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Høring om bekendtgørelser og vejledninger, der præciserer ud-

møntningen af Aftale om et tryggere dagpengesystem og Aftale 

om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked  

  

Reglerne, der udmønter det nye dagpengesystem for selvstændige m.v., trådte i 

kraft den 1. oktober 2018. Månedsreguleringerne er en del af aftale om et tryggere 

dagpengesystemet og har været gældende siden 1. juli 2017. 

 

På baggrund af erfaringer fra den første periode med de nye regler har der vist sig 

et behov for at præcisere nogle af reglerne.  

 

Der vedlægges følgende udkast til bekendtgørelser og vejledninger: 

 Ændring af bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet 

 Ændring af bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til 

dagpenge 

 Ændring af bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen 

 Ændring af bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge 

 

 Ændring af vejledning om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet 

 Ny vejledning om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge 

 Ændring af vejledning om beregning af dagpengesatsen 

 Ændring af vejledning om udbetaling af dagpenge 

 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2020. 

 

Nedenfor gennemgås de væsentlige ændringer. 

 

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed 

 

Betingelsen om afgørende indflydelse i et selskab 

Det er præciseret, at betingelsen om, at et medlem skal have afgørende indflydelse 

i et selskab for at kunne anses for at drive selvstændig virksomhed med selskabet 

også skal gælde, hvis medlemmet ikke har fået udbetalt løn fra selskabet. I øvrige 

tilfælde vil medlemmet ikke anses for at drive selvstændig virksomhed med selska-

bet.  

 

Registreringsbevis fra skatteforvaltningen 
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Betingelsen om, at et medlem, der udtræder af et selskab med flere ejere, skal 

fremlægge dokumentation i form af et registreringsbevis fra Skatteforvaltningen, er 

fjernet. Denne betingelse gælder kun i forhold til, at hele virksomheden registreres 

som ophørt i CVR-registeret. Det vil derfor være tilstrækkeligt dokumentation for 

udtræden af et selskab, at ændringerne i ejerforholdene er registreret hos Erhvervs-

styrelsen. 

 

Venteperiode for medarbejdende ægtefæller ved konkurs 

Det er præciseret, at den forkortede venteperiode på 1 uge – i stedet for 3 uger – 

ved ophør med en virksomhed pga. konkurs eller tvangsauktion også gælder for 

medarbejdende ægtefæller med lønaftale, der har været ansat i ægtefællens virk-

somhed.  

 

Formueforvaltning 

Det er præciseret, at der kun vil være tale om formueforvaltning, hvis aktiviteten 

opfylder betingelser for at kunne anses som en selvstændig virksomhed.  

 

Bekendtgørelse om indkomst og beskæftigelseskravet 

 

Årlig omregning af ukontrollabel A-indkomst samt B-indkomst, overskud af selv-

stændig virksomhed mv. på baggrund af årsopgørelsen  

Det er præciseret, at der ved den årlige omregning af ukontrollabel A-indkomst 

samt B-indkomst, overskud af selvstændig virksomhed mv. på baggrund af årsop-

gørelsen skal bruges indkomstloftet pr. måned i det indkomstår, som årsopgørelsen 

dækker. Det betyder, at der er parallelitet i forhold til, at det både er omregnings-

satsen og indkomstloftet fra det samme år, der finder anvendelse på den indkomst, 

der er optjent i det pågældende indkomstår.  

 

Konsekvensrettelser af reglerne om uddannelser, der giver ret til dagpenge på di-

mittendvilkår 

Bekendtgørelsen er konsekvensrettet, således at det tydeligt fremgår, at kravet til 

uddannelsens længde alene gælder for erhvervsmæssige uddannelser. 

 

Ejerandel af overskud i et selskab  

Det er præciseret, at en selvstændigs ejerandel af overskud i et selskab kan medreg-

nes til optjeningen af ret til dagpenge på det tidspunkt, hvor den fremgår af selska-

bets årsopgørelse. 

 

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen 

 

Ejerandel af overskud i et selskab  

Det er præciseret, at en selvstændigs ejerandel af overskud i et selskab kan medreg-

nes til beregning af dagpengesatsen på det tidspunkt, hvor den fremgår af selska-

bets årsopgørelse. 

 

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge 

A conto-udbetaling af dagpenge og samkøring af medlemmets oplysninger med 

indkomstregisteret 
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I bekendtgørelsen er følgende præciseret:  

1) Udbetalingen på baggrund af medlemmets oplysninger på ydelseskortet er en 

acontoudbetaling. 

2) Medlemmet kan supplere oplysninger om arbejde, indtægter og andre forhold, 

der er afgivet på ydelseskortet for udbetalingsmåneden. Afgivelsen af supplerende 

oplysninger kan ske i perioden fra ydelseskortet er afleveret til a-kassen og indtil 

tidspunktet for kontrol af acontoudbetalingen i måneden efter. 

3) A-kassen skal behandle medlemmets supplerende oplysninger samtidig med 

kontrollen af acontoudbetalingen med oplysningerne i indkomstregisteret. 

4) Udbetalingen ændres fra at være en acontoudbetaling til en endelig udbetaling, 

når efterreguleringen er gennemført. 

 

Præciseringen betyder, at medlemmet kan supplere de oplysninger, som medlem-

met tidligere har givet på ydelseskortet, herunder også inden for den periode, hvori 

der oplyses om forventet beskæftigelse mv. Det gælder alle typer af oplysninger 

både om arbejde men også om andre forhold fx om udlandsophold. Dette kan ske i 

perioden fra ydelseskortet er afleveret til a-kassen og indtil tidspunktet for kontrol 

af acontoudbetalingen i måneden efter. I så fald skal sagen behandles som en regu-

leringssag.  

 

Ansvar for træffe afgørelse om tilbagebetaling 

Ansvaret for at træffe afgørelse om tilbagebetaling ændres, så det fremover overgår 

til den a-kasse, der har udbetalt dagpengene, når et medlem har skiftet a-kasse uden 

at en regulering har kunnet gennemføres i 3 måneders-perioden efter udbetalingen. 

 

STAR Skal bede om svar senest mandag den 18. november 2019.  

 

Høringssvarene bede sendt til Henrik Loop hen@star.dk  og Jan Strøbæk 

jas@star.dk 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Jan Strøbæk 

Chefkonsulent 

AMY 

 

T +45 72217509 

E jas@star.dk 
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