
§ X 

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1213 af 11. oktober 2018, som ændret 

senest ved § 7 i lov nr. 551 af 7. maj 2019, foretages følgende ændringer: 

1. I § 48 a, stk. 1, affattes således:  

»§ 48 a. Et medlem, der deltager i tilbud om en erhvervsuddannelse efter § 96 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats eller § 33 a i den før 1. januar 2020 gældende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 

modtager dagpenge med et beløb, der svarer til 80 pct. af højeste dagpenge, jf. §§ 47 og 70, dog højst et 

beløb svarende til medlemmets hidtidige dagpengesats, jf. dog stk. 2 og 3.« 

2. I § 48 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: 

»Stk. 2. Et medlem, der påbegynder et tilbud om en erhvervsuddannelse efter § 96 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats i perioden fra den 1. januar 2020 til og med den 31. december 2020, modtager 

uanset stk. 1 dagpenge med et beløb svarende til medlemmets hidtidige dagpengesats, jf. §§ 47 og 70, hvis 

uddannelsen fremgår af en liste udarbejdet efter § 33 a, stk. 5, i den før 1. januar 2020 gældende lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats.« 

Stk. 2 bliver herefter stk. 3. 

3. I § 48 a, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »efter § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: »efter § 

33 a i den før 1. januar 2020 gældende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«, og »efter § 33 a, stk. 5, i lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats« ændres til: »efter § 33 a, stk. 5, i den før 1. januar 2020 gældende lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats«. 

4. I § 56 a, stk. 7, og § 75 i, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 33 a« til: »§ 96«. 

5. § 75 i, stk. 2, affattes således: 

»Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for medlemmer, der er omfattet af § 48 a, stk. 2 og 3.« 

 

§ Xy 

I lov nr. 551 af 7. maj 2019 om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen 

m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven og forskellige andre love 

(Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) foretages følgende ændring: 

1. § 7, nr. 1, ophæves. 

- - - - - - 

Almindelige bemærkninger 

X.x. Dagpenge under deltagelse i uddannelsesløft 

X.x.1. Gældende ret 

Efter den gældende § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan jobcenteret inden for en pulje give 

dagpengemodtagere, som er fyldt 30 år, tilbud i form af en erhvervsuddannelse efter lov om 

erhvervsuddannelser, hvis personen ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet 



uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en 

erhvervsuddannelse, eller hvis personen har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, 

der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med, men ikke overstiger en erhvervsuddannelse, 

men hvor uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år. 

Uddannelsesløftet i form af tilbud om en erhvervsuddannelse efter lovens § 33 a kan gives allerede fra 

starten af ledighedsperioden, og uddannelsen skal kunne gennemføres inden for dagpengeperioden på to 

år.  

Et uddannelsesløft i form af tilbud om en erhvervsuddannelse kan kun gives efter aftale mellem jobcenteret 

og dagpengemodtageren. Dagpengemodtageren har således ikke pligt til at tage imod tilbuddet. Når 

tilbuddet er aftalt mellem dagpengemodtageren og jobcenteret, har dagpengemodtageren pligt til at 

påbegynde og deltage aktivt i tilbuddet. 

En dagpengemodtager, der deltager i et uddannelsesløft i form af tilbud om en erhvervsuddannelse efter 

lovens § 33 a, er fritaget for pligten til at være aktivt jobsøgende og til at stå til rådighed for henvist arbejde 

efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.  

Efter den gældende § 48 a, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. modtager en dagpengemodtager, 

der deltager i et uddannelsesløft i form af tilbud om en erhvervsuddannelse efter § 33 a i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats, dagpenge med et beløb, der svarer til 80 pct. af højeste dagpenge, dog højst et 

beløb svarende til dagpengemodtagerens hidtidige dagpengesats. 

Efter den gældende § 75 i, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. har en dagpengemodtager, der 

deltager i et uddannelsesløft i form af tilbud om en erhvervsuddannelse efter § 33 a i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats, ret til at låne et beløb svarende til forskellen mellem 80 pct. af højeste dagpengesats 

og dagpengemodtagerens hidtidige dagpengesats med et fradrag på 37 pct. Lånebeløbet afrundes til 

nærmeste kronebeløb. 

Efter den gældende § 48 a, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. får en dagpengemodtager, der 

påbegynder et tilbud om en erhvervsuddannelse efter § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i 

perioden fra den 1. marts 2017 til og med den 31. december 2019, dog dagpenge med et beløb svarende til 

dagpengemodtagerens hidtidige dagpengesats, hvis uddannelsen fremgår af en liste udarbejdet efter § 33 

a, stk. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (positivlisten). 

En dagpengemodtager, der før 1. januar 2020 påbegynder et uddannelsesløft i form af tilbud om en 

erhvervsuddannelse efter § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med sin hidtidige dagpengesats 

efter § 48 a, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., bevarer retten til sin hidtidige dagpengesats 

under hele uddannelsesforløbet uanset, at det først færdiggøres efter 2019. 

Positivlisten regulerer ikke, hvilke erhvervsuddannelser der kan gives som uddannelsesløft, men alene 

hvilke uddannelser, der giver mulighed for at bevare den hidtidige dagpengesats under deltagelse i 

uddannelsen. Der kan således gives tilbud om uddannelsesløft til alle erhvervsuddannelser, hvis 

betingelserne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i øvrigt er opfyldt. 

Efter den gældende § 75 i, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. har en dagpengemodtager, der er 

omfattet af § 48 a, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., ikke mulighed for at låne et beløb under 

deltagelse i uddannelsesløftet.  



I lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats, der træder i kraft den 1. januar 2020, 

fremgår muligheden for inden for en pulje at give tilbud i form af et uddannelsesløft af lovens § 96. 

X.x.2. Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning 

Muligheden for, at dagpengemodtagere i en periode kan påbegynde et tilbud om en erhvervsuddannelse 

med bevarelse af pågældendes hidtidige dagpengesats, hvis uddannelsen fremgår af positivlisten, er indført 

ved lov nr. 173 af 20. februar 2017. Loven udmøntede dele af en trepartsaftale om tilstrækkelig og 

kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser, som den daværende regering (Venstre) og 

arbejdsmarkedets parter (DA, FA, Lederne, LO, FTF, AC, KL og Danske Regioner) indgik den 19. august 2016.   

Formålet med ordningen er at gøre det mere attraktivt for ledige over 30 år at tage en erhvervsuddannelse 

som led i et uddannelsesløft inden for fag med mangel på arbejdskraft.  

Fra marts 2017 til juni 2019 har ca. 1.150 dagpengemodtagere påbegyndt et uddannelsesløft. Af disse har 

knap 45 pct. benyttet sig af den midlertidige ordning og taget en uddannelse fra positivlisten, mens de 

modtager dagpenge med deres hidtidige sats. 

Tilbagemeldingen fra jobcentre og uddannelsesambassadører er, at positivlisten fungerer som et godt 

redskab til at vejlede om uddannelser, hvor der er gode forudsætninger for efterfølgende ansættelse.  

Positivlisten er fra 2017. Den er udarbejdet af Beskæftigelsesministeriet, Styrelsen for Arbejdsmarked og 

Rekruttering (STAR). Det er en landsdækkende liste med erhvervsuddannelser, der knytter sig til 

stillingsbetegnelser med størst rekrutteringsudfordringer. Listen blev udarbejdet med udgangspunkt i 

Arbejdsmarkedsbalancen, hvor der findes en prioriteret liste over de stillingsbetegnelser med mangel på 

arbejdskraft, som har størst rekrutteringsudfordringer målt som andelen af forgæves rekrutteringer i 

forhold til antallet af personer i arbejdskraftsreserven. Listen omfatter maksimalt uddannelser, der 

tilsammen udgør op til 20 pct. af den samlede uddannelsesaktivitet på erhvervsuddannelserne. Listen 

offentliggøres på STAR’s hjemmeside. 

Det foreslås derfor at lave en midlertidig ordning for 2020, hvorefter en dagpengemodtager, der 

påbegynder et tilbud om en erhvervsuddannelse efter § 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i 

perioden fra den 1. januar 2020 til og med den 31. december 2020, kan deltage i uddannelsen med 

bevarelse af sin hidtidige dagpengesats, hvis uddannelsen fremgår af positivlisten.  

Formålet med forslaget er at gøre det mere attraktivt at deltage i et tilbud om uddannelsesløft i form af en 

erhvervsuddannelse, som fremgår af positivlisten. 

Forslaget betyder, at en dagpengemodtager under deltagelse i uddannelsesløftet kan modtage dagpenge 

med højeste dagpengesats, hvis pågældendes individuelle dagpengeberegning giver ret hertil, og at 

dagpengemodtageren bevarer retten til sin individuelle dagpengesats under hele uddannelsesforløbet 

uanset, at det først færdiggøres efter 2020.  

Der er således tale om en undtagelse til hovedreglen om deltagelse i et uddannelsesløft efter lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats, hvoraf det fremgår, at en dagpengemodtager alene kan modtage et beløb, der 

svarer til 80 pct. af højeste dagpenge, dog højst et beløb svarende til dagpengemodtagerens hidtidige 

dagpengesats. 

Det forslås, at positivlisten, der er gældende for ordningen med mulighed for at deltage i uddannelsesløft 

med bevarelse af hidtidig dagpengesats i perioden 1. marts 2017 til 31. december 2019, anvendes uændret 

for den foreslåede ordning i 2020. 



Det foreslås videre, at en dagpengemodtager, der i 2020 påbegynder et uddannelsesløft i form af en 

erhvervsuddannelse, som fremgår af positivlisten, ikke bliver omfattet af muligheden for at låne et beløb 

under deltagelse i uddannelsesløftet.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Det foreslås at etablere en midlertidig ordning for 2020, hvorefter en dagpengemodtager, der påbegynder 

et tilbud om en erhvervsuddannelse efter § 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i perioden fra den 1. 

januar 2020 til og med den 31. december 2020, kan deltage i uddannelsen med bevarelse af sin hidtidige 

dagpengesats, hvis uddannelsen fremgår af den liste, der er udarbejdet efter § 33 a, stk. 5, i den indtil 1. 

januar 2020 gældende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

Forslaget betyder, at en dagpengemodtager under deltagelse i uddannelsesløftet kan modtage dagpenge 

med højeste dagpengesats, hvis pågældendes individuelle dagpengeberegning giver ret hertil, og at 

dagpengemodtageren bevarer retten til sin individuelle dagpengesats under hele uddannelsesforløbet 

uanset, at det først færdiggøres efter 2020.  

Det skønnes, at forslaget vil medføre merudgifter for det offentlige (før skat og tilbageløb) på 3,8 mio. kr. i 
hvert af årene 2020 og 2021. Heraf vil staten samlet set have merudgifter på 1,3 mio. kr. i 2020 og 2021, og 
kommunerne vil samlet set have merudgifter på 2,5 mio. kr. i 2020 og 2021. Merudgifterne vedrører, at for 
perioden 2020-2021 vil sammenlagt ca. 170 fuldtidspersoner få øget dagpengesatsen fra 80 pct. til 100 pct. 
af den hidtidige dagpengesats. 

 

Mio. kr. 2020 pl 2020 2021 2022 2023 

Stat 1,3 1,3 0,0 0,0 

Arbejdsløshedsdagpenge 1,3 1,3             0,0 0,0 

Kommune 2,5 2,5 0,0 0,0 

Heraf beskæftigelsestilskud 2,5 2,5 0,0 0,0 

I alt  3,8 3,8 0,0 0,0 

 
Merudgiften udgør efter skat og tilbageløb 1,8 mio. kr. årligt i 2020 og 2021. Merudgifterne efter skat og 
tilbageløb finansieres ved en tilsvarende reduktion af puljen til uddannelsesløft. 

 

- - - - - - 

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser 

Til § X 

Til nr. 1 

Efter den gældende § 48 a, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. modtager en dagpengemodtager, 

der deltager i tilbud om en erhvervsuddannelse efter § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

(uddannelsesløft), 80 pct. af højeste dagpengesats, dog højst et beløb svarende til dagpengemodtagerens 

hidtidige dagpengesats, mens pågældende deltager i uddannelsen. 

Efter den gældende § 48 a, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. får en dagpengemodtager, der 

påbegynder et tilbud om uddannelsesløft i perioden fra den 1. marts 2017 til og med den 31. december 

2019, dog dagpenge med et beløb svarende til dagpengemodtagerens hidtidige dagpengesats, hvis 



uddannelsen fremgår af en liste udarbejdet efter § 33 a, stk. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

(positivlisten). 

Der henvises til punkt X.x.1. i de almindelige bemærkninger. 

Det foreslås, at § 48, stk. 1, affattes således, at en dagpengemodtager, der deltager i tilbud om en 

erhvervsuddannelse efter § 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller § 33 a i den før 1. januar 2020 

gældende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, modtager dagpenge med et beløb, der svarer til 80 pct. af 

højeste dagpenge, jf. §§ 47 og 70, dog højst et beløb svarende til dagpengemodtagerens hidtidige 

dagpengesats, jf. dog stk. 2 og 3. 

Bestemmelsen omfatter dagpengemodtagere, der deltager i et tilbud om uddannelsesløft i form af en 

erhvervsuddannelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Forslaget betyder, at en dagpengemodtager, som inden den 1. januar 2020 begynder at deltage i et tilbud 

om uddannelsesløft efter § 33 a i den indtil 31. december 2019 gældende lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats, eller som den 1. januar 2020 eller senere begynder at deltage i et tilbud om 

uddannelsesløft efter § 96 i den fra 1. januar 2020 gældende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, under 

deltagelse i tilbuddet får dagpenge med et beløb, der svarer til 80 pct. af højeste dagpenge, dog højst et 

beløb svarende til dagpengemodtagerens hidtidige dagpengesats.  

Forslaget er en konsekvens af, at muligheden for inden for en pulje at give tilbud i form af et 

uddannelsesløft fremgår af § 33 a i den gældende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, mens muligheden 

for inden for en pulje at give tilbud i form af et uddannelsesløft fremgår af § 96 i lov nr. 548 af 7. maj 2019 

om en aktiv beskæftigelsesindsats, der træder i kraft den 1. januar 2020. 

En dagpengemodtager, der deltager i et uddannelsesløft i form af tilbud om en erhvervsuddannelse vil 

fortsat have ret til at låne et beløb svarende til forskellen mellem 80 pct. af højeste dagpengesats og 

dagpengemodtagerens hidtidige dagpengesats med et fradrag på 37 pct. Der henvises herom til § 75 i, stk. 

1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 

Om muligheden for at få dagpenge med den hidtidige sats under deltagelse i uddannelsesløft henvises til 

forslaget i nr. 2 og nr. 3. 

Med forslaget videreføres de gældende regler med de anførte præciseringer.  

Til nr. 2 

Efter den gældende § 48 a, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. får en dagpengemodtager, der 

påbegynder et tilbud om uddannelsesløft i perioden fra den 1. marts 2017 til og med den 31. december 

2019, dagpenge med et beløb svarende til dagpengemodtagerens hidtidige dagpengesats, hvis 

uddannelsen fremgår af en liste udarbejdet efter § 33 a, stk. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

(positivlisten). 

Der henvises til punkt X.x.1. i de almindelige bemærkninger. 

Det foreslås i § 48, stk. 2, som noget nyt, at en dagpengemodtager, der påbegynder et tilbud om en 

erhvervsuddannelse efter § 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i perioden fra den 1. januar 2020 til 

og med den 31. december 2020, modtager dagpenge med et beløb svarende til dagpengemodtagerens 

hidtidige dagpengesats, hvis uddannelsen fremgår af en positivlisten. 



Der er tale om en midlertidig ordning, der omfatter dagpengemodtagere, der i 2020 påbegynder et tilbud 

om uddannelsesløft i form af en erhvervsuddannelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis 

uddannelsen fremgår af positivlisten. 

Forslaget betyder, at en dagpengemodtager under deltagelse i uddannelsesløftet kan modtage dagpenge 

med højeste dagpengesats, hvis pågældendes individuelle dagpengeberegning giver ret hertil.  

Det betyder også, at dagpengemodtageren bevarer retten til sin hidtidige dagpengesats under hele 

uddannelsesforløbet uanset, at det først færdiggøres efter 2020.  

Der er således tale om en undtagelse til bestemmelsen i § 48 a, stk. 1, jf. forslaget i nr. 1, om, at en 

dagpengemodtager under deltagelse i et uddannelsesløft efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats får 

dagpenge med et beløb, der svarer til 80 pct. af højeste dagpenge, dog højst et beløb svarende til 

dagpengemodtagerens hidtidige dagpengesats. 

Det foreslås videre, at en dagpengemodtager, der deltager i uddannelsesløft i form af en 

erhvervsuddannelse, som fremgår af positivlisten, ikke bliver omfattet af muligheden for at låne et beløb 

under deltagelse i uddannelsesløftet, jf. forslaget i nr. 5. 

Forslaget betyder endvidere, at positivlisten, der er gældende for ordningen med mulighed for at deltage i 

uddannelsesløft med bevarelse af hidtidig dagpengesats i perioden 1. marts 2017 til 31. december 2019, 

anvendes uændret for den foreslåede ordning i 2020. 

Til nr. 3 

Efter den gældende § 48 a, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. får en dagpengemodtager, der 

påbegynder et tilbud om uddannelsesløft i perioden fra den 1. marts 2017 til og med den 31. december 

2019, dagpenge med et beløb svarende til dagpengemodtagerens hidtidige dagpengesats, hvis 

uddannelsen fremgår af en liste udarbejdet efter § 33 a, stk. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

(positivlisten). 

Der henvises til punkt X.x.1. i de almindelige bemærkninger. 

Tilbud om uddannelsesløft, som er påbegyndt forud for den 1. januar 2020, kan færdiggøres efter de hidtil 

gældende regler, men vil ikke kunne forlænges eller ændres efter de hidtil gældende regler.  

Det betyder, at dagpengemodtageren kan modtage dagpenge med højeste dagpengesats, hvis 

pågældendes individuelle dagpengeberegning giver ret hertil, og at dagpengemodtageren bevarer retten til 

sin individuelle dagpengesats under hele uddannelsesforløbet uanset, at det først færdiggøres efter 2019. 

Muligheden for inden for en pulje at give tilbud i form af et uddannelsesløft fremgår af § 33 a i den 

gældende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. I lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv 

beskæftigelsesindsats, der træder i kraft den 1. januar 2020, fremgår muligheden for inden for en pulje at 

give tilbud i form af et uddannelsesløft af § 96. 

Det foreslås, at § 48 a, stk. 2, i loven, der bliver § 48 a, stk. 3, som følge af forslaget i nr. 2, ændres, så det 

præciseres, at den vedrører deltagelse i uddannelsesløft efter den indtil 31. december 2019 gældende lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvor uddannelsen fremgår af positivlisten.  

Den foreslåede ændring medfører ikke indholdsmæssige ændringer.  

Til nr. 4 



Efter den gældende § 56 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. er hovedreglen, at en dagpengemodtager, 

som modtager arbejdsløshedsdagpenge, får nedsat dagpengene hver fjerde måned med et beløb svarende 

til 1 dags dagpenge for dagpengemodtageren, medmindre dagpengemodtageren for perioden på de 4 

måneder som fuldtidsforsikret lønmodtager har fået indberettet mere end 148 løntimer i henhold til lov om 

et indkomstregister eller som deltidsforsikret lønmodtager har fået indberettet mere end 97 løntimer i 

henhold til lov om et indkomstregister. Efter § 56 a, stk. 7, forlænges perioden på 4 måneder med antallet 

af måneder, hvor dagpengemodtageren i hele måneden har deltaget i tilbud om en erhvervsuddannelse 

efter § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Efter den gældende § 75 i, stk. 1, 1. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. har en dagpengemodtager, 

der deltager i tilbud om en erhvervsuddannelse efter § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ret til 

at låne et beløb svarende til forskellen mellem 80 pct. af højeste dagpengesats og dagpengemodtagerens 

hidtidige dagpengesats med fradrag af 37 pct. 

Det foreslås, at henvisningen til § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i § 56 a, stk. 7, og § 75 i, stk. 

1, 1. pkt., ændres til § 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Forslaget er en konsekvens af, at muligheden for inden for en pulje at give tilbud om uddannelsesløft i form 

af en erhvervsuddannelse fremgår af § 96 i lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats, 

der træder i kraft den 1. januar 2020. 

Med den foreslåede ændring bringes henvisningerne i § 56 a, stk. 7, og § 75 i, stk. 1, 1. pkt., i lov om 

arbejdsløshedsforsikring m.v. i overensstemmelse med regler i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der 

træder i kraft den 1. januar 2020. De foreslåede ændringer medfører ikke indholdsmæssige ændringer. 

Til nr. 5 

Efter den gældende § 75 i, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. har en dagpengemodtager, der 

deltager i et uddannelsesløft i form af tilbud om en erhvervsuddannelse efter § 33 a i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats, ret til at låne et beløb svarende til forskellen mellem 80 pct. af højeste dagpengesats 

og dagpengemodtagerens hidtidige dagpengesats med et fradrag på 37 pct. Lånebeløbet afrundes til 

nærmeste kronebeløb. 

Efter den gældende § 75 i, stk. 2, i loven har en dagpengemodtager, der efter § 48 a, stk. 2, i loven har ret til 

sin hidtidige dagpengesats under deltagelse i uddannelsesløftet, ikke mulighed for at låne et beløb efter 

lovens § 75, stk. 1. 

Det foreslås, at § 75 i, stk. 2, affattes således, at stk. 1 gælder ikke for dagpengemodtagere, der er omfattet 

af § 48 a, stk. 2 og 3. 

Det betyder, at en dagpengemodtager, der i 2020 påbegynder et uddannelsesløft i form af tilbud om en 

erhvervsuddannelse, som fremgår af den liste, der er udarbejdet efter § 33 a, stk. 5, i den indtil 1. januar 

2020 gældende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (positivlisten), ikke får mulighed for at låne et beløb 

under deltagelse i uddannelsesløft efter lovens § 75 i, stk. 1. 

Det betyder også, at dagpengemodtagere, der deltager i uddannelsesløft med bevarelse af deres hidtidige 

dagpengesats, ikke får mulighed for at låne et beløb under deltagelse i uddannelsesløft, uanset om de har 

påbegyndt uddannelsesløftet før eller efter 1. januar 2020.  



Muligheden for at låne et beløb under deltagelse i et uddannelsesløft er således fortsat forbeholdt de 

dagpengemodtagere, der får 80 pct. af højeste dagpenge, dog højst et beløb svarende til 

dagpengemodtagerens hidtidige dagpengesats, under deltagelse i uddannelsesløftet.  

Til § Xy 

Til nr. 1 

Ved § 7, nr. 1, i lov nr. 551 af 7. maj 2019 blev henvisningen i § 48 a, stk. 1, § 56 a, stk. 7, og § 75 i, stk. 1, 1. 

pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. til § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ændret til § 96 i 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Det foreslås, at § 7, nr. 1, i lov nr. 551 af 7. maj 2019 ophæves. Forslaget er en konsekvens af lovforslagets § 

X, nr. 1 og 4. 

 


