
 

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og 

Rekruttering 

Njalsgade 72A 

2300 København S 

 

T +45 72 21 74 00 

E star@star.dk 

www.star.dk 

 

CVR 55568510 

 

 

 

 

16. september 2016 

 

 

 

Til høringsparterne 

Høring vedrørende yderligere bekendtgørelser der udmønter Aftale om et 

tryggere dagpengesystem 

 

Vedlagt sendes en række bekendtgørelser i høring.  

 

Bekendtgørelserne er en delvis udmøntning af lov nr. 624 af 8. juni 2016 om æn-

dring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Fleksibelt og indkomstbaseret dag-

pengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.) og er udformet i overensstem-

melse hermed. 

 

Bekendtgørelserne udmønter særligt følgende elementer i dagpengereformen: 

 reduktion i omfanget af gyldige grunde for selvforskyldt ledighed 

 dagpengesatsen for dimittender, værnepligtige og unge som forsørger hen-

holdsvis ikke-forsørger 

 fleksibel genoptjening af dagpengeretten i uger 

 folkepensionister får mulighed for et særligt seniormedlemskab 

I forhold til bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats er der sket en række 

ændringer, herunder regulering af en række forhold, som afskaffes som gyldige 

grunde for dagpengemodtagere, hvor forholdene fremover skal reguleres i forbin-

delse med henvisning til arbejde og tilbud, udarbejdelse/revision af »Min Plan« og 

ophør med tilbud, ophævelse af minimumslønnen på 82 pct. af højeste dagpenge 

for dagpengemodtagere i offentligt løntilskud og opgørelse af sammenlagt ledighed 

i timer for dagpengemodtagere. Der henvises til den vedlagte vejledning til jobcen-

trene om ændringerne. 

 

Det bemærkes, at det af regeltekniske årsager har været nødvendigt at gentage en 

allerede tidligere udstedt og offentliggjort regel om arbejdsgiveres anmodning om 

udbetaling af løntilskud via NemRefusion. Reglen fremgår af bekendtgørelse nr. 

445 af 19. maj 2016 om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesind-

sats. 

 

Bekendtgørelserne træder i kraft på forskellige tidspunkter, afhængigt af, hvornår 

de forskellige elementer i reformen træder i kraft. Det betyder bl.a., at nogle af de 

ændringsbekendtgørelser, der træder i kraft den 2. januar 2017, kun vil være gæl-

dende frem til den 1. juli 2017. 

 

Følgende bekendtgørelse træder i kraft snarest muligt i oktober 2016: 

 Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats  

 

Følgende bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2017: 
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 Ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 

Følgende bekendtgørelser og vejledning træder i kraft den 2. januar 2017: 

 Bekendtgørelse om a-kassernes og medlemmernes forhold under strejke og 

lockout (konflikt) 

 Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage), 

inkl. vejledning til bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. le-

dighedsdag (G-dage)  

 Ændring af bekendtgørelse om beregning af dagpengesats for lønmodtagere 

 Ændring af bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dag-

pengeperiode 

 Ændring af bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-

kasse  

 Ændring af bekendtgørelse om supplerende dagpenge 

 Ændring af bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser 

 Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 

 Ændring af bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. 

 Ændring af bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale 

område 

 

Følgende bekendtgørelser træder i kraft den 1. juli 2017: 

 Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 

 Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. 

 Bekendtgørelse om rådighed 

 Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft 

 Bekendtgørelse om ret til efterløn for medlemmer, der har haft forsikrings- eller 

beskæftigelsesperioder i udlandet, i Grønland eller på Færøerne 

 Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efter-

løn 

 Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.  

 Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v. 

 

Det bemærkes, at de tre sidste bekendtgørelser erstatter bekendtgørelse om fleksi-

bel efterløn. Opdelingen i tre bekendtgørelser er sket for at give en bedre tematisk 

sammenhæng af de administrativt fastsatte regler om efterløn.  

 

I to af bekendtgørelserne er reglerne i bekendtgørelse om udbetaling af skattefri 

præmie under den fleksible efterlønsordning og bekendtgørelse om udbetaling af 

efterløn til personer, de er bor eller arbejder i et andet EØS-land, i Grønland, på 

Færøerne eller i Schweiz blevet indarbejdet. 

 

I bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn 

er der endvidere blevet indarbejdet bestemmelser fra bekendtgørelse om beregning 

af dagpengesatsen for lønmodtagere. Der vedlægges et skema, som angiver hvorfra 

bestemmelserne hver af de tre nye bekendtgørelser er taget  

 

Der vedlægges endvidere en vejledning til jobcentrene om ændringerne i bekendt-

gørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. som følge af Aftale om et tryggere 

dagpengesystem.  
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Herudover sendes følgende ændringsbekendtgørelser, som indeholder konse-

kvensændringer i §§-henvisninger til bekendtgørelsen om en aktiv beskæftigelses-

indsats: 

 Ændring af bekendtgørelse om organisering og understøttelse af beskæftigelses-

indsatsen m.v. 

 Ændring af bekendtgørelse om andre aktører 

 Ændring af bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og syge-

dagpengeområdet 

 Ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet 

 Ændring af bekendtgørelse om matchvurdering 

 

Styrelsen skal bede om eventuelle bemærkninger senest fredag den 7. oktober, kl. 

12.  

 

Høringssvarene bedes sendt til star@star.dk, Marie-Louise Outzen, mou@star.dk, 

Karina Miller, kfm@star.dk. 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Sofia Franzén 

Specialkonsulent 

Arbejdsmarkedsydelser 

sfn@star.dk 
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