl. 
ophold, udvisning m.v. ABCDV 
for, FOZØ imod 
980701 L 474  L om Integration 
af udlændinge INT. Introdukti-
onsydelse < kontanthjælp. Ansvar 
fra Dansk Flygtningehjælp over 
til kommunerne. ABD for, 
FOQZØ imod. CV undlod. 
980701 L 486 Folkeskolelov 
ABCDFQV for, OZØ imod. 
980701 L 487  Danskunder-
visning m.v. 
Opgaven med integrationsindsats 
i forhold til flygtninge overføres 
til kommunerne, hvorfor Dansk 
Flygtningehjælp nedskærer per-
sonale. Til flygtninges ydes ikke 
kontanthjælp men ”integrations-
ydelse” på  lavere niveau end 
kontanthjælp, i strid med FN’s 
flygtningekonvention. Særlig fol-
keskoleindsats for fremmedspro-
gede børn. Danskundervisning 
for voksne  leveres af kommu-
nerne. Virkning: opsigelse af de 
fleste sproglærere. 

(980114 LBK 22 SPL) 
 

ABCDFQV for, OZØ imod. 

980127 L 50  Befordringsrabat til 
modtagere af efterløn, overgangs-
ydelse og seniorydelse.  Enst. 
(satspuljeaftale ´98) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(980502 LBK 258  seniorydelse) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
980701 L  468

 
 

 
 
 
 
 

  .. ATP m.fl. Sær-
lig Pensionsopsparing: "MP" 
1% pensionsbidrag, indb. til ATP, 
gøres permanent, men med udbe-
taling, med lige store beløb uan-
set indbetaling, over 10 år (pinse-
pakke) ABFØ for, øvr. imod. 
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juni-sept. 1998 valutauro, op-
bremsning af øk. vækst. 
 
980918  Nationalbanken hæver 
udlånsrenten. Aviskommentarer 
om mulig næste verdenskrise 
980925  LO/DA foreslår dagpen-
geforkortelse og –stramning  
FORM? 
 
9811 .. forlig om Arbejdsmar-
kedsreform fase III (AMR III) 
(ABCD QV) 
9811 ..  Forlig ml. A og V (Lyk-
ketoft & Fogh-Rasmussen) om 
efterløn-beskæring 
981125 Forlig om finanslov 1999 
(A,B,C, D,Q, V): 
-  nedsættelse af skat på aktie-
handler, selskaber, produktions-
jord. Arbejdsgiveres bruttoskat 
ophæves fra 2000.  
-  pensionsalder 65 år (sparer før-
tidspension og efterløn til 65- og 
66 årige). 
-  Efterlønforringelser (aft. ml. S 
& V): for 60-61 årige bliver efter-
lønsats 91% af DP-max og ar-
bejdsmarkeds- og kapitalpension 
modregnes, uanset om de udbeta-
les; for folk der vælger efterløn 
efter fyldt 62 år: 100% DP-max 
og intet nedslag for kassepensio-
ner. Efterlønsret til 65år. Særligt 
efterlønskontingent, forøgelse af 
medlemstidskrav (og betalings-
kravet) til 25 år inden for 30 år.  

-  førtidspensionsreform.  

 
981223 L 1002

- A-dagpengeret ned fra 5 t. 4 år.  

- Medicintilskud: 100% egenbeta-
ling ved forbrug <500. Kraftige 
reaktioner fra bl.a. fagbevægel-
sen. 

 .. BoSL ny be-
regningsmodel giver lavere støtte.  
ABCDQV for, FOZØ imod  
981223 L 1004 .. almene boliger 
Lavere statsudgifter til støttet 
byggeri. 3 årig forsøgsordning 
med udv. af boligtyper til udsatte 
grupper. FØ imod, øvr. for. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
981216 L 895

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

981216  L 914  .. BT m.v. § 2.2 
Personer, der lever i et samlivs-
forhold, betragtes ikke som enlige 
ved ydelse af ordinært børnetil-
skud.  § 22.a.1 Svarfrist vedr. 
bekræftelse af enlig-status 2 mdr. 
ændres til 1 mdr.  

 
 
 
 

 
 

 .. Orlov, AMU. 
Begrænsning af lediges adgang til 
selv at vælge uddannelsesorlov 
og til selv at vælge arbejds mar-
kedsuddannelse.  (AMR III) 

 

ABCDOQV for, FZØ imod 
 

981216 L 896  .. LAAM tidlig 
aktivering, dimittender akt. til 
dimittendsats, m.fl. stramninger. 
(AMR III) 
ABCDOQV for, FZØ imod. 
981216 L 897  .. ALL  (AMR III) 

 
(981217 LBK 1058 ASFL) 

Samlet dagpengevarighed ned til 
4 år, Aktivperiode efter 12 mdr., 
unge ledige <25 år aktivperiode 
efter 6 mdr. 
ABCDOQVZ for, FØ + Graver-
sen (A) imod. 

981223  L 1000 ..  ALL, SYd 
Efterlønsbevis, efterlønsbidrag  
(FL ´99 forlig) ABCDFQV for, 
OZØ imod 
981223 L 1033 . AMF m.fl. Op-
hævelse af arbejdsgivers eget 
arbejdsmarkedsbidrag. ABC-
DOV, FØ imod 
981223 L 1049 .. Daghøjskoler 
og produktionsskoler m.v.  
Budgetrammestyring - sparelov. 

 
FØ imod, øvr. for. 

981223 L 1055 ATP, LD, ASL 
m.v. 
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981223  L 1036

 
 

 
 

 .. SDPL § 1.4 
om forældre, som vælger tilskud 
til privat pasning 
 
 
 
 
981223  L 1038 .. SDPL §§ 8.1, 
39.2 om regres mod evt. ansvarlig 
skadevolder. 
981223   L 1039  .. SDPL, SPL § 
10 og § 20. Selvstændige og 
medhjælpende hustruer får ret til 
sygedagpenge efter 2 uger, mod 
hidtil 3 uger. Statslig finansiering 
35%, kommunal 65% (Finanslov-
forlig - + 28 mio)  F,Ø imod. Øvr. 
for. 
981223 L 1045  .. SDP, LSS 
Omlægning af regler for tilskud - 
højere egenbetaling for folk med 
lille medicinforbrug (sparelov) 
ABCDQV for, FOZØ imod. 

 
 
(980721 LBK 540 LRA) 

 
(980929 LBK 707 LAS) 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
981223  L 1036

 
(980806 LBK 581 LSS) 

 

 

 
 

 
 

 om .. LSS § 26.5 
om forældre, som vælger tilskud 
til privat pasning.   Enst. 
981223  L 1037 om .. LAS § 28 
og § 29: stramning af udvisnings-
regler for straffede indvandrere, 
bemyndigelse til ministeren vedr. 
fastsættelse af regler om hjem-
sendelse ved behov for varig kt. 
hjælp, m.v.  ABCDOVZ for, 
FQØ imod 
981223  L 1038  .  LAS §§ 46.1, 
47, 47.a, 50, 51, 60, 62, 68, 71, 
104  især om virksomhedsrevali-
dering, DPL, SPL  Ø imod, øvr. 
for. 
981223  L 1040 .. LAS § 3.2.2 
udgår - herefter lav takst til alle 
personer < 25.  (finanslov ´99 
forlig).  F,Ø imod. Øvr. for 
981223 L 1045  .. SDP, LSS 
Omlægning af regler for tilskud - 
højere egenbetaling for folk med 
lille medicinforbrug (sparelov) 
ABCDQV for, FOZØ imod. 

 
 
980701 .. SPL konsekvensæn-
dringer som følge af ophør af 
BiL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
981208 L 859 .. SPL § 49.5. Pen-
sionstillæg forhøjes 360 kr. 
1.1.99 og 1.1.2000 (pinsepakke) 
Enst. - C, V undlod. 
 
 
981216  L 914 .. SPL, BTL.   
- Samlevende pensionister betrag-
tes som gifte - dog ikke hidtil 
samlevende (!).  
- Pension udbetales bagud, mod 
hidtil forud.   
-  SDP, ALDP, kt.hj. modregnes i 
førtidspension 
- skattekompenserende tillæg væk 
-  Overgangsordninger.  
(finanslov ´99 forlig) ABCDQV 
for, FOZØ imod. 
981223  L 1000 ..  ALL, SYd 
Efterlønsbevis, efterlønsbidrag  
(FL ´99 forlig) ABCDFQV for, 
OZØ imod 
981223  L 1038  SPL § 59.3 om 
hvilende førtidspension. 
981223  L 1039  SPL  § 52.1. 
Statsrefusion nedsættes til 35% - 
kommunal udgiftsandel op til 
65%   
981223  L 1041 .. social pensi-
onsfond: mulighed for at bruge 
fondens grundkapital (mod hidtil 
kun renterne) 
981223 L 1055 .. ATP, LD, ASL 
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990101   EU indfører Euro’en (3. 
fase af den økonomisk-monetære 
union). DKr med i samarbejdet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
990602 L 394 .. LRA, BTL, 
BSL, INT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
990205  Fremsættelse af lovfors-
lag om "ny efterløn" 
 
990225-26 Kommunalt og stats-
ligt overenskomstforlig: bl.a. 3 
feriefridage,  
 
 
 
990324  Krig i Europa: NATO 
angriber Serbien og Kosova med 
fly-bomber. 
 
990521 L 317  Folketingsindgreb 
i sygeplejerskekonflikt. 
F,Ø imod - øvr. for 
 
990610   Europa-parlamentsvalg: 
A3, B1, C1, F1, J3, N1, O1, V5 
 
990610  FN fredsplan for Kosovo 
 

 

 

 
 

 
 

991130  Finanslovforlig (”klude-
tæppe”: mange del-aftaler): 
- trafikforlig (ABFØ) 
- politiforlig (ABCDFV) 
- servicejobforlig (ABDFØ) 
- voksen- og efteruddannelsesfor-
lig  (ABDF) 
- førtidspension og det rummelige 
arbejdsmarked (ABCDFQV) 
- arbejdsmarkedsreform  (ABCD 
QV) 
- sundhedsområdet (ABCDFV) 
- hjemmeservice (ABDF) 
- ”dødepakke” (ABDF) 
- pas- og retsafgifter (ABDF) 
 
 
991204  WTO forhandlingssam-
menbrud pga. modsætninger ml. 
USA+EU pdes. og udviklings-
landene pdas. 

991220 L 996 .. BTL, BFY, skat 
- normalbidrag forhøjes 
- ordinært BT nedsættes, tillæg 
oprettes 
- særligt BT indtægtsreguleres 
- grænse for modregning i fami-
lieydelser forhøjes. 
Spareforslag. ABD+ for, FOØ 
imod, CVQ undlod 

 
990512 L 276 .. ALL, SYD, 
LAM  Efterløn: 
- anciennitet op fra 20 til 25 år 
- frihed til at arbejde mod fradrag 
- efterløn 91% af DP-max til de 
60-61 årige, der går på efterløn 

(opfølgning af FL ’99 forlig) 
ABCDQV for, FOZØ imod. 

- efterløn 100% DP max for dem, 
de venter til 62 år ... 
- ret til overførsel af efterløns-
bidrag til anden privat ordning 

990512 L 278 .. ATP, ALL mv. 
Frivillig indbetaling  af ATP- bi-
drag for selvstændige på efterløn.      
Enst. 
990512 L 284 ..  AMF m.fl. 
konsekvens af L 276 
990512 L 288 ..  ATP, LD m.fl. 
konsekvens af L 287 SPL 
991229 L 1075 .. Orlov  
Minimum for børnepasningsorlov 
fra 13 ned til 8 uger, mv. Ophæ-
velse af udløbne regler om sab-
batorlov. ABDFØ for, OQ undlod 
øvr. imod 
991229 L 1079  .. AMU ændret 
organisering og finansiering 
ABDFØ+ for, øvr. imod. 
991229 L 1081  Servicejob stats-
tilskud på 100.000 pr. helårssti-
ling ved ansættelse af ældre lang-
tidsledig. (F 2000) ABDFØ for, 
øvr. imod. 
991229 L 1083 .. AMU Be-
grænsning af driftstilskud - ej 
længere til bistandsklienter. 
FØ imod, øvr. for 
991229 L 1084 .. ALL m.v. 
Øget ventetid før DP ved ophør 
af selvstændig virksomhed m.v. 
Spareforslag.  
ABDFØ for, COQVZ .. imod  
991229 L 1085 .. ATP 

ABFQØ for, CDOV ++ imod 
991229 L 1089

Nedsættelse af beløb, der udbeta-
les til arbejdsgiverne for deres 
andel af ATP bidraget. 

 .. LG 
Fra og med 2000 finansierer ar-
bejdsgiverne LG. Spareforslag. 
ABFØ for, øvr. imod 
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990302 L 117 .. LRA,LSS,LAS 
o.a. - mellemkommunal refusion 
mv. (”reparation” vedr. institu-
tionsbeboere i anden kommune), 

- forlængelse af Dagpengeudvalg 
til 31. maj 1999.    Enst. 
990317 L 140

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
990602 L 340

 
 
 
 
 

 .. Funkt. Fuld løn 
til gravide funktionærer under 
sygdom, m.v.  ABFQØ for, CDO 
VZ imod. 
990602 L 391 .. SDP Fuld kom-
munal finansiering af dagpenge 
efter 52 uger.  
(FL ’99)  F,Ø imod, øvr. for 
990602 L 393 .. SDP  Ophæver 
forskel ml. offentlige og private 
arbejdsgivere: alle betaler SDP de 
første 2 uger og modtager deref-
ter DP-refusion.  Enst. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

991229 L 1082 .. LAS, ATP 
Større fleksibilitet i aktiverings-
pligt.  Enst. 
991229 L 1112  .. SDP  Højere 
dækningsprocent for mindre næ-
ringsdrivende, lettere adgang til 
DP. 
ABFØ for, øvr. imod 
991229 L 1113 .. SDP Udvidelse 
af fleksibel barselsorlov.  
QØ imod, øvr. for. 
991229 L 1118 .. SySi 
Mindre begravelseshjælp. 
ABCDFV for, øvr. imod. 

- suppl. tilskud til orlovsydelse til 
enlige forældre,  

 .. ”Bosnierlov” 
(1995) ophævelse af revisionsbe-
stemmelse m.v. 
F,Ø imod Q undlod. 
990428 L 251  Kosovo-nødlov. 

ABCDQV for, FOZØ imod. 
990512 L 277

Om midlertidig opholdstilladelse 
til nødstedte fra Kosovo. 

 .. komp. til handi-
cappede i erhverv  Ret til at re-
kvirere den personlige støtte fra 
vikarbureau (særligt for handi-
cappede landmænd)   Enst. 
990602 L 353  .. repatriering 
Best. fra bl.a. LAS. Støtte til re-
patriering, fortrydelsesret m.v. 
OZ imod, øvr. for. 
990602 L 392  .. LSS, LRA 
Magtanvendelse, koordinations-
udvalg m.v.    Enst. 
990602 L 394 .. LRA, BTL, 
BSL, INT.  Udvidet adgang for 
kommuner til at indhente oplys-
ninger om borgere mhp. kontrol 
mod socialt snyderi.   Ø imod, 
øvr. for. 
 
991220 L 965 .. LAS Ledigheds-
ydelse ved visitation til fleksjob 
og ved ferie inden for første år: 
82% DP-max. 50%stat 50% kom 
991229 L 1111  .. LSS  Hjemmel 
til, at kommuner, der har pas-
ningsgaranti, kan opkræve større 
forældrebetaling. ABCDQ+ for, 
FOØ imod, V+ undlod 
991229 L 1114  .. LAS Virksom-
hedsservice: kommunal støtte til 
socialt ansvarlige private. Ø imod 
991229 L 1115  .. LAS, SPL 
Ophævelse af efterlevende-
pension, efterlevelsehjælp (døde-
pakke, FL 2000)  
991229 L 1125 .. LAS (ref. af 
udg. ved uddannelse i f.m. aktive-
ring)  F,Ø imod - øvr. for. 

990317  L 145 .. SPL   Ændring i 
opg. af indtægtsgrundlag - mindre 
nedslag for aktieindkomst.  
(Pinsepakke 1998)  
ABFØ for, øvr. imod 
 
990512 L 276 .. ALL, SYd, 
LAAM  Efterløn: 
- anciennitet op fra 20 til 25 år 
- frihed til at arbejde mod fradrag 
- efterløn 91% af DP-max til de 
60-61 årige, der går på efterløn 
- efterløn 100% DP max for dem, 
der venter til 62 år ... 
- ret til overførsel af efterløns-
bidrag til anden privat ordning 
(opfølgning af FL ’99 forlig) 
ABCDQV for, FOZØ imod. 
990512 L 287 ..  SPL Folkepen-
sionsalder 65 år for personer, der 
fylder 60 i 1999 eller senere. 
Loven tilsigter lavere pensions-
udgifter, idet førtidspensionister 
og efterlønnere går tidligere over 
til det lavere FP niveau.  
(FL ’99 forlig) ABCDQV for, 
FOZØ imod. 
990512 L 288 ..  ATP, LD m.fl. 
990512 L 289 ..  Delpension 
Konsekvenser af L 287 
 
990602 L 346 .. Tjenestemænd 
Pensionsalder ned til 65, m.v. 
OZ imod, øvr. for. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
991229 L 1115  .. LAS, SPL 
Ophævelse af efterlevende pensi-
on, efterlevelsehjælp (døde-pak-
ke, FL 2000)  ABCDFVØ for, 
OQ++ imod. 
991229 L 1116  ..  SPL (og skifte 
af dødsboer). Ophør af pensions-
udbetaling på dødsfaldstidspunkt.  
ABCDFV for, øvr. imod.
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000122  Industri-forlig (4 årigt) 
 
000223  Regeringsomdannelse: 
Socialminister Henrik Dam Kri-
stensen. 
Arbejdsminister Ove Hygum 
 
000324  EU Lissabon topmøde: 
'velfærdsplan' for de 15 lande, 
incl. tele-liberalisering 
 
 
000928  ØMU-afstemning: 

 
46,9% JA,  53,1% NEJ 

001105 Finanslovaftale (ABFØ, 
på nogle områder også D): 
- uddannelse: flere pladser, 4 års 
1% ”produktivitetsforbedringer” 
- forskning 
- miljø: byøkologi, kemikalier 

- ældrepakke (boliger, pleje) 
- trafik 
- erhvervstilskud 
- domstolsforlig om flere penge  
- punktafgiftsforøgelser 
 
001107

- børneforlig: særligt BT til stude-
rende med børn (indkomst-reg.), 
flere institutionspladser 

  USA præsidentvalg - 
afgørelse udskudt til retssag 
 
001208   Førtidspensionsaftale 
mellem ABCDFQV  (Lf 137 
m.fl. 001215) - udformning af 
forliget af 991130  
001211  EU-topmøde i Nice ved-
tager Nice-traktaten 
 
001214  USA’s højesteret afgør, 
at ....  G.W. Bush er præsident  
001215  Førtidspensions reform 
forslag fremsættes i FT (samt 
fleksydelse, fleksjob, sagsbe-
hand-ling m.m.v.) 
001221  Regeringsomdannelse. 
Arbejdsminister: Ove Hygum 
Indenrigsminister: Karen Jesper-
sen 
Socialminister: Henrik Dam Kri-
stensen

  
 

 
000517 L 335

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
(001117 LBK 1017  BTL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

001220 L 1311 .. BT & B-bidrag  
(finanslovforlig 001105) Særligt 
BT til uddannelsessøgende foræl-
dre: 5000 kr./barn/år 

 

 .. ALL 
Lempelse af sanktioner, for at de 
kan blive mere troværdige. 
ABDFQØ for, COV+ imod 
000517 L 335 .. ATP, AMF 
Udlændinge, der modtager ydel-
ser i h.t. INT. betaler også bidrag. 
O imod, øvr. for. 
000530 L 390 .. LD, ATP, ASL, 
firmapensionskassetilsyn m.v 
Ledelse, regnskabsår m.v. 
000531 L 397  .. ALL (efterløn) 
Efterløn/overgangsydelse kan 
herefter udbetales i EØS lande. 
O,Ø imod, øvr. for. 
000531 L 398 ..  ALL, LAM 
A-kasser kan lægge ud for ar-
bejdsgiveres G-dagpenge, hvor-
efter Direktoratet kan inddrive .. 
Fradragsregler ændres. 
ABDFØ for, øvr. imod. 
000531 L 399-403  .. AMU m.fl. 
love - Voksen- og Efteruddannel-
sesreform, VEU 
ABDFØ+ for, COQV+ imod 
 
001220 L 1246  .. ALL nedsæt-
telse af medlemsbidrag. (FL 2001 
aft.)  ABFOØ for, D undl. 
001220 L 1248  .. ATP m.v. 
Godtgørelse til arbejdsgivere ned-
sættes.  ABFØ for, øvr. imod 
011220 L 1249  .. servicejob 
Udv. anvendelsesområde: også 
selvejende inst.  Servicejob giver 
dagpengeanciennitet. Hjemmel til 
højere tilskud. Forsøgsperiode 
forlænges til ult. 2002. (FL 2001 
aft.) ABDFØ for, øvr. imod. 
011220 L 1250  .. LAM 
Justeringer, tovholderordning mv.  
Ø+ imod, F undl. øvr. for. 
001220 L 1253 .. ATP, ALL, 
LAM, INT., SDP, LAS m.fl. 
(VEU-reform) 
001220 L 1253 .. kompensation 
til handicappede i erhverv 
Permanentgørelse af 1998 for-
søgsordning.  Enst.
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(000302 LBK 147 SDPL) 
000531 L 435  .. forsikringsaft. 
Forsikringstager dækkes allige-
vel, hvis det senere viser sig, at 
hun/han var syg, da sygeforsik-
ring blev tegnet.    Enst. 
000531 L 467  .. SySi, LSS 
Sygesikringstilskud til medicin 
og behandling indkøbt i andre 
EU-lande. (EU harmonisering)  
Bem. t. min.  
Ø imod, øvr. for. 
000531 L 469  .. SySi 
Medicintilskud beregnes efter 
gennemsnit af priser i EU/EØS 
lande. Forsøg på at trykke priser. 
Ø imod, Q undlod, øvr. for.  
 
 
 
 
 
 
 
 
001220 L 1253 .. ATP, ALL, 
LAAM, INT., SDPL, LAS m.fl. 
(VEU-reform) 
 
001220 L 1304  .. SDPL ophæ-
velse af 70 års aldersgrænse (med 
virkning fra 2002.01.01)  Enst. 
 
001220  L 1305  .. SDPL: for-
længelse af SDPperiode i tilfæl-
de, hvor der er behov for afkla-
ring af den syges arbejdsevne. 
100% kommunal finansiering af 
de forlængede dagpenge. (FL 
2001 forlig) 
 
001220  L 1308  .. SDPL mindre 
refusion til arbejdskøbere efter 5 
uger, smidigere regler om 8 ugers 
opfølgning, forsøgsbestemmelse. 
(FL 2001 forlig) ABFQZØ for, 
CDOV undl.   
 
001220 L 1315 .. Tandpleje 
amtslig tandplejepligt i forhold til 
særlige grupper 

(000117 LBK 26 LSS) 
000125 L 57 .. INT. m.fl. 
Integrationsydelse op på niveau 
med kontanthjælp.  
ABDFQØ for, øvr. imod. 
000327 L 207 .. LRA,LSS,LAS, 
lov om psykologer adm. ændrin-
ger.  ++ imod, øvr. for. 
(000412 LBK 266 LAS) 
(000412 LBK 267 LRA) 
000412 L 257 .. tilbageholdelse 
af stofmisbrugere i behandling, 
forlængelse af ordning. F,Ø imod.  
000517  L 344   .. LSS  Merud-
giftsydelse. Godk. af private op-
holdssteder for voksne,  rev. af 
støtte- og kontaktpersonordning 
og ordning vedr. særlige person-
lige hjælpemidler.  Enst. 
000531  L 365   .. LSS  tilskud til 
høreapparater v. køb fra private. 
Ø imod, D undlod, øvr. for. 
000531  L 404   .. alm. boliger.. 
Adgang til særlige udlejningsreg-
ler mhp ”påvirkning af beboer-
sammensætning”  FOØ+ imod 
000531  L 424   .. udlændinge-
lov 
Stramning af regler om familie-
sammenføring. 
ABCV++ for,  DFOQØ imod. 
000531 L 427  .. Kosovo-nødlov  
ophæves. 1Ø undlod, øvr. for. 
000531 L 466 .. LSS, LRA   
regler om støtte til børn og unge. 
Bl.a. §33a tværkommunal under-
retningspligt. Høring af barnet/ 
den unge om foranstaltning.  
3 V medl. ++ imod, øvr. for 
 
(001016 LBK 944 LSS) 
 
001220 L 1087 .. SPL, LAS m.fl. 
001220 L 1253 .. ATP, ALL, 
LAM, INT., SDP, LAS m.fl. 
(VEU-reform) 
001220 L 1269 INT. Stramning 
af rådighedsforpligtelse 
 
001220  L 1303  .. LSS Hjemmel 
til opkrævning af betaling i for-
bindelse med godkendelse af pri-
vate leverandører af høreappara-
ter. O imod, øvr. for. 
       forts. sp. 6 
 

 
000429 L 294 .. pensionsbeskat-
ningslov  40% beskatning af ka-
pitalpension, der hæves i anled-
ning af livstruende sygdom. 
Enst. 
 
 
000530 L 390 .. Tilsyn med fir-
mapensionskasser m.v. 
Ledelse, regnskabsår m.v. 

(000526 LBK 385 SPL) 
 
 
 
001213 L 1087

 

 .. SPL, LAS m. 
m.fl. satsforhøjelser, ændr. regler 
om personlige tillæg, helbredstil-
læg, SU m.fl. - kompensation for 
fastfrysning af personfradrag i 
2001 (FL 2001 forlig) ABFDO 
QØ for, CV imod. 
 
001220 L 1253 .. ATP, ALL, 
LAAM, INT., SDPL, LAS, LSS 
m.fl.  (VEU-reform) 
001220 L 1309 .. SPL  Ophævel-
se af regel om tillæg for fiktiv 
indtægt, ændring af regler for 
beregning af pensionstillæg til 
gifte m.v.  (satspulje 2001 forlig) 

 
forts. fra sp. 5.

Enstemmigt 
 

 
001220 L 1306 .. LAS  Pligt for 
kommunerne til at lave skriftlige 
planer ved aktiveringstilbud. ” .. i 
højere grad at indrette tilbud og 
målsætninger efter den enkelte 
lediges forudsætninger og ønsker 
og arbejdsmarkedets behov” (FL 
2001 forlig)  O imod, øvr. for. 
001220  L 1307  .. LSS    fleksi-
bel hjemmehjælp og kommunal 
genoptræning af ældre ikke-
hospitalsindlagte syge. (FL 2001 
forlig)  M undlod, øvr. for. 
001220 L 1310  .. LAS  Ændring 
af rådigheds- og sanktionsregler, 
ang. som tilnærmelse til DP sy-
stemet. (Kommuneforlig 2000)  
FØ imod, øvr. for.
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Politisk/økonomisk ka-
lender 

Børnetilskud  og andre 
familieydelser 

Arbejdsformidling, 
Arbejdsløshedforsikr. 
Ledighedbekæmpelse   

 

 
010108  Kogalskabspanik 
 
010120 George W. Bush indsat 
som USA’s præsident. 
 
0101..    Regeringsplan Danmark 
2010 afløser Danmark 2005, da 
det står klart, at målene i Dan-
mark 2005 ikke realiseres. Nye 
mål indtil 2010: 10.000 mere i 
job pr. år, halvering af statsgæld, 
og afvikling af udlandsgæld. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

010403  Førtidspensionsreform 
vedt. - aft. 001208 ml. "satspulje-
partierne" ABCDFQV. Imod O,Ø 
 
010608  Danmarks Nationale 
Handlingsplan til Bekæmpelse af 
Fattigdom og Social Udstødelse 
(NaP-incl.) (Socialministeriet - 
Aktivering) 
 
010911  Bombeangreb på WTC i 
New York og på Pentagon. Vist-
nok hovedsagelig saudiske selv-
mordspiloter/flykaprere.   Deref-
ter en del aktie-kurstab 
011007 Bombeangreb (USA/ 
UK) mod byer i Afghanistan 
 
011031  Valg udskrevet. Hoved-
tema i valgkampen bliver udlæn-
dingepolitikken 
 
011120  Folketingsvalg: A52, B9, 
C16, F12, O22, Q4, V56,  Ø4  
011120   Kommunalvalg s.m. FT 
valg. 
011127 CV-regering: Anders 
Fogh  Rasmussen / Bent Bendt-
sen 
Beskæftigelsesminister: Claus 
Hjort Frederiksen (overtager en 
del fra socialministeriet: LAS, 
SDPL m.v.) 
Socialminister: Henriette Kjær 
Indenrigminister: Lars Løkke 
Rasmussen 
Flygtninge-, indvandrer- og inte-
grationsminister: Bertel Haarder 
0112 ..  Finansminister Thor Pe-
dersen dekreterer udgifts- og an-
sættelsesstop i den statslige sek-
tor.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Programerklæring: Skattestop. 

010425 L 285 .. BTL (førtids-
pensionsreform): 
Førtidspensionister får ikke læn-
gere Børnetilskud og særligt bør-
netilskud som følge af pensionist-
status. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
010607  L 461  §§5,10,11,14,19  
Retsplejelov m.v. - i anledning af 
ændring af børneloven (red.) 

010425 L 277-278  .. ALL m.fl. 
efterløn 
Udvidet adgang til skattelettet 
indbetaling til pension.  Ø imod. 
Også ret til at tage efterløn med 
til Færøerne og Grønland.  Enst. 
 
010425 L 286 om sociale klausu-
ler på offentlige tilskudsområ-
der. Fleksjob i tilskud modtagen-
de organisationer m.v. (førtids-
pensionsreform) 
O+ imod, øvr. for. 
 
010516 L 332 .. ATP: 

Enst. 
010607 L 440

Forsk. ændringer vedr. ydelser, 
betinget af lavere renteniveau. 

 .. ligebehandlings-
lov, ligeløn-, børnepasnings-
orlovslov m.fl.   Bevisbyrde hos 
arbejdsgiver for, at lige-behand-
lingslov er overholdt. (gennemfø-
relse af EU-direktiv) 1UP imod, 
øvr. for 
010607 L 442 .. deltidsdirektiv 
ABF for, Ø+ imod, øvr. undlod 
010607 L 443 .. funktionærlov 
m.v. Timegrænse ned fra 15 til 8 
ABFØ for, øvr. imod 
010607 L 446 .. mange love 
kons. af førtidspensionslov. Enst. 
010607 L 488 .. ASL, vpl. 
Forhøjelse af godtgørelse for va-
rigt mén til niveau med erstat-
ningsansvarslov. Revurderings-  
pligt ved klage.   Enst.
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(010302 LBK 147 SDPL) 

010219 L 115  .. LSS  ændring/ 
præcisering af anciennitetsprincip 
i pladsanvisning i daginstitutio-
ner: det gælder ikke i kommuner 
med pasningsgaranti. Enst. 
010425 L 283 LFYd Lov om  
Fleksydelse - en 'efterløn' for 
fleksjob ansatte, som trækker sig 
tilbage. 91% af DP max, forud-
sætning: tidl. indbetalt efterløns-
bidrag/fleksydelsesbidrag med 
samme varighedbestemmelser 
som efterlønbidrag. Lov om Se-
niorydelse ophæves.   Enst. 
010425 L 284  .. LAS § 74 og 74 
a-f (del af førtidspensionsforlig)  
Ændring af regler om fleksjob, 
ledighedsydelse (91% DP-max.), 
sagsbehandling. Ordinær beskæf-
tigelse skal forsøges før tilbud om 
fleksjob. § 74g om støtte til selv-
stændige. O,Ø imod. 

 
 
 

 

010425 L 285 ... LSS (del af før-
tidspensionsforlig) 
Handicapbetingede udgifter stør-
re end 6000 kr/år ('bagatelgræn-
se') dækkes i h.t. LSS § 84 (til 
gengæld bortfalder en del ydelser 
efter pensionslovgivningen) 
010425  L 285 ...  BSL (del af 
førtidspensionsforlig) Boligydel-
se ikke længere til førtidspensio-
nister. Div. ændringer af regler 
om boligstøtte til pensionister, 
især til bevægelseshandicappede  
010607  L 461 .. Retsplejelov § 7 
m.v. - i anledning af ændring af 
børneloven (red.) 
010607  L 469 .. LSS, straffelov 
ungdomssanktion: frihedsberø-
velse for 15-18 årige i indtil 2 år. 
(lømmelpakke) F,Ø imod.  
010607  L 489 ... LSS, sund-
hedsplejerskelov: grundtakstmo-
del for visse sociale serviceydel-
ser, min. kvalitetskrav. FOØ 
imod, Q undlod, øvr. for.   
010607  L 490  ... LSS,LRA, 
embedslægelov  tilsyn med pleje-
hjem.    Enst. 
 
(010626 LBK 614 - LAS) 
(010924 LBK 844 - LSS) 

(010131 LBK 62 BoSL) 
 
 
010425 L 283-285 (se også sp. 5) 
Fleks-ydelse m.v. 91% DP-max. 
 
 
010425  L 285 .. SPL m.v. 
(Førtidspensionsreform) 
-  afskaffelse af FAFP, MFP, 
HFP 
- førtidspension efter afbejdsev-
nekriterium  
- ydelsesniveau for enlige DP-
max. Fradrag for egenindkomst. 
-  ydelsesniveau for samlevende 
85% DP-max. Fradrag for egen- 
og samlevende-indkomst 
-  bruttoficering,  
-  afskaffelse af handicap kom-
penserende særydelser, som her-
efter ydes efter servicelov 
-  afskaffelse af boligydelse til 
førtidspensionister (men ret til at 
søge boligsikring m.v.) 
- obligatorisk sagsbehandlings-
model 

- adgang for kommunen til at 
gøre ret til førtidspension hvilen-
de eller inddrage førtidspension. 

1) varigt nedsat arbejdsevne 

Fra Førtidspensionen trækkes 
'eget-bidrag' til ATP. 

Div. overgangsregler 

 

- opsparingsordning. 

Loven indebærer bl.a. afskaffelse 
af erhvervsevnetabsprocenterne.  
Tilkendelsesbetingelse i to led: 

2) omfanget af nedsættelsen skal 
udelukke selvforsørgelse, uanset 
mulighed for støtte til ansættelse 

Finansiering: 65% kommune, 
35% statsrefusion (uændret) 

Ikrafttræden: 2003.01.01 
O,Ø imod. 'Satspulje-partierne'  
(ABCFMQV) for. 
 
 

010607  L 490 .. LSS, LRA, em-
bedslægelov  tilsyn med pleje-
hjem.   Enst. 
 
(010626 LBK 615 SPL)
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020101  Euro-dag: fælles mønt-
fod i EU minus DK,S,UK 
020111  Regeringen fremlægger 
'dødsliste' for råd og nævn. 
020111  Besk.M møde m. KL, 
AF, DA, LO 
020117 Regeringsudspil 'En ny 
udlændingepolitik' (udlændinge-
pakke) 
02 .. ..       Regeringen tilslutter 
sig planen Danmark 2010 
020206   Finanslovforlig: COV: 

-  'ældrepakke': løft af ældrepleje,  

- Satspuljen (140 mill.) henlæg-
ges til særligt forlig. 

- Besparelser 2,2 mia., bl.a. på 
hjemmeservice m.v. og 1,5 mia 
på. udviklingsbistand mv. 
 
020221

- Sygehuse: 1,5 mia. til 'effektive 
sygehuse' ('Løkke-posen') 

fritvalgsordning, ophævelse af 
'dødepakken' (fra 1999) 
- Den særlige pensionsopsparing 
ændres til individuel (udbetaling 
lig med indbetaling) 

-  'Effektivisering' på 1,3,5,7% 
2001 -2005 

  Arbejdsmarkedsforlig 
for 650.000 offentligt ansatte 
 
020320 Finanslov 2002 vedtaget. 
F&Ø imod, øvr. for. 
020430  Regeringsudspil: ’Udsat-
te grupper i arbejde’ 
020502  NAP for beskæftigelse 
020517   Regeringsprogram: 
'Velfærd og valgfrihed' 
020523  Regeringsdebatoplæg: 
'Flere i arbejde' 
020524  Regeringsaftale m. KL 
og AF, LO & DA om bl.a. be-
skæftigelses- og udlændingelov-
ændringer 
020531  'Udlændingepakke' ved-
taget. COV plus skiftende partier. 
 
020614  Kommuneaftale: højst 
kommunal vækst 0,7% gnsnt. og 
ingen skattesatsstigning (bortset 
fra Farum!) Det betyder kraftige 
sparerunder i mange kommuner. 
020614  Amtsaftale: flere penge 
til sygehuse, ingen skattesats-
stigning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

020325 L 139 Lov om supple-
rende aktiveringstilbud til visse 
ledige a-kassemedlemmer  
 
020325 L 140 .. ophævelse af L 
om Servicejob 
020325 L 146 .. ligestillingslov 
020325 L 148 .. AMU, LÅU 
omlægning af voksen- og efter-
uddannelser 
020325 L 149 .. folkeoplysnings-
lov, oph. af daghøjskolelov 
.. ændrede tilskudsregler, betaling 
for aktiverede i uddannelse og i 
den fri ungdomsuddannelse 
 
020508 L 249  LG, ALF, 
LAAM, .. SDP. Opkrævning af 
ATP bidraget for personer på 
overførselsindkomster m.v. 
 
 
020606 L 359 Lov om orlov ved 
pasning af nærtstående med 
handicap eller alvorlig sygdom 
 
020606 L 428 .. ASL  bidrags-
struktur, kompetenceregler m.v. 
 
020610 L 433 .. deltidsdirektiv 
 
020610 L 434 .. ALL,ATP, 
LAAM m.v. mulighed for tvær-
faglige A-kasser 
020610 L 437 .. AML indskræn-
ket kontrol
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020325 L 141 .. SDPL m.fl.  
Udvidet barselsorlov, ændret bør-
nepasningsorlov 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
020606 L 360 .. SDPL:  
Forenklet ATP bidrag fra ar-
bejdsgivere 
 
020606 L 389 ..  ligningslov 
Skattefrihed for arbejdsgiverbetalte 
sundhedsbehandlinger 
 

020320 L 135  .. ligningslov: skat-
tefrihed for lommepenge 
020325 L 145  .. Bornholmsk 
kommunesammenlægning  (flere 
love) 
020325 L 147  .. BSL  refusion for 
boliger til flygtninge 
020325 L 149 .. folkeoplysnings-
lov, oph. af daghøjskolelov 
.. ændrede tilskudsregler, betaling 
for aktiverede i uddannelse og i 
den fri ungdomsuddannelse 
020422 L 215 ..  Forvaltningslov 
Digital kommunikation 
020522 L 220 .. almenboliglov 
mv: afskaffelse af statslig støtte 
til beboerrådgivere 
020508 L 249 .. LAS finansie-
ringsbidrag fra private arbejds-
givere  
020606 L 272 .. tvang 
Tvangsbehandling af stofmisbru-
gere (revision) 
020508 L 273 .. LSS forhøjelse 
af tilskud til høreapparater 
020528 L 343 .. LAS,  SPL  ef-
terlevelsespension genindført 
020606 L 359  Handicaporlovs-
lov  om orlov til lønmodtagere, 
der passer nærtstående med han-
dicap eller sygdom 
020606 L 361  .. LAS, INT. Ret 
til kontanthjælp: hjælp >½ år 
varig. Ret til kt.hj. først efter 7 
års ophold (LAS §11). Lavere 
ydelse (= ca. ½ kontanthjælp): 
’Starthjælp’ ved <7 års ophold. 
Introduktionsydelse = starthjælp 
(INT § 27). I kraft 1/7 COV, 
imod: ABFØQ 
020606 L 363 .. INT. hjælp til 
deltagelse i introduktionspro-
grammer   
020606 L 364 .. INT. Individuel-
le kontrakter mellem indvandrer 
og kommune, i stedet for hand-
lingsplaner ABCOQV. Imod: Ø. 
F undlod 
020606 L 365 .. udlændingelov 
m.fl.  'Udlændingepakke' - svæ-
rere adgang, lettere udsmidning. 
COV. Imod: ABFØQ 
 

forts sp. 6 

020508 L 271 .. pensionsbeskat-
ningslov m.v.  Konsekvensæn-
dringer af førtidspensionsreform.  
020528 L 343 .. LAS, LSP  
Genindførelse af efterlevelses-
pension  
020606 L357  L SP: MP bliver til 
SP - indbetalte bidrag skal udbe-
tales svarende til indbetaling. 
020606 L 397 .. LSS   
Ansættelse til pasning af nært-
stående med handicap 
020606 L 399 .. LSS, LRA, BSL 
hjemmeservice  Frit-valg, leve-
randør af pers. og praktisk hjælp 
020606 L 402 .. LSS m.m.fl. 
Overførelse af plejehjem og besk. 
boliger til boliglovgivningen 
020606 L 403 .. LSP  præcisering 
af førtidspensionsreform 
020624   Ankestyrelsen: 4100 
FP-sager genoptaget, 2800 forhø-
jet. 
 
forts fra sp. 5 
020606 L 373 .. KSL, ligestil-
lingslov  Servicestrategi, ud-
fordringsret 
020606 L 382 .. straffelov, for-
valtningslov m.fl. Begrænsning 
af indsattes adgang til aktindsigt 
020606 L 397 .. LSS   
Ansættelse til pasning af nært-
stående med handicap 
020606 L 398 .. LSS, LAS: 

020606 L 399
Tilskud til pasning af egne børn 

 .. LSS, LRA, BSL 
hjemmeservice  Frit valg af leve-
randør af pers. og praktisk hjælp 
020606 L 400 .. LSS  udvidelse 
af ledsageordning m.v. 
020606 L 401 .. LRS  Grundlag 
for efterprøvning af afgørelser 
020606 L 402 .. LSS m.m.fl. 
Overførelse af plejehjem og besk. 
boliger til boliglovgivningen 
020610 L 438 .. LAS,INT., 
LRA, FlYd m.fl.:  ventetid 
(§13b), bagudbetaling af kontant-
hjælp, engangshjælp (§25a), le-
digheds-ydelse til fleksjob-
visiterede hhv. ikke visiterede og 
selvstændige (§74a-j). Færin-
ger/grønlændere på døgninstituti-
oner i DK. Fleks-ydelse. Lægers 
honorering i koordinationsudvalg   
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020701  Dansk EU-formandskab 
020711  (del af EU-aktivitet): 
møde m. EU’s sociale trojka, 
arbejdsmarkedsparter, og NGO’er 
om bl.a. 'udsatte grupper'. 
 
0209..   Regeringen: 2 papirer 
"Flere i arbejde" 
020920  G.W. Bush tale om 
USA's  verdenspolitiske rolle:  
imperiet. 
020924  Regeringsudspil: 87000 
flere i job inden 2010, heraf 
20000 fra ledighed 
 
0210 .. Flere røster om tiltagende 
økonomisk krise 
021001  Strukturkommission 
nedsættes: skal forberede en 
strukturreform 
021007  Beskæftigelsesforlig 
"Flere i arbejde": nedsættelse af 
kontanthjælp, fælles regler på 
mange områder for kontant-
hjælpsmodtagere og dagpenge-
modtagere. Ang. forenkling 
ABCOQV  (BM pressemedd.) 
021019  Irsk folkeafstemning om 
Nice traktaten - JA-flertal 
021029    Satspuljeforlig 
021103  Finanslov 2003 aftale: 
'kludetæppeforlig': bl.a. 
Ældre: personligt tillæg kr. 5000 
til pensionist, der kun har FP 
grundbeløb + pensionstillæg. 
Tilskud til briller, tandproteser og 
fodbehandling til øk. vanskeligt 
stillede pensionister. (COV) 
Arbejdsmarkedsforlig: mere 'at-
traktiv' aktivering via lavere kon-
tanthjælp, mere målrettet aktive-
ring.  ABCOQV 
Boligpakke: flere ungdomsboli-
ger, handicapboliger og familie-
boliger. Finansiering: Boligsel-
skabernes Landsbyggefond. 
Finansiering: bl.a. 150 mio. fra 
Arbejdsmarkedets feriefond 
021114 Folkeskoleforlig: rege-
ringen + O + A men usædvanligt: 
minus B 
021212-13  EU-topmøde i Kø-
benhavn. Dagsorden bl.a. udvi-
delse.  

 
 
020701  ny BØRNELOV i kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
(020911 LBK 765 om BTL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
021217 L 1065 .. BoSL,SPL, 
BTL  særregler vedr. ydelser til 
personer ansat på skibe under 
DIS 
 

 
 
 
 
 
(020826 LBK 758 om Fleks-
ydelse) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
021007  Arbejdsmarkedsforlig 
ABCOQV "Flere i arbejde" 
Første fase: L 1035-1037 /2002 
Anden fase: L 416-420 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
021217 L 1032 .. ATP, LG m.fl. 
Bortfald af ATP-kompensations-
ordning 
021217 L 1035 .. ALL,ATP, 
SVU, AMU m.fl. senere nybe-
regning for dimittender, ændr. 
dagpenge- og aktivperiode, rådig-
hedsregler. Længere vej for løst 
ansatte m.fl. til DP-ret, større 
mobilitetskrav. ABCOQV. Imod: 
FØ (2002.10.07 forlig) 
021217 L 1036 .. LAA  individu-
elt kontaktforløb, minimumskrav 
mv. ABCOQV. Imod: FØ 
(2002.10.07 forlig) 
021217 L 1077-1082 .. div. vok-
senuddannelseslove 
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021217 L 1033 .. SDPL  lempelse 
af beskæftigelseskrav 
 
021217 L 1061 .. ligning m.v. 
Fradragsret for selvstændige er-
hvervsdrivendes sundhedsbe-
handlinger 

(020926 LBK 807 om LRA) 
 
021217 L 1034

 
(020909 LBK 755 om LSS) 

 ..  LAS, Int.  
Harmonisering af regler om kon-
tanthjælp og dagpenge. Rep. af 
huller i L438: 'indfasning' af ba-
gudbetaling af kontanthjælp.  
021217 L 1037 .. LAS, Int. loft 
over kontant hjælp ved jobtræ-
ning, neds. af kontanthjælp  efter 
6 mdr., bortfald af beskæftigel-
sestillæg, rådighedsregler, udvi-
det statslig kontrol med kommu-
nernes kontrol af kontanthjælps-
modtageres rådighed, ændr. vedr. 
off. jobtræning, ABCOQV. Imod: 
FØ.  (2002.10.07  forlig) I kraft 
1.1.03 
 
021217 L 1038 ..  .... Kompensa-
tion til handicappede i erhverv. 
021217 L 1040 .. LAS, Int.  Ned-
sat kontanthjælp til personer, der 
samlever med modtager af start-
hjælp el. introduktionsydelse 
021217 L 1043 .. Int. m.m.fl. 
Kommuners integrationsarbejde, 
danskundervisning m.v.  FØ 
imod 
021217 L 1066 .. LSS,LAS, 
pensbeskatning, ATP, Arbejds-
markedsfond Pensionsbidrag 6% 
til modtagere af LSS § 29 ydelse. 
Særlig suppl. ydelse ved ledig-
hed. Enst. 
021217 L 1067 .. LSS § 80 støt-
te-kontaktpersonsordning forlæn-
get 2 år.  Enst. 
021217 L 1068 .. afskaffelse af 
statstilskud til Teknologisk/ audi-
ologisk laboratorium. COV. AB-
FQØ imod. 
021217 L 1069 ... LRA,BoSL. 
Lov om individuel boligstøtte 
også omfattet af LRA.  Enst. 
021217 L 1070 .. LSS § 85 stk. 
2-5  Garanti for social behandling 
mod stofmisbrug inden 14 dage 
efter henvendelse  Enst. 
021217 L 1071 .. LSS § Ophæ-
velse af anciennitetsprincip for 
børns adgang til daginstitution. 
COQV, ABFØ imod. 
021217 L 1092 .. LSS m.m.fl. 
ungdomsbolig-lovændringer 

 
(020821 LBK 697 om SPL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
021217 L 1041 .. tjenestemands-
pension m.v. 
Ændring som følge af ændrede 
ansættelsesformer  i staten 
021217 L 1065 .. BoSL,SPL, 
BTL  særregler vedr. ydelser til 
personer ansat på skibe under 
DIS 
021217 L 1072 .. SPL §17a stk. 4 
om helbredstillæg: 85% dækning 
af udgifter til tandproteser, briller 
og fodpleje 
021217 L 1073 .. SPL § 72d 
Supplerende engangsydelse 
(”Pia-check”) på op til kr. 5000 
til pensionister, der kun har FP 
grundbeløb + pensionstillæg. 
Finanslov 2003 forlig. ACFOVØ, 
BQ + 2A imod  
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030314 Forlig om A-skader 
030320 USA-UK-DK angreb på 
Iraq 
 
 
 
 
 
 
 
030501  USA erklærer Iraq-krig 
for afsluttet: "Mission achieved" 
 
 
030604 Skattereform vedtaget 
CVO. Imod AFQØ  F undlod 
 
030604 vedtagelse af 2. fase af 
"Flere i arbejde" forlig 
2002.10.07 
 
 
 
 
030613-14 Kommune- og amts 
aftaler om budget 2004   
030815  Lancering af 3. udgave 
af Det Sociale Indeks 
030827  Regeringsudspil "Vækst, 
velfærd, fornyelse II" 
030916  Mere plads til de svage-
ste ledige 
030923  Velfærdskommission 
nedsættes.  
 
 
031030  Satspulje for 2004 aftalt 
 
 
031108   Finanslovaftale: CVO, 
bl.a. om 5100 kr årligt til folke-
pensionister uden andre indtægter 
end grundbeløb og pensionstil-
læg. 
031111  Regeringen trækker dag-
pengeforslag 
031202 Østaftale ml. ABCFQV 
ml. ABCFQV (imod OØ) for 2 år 
fra 040501 om betinget åben ad-
gang for statsborgere fra 8 nye 
EU lande: opholds- og arbejdstil-
ladelse forudsætter fuldtidsjob på 
overenskomstmæssige vilkår.  
Problem m. udstationerede 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
031219 L 1166 .. BTL, BFY. 
Adm. ændring.  Ø undlod. 
 
031219 L 1167 .. BTL  Flerbørn-
tilskud.  COV. ABFQØ imod 

030408 L 258 .. gennemførelse 
af arbejdstidsdirektiv (inddra-
gelse af flere sektorer – vedr. især 
mobile lønmodtagere. 
030430 L 290 .. ALL Adm. be-
stemmelser (digital kommunika-
tion, afgørelseskompetence) 
030528 L 370  Lov om tidsbe-
grænset ansættelse (EU direktiv) 
ABCFQVØ, O imod. 
030528 L 371 .. funktionærlov 
(gennemførelse af direktiv om 
tidsbegrænset ansættelse) 
ABCFQVØ, O imod 
030610 L 415  .. ALL begræns-
ning af refusion, når kasser begår 
fejl.   
030610 L 416  Lov om ansvaret 
for og styringen af den aktive  
beskæftigelsesindsats ABCOQ-
V, FØ imod (2002.10.07 forlig) 
030610 L 417 .. LAS m.fl. Loft 
over kontanthjælp, sænkning af 
ydelsesniveau, lavere ydelser til 
unge, tilbud flyttet til ABI lov. 
ABCOQV, FØ imod 
030610 L 418 .. kompensation 
til handicappede i erhverv (som 
følge af L 417). bl.a. isbryder-
ordning. ABCOQV, FØ undlod 
030610 L 419  Lov om Aktiv 
Beskæftigelsesindsats (ABI) 
Samling af bestemmelser om til-
bud til forsikrede og ikke forsik-
rede ledige (aft. 021007 "Flere i 
arbejde"). Omfattende bemyndi-
gelser til ministeren til detailregu-
lering. ABCOQV, imod FØ.  
Se 2004.06.24  
030610 L 420 .. ALL, ATP Ak-
tiveringsydelse, konsekven-
sændrin-ger som følge af L 420 
ABCOQV, F imod, Ø undlod 
030610 L 421 .. ATP m.fl. Valg-
frihed i Særlig Pensionsopspaa-
ring (Finanslov 2002 aftale) 
COQV, ABFØ imod 
030610 L 422 .. ASL Udvidelse 
af personkreds m.v.  
ABCFOQV, Ø imod. 
030610 L 423 .. tilskadekomne 
værnepligtige  enst. 
(030813 LBK 708 ALL - dag-
penge, efterløn) 
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030528 L 372  .. SDPL (forsøgs-
bestemmelse m.h.p. forsøg m. 
digital adm.) 
 
 
 
(030813 LBK 709 LAS) 
 

 
 
031219 L 1153

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .. SDPL  Optje-
ning af ferieydelse under barsels-
orlov. Enst. 
031227 L 1201 .. SDPL Egenbe-
taling for private arbejdsgivere 

forts fra s. .. 412 
 
031219 L 1154

ABCFQVØ, O imod 
 

 ... styring af ABI 
Koordinationsudvalgs årlige re-
degørelse.  COQV,  ABFØ imod. 
031227 L 1200 .. Ferielov Udbe-
taling af uhævede feriepenge til 
lønmodtageren  BCOQV,  AFØ 
imod 
031227 L 1202 .. Ferielov Rente-
afkast af feriekonto: 100 mill. til 
statskassen COV, ABFQØ imod

030129 L 60 .. Udl., INT.  beh. 
af sager om uledsagede mindre-
årige asylansøgere. Enst. 
030430 L 291 ..  Udl. bl.a. sags-
behandling vedr. humanitær op-
holdstilladelse. ACOV. BFQØ 
imod.  
030430 L 292 ..  Udl. omlægning 
af aktiverings- og undervisnings-
indsats, udb. kontant ydelser til 
asylansøgere m.v. ACOV   
BFQØ imod 
030514 L 342 .. LSS  Frit valg af 
dagtilbud til børn over kommu-
negrænser mv. ACFOQV.  BØ 
imod 
030514 L 343 .. LSS  Magtan-
vendelse m.v., døråbnere m.v. 
ABCOQV,  FØ imod 
030528 L 375 .. Danskuddan-
nelse til voksne udlændinge 
ABCFOQV, Ø imod 
030528 L 380 .. LSS m.fl. udlig-
ning, ændring af  af refusionsord-
ning vedr. grundtakstmodel m.v. 
BCOQV.  FØ imod, A undlod 
030528 L  396 .. LSS mulighed 
for madordninger i børnehaver 
mod fuld forældrebetaling. 
ACOQV.  BFØ imod 
030528 L 397 ..  LRA  Anbrin-
gende kommune forbliver hand-
lekommune for anbragte børn, 
høring og inddragelse. Enst. 
030528 L 398 .. LRA bestem-
melser om borgermedvirken, om 
myndigheders oplysningspligt 
hhv. adgang til indhentning af 
fortrolige oplysninger, udveksling 
af oplysninger, bødestraf for vild-
ledning m.v.  ACOQV. BFØ 
imod 
030610 L 417 .. LAS m.fl. Loft 
over kontanthjælp, sænkning af 
ydelsesniveau, lavere ydelser til 
unge. Tilbud flyttet til ABI lov. 
ABCOQV, FØ imod 
030610 L 418 .. kompensation 
til handicappede i erhverv (som 
følge af L 417). bl.a. isbryder-
ordning. ABCOQV, FØ undlod 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
031219 L 1164

 

 
 

.. Lov om højeste, 
mellemste, forhøjet almindelig 
og almindelig førtidspension. 
Udskillelse fra Lov om Social 
Pension.  Enst. 
031219 L 1165 .. SPL m.fl. Kon-
sekvens af L 1164.  Enst. 
031227 L 1220 .. SPL suppleren-
de pensionsydelse op til 5100kr.  
§ 72d (finanslovforlig af 031108)  
CFOVØ, ABQ imod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
forts fra sp. 5 
 
030610 L 425 

 

.. INT  … intro-
duktionsprogram, tilbud, rådig-
hedsforpligtelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
031219 L 1168 .. LRA, LAS 
m.fl. Opholdskommune, mellem-
kommunal refusion m.v.  ABC-
FOQV. Ø imod
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040109  Strukturkommissionens 
betænkning 
040204  Politisk aftale om ar-
bejdsmiljøreform 
040218   "Alle kan komme i ar-
bejde" analyse/pressemøde 
040223  "Noget for noget" pjece 
040316   Regeringsudspil (FiM) 
"Flere i beskæftigelse – lavere 
ledighed": finanspolitisk ekspan-
sion i privatforbrug, midler til 
uddannelse af ledige (efter nogle 
års beskæringer), lånegaranti for 
iværksættere. Opbremsning af 
kommunale investeringer,  
040323   "Flere i beskæftigelse – 
lavere ledighed"  Forlig COV 
("martspakke") 
040414    Anbringelsesreform-
forlig ('satspuljepartierne' ABC-
FOQV): administrativ opstram-
ning, statslig kontrol med kom-
muner, m.v. Henv. t. KABU pro-
jekt 
040419   Arbejdsmarkedsforlig: 
mæglingsforslag godkendt. 
040426   Regeringsforslag om 
kommunestrukturreform: sam-
menlægning af kommuner, amter 
nedlægges og erstattes af  5 "re-
gioner" for især sygehusdrift 
040429   "Bedre vilkår for det 
frivillige arbejde" 
040501   EU udvides med 8 øst-
europæiske lande samt Malta og 
græsk del af Cypern 
040501 Østaftalen træder i kraft 
(0312…) 
 
 
040611-12   Amts- og kommune-
aftaler for budget 2005 
040613   EU parlamentsvalg 
040624   Kommunalreformforlig 
(COV): amter afskaffes, regioner 
skal drive sygehuse. Amternes 
øvrige opgaver skal lægges til 
nye/større kommuner evt. i form 
af kommunale fællesskaber, hhv. 
til staten. 
040624   "Den fremtidige be-
skæftigelsesindsats" COV forlig 
om forvaltningsstrukturreform, 
herunder beskæftigelsesreform.  

 
 
 
 
 
 
 
 
040302 L 118 .. Børnepasnings-
orlov  tilmelding  ABCQV, FOØ 
imod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
040313 L 191

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 .. ALL, AML, 
LRA  Ankenævnssekretariater 
flyttes til Den Social Ankestyrel-
se  m.v.  COV, ABDQØ  imod 
040504 L 308 .. ATP m.v. Mid-
lertidig suspension af bidrag til 
Særlig Pensionsopsparing.  
COVØ, ABFQ imod. 2002.03.23 
forlig. 
 
 
 
 
 
 

 
040609 L 423

 

 .. LAS, st.ABI, 
INT., ABI  Tilsyn med kommu-
nale rådighedsvurderinger, visita-
tion, aktiveringsfri periode, ned-
sættelse af befordringsgodtgørel-
se, refusion m.v.  ABCOQV, FØ 
imod   (2002.10.07 forlig) 
040609 L 424 .. ABI Forlænget 
mulighed for 1 årige tilbud om 
vejledning opkvalificering i første 
ledighedsperiode.  Enst. 
 
040609 L 425 .. AML  Gennem-
førelse af arbejdsmiljøreform 
(mindre tilsyn, mindre BST m.v.)  
BCOV, AFQØ imod 
 
040624   Den fremtidige beskæf-
tigelsesindsats COV forlig om 
forvaltningsstrukturreform, her-
under beskæftigelsesreform: ca. 
40 fælles kommunalt-statslige 
jobcentre/beskæftigelseshuse. 10 
pilot-jobcentre: kommunen over-
tager formidling for forsikrede 
(statens myndighedsansvaar ud-
øves gennem kommunen) 4 stats-
lige regioner www.ams.dk/ frem-
tidig_beskaeftigelsesindsats   
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040426 L 282 .. LAS, SDPL 
Hjælp til personer med visse for-
mer for opholdsret, opfølgning  i 
SDP sager i udlandet. ABCFQV, 
OØ imod 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
040313 L 191 .. ALL, AML, 
LRA  Ankenævnssekretariater 
flyttes til Den Social Ankestyrel-
se – m.v.  COV, ABDQØ imod 
 
040331 L 222 .. LSS m.fl. For-
bedring af ledsage-ordning, Kvin-
dekrisecentre, døgnhuse m.v.  
ABCFOVØ,  Q undlod 
040331 L 223 .. LSS  præcisering 
af kommuners og amtskommu-
ners forpligtelse til at levere til-
bud på det sociale område  ABC-
FOQV, Ø undl. 
040331 L 224 .. LSS  pædagogi-
ske læreplaner i dagtilbud til børn     
ACOV, BFQØ imod 
040426 L 282 .. LAS, SDPL 
Hjælp til personer med visse for-
mer for opholdsret, opfølgning  i 
SDP sager i udlandet. ABCFQV, 
OØ imod 
040505 L 318 .. LSS  Ændring af 
regler om frit valg, rev. af regler 
om klageråd   COQV. FØ imod, 
AB undl. 
040505 L 319 .. SSL, SPL, før-
tidspensionslov  Opsat pension, 
justering af optjeningsregler  
ABCFOVØ,  Q undl. 
040505 L 320 .. LSS Børn og 
unge: kommuners pligt til at til-
byde handleplaner, etablering af 
døgntilbud.  Enst.  
040609 L 423 .. LAS, st.ABI, 
INT., ABI  Tilsyn med kommu-
nale rådighedsvurderinger, visita-
tion, aktiveringsfri periode, ned-
sættelse af befordringsgodtgørel-
se, refusion mv.  ABCOQV, FØ 
imod 
(040609 LBK LSS) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
040324 L 190

 
  

 .. LD, ATP, pen-
sionsbeskatningslov m.v. Ænd-
rede udbetalingsregler, flytteret. 
ABCFOV, QØ imod 
 
040504 L 308 .. ATP m.v. Mid-
lertidig suspension af bidrag til 
Særlig Pensionsopsparing. 
COVØ, ABFQ imod. 
 
040505 L 319 .. SPL, LSS, før-
tidspensionslov  Opsat pension, 
justering af optjeningsregler  
ABCFOVØ,  Q undl. 
 
04 .. ..  EU-landbrugsreform - 
"efterløn for kvægavlere" - kaldet 
"kalveophørsstøtte" eller "beta-
lingsrettigheder efter enkeltbeta-
lingsordningen, tillæg hvis du 
modtog husdyrpræmier i .. (2000-
2002)" 
 
040609 L 468 .. AMF m.fl.: dan-
ske arbejdere, ansat ved uden-
landske arbejdsgivere, skal også 
betale AMBI m.v.  ens. 
 
040609L 471 .. SPL Udvidelse af 
kredsen for den supplerende pen-
sionsydelse  CFOVØ,  ABQ 
imod 
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040802  Regering omdannet: nyt 
Familie- og forbrugerministeri-
um, Henriette Kjær (C) Sagsom-
råder fra social-  og erhvervsmi-
nisterierne. Socialminister: Eva 
Kjær Hansen (V). Beskæftigel-
sesminister: Claus Hjorth Frede-
riksen (V). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

041102  USA præsidentvalg. 
George W. Bush vinder. 
 
 
0412 ..  Fremsættelse af forslag til 
strukturreform: 48 lovforslag, om 
ca. 100 kommuner og 5 regioner 
til afløsning af de 271 kommuner 
og 14 amter. Nærmere omtale i 
kap. 9. 
 
 
 
041226  Undersøisk jordskælv 
ved nordlige Sumatra: Tsunami 
bølge dræber 150.000 mennesker 
omkring den bengalske bugt, 
heraf mange skandinaviske turi-
ster. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
041222 L1424 om.. SDPL: for-
bedring af regler vedr. pasning af 
alvorligt sygt barn. ABCFOQV, 
Ø undlod  
 
041222 L1425 om.. SDPL: adop-
tionssøgendes ret til dagpenge før 
modtagelse af barnet. Enst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
041116 bekg. 1101 om visitation 
og det individuelle kontaktfor-
løb  (bl.a. dialogguide og match-
kategorier 1-5 som obligatorisk 
værktøj) 
 
041222 L 1415 .. AML 'forenk-
ling og effektivisering' af parter-
nes A-miljøindsats. BCOV, 
AFQØ imod 
 
041222 L 1417 .. forbud mod 
forskelsbehandling: indføjelse af 
alder og handicap som kriterier i 
loven. Enst. 
041222 L 1418 .. ABI forl. af 
mulighed for 1 årige tilbud om 
vejledning og opkvalificering i 1. 
ledighedsperiode.  Enst. 
041222 L 1420 .. ferielov rente-
afkast af feriekonto overføres til 
statskassen i 2005-2008  COV, 
imod ABFQØ 
041222 L 1450 .. LSS  udvidelse 
af personkreds, der er berettiget 
til plejevederlag ved pasning af 
nærtstående døende. Enst.
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041222 L1424 om..  SDPL: for-
bedring af regler vedr. pasning af 
alvorligt sygt barn. ABCFOQV, 
Ø undlod 
041222 L1425 om .. SDPL: 
adoptionssøgendes ret til dagpen-
ge før modtagelse af barnet. Enst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
041220 L 1369 . ABI virksom-
hedspraktik til særlig udsatte un-
ge <18 år.  ABCFOQV, Ø imod 
041220 L 1378 .. LSS pligt til at 
udarbejde handleplaner for unge 
<18 med behandlingskrævende 
stofmisbrug  Enst. 
 
041220 L 1379 .. LSS rev. af 
støtte- og kontaktpersonsordning 
for personer med sindslidelse 
Enst. 
041220 L 1380 .. LRA bemyndi-
gelse til minister til at fastsætte 
regler om anvisning af statsrefu-
sion og statstilskud, m.m. Enst. 
041222 L 1419 .. ABI boligtil-
skud til forrevalidender og mind-
steindsats for ledighedsydelse 
Enst. 
041222 L1423 om .. LSS: lands-
dækkende pasningsgaranti  
(§15A): ABCFOV, QØ undlader 
041222 L 1442 ..  LRA anbrin-
gelsesreform: hjemmel til mini-
sterforskrift om sagsbehandling, 
statslig kontrol med kommuners 
sagsbehandling m.m.m.  Ø imod 
041222 L 1443 .. LSS præcise-
ring af regler om tilsyn med ple-
je-hjem  BCOQV, imod AFØ 
041222 L 1444 .. LSS oph. af 
regler om revision af regler om 
klageråd  ACFOQV, imod BØ 
041222 L 1445 .. LSS viderefø-
relse af overvågning på grund-
takst området.   Enst. 
041222 L 1447 ..  LSS .. frit valg 
af ledsager m.v.  Enst. 
041222 L 1448 .. LSS 'plejete-
stamente': respekt for vejledende 
tilkendegivelser for fremtiden 
Enst. 
041222 L 1450 .. LSS  udvidelse 
af personkreds, der er berettiget 
til plejevederlag ved pasning af 
nærtstående døende.  Enst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
041220 L 1370

 

 
 

 

 
 
 
 

 .. ATP adm. af 
barselsudligningsordning. Enst. 
 
041222 L 1413 . FlY ændring af 
overgangsbestemmelser vedr. 
anciennitetsregler, fradrag for 
feriepenge, ændr. pensionsmod-
regningsregler  
 
041222 L 1421 .. hædersgaver 
forhøjelse. 
041222 L 1443 .. LSS præcise-
ring af regler om tilsyn med ple-
je-hjem  BCOQV, imod AFØ 
041222 L 1448 .. LSS 'plejete-
stamente' - respekt for vejledende 
tilkendegivelser for fremtiden 
041222 L 1449 .. SPL suppleren-
de pensionsydelse op til 6200 - 
ændrede beregningsregler (virk-
ning for boligydelse) CFOVØ, 
ABQ imod 
041222 L 1450 .. LSS  udvidelse 
af personkreds, der er berettiget 
til plejevederlag ved pasning af 
nærtstående døende. Enst.
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050109  Fogh lover ikke at gen-
nemføre reform af velfærdsydel-
ser uden om Socialdemokratiet. 
Lykketoft: ingen beskæring af 
efterløn og dagpenge i den kom-
mende valgperiode. 
050118  "Made in Denmark", S-
valgudspil bl.a. m. skattereform: 
større beskæftigelsesfradrag, af-
skaffelse af mellemskat, lettelse 
af topskat. Daginst.bet. højst 
1000kr 
050208  Folketingsvalg: A47, 
B17, C18, F11, O24, V52, Ø6. Q 
opnår ikke valg. Herefter går 
Lykketoft og Holger K. Nielsen 
af som formænd for A hhv. F. 
050218  Regeringsomdannelse:  
Rikke Hvilshøj Integrationsmini-
ster, Lars Barfoed Familie- og 
Forbrugerminister. 
050224  genfremsættelse af struk-
turreform-lovforslag (48 stk.) 
050303  ABCV aftale om ny 
kommunal inddeling (del af 
strukturreform): 269 kommuner 
bliver til 99 pr. 2007.01.01 
050412  Helle Thorning-Schmidt 
formand for Soc.Dem. 
050429 Villy Søvndal fm. f. SF 
050529  Fransk folkeafstemning: 
NON til EU-forfatning 
050601  Hollandsk folkeafstem-
ning: NE til EU-forfatning 
050610  Kommuneaftale mellem 
KL og ARF og regeringen om 
kommunernes 2006 budgetter: 
050617  ACOV aftale om Ud-
lændingepakke, integrationsplan: 
En ny chance til alle: "bunke-
vending", ændret refusion, ud-
dan-nelsesret og -pligt til 18-25 
årige kontanthjælpsmodtagere, 
300 t. regel om afskaffelse af 
kt.hjælp til kontanthjælpsmodta-
gers ægtefælle, som ikke har haft 
300 t. ordinært lønarbejde inden 
for seneste 2 år (så vurderes hun 
som ikke stående til rådighed for 
arbejdsmarkedet, uanset faktisk 
jobsøgningsadfærd)(i kraft 2007) 
050617 Vedtagelse af de sidste af 
i alt 49 love i strukturreformkom-
plekset, incl. ca. 200 bemyndigel-
ser til ministre til   
Forts. s. 424 sp1  

STRUKTURREFORM 
Nogle af lovene med størst rele-
vans for socialt arbejde og dets 
organisering 
050624 L522 Ansvar for og sty-
ring af den aktive beskæftigel-
sesindsats. COV, ABFØ imod 
050624 L523 .. ABI m.fl. (kon-
sekvensrettelser) COV, ABFØ 
imod 
050624 L525 om.. forældre-
myndighed og samvær mfl. Enst 
050624 L537 om regioner og 
nedlæggelse af amtskommuner 
m.v.  COV, ABFØ imod 
050624 L540 om revision af den 
kommunale inddeling ABCOV 
050624 L541forpligtende kom-
munale samarbejder ABCOV 
050624 L542  om regional stats-
forvaltning  ABCOV, FØ imod 
050624 L543 om regionernes 
finansiering  COV, BFØ imod 
050624 L544 om kommunale 
borgerservicecentre  COV 
050624 L546 Sundhedsloven 
BCOV + 5A, AFØ imod 
050624 L547 om klage- og er-
statningsadgang inden for 
sundhedsvæsenet  ABCOV 
050624 L548 om evalueringsin-
stitut for kommuner m.v. COV 
050624 L573   om Social Service 
COV, ABFØ imod 
050624 L574  om .. Retssikker-
hed og Adm. m.fl. (konsekvens.) 
ABCOV, FØ imod 
050624 L575 om .. Almennytti-
ge boliger m.fl.  (konsekvens.) 
ABCOV + 3 F, imod FØ 
Børnetilskud, familieydelser mv 
050518 L328 om.. almenboliglov 
m.fl.: indsats mod ghettoisering 
ABCFOV, imod Ø 
050518 L330 om.. almenbolig-
lov: selvejende ungdomsbolig 
institutioner. Lovforenkling. Enst. 
050524 L371 om.. leje, midl. 
boligreguleringslov m.v.: bedre 
beskyttelse af lejere mod over-
greb fra udlejere  Enst. 
050624 L575 om.. almenboliglov 
m.fl. (strukturreform): ABCOV + 
3 F, imod FØ 
050621 Lbkg 610 almenboliglov

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
050518 L327 om .. SPL, LSS, 
LAS, Fleksydelse, Arbejdsløs-
hedsforsikring m.fl.: ophør af 
ydelser ved strafunddragelse 
Enst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
050624 L522 Ansvar for og sty-
ring af den aktive beskæftigel-
sesindsats. COV, ABFØ imod 
050624 L523 .. ABI m.fl. (kon-
sekvensrettelser) COV, ABFØ 
imod 

DANSK  SOCIALPOLITIK  1708 - 2008 422



 

Sygedagpenge, -sikring Bistandslov-området 
LRA - LAS – LSS - INT 

Pensioner,  omsorg 

 

 

 
 
 
 050518 L327 om .. SPL, LSS, 
LAS, FlY, ALF m.fl.: ophør af 
ydelser ved strafunddragelse. 
Enst 
 

050518 L327 om .. SPL, LSS, 
LAS, FlY, ALF m.fl.: ophør af 
ydelser ved strafunddragelse. enst 
050518 L329 om.. LSS: revision 
af regler om frit valg i hjemme-
plejen COV, imod ABFØ 
050518 L331 om .. LSS: hjem-
mel til minister til at fastsætte 
regler om narko-
behandlingsgaranti for under-18-
årige (satspuljeaft.) Enst 
050601 L399 om .. LSS: frit valg 
af klubtilbud eller andre soc.pæd. 
tilbud over kommunegrænser, 
minimumsgrænser for tilskud til 
private pasningsordninger. COV, 
imod ABFØ 
050601 L400  om .. LSS: private 
leverandører af dagtilbud: penge 
følger barnet. COV, imod ABFØ 
050601 L401 om .. LSS: mad-
ordninger i daginstitutioner mod 
fuld forældrebetaling. COV, imod 
ABFØ 

050429 L299 om .. forebyggende 
hjemmebesøg: indskrænkning af 
målgruppe  ABCV, imod FOØ 
 

 
050518 L327

050601 L402 om .. danskunder-
visnings- og integrationslove 
m.fl. 
Styrket danskundervisning 
050601 L403  om .. udlændinge-
lov: kvoteflygtninge: frasortering 
af svage, bedre integration af 
udvalgte.  ACOV, imod BFØ 
050624 L525 om .. forældremyn-
dighed og samvær m.fl. 
050624 L573   om .. LSS (struk-
turreform): kommuner overtager 
drifts- og leverandøransvar vedr. 
inst. på det sociale område. Regi-
onerne kan overtage enkelte 
amtslige institutioner. Institutio-
ner finansieres af kommunerne 
via takstbetaling. VISO - Videns-
og SpecialrådgivningsOrganisati-
on skal erstatte amternes konsu-
lentfunktioner og virke i forhold 
til kommuners socialforvaltninger 
og specialundervisningsfunktio-
ner.  COV  imod ABFØ 
050624 L574  om .. LRA m.fl. 
(strukturreform): handicapråd i 
alle kommuner. Tvangstilbage-
holdelse af stofmisbrugere i beh. 
mv. ABCOV  imod FØ 
050624 L575 om .. Almennyttige 
boliger m.fl.  (strukturreform) 
ABCOV+3F, imod FØ 

 

 om .. SPL, LSS, 
LAS, FlY, ALF m.fl.: ophør af 
ydelser ved strafunddragelse. 
Enst 
050518 L329 om.. LSS: revision 
af regler om frit valg i hjemme-
plejen COV, imod ABFØ 

 
050624 L523

 

 om.. ABI m.fl. 
(kons. af strukturreform) COV, 
øvr. imod 
050624 L545 om.. forsk sund-
hedslove (kons.af strukturreform) 
ABCOV , FØ imod 
 
 
 
 
 

 

 

 
050629 Lbkg 685 om ABI
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administrativt at fastsætte regler. 
98 kommuner, 5 regioner afløser 
271 kommuner og 14 amter. De-
tailomtale: kap. 9 
050624  Konservativt udspil ang. 
dagpenge: forkortelse af periode, 
forhøjelse af tidl. Dagpenge. 
050817  A-udspil om beskæring 
af efterløn 
 
050819  B-udspil om afskaffelse 
af efterløn og indførelse af seni-
or-pension (førtidspension light) 
 
0510 ..  Socialdemokraterne und-
siger 300 timers reglen i aftalen 
af 050617 
 
051101 Forsøg Hurtigt i arbejde i 
Storstrøms og Sønderjyllands 
amter (U A4 2005.10.26)  Afrap-
portering SFI 07:10 
051102 Frivilligt Forum (lands-
organisation) stiftes 
051104 Boligaftale ml. BCOV 
om "fremtidig anvendelse af den 
almene sektors midler og indsats 
mod ghettoisering" (Boligselska-
bernes Landsbyggefond skal fi-
nansiere større del af statslige 
udgifter til boligetablering) 
 
051115  Kommunevalg, til byråd, 
regionsråd og forberedelsesråd . 
051122 Finanslovforlig 2006 
COV, om bl.a. ekstra penge til 
førtidspensionister 
 
 
051214 Finanslovvedtagelse - 
incl. hjemmel (tekstanmærkning) 
til finansministeriel indgriben i de 
enkelte kommuners budget i til-
fælde af overskridelse af den 10. 
juni aftalte gennemsnitlige ud-
giftsrammestigning. En ikke tid-
ligere benyttet styringsteknik. KL 
afviser at støtte op om nedskæ-
ringerne. Efterfølgende er ca. 80 
kommuner blevet tvunget til fri-
villigt at "genåbne" budgettet for 
2006.  
0512 ..  første konflikter mellem 
byråd og sammenlægningsudvalg 
om budget 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
051221 L 1420 om .. boligstøtte-
lov: aldersgrænse for medregning 
af hjemmeboende som børn ned-
sættes til 18 år. Deraf følgende 
reduktion af boligstøtte til famili-
er. Spareforslag. COV, imod 
ABFØ 
 
051220 L1590 om .. almenbolig-
lov, almenboliglejelov, boligre-
gulelingslov m.fl.: salg af almen-
nyttige boliger, huslejenedsættel-
ser, større medfinansiering fra 
Landsbyggefonden m.m. BCOV, 
AFØ imod (BCOV aftale 
051104). 

 
050911 Lbkg. 874 ALF

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
051104 Lbkg. 1054 fleksydelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
051109 L1059

 

 om .. ATP: for-
længet suspension af bidrag til 
SP. COVØ, imod ABF 
 
051221 L 1381 om .. SDPL: af-
skaffelse af beskæftigelseskrav 
vedr. fleksjob-ansatteV   Enst. 
 
051221 L 1384  om .. ALF: ænd-
rede regler om overflytning (lette-
re at komme i "gule" A-kasser, 
tidsbegrænsning af suppl. DP. 
COV, imod AB 
 
051221 L1385 om .. Ligebe-
handlingslov.  Enstemmigt 
 
051221 L1386 om .. ABI: for-
længelse af mulighed for 1-årige 
tilbud om vejledning og opkvali-
ficering i første ledighedsperiode. 
Enst. 
 
051221 L1388  om Arbejdsska-
desikring ASS: erhvervsevne-
tabs-erstatning til fleksjobperso-
ner. COV, ABFØ imod    
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050624 L 546: Sundhedslov (del 
af strukturreformen) 

 
050908 Lbkg 847 om LAS 
 
 
 
 
 
051024 Lbkg 1009 om LAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
051207 Lbkg 1187 om LSS 
 
051221 L1390  om .. LSS: ned-
sættelse af max. forældrebetaling 
for børn u. 3 år's ophold i dagin-
stitution til 25%. Delvis kompen-
sation til kommuner via bloktil-
skud. ACFOV, BØ + 1F imod. 
 
051221 L1418 om .. LRA Præci-
seringer af ansvarsfordeling og 
handlepligt ml. kommuner og 
amter. Enst. 
 
051221 L 1421 om .. almenbo-
liglov m.fl., om fortsat finansie-
ring fra Landsbyggefond af stats-
lig ydelsesstøtte, salg af almen-
nyttige boliger, udlejning til er-
hverv mm. "Anti-ghetto" pro-
gram. BCOV, AFØ imod. 

050802 Lbkg 759 om SPL (?) 
050908 Lbkg 859 om SPL (?) 
050908 Lbkg 860 om 3 førtids-
pensioner 
 
050911 Lbkg. 874 om ALF 
 
050926 Lbkg 907 om ældrebo-
liglov 
 
 
 
051104 Lbkg 1054 fleksydelse 
051111 Lbkg 1084 om befor-
dringsrabat til efterlønsmodta-
gere m.fl. 
051116 Lbkg 1096 om Delpen-
sion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
051109 L1059 om .. ATP: for-
længet suspension af bidrag til 
SP. COVØ, imod ABF 
 
 
 
 
 
 
 
 
051221 L1419  om .. lov om hø-
jeste, mellemste, forhøjet al-
mindelig og almindelig førtids-
pension: ved ”ekstra tillægsydel-
se” til de to laveste løftes niveau-
et til mellemste pension. (fsv. en 
efterlevelse af folketingsbeslut-
ning B33 fra 1981-82, 25 år ef-
ter!). ABCFOVØ, B undlod 
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0601-02 .. Meget postyr om nogle 
Muhammed satiretegninger i Jyl-
landsposten september 2005. 
Forbrugerboycot mod danske 
produkter, demonstrationer og 
ambassadeafbrændinger i nogle 
arabiske lande  
060128  A skattepolitik-udspil: 
accept af regeringens "skattestop" 
060207   ABCFOV forlig om 
fleksjob-lovændringer: stramning 
af kontrol med kommunal sags-
behandling, beskæring af statslig 
refusion til kommuner. 
060216  EU-parlament godkender 
komm. forslag til Servicedirektiv. 
060227   BCOV-forlig om kom-
munal udligningsordning - ca. 1 
mia. mere til fattige kommuner 
fra rigere kommuner. Detailregu-
lering af, hvad de kommuner, der 
'vinder' på reformen må bruge 
pengene til, hhv. service og skat-
telettelser! 700 mio kr. (50 mio. 
pr. år 2007-2021) i særtilskud til 
Furesø kommune som kompensa-
tion for Farums 'brixtofte-eventyr' 
060313   Finansministeren undla-
der at gribe (yderligere) ind over 
for kommuner, der ikke har skå-
ret 'nok' i budgetterne. 
060404   Regeringens Velfærds-
udspil Fremtidens velstand og 
velfærd fremlægges: Efterlønsal-
der op til 63 år. Folkepensionsal-
der op til 67. Kortere A-dag-
pengeperiode. Unge skal "moti-
veres" til hurtigere færdiggørelse 
af uddannelse. Formål: øget ar-
bejds-kraftudbud. De således 
forventede besparelser skal an-
vendes til øget forskning og del-
vis finansiering af øget efterud-
dannelse - der forventes øget 
brugerbetaling for efteruddannel-
se. Strammere adgangs-krav for 
udlændinge, undtaget højtuddan-
nede.   
060603 Montenegro selvstændigt 
 
forts.sp. 2 

060322 L223 Lønmodtageres 
fravær af familiemæssige grun-
de (EU implementering) ABC-
FVØ O imod 
 
060407 L289  om .. LSS og BFY 
"Styrkelse af forældreansvaret": 
adgang for kommunen til at ud-
stede forældrepålæg (LSS §41a 
og 57a), hjemmel til at skære i 
børnefamilieydelse, hvis forældre 
ikke efterkommer Forældrepålæg 
(BFY § 2 stk 1 litra 5) (ej ved. 
1.2) COV + 1A, A undlod, BFØ 
imod 
 
 
060508 L417  Barselsudligning 
på det private arbejdsmarked. 
Enstemmigt. 
060609 L566  Barselslov 
Barsels-bestemmelser ud af 
SDPL 
Enst. 
 
(060922 Lbk. 972 om BFY) 
 
 
forts. fra sp. 1 
060607  flere love i struktur-
reform-komplekset, bl.a. ”sund-
hedsbidrag” til delvis afløsning af 
amtsskat (8% proportionalskat, 
ikke øremærket til sundhedsfor-
mål) 
060610 Regeringsaftale med 
Danske Regioner om økonomi 
2007 og sygehusstruktur 
 
060612  Kommuneaftale: 
 
060620 Velfærdsforlig om bl.a. 
forhøjelse af efterløn- og folke-
pensionsalder, nedslidningsfond, 
jfr. 060404. ABCOV. COV aftale 
om indvandring 
 
0610 ..  Arbejdsmiljøaftale AB-
COV: 
 
061105 boligaftale BCOV om 
anvendelse af den almene bolig-
sektors midler og fremtidige sty-
ring.

 
060308 L148  om .. SDPL: digi-
tal kommunikation, registersam-
menkøring i kontroløjemed . 
ABCFOV, Ø imod 
 
060419 L300 om .. AML: mind-
skelse af arbejdsgiveransvar, for-
øgelse af ansattes ansvar (ej vedt. 
1.2.) COV, imod ABFØ 
 
060426 L 359 om ..beskyttelse 
mod afskedigelse på grund af 
foreningsforhold (forbud mod 
eksklusivaftaler) ABCFOV, Ø 
imod 
060609 L 565 om ABIm LAS 
m.fl.  ændring af fleksjobordning, 
visitation mmv. ABCOQV, Ø 
imod 
060721 LBK 848.. ATP 
060721 LBK 849 .. udstatione-
ring 
 
 
 
 
061220 L 1538  om .. ASL, AER 
m.v. Forskellige arbejdsgiverbi-
drag samles i nyt finansierings-
bidrag, opkrævet kvartalsvis 
(Nye Mål, februar 2005) 
ABCFOV, Ø imod. 
061220 L 1539 om .. LD 
Ved livstruende sygdom kan in-
destående udbetales. Enst. 
 061220 L 1542 om .. Forskels-
behandlingslov. Forbud mod 
aftaler om pligtmæssig fratræden 
før 70 års alder.  Enst. 
061220 L 1543 om .. Seniorjob 
Garanti for kommunalt seniorjob 
for >55 årige, der mister dagpen-
geretten. Pligt til at modtage or-
dinært anvist arbejde. Enst. 
061220 L 1544 om .. Fleksydelse  
Trinvis forhøjelse af fleksydelses-
alder til 62 år (virkning fra 2019-
2022), bidragsperiode op fra 15 
til 30 år, fradragsordning mhp. 
incitament til at arbejde ved siden 
af fleksydelse. (Forlig 20.6.2006) 
ABCOV, FØ imod. 
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060308 L 148 om .. SDP regi-
stersamkøring i kontroløjemed.  
Ø imod, øvr. for 
 
 
060607 L514 om  .. personskat-
telov (sundhedsbidrag): en del 
af strukturreformen: ”Sundheds-
bidraget” er 8% proportionalskat 
til staten, ikke øremærket til 
sundhedsformål. Delvis afløsning 
af hidtidig amtsskat. COV, AFØ 
imod, B undl.  

 
060609 L563

 
 
 
 
 
 

 Lov om Sygedag-
penge. Barselsdagpenge ud til 
særlig lov, ændrede regler om 
dagpengerefusion m.m.m. COV, 
ABFØ imod. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

061220 L1545 om SDP 
Udvidet adgang til SDP forlæn-
gelse (2 x 52 uger), fulde SDP til 
delvist sygemeldte, arbejdsgiver-
periode op fra 14 til 15 dage. 
Enst.  

060322 L 222  om .. LSS, LRA, 
Almenboliglov. Strammere reg-
ler om sagsbehandling ..  Enst. 
060327 L239 om .. ABI, LAS: 
uddannelsespligt for ledige u. 25 
år, stramning af opfølgningsreg-
ler, bortfald af kontanthjælp til 
kontanthjælpsmodtageres ægte-
fælle, hvis hun ikke har 300 t. 
ordinært arbejde inden for 2 år, 
m.v. (forlig 050617 "En ny chan-
ce til alle" ("udlændingepakke") 
ACOV)  COV + 1S, S undlod, 
FØ imod 

 

060407 L288 om .. LSS og Al-
menboliglov. Regler om Plejebo-
lig-garanti og aflastning mv.. 
CFOV, BØ imod, S undlod 
060407 L289  om .. LSS og BFY 
"Styrkelse af forældreansvaret": 
adgang for kommunen til at ud-
stede forældrepålæg (LSS §41a 
og 57a), hjemmel til at skære i 
børnefamilieydelse, hvis forældre 
ikke efterkommer Forældrepålæg 
(BFY § 2 stk 1 litra 5)  COV +1S, 
S undlod, FØ imod. 
060501 L 369 om .. LSS, LSP - 
udvidelse af støtte-/kontaktperson 
ordning. Enstemmigt 
060501 L 370 om .. almenbolig-
lov m.v. Ophævelse af revisions-
bestemmelse. Enst. 
060501 L 371 om .. LSS Om-
kostningsbestemt betaling for 
kommunale ydelser. ABCOV, FØ 
imod. 
060607 L 485 om Børnemiljø i 
daginstitutioner. ACFOV,B imod 
060607 L 486 om . LSS nedsæt-
telse af max. forældrebetaling for 
alle børn's ophold i daginstitution 
til 25%. Delvis kompensation til 
kommuner via bloktilskud. AC-
FOV, BØ imod 
060609 L564 om .. ABI. Ændret 
finansiering af revalidering. 
ABCFOV, Ø imod 
060609 L565 om ABI m.fl. om 
Fleksjobordning, fleksydelses-
ordning m.v.  Mindsket refusion 
til kommuner. ABCFOV, Ø imod 
(aftale ml. regering og pensions-
forligspartier, 060207) 
061220 L 1546 om .. ABI  Særlig 
støtte til visse revalidender. Enst. 

 
 
 
 
 
 
060407 L288 om .. LSS og Al-
menboliglov. Regler om Plejebo-
lig-garanti og aflastning mv.. 
CFOV, BØ imod, S undlod 
 
061220 L 1537 om ..ATP Hjem-
mel til at udskyde udbetaling til 
75 års alder.  ABCFOV, Ø imod 
061220 L 1537 om ..Delpension 
Loven udfases. Personer <48 pr. 
31.12.06 vil ikke kunne få del-
pension. (forlig 2006.06.20)  
ABCFOV, Ø imod. 
061220 L 1586 om ..LSP: grad-
vis forhøjelse af folkepensionsal-
der fra 65 til 67 år, virkning fra 
2024-2027 – samt ”indeksering” 
ved øget levealder. (Velfærdsaf-
tale 060620)  
ABCOV, FØ imod. 
061220 L 1587 om   ATP m.fl. 
Gradvis forhøjelse af folkepensi-
onsalder. (Velfærdsaftale 
060620) 
Fleksydelsesmodtagere ligestilles 
med efterlønnere ang. helårsbe-
boelse i sommerhus. 
ABCOV, FØ imod. 
061220 L 1588 om .. LSP, bolig-
støttelov. ”Pia-check” op til kr. 
7.600, medregnes ikke ved bolig-
støtteberegning. 
ACFOVØ, B imod 
 
forts. fra sp. 5 
061220 L 1584 om .. LSS, LRA 
m.fl. Konsekvensændringer som 
følge af kommunalreform. 
ABDFOV, Ø undlod.    forts.sp.6 
061220 L 1585 om .. LSS,LRA 
m.fl. Om ansvaret for tilsyn med 
kommunal opgaveløsning: per-
sonrelateret tilsyn, generelet til-
syn. Om VISO.  
ABCFOV, Ø imod 
061220 L 1590 om .. Almenbo-
liglov m.v. Forstærket renove-
ring, forebyggende indsats, øget 
nybyggeri m.v. 
BCOV, AFØ imod 
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070101 EU udvidelse: Rumænien 
og Bulgarien med. 
070731 EU domstol underkender 
danske pensionsopsparingsregler. 
070224 Industri-overenskomst. 
070506  Fransk præsidentvalg: N. 
Zarkozy valgt, 53% 
070507  Partistiftelse: "Ny allian-
ce", m. Naser Khader (fra B, FT), 
Anders Samuelsen og Gitte See-
berg (fra B/C, EU-parlament) 
070508  Loise Frevert (O) melder 
sig ud, som løsgænger. Herefter 
COV 93 mandater. 
070617  aftale om "kvalitetsre-
form" ml. regering og LO & AC - 
men uden FTF. 
070903  Skatteforlig ”Lavere skat 
på arbejde” COV: nedsættelse af 
mellemskat, forhøjelse af energi-
afgifter over flere år, forhøjelse af 
beskæftigelsesfradrag. Smlgn. S-
udspil, 2005.01. 
070912  Regeringsrokade: soci-
alminister Karen Jespersen. 
 
071003  Beskæftigelsesankenævn 
Midtjylland underkender Ar-
bejds-markedsstyrelsen 300 t 
vejledning 
0710118-20 EU topmøde i Lissa-
bon. Hovedpunkt: forfatnings-
trak-taten 
 
071113  Folketingsvalg: A45, B9, 
C18, F23, O25, V46, Y5, Ø4 
(Y= Ny alliance, Khader) 
071123  Ny C-V regering Fogh: 
Besk.min.: Klaus Hjorth Frede-
riksen (V).  
Velfærds- og ligestillingsmini-
ster: Karen Jespersen (V) (nyt 
ministerium: sammenlægning af 
Socialministeriet og en del af 
Indenrigs- og sundhedsministeriet 
samt familieministeriet (nedlag-
te)) 

Forts.sp. 2 
 

 

 

 

Sundheds- og forebyggelsesmini-
ster: Jacob Axel Nielsen (C) 
Integrationsminister: Birthe Rønn 
Hornbech (V) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

070606 L 499 om Forældrean-
svar.  Enstemmigt 
 
070606 L 501 om  dag-, fritids- 
og klubtilbud m.v. til børn og 
unge (DagTilbudsLov, DTL) - 
fjerner området fra Servicelov. 
(NB regler om støtte til handi-
cappede børn/unge forbliver i 
LSS) 
COV, ABFØ imod. 
 
07606 L 547 om .. Almenbolig-
lov, friplejeboliglov .. Ophævel-
se af regel om, at Landsbygge-
fonden skal betale også til ikke 
udnyttede byggetilsagn (!!), 
hjemmel til at fonden kan optage 
statsgaranterede lån, når de lov-
pålagte udgifter overstiger ind-
tægterne.  ABCFOV, Ø imod 

 
071205

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forts. fra sp. 1 

  Pia Christmas Møller 
forlader C og bliver løsgænger. 
Regeringens parl. grl. uændret. 
071218  Aftale/"forståelse" mel-
lem CV-regering og O og A om 
"5 mia kr. mere til offentligt an-
satte over 3 år" - dvs. fremryk-
ning af taktregulering til 1 års 
efterslæb og ikke som hidtil 2 år. 

070130 L 87 om Forebyggelses-
fond Om arbejdsmiljøtiltag, som 
skal øge lysten for ældre til at 
blive i job. (aft. 20.6.2006). Enst. 
070227 L 174 om .. ansættelses-
beviser. Nedsættelse af arbejds-
givers betaling ved mangelfuldt 
eller manglende ansættelsesbevis.  
BCOV, AFØ imod. 
070227 L 175 om .. AML  
Screening af virksomheder, råd-
givning, smiley ordning. Enst. 

 

070227 L  176 om .. ABI m.fl.  
"Forstærket indsats for at ned-
bringe ledigheden m.v." indsats 
for at få især indvandrere  i arbej-
de, bl.a. v.h.a. jobrotation og ef-
teruddannelse. ABCOV,FØ imod. 
070327 L  292 om .. ABI m.fl.. 
Hjemmel til kommunal samkø-
ring i kontroløjemed af oplysnin-
ger om borgere.  ACOF, BFØ 
imod. 
 
070418 L347 .. AMF: ændringer 
som følge af Velfærdsforlig 
060620 om bl.a. højere tilbage-
trækningsalder. Beskatning ved 
udbetaling af efterløns- og flek-
sydelsesbidrag med opkrævnings-
tidspunktets skattesats(!) AB-
COV, FØ imod. 
 
070529 Lbk 485 ….  FøPL 
 
070606 L 496 om .. ASL, LRA 
m.fl. Ændret kapitaliseringsfak-
tor, mulighed for udbetaling af 
løbende erstatning før fastsættelse 
af kapitaliseret erstatning m.v. 
Enst. 
070606 L 498 om .. ALL Dag-
penge/efterløn efter pasning af 
handicappet eller alvorligt sygt 
barn eller døende i eget hjem 
Enst 
070706 LBK 871 om fleksydelse 
 
071003  Beskæftigelsesankenævn 
Midtjylland underkender Ar-
bejds-markedsstyrelsen 300 t 
vejledning 
 
 
071024 L1235 om .. AMF mm. 
Se sp. 6 
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070130 L88 om .. LAS Kontant-
hjælp til svært psykisk syge <25 
lig med kthj. til >25 årige. Enst. 
070131 L90 om Friplejeboliger. 
Adgang til at etablere private 
plejeboliger, som plejeboligvisi-
terede kan vælge i stedet for 
kommunale plejeboliger. Visite-
rende kommune betaler den til-
delte service. Beliggenhedskom-
mune fører tilsyn med friplejebo-
lig-indehave-rens overholdelse af 
LSS. Styrelsen for Specialunder-
visning og Social Service certifi-
cerer friplejebolig-indehaveren. 
(Regeringsgrundlag Nye Mål 
2005)  COV, ABFØ imod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
forts. fra sp. 5 
070606 L 542

 

 

 om .. LSS, m.v. 
Hjælp til, og tilbageholdelse, af 
gravide stofmisbrugere. Ret til 
bisidder før børn ved møde med 
soc.forv. ABCFOV, Ø imod 
070606 L 544 om . LRA Pligt for 
kommuner til at genvurdere hjælp 
til personer, der står for fogedud-
sættelse. Baggrund: vækst siden 
2002 i antal udsættelser. Enst. 
070606 L 545 om .. LSS. Ung-
domssanktion: koordinator, mål-
retning af handleplan, hjemmel til 
us. af den unges opholdsrum. 
ABCFOV, Ø imod 
070606 L 564 om Ungdomsud-
dannelse for unge med særlige 
behov. Om individuelt tilrettelagt 
ungdomsuddannelse for "udvik-
lingshæmmede og andre unge 
med særlige behov,.." som "må 
antages enten at opfylde betingel-
serne for førtidspension eller .. 
være i målgruppe for forrevalide-
ring eller revalidering"  Enst. 
(UvM) 
070606 L 498 om .. ALF m.fl. 
Bedre optjeningsret til personer, 
der har passet handicappede eller 
sygt barn eller døende.   Enst. 
070827 LBK .. LRA 
071003  Beskæftigelsesankenævn 
Midtjylland underkender Ar-
bejds-markedsstyrelsen 300 t 
vejledning 
071212 LBK 1460 .. LAS 

070227 L  176 om .. ABI m.fl.  

070131 L90 om Friplejeboliger. 
Adgang til at etablere private 
plejeboliger, som plejeboligvisi-
terede kan vælge i stedet for 
kommunale plejeboliger. Visite-
rende kommune betaler den til-
delte service. Beliggenhedskom-
mune fører tilsyn med friplejebo-
ligindehavers overholdelse af 
LSS. Styrelsen for Specialunder-
visning og Social Service certifi-
cerer friplejebolig-indehaveren. 
(Regeringsgrundlag Nye Mål 
2005)  COV, ABFØ imod. 
070327 L 293 om .. LSS, pensi-
onslove. Mellemstatslig refusion. 
Enst. 
070418 L347 .. AMF: ændringer 
som følge af Velfærdsforlig 
060620 om bl.a. højere tilbage-
trækningsalder. Beskatning ved 
udbetaling af efterløns- og flek-
sydelsesbidrag med opkrævnings-
tidspunktets skattesats(!) AB-
COV, FØ imod. 
 
070606 L524 om .. LSS,LRA 
Strammere regler om tilsyn med 
plejehjem og plejeboliger. Præci-
sering af regler om valg til ældre-
råd og klageråd.  
ACFOV, BØ imod 
070606 L524 om .. LRA 
Kommuner får hjemmel til at yde 
Ældrerådsmedlemmer diæter/ind-
komsttabserstatning, udgiftsdæk-
ning.   Enst. 
 
 
 
071024 L 1235 om . AMFL, 
LSP m.fl. Navneændring: Ar-
bejdsmarkedsfond bliver til Ar-
bejdsmarkedsbidrag (Skat). Fra-
dragsforøgelser, SP indbetaling 
suspenderes. (del af forliget ”La-
vere skat på arbejde” 070903 ) 
CNOV, ABFØ imod. 
 
071219 L 1534 om .. pensions-
beskatningslov. Fradragsret også 
for indbetaling til udenlandske 
pensionsselskaber. Tilpasning til 
EU. Ø imod, øvr. for 
 

"Forstærket indsats for at ned-
bringe ledigheden m.v." indsats 
for at få især indvandrere  i arbej-
de, bl.a. vha. jobrotation og efter-
uddannelse. ABCOV, FØ imod 
070327 L 211 om .. LSS, om 
magtanvendelse. Nu også fra pri-
vate leverandører. ABCFOV, Ø 
imod 
070327 L 293 om .. LSS, pensi-
onslove. Mellemstatslig refusion. 
Enst. 
070418 L 346 om .. LSS Inddri-
velsesbestemmelser.  Ø imod 
070425 L 379 .. Udl.lov, LAS 
Prøver som betingelse for op-
holdstilladelse m.v. LAS § 11.3: 
2½ års ustøttet arbejde inden for 
8 år som betingelse for overgang 
til kontanthjælp efter 7 års op-
hold. 
COV for, 3V + ABFØ imod 
070606 L 497 om .. LAS. Lem-
pelse af beløbsnedskæringer for 
bl.a. kontanthjælpsmodtagere på 
barsel.  Enst. 
070606 L 501 om  dag-, fritids- 
og klubtilbud m.v. til børn og 
unge (DagTilbudsLov, DTL) - 
fjerner området fra Servicelov. 
(NB regler om støtte til handi-
cappede børn/unge forbliver i 
LSS) 
070707 L 523 om ..LSS om for-
ældelse af fordringer. Ø imod. 
<- forts. sp. 4   
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0801 .. Drama om flygtningefa-
milier i lejre. Udsigt til at rege-
ringen kommer i mindretal - for-
svinder, at Ny Alliance støtter 
tillidsdagsorden til regeringen. 
080205 Malou Aamund melder 
sig ud af Y og ind i V 
080228   ”Jobplan” – forlig ml. 
BCNOV.  Førtidspensionister på 
gl. ordning kan ikke miste pen-
sionsret pga. indtjening. Bund-
fradrag 30.000 til folkepensioni-
ster. Skattenedslag til >63 årige i 
job. Mfl.  www.fm.dk 
0804 ..  OEK forlig på dele af det 
offentlige område. 
0804 ..  Strejke på dele af det 
offentlige område: sygeplejer-
sker, pædagogmedhjælpere og 
andre FOA grupper. Krav: større 
lønstigning end de 12,8% over 3 
år, som de fleste offentligt ansatte 
har indgået forlig om 
080604 3 Love om "strafsanktio-
ner" mod kommuner, hvis 2009 
udgifter overstiger 2008 budget 
vedtaget. Og mod kommuner, 
som forhøjer skat. COVY, ABFØ 
imod. 
080612 Irsk EU folkeafstemning 
om Lissabon-traktaten: 54% nej. 
080613  Forlig på sundheds- og 
pædagogområderne afslutter 
strejke. 
080616 Kommuneaftale: 2009 
ud-giftsniveau tillades lig med 
2008 budget, plus en del detail-
styring 
0807 ff   tiltagende tegn på fi-
nanskrise. Bl.a. ”sub-prime” krise 
i USA, bankkrak i Danmark 
0808-09 debat om Integrations-
ministeriets manglende oplysning 
om adgang til ophold for van-
drende arbejdere. ”Metock dom”. 
080909 Regeringsomdannelse: 
Lene Espersen (C) ny partifor-
mand og erhvervs- m.v. minister 
080922 COV-Aftale om Håndte-
ring af  EU-retten om fri bevæge-
lighed, incl. bl.a. stramning af ad-
gang til statsborgerskab, og en 
regel om 450 t. arbejde som be-
tingelse for kontanthjælp i stedet 
 
Forts.sp.2

080430 L 318 .. BFY: forhøjelse 
af Børnefamilieydelsen til børn 
under 3 år. B imod, øvr. for 
081227 L 1410 .. BTL: ej særligt 
BT til børn af kunstigt befrugtede 
enige kvinder. ACOVY, BFØ 
imod. 
081227 L 1411 .. BTL inddragel-
se af BT ved barns ophold i ud-
land, mv. BØ imod. Øvr. for 
 
Forts. fra sp. 1 
 
for 300t. reglen - også når ægte-
fælle er i job. 
0810 … Finanskrisen melder sig 
som økonomisk krise – recession 
i flere OECD lande (dvs. negativ 
vækst i BNP i 2 eller flere kvarta-
ler) 
081013  Lov om finansiel stabili-
tet (Fælles bank-pulje plus stats-
garanti for banker). Ø imod, øvr. 
for. 
081103 Forlig om Satspulje 2009 
(alle minus Ø) 
081103  Social Pensionsfond får 
udvidet adgang til opkøb af real-
kreditobligationer (redningsakti-
on i tilknytning  til finanskrisen) 
081104 USA: Barack Obama 
vælges til præsident . 
081110 Forlig CNOV om finans-
lov 2009. Vigtigste enkeltæn-
dring er aftale om kommunal 
finansiering af udgifter til ar-
bejdsløshedsdagpenge, aktive-
ringsydelse, og aktivering af ledi-
ge, og rent kommunal arbejds-
formidling. Desuden forlænget 
suspension af bidrag til SP-
ordning, og loft over ældres beta-
ling for kommunal mad. En del 
puljer til detaljeret beskrevne 
indsatser, ikke mindst på sund-
hedsområdet. Pulje til renovering 
af skoletoiletter, og midler til 
restaurering af Jellingestenene. 
Indelukning af personer på ”tålt 
ophold” i Danmark.  
081112 Fogh lover at blive i Dan-
mark. V-landsmøde i Herning. 
081227 Israel starter stor-angreb 
på Gaza 

080226 L 108 om ALF,FlY 
Stramning af fortrydelsesordning. 
ABCNOV. Ø imod, F undlod 
 
080617 L 481 om .. ALF - be-
grænsning af retten til nedsatte 
dagpenge  BCNOV, AFØ imod 
080617 L 482 om .. ALF. Ar-
bejdsgiveres betaling af DPgodt-
gørelse for 3. ledighedsdag. 
CNOV, ABGØ imod 
080619 L 473 . Skattenedslag for 
seniorer: 100.000 for 64 årige, 
der har jobbet fuld tid siden de 
var 60 (jobplan 2008) AFØ imod, 
øvr.for 
080617 L 486 om .. udlændinge-
lov (rekruttering af udenlandsk 
arbejdskraft) (Jobplan 2008) 
BCNOV for, AF imod, Ø undlod 
080617 L 519 om .. AMBI. Skat-
tefritagelse for ”reservebedste-
forældre”s indtægt ved børne-
børnepasning mv. B imod, øvr. 
for 
080926 Lbkg om LAF 
080926 Bkg. .. Arbejdsløsheds-
forsikring m.v. 
081106 L 1063 . ATP forlængel-
se af suspension af bidrag til Den 
Særlige Pensionsopsparing.  
B undlod, øvr. for. 
081110 Forlig CNOV om finans-
lov 2009. Vigtigste enkeltæn-
dring er aftale om kommunal 
finansiering af udgifter til ar-
bejdsløshedsdagpenge, aktive-
ringsydelse, og aktivering af ledi-
ge, og rent kommunal arbejds-
formidling ”under stærk statslig 
styring”. Sandsynlig virkning: 
mere ”creaming” og meget stor 
ulighed mellem kommuner, hvor 
større arbejdspladser har en do-
minerende position. 
081227 K 1394 . udstationering  - 
gennemførelse af Laval-dom om 
(begrænsning af) adgang til fagli-
ge kampskridt over for arbejdsgi-
vere med udenlandsk arbejds-
kraft. ABCFY, OØ imod. 
081227 L 1395 AML. Højere 
bøder ved personskade. Enst. 
081227 L 1396 ABI Først løntil-
skud efter 6 ugers ledighed. Ø 
imod.
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080301 "Nye initiativer på sund-
hedsområdet" forlig BCNOV om 
bl.a. vaccination mod livmoder-
halskræft og beskæring af medi-
cintilskud. 
 

 
080430

 
 

 .. sundhedslov: ændret 
medicintilskuds-ordning: egenbe-
taling op fra 455 kr./år til 800 
kr/år. 50% refusion af medicinbe-
taling 801- 1300 kr., 75% refusi-
on 1301-2800, 85% ref, 2800-> 
"kronikertilskud 100%" ved ud-
gifter over 3270 kr. Besparelsen, 
302 mio. kr/år. - skal finansiere 
vaccine mod livmoderhalskræft 
m.v. 080301forlig. BCNOV, 
AFØ imod. 
 
 
080527 L 389 om.. SDP Arbejds- 
giverperioden forlænget fra 15 
kalenderdage til 21 kalenderdage. 
COV, ABFØ imod 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redaktion sluttet 2009.01.19 

080125 Ankestyrelsen underken-
der AMS 300 t vejledning ang. 
ophør af kontanthjælp til ægte-
fælle til lønarbejdende. 
080408 L226 om .. LSS: god-
kendelse af private behandlings-
tilbud for stofmisbrugere. Enst. 
080430 L 322-323 LSS, Almen-
boliglov m.fl. Betaling for tilsyn, 
adgang til indhentning af økono-
mioplysninger om boligsøgende. 
FØ imod. 
080529 Lbkg .. LAS 
080601  L 437 .. om almenbolig-
lov mv. Tilskud til etablering af 
boligtilbud til særlig udsatte 
grupper, etablering af boligsocia-
le udviklingscenter. Enst.  

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

080609 L 446 .. LSS, SPL m.fl. 
Højere suppl. Pensionsydelse, 
udv. Personkreds for invaliditets-
ydelse, afskaffelse af servicebeta-
ling for ophold i botilbud m.v. B 
undlod, øvr. for 
080609 L 447 .. LSS: lejerrettig-
heder til visse beboere i botilbud 
efter serviceloven. Enst. Satspul-
jeaftale 2008  
080617 L 549 .. LSS m.fl. 1) 
muligt for brugere af hjælperord-
ning at overdrage arbejdsgiveran-
svar. §96: Borgerstyret Personlig 
Assistance 2) forældre til handi-
cappede børn tilbydes hjælp i 
hjemmet i forbindelse med træ-
ning, i stedet for særligt dagtilbud 
(…) 3) kommunal pligt til råd-
givning til kvinder med børn for-
ud for flytning fra krisecenter  4) 
anbringelsessager: udvidet befø-
jelse til ankeinstanser til at tage 
sager op 5) Plejeforældre: kur-
suspligt. EL imod, øvr. for. Sats-
puljeaftale 2008.  
080617 L550 .. almenboliglov 
Forsøgsordning m. salg af almene 
familieboliger forlænges. CNOV. 
ABFØ imod 
081203 L 1148 DTL. Frokost-
måltid i daginst.   AFØ o,pd 
081219 L1345. LSS Merudgifts-
ydelse, Pasning af handicappet  
eller syg pårørende. Enst. 
081227 L 1397 .. Udlændingelov 
Skærpet meldepligt ved tålt op-
hold (tuneserlov) COV, øvr imod 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
080609 L 445 .. SPL m.fl.  Øget 
bundfradrag for folkepensioni-
ster, reduceret beskæftigelseskrav 
ved opsat pension, sikkerhed for 
ret til førtidspension. Ø imod, 
øvr. for. (jobplan 28. febr. 2008) 
080609 L 446 .. LSS, SPL m.fl. 
Højere ”pia-check” -10000 kr., 
udv. personkreds for invaliditets-
ydelse, afskaffelse af servicebeta-
ling for ophold i botilbud m.v. 
080619 L 473 om Skattenedslag 
for seniorer – 100.000 for 64 åri-
ge, der har jobbet fuld tid siden 
de var 60 (jobplan 2008)  
AFØ imod, øvr. for 
 
081106 L 1063 .ATP forlængelse 
af suspension af bidrag til Den 
Særlige Pensionsopsparing. B 
undlod, øvr. for. 
 
081219 L1345. pensionslove 
m.fl. Ligestilling af dansk og 
udenlandsk udbytte ved boligstøt-
teberegning. Ø imod, øvr. for. 
 
081219 1346 .. LSS fast kontakt-
person i hjemmeplejen. Enst. 
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	941221 L 1127 .. LKA m.fl. Udvidet aktiveringspligt, forenkl
	(950308 Lbk. 150 Om kom-munal aktivering)

	960506 L 343  ASL  Anerken-delse af pludselige løfteskader s
	(970722 Lbk. 632  SDPL)

	970610 L 453 om retssikkerhed og administration på det socia
	970610 L 459 .. BiL, SDPL Fleksjob. '..regeringens initiativ
	980701 L  468  .. ATP m.fl. Særlig Pensionsopsparing: "MP" 1
	(980721 LBK 540 LRA)
	(980929 LBK 707 LAS)


	991229 L 1079  .. AMU ændret organisering og finansiering
	forts. fra sp. 5.
	001220 L 1306 .. LAS  Pligt for kommunerne til at lave skrif
	001220  L 1307  .. LSS    fleksibel hjemmehjælp og kommunal 
	010607  L 461  §§5,10,11,14,19  Retsplejelov m.v. - i anledn
	010607  L 461 .. Retsplejelov § 7 m.v. - i anledning af ændr
	010607  L 489 ... LSS, sundhedsplejerskelov: grundtakstmodel
	(010626 LBK 614 - LAS)
	(010924 LBK 844 - LSS)
	(010626 LBK 615 SPL)



	020325 L 148 .. AMU, LÅU
	omlægning af voksen- og efteruddannelser
	020325 L 149 .. folkeoplysningslov, oph. af daghøjskolelov
	020606 L 428 .. ASL  bidragsstruktur, kompetenceregler m.v.
	020610 L 433 .. deltidsdirektiv
	020325 L 149 .. folkeoplysningslov, oph. af daghøjskolelov

