
Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 

I medfør af § 62, stk. 910, § 63, stk. 5, § 65, stk. 6, og § 65 a, stk. 7, i lov om 

arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1213 af 11. oktober 2018,225 af 20. marts 

2018, som ændret ved lov nr. 1670 af 26. december 2017, og efter forhandling med 

Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse: 

Kapitel 1  

Område og begreber mv. 

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved: 

1) Loven: Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 

2) Arbejde: Ordinært arbejde, der er udbudt på almindelige løn- og arbejdsvilkår, og hvor der 

ikke gives offentlige løntilskud til lønnen. 

3) Anden aktør: En anden offentlig eller privat samarbejdspartner, som jobcenteret har indgået 

aftale med. 

4) Samtale: Alle samtaler, som jobcenteret, a-kassen eller anden aktør indkalder medlemmet til 

efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 

5) Tilbud: Tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

6) Jobrettet uddannelse: 6 ugers jobrettet uddannelse efter kapitel 8 a9 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats. 

7) Udeblivelse fra en samtale: At et medlem inden en samtale melder afbud til eller afslår 

samtalen eller ikke møder til samtalen. 

8) Aktivitet: Aktivitet efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

9) »Min Plan«: »Min Plan« eller en helhedsorienteret plan efter kapitel 9 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats. I de tilfælde, hvor et medlem får udarbejdet en helhedsorienteret plan i 

stedet for »Min Plan«, forstås ved »Min Plan« den beskæftigelsesrettede indsats efter en 

helhedsorienteret plan. 

Stk. 2. Anden aktør sidestilles i denne bekendtgørelse med jobcenteret i det omfang, kommunen 

har anden aktør har fået overladt det til andre aktører at udførevaretage opgaver og træffe afgørelser 

for jobcenteret efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 17 a i lov om organisering og 

understøttelse af beskæftigelsesindsatsenmedfør af bekendtgørelse om andre aktører. 

§ 2. Reglerne i denne bekendtgørelse omfatter medlemmer af en a-kasse, som 

1) ophører i et arbejde efter afskedigelse eller egen opsigelse, eller 

2) går ned i arbejdstid, hvis den samlede arbejdstid efter nedsættelsen er af et omfang, der kan 

give ret til supplerende dagpenge. 

Stk. 2. Det afgørende for, om et arbejdsophør eller nedgang i arbejdstid er omfattet af 

bekendtgørelsen, er, hvornår arbejdsophøret eller nedgangen i arbejdstiden finder sted, og om 

pågældende på dette tidspunkt er medlem af en a-kasse. 

Stk. 3. Bekendtgørelsen omfatter også ledige medlemmer af en a-kasse, som 

1) afslår et arbejde, som jobcenteret eller a-kassen har henvist til, 

2) afslår at være med til at udarbejde eller revidere »Min Plan« eller 

32) afslår eller ophører i et tilbud. 

Stk. 4. Bekendtgørelsen omfatter ledige medlemmer, som ikke har ret til dagpenge, eller som ved 

ledighed ikke beder om dagpenge eller en anden ydelse, som a-kassen udbetaler, jf. dog § 3. 



Stk. 5. Bekendtgørelsen omfatter afslag og ophør, eller hvad der kan sidestilles hermed, inden for 

de seneste 12 måneder. De 12 måneder regnes fra seneste afslag eller ophør. 

Stk. 6. Reglerne om ophør med arbejde og afslag på henvist arbejde gælder tilsvarende for 

servicejob efter den før den 1. april 2002 gældende lov om servicejob og for ansættelse som vikar i 

forbindelse med jobrotation efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

§ 3. Reglerne i denne bekendtgørelse omfatter ikke: 

1) Medlemmer som ikke har ret til dagpenge på grund af reglen om 1 års medlemskab af en a-

kasse, jf. § 53, stk. 1, i loven. 

2) Medlemmer som ikke har ret til dagpenge, fordi de ikke opfylder indkomstkravet efter § 53, 

stk. 2, eller beskæftigelseskravet efter § 53, stk. 58, i loven. 

3) Medlemmer som overgår til eller får efterløn. 

4) Ophør i arbejde eller i tilbud, hvis medlemmet inden for de første 3 måneder efter ophøret 

ikke 

a) beder om ydelser, der udbetales af a-kassen, 

b) deltager i tilbud, eller 

c) modtager ydelser til forsørgelse fra offentlige myndigheder, når medlemmet ikke er i et 

beskæftigelsesforhold. 

5) Ophør i arbejde eller i tilbud, hvis medlemmet den første hverdag efter ophøret begynder i 

arbejde af mere end 5 ugers varighed. Ved ophør i arbejde er det desuden en betingelse, at 

medlemmets samlede arbejdstid efter ophøret er på samme eller højere ugentligt timetal, eller af 

et omfang, der ikke kan give ret til supplerende dagpenge. 

6) Ophør i arbejde eller i tilbud i en periode, hvor medlemmet er på orlov efter barselsloven, får 

voksenuddannelsesstøtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte eller får godtgørelse efter 

lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, hvis 

medlemmet den første hverdag efter orlovens eller uddannelsens ophør begynder i arbejde af 

mere end 5 ugers varighed. Ved ophør i arbejde er det desuden en betingelse, at medlemmets 

samlede arbejdstid efter ophøret er på samme eller højere ugentligt timetal, eller af et omfang, 

der ikke kan give ret til supplerende dagpenge. 

7) Afslag på eller ophør i arbejde i en periode, hvor medlemmet ikke har ret til dagpenge, fordi 

medlemmet har fået et arbejdskrav på grund af manglende rådighed efter § 40 42 i 

bekendtgørelse om rådighed. 

8) Afslag på arbejde i en periode, hvor medlemmet ikke har ret til dagpenge på grund af 

manglende rådighed efter §§ 15 16 eller 29 31 i bekendtgørelse om rådighed. 

9) Afslag på eller ophør i henvist arbejde eller tilbud, hvis jobcenteret tilkendegiver eller 

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg træffer afgørelse om, at medlemmet ikke har pligt til at 

påtage sig arbejdet eller deltage i tilbuddet. 

10) Afslag på og ophør i ansættelse som vikar i forbindelse med jobrotation efter lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats. 

Kapitel 2  

Selvforskyldt ledighed ved ophør i arbejde, afslag på henvist arbejde eller »Min Plan« og afslag på 

og ophør i tilbud 

Opsigelse af arbejde  

§ 4. Et medlem er selvforskyldt ledigt, hvis medlemmet opsiger et arbejde uden en gyldig grund, 

jf. kap. 3. Dette gælder også, hvis medlemmet opsiger arbejdet i en periode, hvor medlemmet 



1) er på orlov efter barselsloven, 

2) deltager i et tilbud eller 

3) deltager i jobrettet uddannelse, får godtgørelse efter lov om godtgørelse og tilskud ved 

deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse eller voksenuddannelsesstøtte efter lov om 

statens voksenuddannelsesstøtte. 

Stk. 2. Det sidestilles med en opsigelse, jf. stk. 1, hvis et medlem har indgået en aftale om 

ansættelse, men ikke møder op den første arbejdsdag, jf. dog § 9, stk. 2. 

Stk. 3. Opsiger et medlem samtidig 2 deltidsstillinger uden en gyldig grund, jf. kap. 3, anses 

medlemmet kun som selvforskyldt ledig én gang. 

Stk. 4. Det sidestilles med opsigelse, hvis medlemmet beder om at blive afskediget eller frivilligt 

indgår aftale om afskedigelse. 

Orlov fra arbejde  

§ 5. Et medlem er selvforskyldt ledigt, hvis medlemmet uden en gyldig grund, jf. kap. 3, tager 

orlov fra et arbejde. Dette gælder dog ikke, hvis orloven er taget 

1) efter barselsloven, 

2) til deltagelse i uddannelse med voksenuddannelsesstøtte efter lov om statens 

voksenuddannelsesstøtte eller 

3) i henhold til en kollektiv overenskomst til deltagelse i uddannelse med godtgørelse efter lov 

om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. 

Afskedigelse mv.  

§ 6. Et medlem er selvforskyldt ledigt, hvis medlemmet bliver afskediget af en grund, der 

væsentligst skyldes medlemmet. Dette gælder også, hvis 

1) medlemmet bliver afskediget fra et tilbud af en grund, der væsentligst skyldes medlemmet, 

2) et uddannelsessted afbryder medlemmets tilbud om uddannelse af en grund, der væsentligst 

skyldes medlemmet, eller 

3) medlemmet bliver afskediget af en grund, der væsentligst skyldes medlemmet, mens 

medlemmet deltager i jobrettet uddannelse, er på orlov efter barselsloven eller får godtgørelse 

efter lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 

eller voksenuddannelsesstøtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte. 

Kontraopsigelse  

§ 7. Et medlem, der er afskediget, uden at afskedigelsen væsentligst skyldes medlemmet, er 

selvforskyldt ledigt, hvis medlemmet opsiger arbejdet uden en gyldig grund, jf. kap. 3, og fratræder, 

før arbejdsgiverens opsigelsesvarsel udløber. 

Stk. 2. Et medlem, der opsiger et arbejde, er ikke selvforskyldt ledig, hvis 

1) medlemmet ville være blevet afskediget af en grund, der ikke væsentligst skyldes medlemmet, 

og 

2) medlemmets opsigelse tidligst sker til fratræden samme dag, som medlemmet skulle være 

fratrådt efter arbejdsgiverens opsigelsesvarsel. 

Accept af for kort opsigelsesvarsel  



§ 8. Et medlem er selvforskyldt ledigt, hvis medlemmet ved en afskedigelse, der ikke væsentligst 

skyldes medlemmets forhold, accepterer et for kort opsigelsesvarsel fra arbejdsgiverens side, jf. stk. 

2 og 3. 

Stk. 2. Et medlem anses for at have accepteret et for kort opsigelsesvarsel, medmindre 

medlemmet økonomisk bliver stillet som om, at medlemmet var blevet afskediget med et korrekt 

varsel. 

Stk. 3. Et medlem har ikke accepteret et for kort opsigelsesvarsel, hvis medlemmet får delvis 

erstatning for manglende opsigelsesvarsel ved afsagt dom eller kendelse eller ved forlig indgået 

under 

1) en sag anlagt ved de almindelige domstole, 

2) en fagretlig behandling, eller 

3) en voldgiftsbehandling efter lov om voldgift. 

Stk. 4. A-kassen kan udbetale dagpenge med forbehold for tilbagebetaling for en tilkendt 

erstatning eller godtgørelse, hvis der er anlagt en sag ved domstolene mod arbejdsgiveren, fordi 

opsigelsesvarslet ikke er overholdt. 

Afslag på henvist arbejde  

§ 9. Et medlem er selvforskyldt ledigt, hvis medlemmet uden en gyldig grund, jf. kap. 3, afslår et 

arbejde, som pågældende er henvist til. Dette gælder også, hvis medlemmet afslår et arbejde, som 

pågældende er henvist til, i en periode, hvor medlemmet 

1) deltager i et tilbud, eller 

2) deltager i jobrettet uddannelse på deltid. 

Stk. 2. Det sidestilles med et afslag, hvis et medlem 

1) udebliver fra en samtale hos en arbejdsgiver i forbindelse med en henvisning, eller 

2) ikke begynder på et arbejde, som pågældende er henvist til. 

Stk. 3. Stk. 2 finder også anvendelse, hvis medlemmet udebliver fra en samtale med en 

arbejdsgiver om et henvist arbejde, eller ikke begynder på et arbejde, som pågældende er henvist til 

1) på grund af ferie, som medlemmet ikke har meddelt til jobcenteret senest 14 dage før ferien 

holdes, og inden jobcenteret eller a-kassen henviser medlemmet til arbejdet, 

2) på grund af sygdom, som medlemmet ikke har meddelt til arbejdsgiveren inden samtalen eller 

arbejdets begyndelse, eller 

3) på grund af, at medlemmet ikke har pasningsmulighed for børn eller andre familiemedlemmer 

af husstanden, der kræver pleje, som medlemmet ikke har meddelt til jobcenteret forud for 

henvisningen. 

Stk. 4. Medlemmer, der er ansat på fuld tid med løntilskud eller som vikar på fuld tid i 

forbindelse med jobrotation, skal aftale ferie og meddele sygdom til arbejdsgiveren. 

Stk. 5. Det sidestilles også med et afslag, hvis et medlem udviser en adfærd, som gør, at 

jobcenteret eller a-kassen ikke henviser medlemmet til arbejdet, eller at arbejdsgiveren ikke 

ansætter medlemmet. 

Stk. 6. Et medlem er ikke selvforskyldt ledigt, jf. stk. 1, hvis medlemmet udebliver fra en samtale 

med en arbejdsgiver om et henvist arbejde eller ikke begynder i det arbejde, som pågældende er 

henvist til, hvis det dokumenteres, at dette skyldes et akut, udefrakommende forhold, som 

medlemmet ikke har kunnet forudse eller forhindre. Det er en betingelse, at medlemmet har haft 

vilje til at møde til samtalen eller i arbejdet, og at medlemmet uden ugrundet ophold kontakter 

jobcenteret eller a-kassen om det manglende fremmøde. 



Stk. 7. Stk. 1-3 finder ikke anvendelse, hvis jobcenteret har fraveget kravet om, at medlemmet 

skal stå til rådighed for henvist arbejde. 

Afslag på »Min Plan« eller afslag på tilbud, herunder uddannelsespålæg  

§ 10. Et medlem er selvforskyldt ledigt, hvis medlemmet uden en gyldig grund, jf. kap. 3, afslår 

at et tilbud, herunder uddannelsespålægvære med til at udarbejde eller revidere »Min Plan«. 

Stk. 2. Det sidestilles med et afslag, hvis et medlem udviser en adfærd, som gør, at medlemmet 

ikke får udarbejdet eller revideret »Min Plan« eller ikke får et tilbud. 

Stk. 3. Det sidestilles med et afslag, hvis et medlem 

1) udebliver fra en samtale hos en tilbudsgiver i forbindelse med et tilbud, eller 

2) ikke begynder på et tilbud. 

Stk. 4. Stk. 3 finder også anvendelse, hvis medlemmet ikke begynder på et tilbud 

1) på grund af ferie, som medlemmet ikke har meddelt til jobcenteret senest 14 dage før ferien 

holdes, og inden jobcenteret afgiver tilbuddet, 

2) på grund af sygdom, som medlemmet ikke har meddelt til jobcenteret inden tilbuddets 

begyndelse, eller 

3) på grund af, at medlemmet ikke har pasningsmulighed for børn eller andre familiemedlemmer 

af husstanden, der kræver pleje, som medlemmet ikke har meddelt til jobcenteret forud for 

afgivelsen af tilbuddet. 

Stk. 5. Et medlem er ikke selvforskyldt ledigt, jf. stk. 3, hvis medlemmet ikke begynder i 

tilbuddet, 

1) fordi medlemmet er til en ansættelsessamtale hos en arbejdsgiver eller er begyndt på et 

arbejde, eller 

2) hvis det dokumenteres, at det manglende fremmøde skyldes et akut udefrakommende forhold, 

som medlemmet ikke har kunnet forudse eller forhindre. 

Stk. 6. Det er en betingelse for anvendelsen af stk. 5, at medlemmet har haft vilje til at møde i 

tilbuddet ved dets begyndelse, og at medlemmet uden ugrundet ophold kontakter jobcenteret eller a-

kassen om det manglende fremmøde. 

Stk. 7. Stk. 1-6 finder tilsvarende anvendelse ved afslag på at medvirke til eller følge op på et 

uddannelsespålæg eller afslag på en uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg. 

Ophør i tilbud, herunder uddannelsespålæg  

§ 11. Et medlem er selvforskyldt ledigt, hvis medlemmet uden en gyldig grund, jf. kap. 3, 

ophører i et tilbud eller ophører i en uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg. 

Kapitel 3  

Gyldige grunde 

§ 12. En gyldig grund skal foreligge på det tidspunkt, hvor et medlem afslår eller opsiger et 

arbejde, herunder et henvist arbejde, eller afslår eller ophører i et tilbud. 

Stk. 2. Der foreligger ikke en gyldig grund, hvis årsagen til afslaget, opsigelsen eller ophøret er en 

afledt følge af en handling, som medlemmet har foretaget efter eget valg. 

Helbred  



§ 13. Et medlem kan afslå eller opsige et arbejde eller afslå eller ophøre i et tilbud, hvis der er 

dokumentation fra en læge for, 

1) at medlemmet på grund af sit helbred ikke eller kun med vanskelighed kan udføre arbejdet, 

eller 

2) at arbejdet vil medføre, at der opstår eller sker en forværring af helbredsmæssige problemer, 

herunder problemer ved graviditet. 

Stk. 2. Ved opsigelse eller ophør er det et krav, at medlemmet har prøvet at få et andet arbejde på 

arbejdspladsen, medmindre det godtgøres, at der på arbejdspladsen ikke findes arbejde, som 

medlemmet vil kunne varetage. 

Transport  

§ 14. Et medlem kan opsige et arbejde eller ophøre i et tilbud, hvis afstanden mellem bopæl og 

arbejdssted medfører, at den tid, der går til transport, er mere end, hvad der skal accepteres efter § 9 

i bekendtgørelse om rådighed, og opsigelsen sker i tilknytning til 

1) omlægning af offentlige transportmidler, jf. dog stk. 2, 

2) ændring af arbejdstidens placering, jf. dog stk. 2, 

3) bortfald af en privat aftale om samkørsel med personer uden for medlemmets husstand, hvor 

medlemmet ikke har råderet over transportmidlet, jf. dog stk. 2, eller 

4) at ægtefællen eller samleveren flytter, jf. dog stk. 3. 

Stk. 2. Det et krav, at opsigelsen sker i umiddelbar tilknytning til det anførte forhold, og at 

medlemmet forinden har prøvet at få en anden arbejdstid. 

Stk. 3. Følgende krav skal være opfyldt: 

1) Ægtefællen eller samleveren er flyttet for at 

a) overtage et arbejde af mere end 5 ugers varighed, 

b) begynde på en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, eller fortsætte i et 

uddannelsesforløb, hvor der er mindst 18 måneder tilbage af uddannelsesforløbet, eller 

c) begynde eller flytte en selvstændig virksomhed, der udøves mere end midlertidigt og i et 

omfang, der kan sidestilles med lønarbejde i over 30 timer om ugen. 

2) Ægtefællens eller samleverens daglige transporttid fra den hidtidige bopæl til det nye arbejde 

mv. er mere end, hvad der skal accepteres efter § 9 i bekendtgørelse om rådighed. 

3) Medlemmets og ægtefællens eller samleverens flytning sker fra en fælles adresse og til en 

fælles adresse. 

4) Medlemmets opsigelse og flytning sker inden 1 år efter, at ægtefællen eller samleveren er 

flyttet. 

Stk. 4. Et medlem kan opsige et arbejde, hvis afstanden mellem bopæl og arbejdssted medfører, at 

den tid, der går til transport, er mere end, hvad der skal accepteres efter § 9 i bekendtgørelse om 

rådighed, og opsigelsen sker i tilknytning til, at medlemmet flytter fra udlandet til Danmark. Det er 

et krav, at arbejdet blev udført i udlandet eller i Grønland, og at medlemmet ikke 

1) er udsendt af den danske stat, eller 

2) er ansat hos en arbejdsgiver, der er skattemæssigt registreret i Danmark. 

Pasning af familie  

§ 15. Et medlem kan opsige et arbejde eller ophøre i et tilbud, hvis medlemmet ikke har 

pasningsmulighed for børn eller andre familiemedlemmer af husstanden, der kræver pleje. 

Stk. 2. Ved opsigelse skal medlemmet have prøvet at få en anden arbejdstid, og medlemmet skal 

have gjort rimelige forsøg på at skaffe en pasningsmulighed. 



Deltidsforsikredes arbejdstid  

§ 16. Et deltidsforsikret medlem kan opsige et arbejde eller ophøre i et tilbud, hvis arbejdstiden er 

på over 6 timer i døgnet eller beregnet i gennemsnit for 1 måned er på over 30 timer om ugen. 

Stk. 2. Ved opsigelse af et arbejde eller ved ophør i et tilbud er det et krav, at den ændrede 

arbejdstid er pålagt medlemmet af arbejdsgiveren, og at medlemmet ikke har accepteret 

arbejdstiden. 

Tab af supplerende dagpenge  

§ 17. Et medlem kan afslå eller opsige et arbejde, hvis medlemmet mister retten til supplerende 

dagpenge. 

Stk. 2. Et medlem kan tidligst opsige og fratræde et arbejde ved udløbet af den måned, hvori 

retten til supplerende dagpenge udløber, jf. § 60, stk. 1, og § 73, stk. 2, i loven. 

Stk. 3. Et medlem kan opsige et arbejde og fratræde inden for 26 uger efter udløbet af den måned, 

hvori retten til supplerende dagpenge er ophørt, jf. § 60, stk. 1, og § 73, stk. 2, i loven. 

Frigørelsesattest  

§ 18. Et medlem kan afslå eller opsige et arbejde eller afslå eller ophøre i et tilbud, hvis 

medlemmet mister retten til supplerende dagpenge, fordi arbejdsgiveren ikke vil udstede en 

frigørelsesattest eller kalder en frigørelsesattest tilbage. 

Stk. 2. Ved opsigelse og ophør er det et krav, at medlemmet ikke har accepteret at fortsætte i 

arbejdet uden samtidig at få supplerende dagpenge. 

Pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn eller døende nærtstående  

§ 19. Et medlem kan afslå eller opsige et arbejde eller afslå eller ophøre i et tilbud, hvis 

medlemmet får eller straks efter begynder at få 

1) støtte efter lov om social service til at passe et handicappet barn, 

2) støtte efter lov om social service til at passe nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, eller 

3) støtte efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel til at passe et alvorligt sygt barn. 

Stk. 2. Ved opsigelse er det et krav, at medlemmet har fået afslag på at få orlov fra arbejdet. 

Stk. 3. Stk. 1 gælder også ved afslag på at være med til at udarbejde eller revidere »Min Plan«. 

Arbejdspladsen  

§ 20. Et medlem kan opsige et arbejde eller ophøre i et tilbud, hvis almindelige arbejdsretlige 

principper gør, at medlemmet ikke skal fortsætte med arbejdet. 

Stk. 2. Det er et krav, at medlemmet har henvendt sig til arbejdsgiveren for at få løst de opståede 

problemer eventuelt gennem den faglige organisation. 

Fratrædelsesgodtgørelse  

§ 21. Et medlem kan opsige et arbejde, hvis medlemmet ved en fratrædelse får en godtgørelse fra 

arbejdsgiveren, der medfører fradrag i dagpengene efter bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge. 

Stk. 2. Det er et krav, 

1) at godtgørelsen gives som et led i en fratrædelsesordning, og 



2) at godtgørelsen sammen med løn i den periode, hvor medlemmets opsigelsesvarsel løber, 

mindst svarer til løn for den periode, der svarer til arbejdsgiverens opsigelsesvarsel. 

Overtagelse af arbejde mv., som medlemmet selv har fundet  

§ 22. Et medlem kan afslå eller opsige et arbejde, hvis det skyldes, at medlemmet skal 

1) overtage et arbejde af mere end 5 ugers varighed, 

2) begynde på en uddannelse af mindst 1 års varighed, eller 

3) begynde som selvstændig erhvervsdrivende mere end midlertidigt og i et omfang, der kan 

sidestilles med lønarbejde i over 30 timer om ugen. 

Stk. 2. Et medlem kan opsige et arbejde, hvis medlemmet er blevet afskediget af en grund, der 

ikke væsentligst skyldes medlemmet, for at overtage andet arbejde, der på opsigelsestidspunktet 

forventes at fortsætte ud over det tidspunkt, hvor medlemmet ellers skulle have været fratrådt. 

Stk. 3. Medlemmets samlede arbejdstid efter afslaget eller efter ophøret skal være af et omfang, 

der ikke kan give ret til supplerende dagpenge eller være på samme eller højere ugentligt timetal 

end det arbejde, der afslås eller opsiges. 

Stk. 4. Et medlem kan ophøre i et tilbud, hvis det skyldes, at medlemmet skal 

1) overtage et arbejde af mere end 5 ugers varighed, 

2) overtage arbejde med en daglig arbejdstid på mindst 4 timer eller en ugentlig arbejdstid på 

mindst 20 timer, 

3) begynde på en uddannelse af mindst 1 års varighed, eller 

4) begynde som selvstændig erhvervsdrivende mere end midlertidigt og i et omfang, der kan 

sidestilles med lønarbejde i over 30 timer om ugen. 

Aftjene værnepligt mv.  

§ 23. Et medlem kan afslå eller opsige et arbejde eller afslå eller ophøre i et tilbud for at aftjene 

militær eller civil værnepligt, udføre FN-tjeneste eller ligestillede opgaver, som er omfattet af lov 

om værnepligtsorlov og orlov til FN-tjeneste mv. 

Stk. 2. Det er et krav, at medlemmet ikke er omfattet af lov om værnepligtsorlov og orlov til FN-

tjeneste mv. 

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder også ved afslag på at være med til at udarbejde eller revidere »Min 

Plan«. 

Kapitel 4  

Sanktioner 

Karantæne  

§ 24. Et medlem skal have 3 ugers karantæne, hvis medlemmet er selvforskyldt ledig, jf. dog § 

27. 

Stk. 2. En karantæne er for et fuldtidsforsikret medlem 111 timer. 

Stk. 3. En karantæne er for et deltidsforsikret medlem 90 timer 

Stk. 4. Et medlem får ikke en karantæne for selvforskyldt ledighed, hvis den selvforskyldte 

ledighed fører til, at der foretages en rådighedsvurdering, som fører til et arbejdskrav, jf. § 40 42 i 

bekendtgørelse om rådighed. 

Placering af karantænen  



§ 25. En karantæne har virkning fra den dag, et medlem afslår et henvist arbejde eller afslår et 

tilbud, herunder afslår at være med til at udarbejde eller revidere »Min Plan«, jf. dog stk. 4-65. 

Stk. 2. En karantæne har virkning dagen efter et ophør i et arbejde eller et tilbud, jf. dog stk. 3-65 

og stk. 7. 

Stk. 3. En karantæne får tidligst virkning efter udløbet af den periode, hvor der foretages fradrag i 

dagpengene, hvis et medlem i forbindelse med et ophør får en ydelse fra arbejdsgiveren, som 

medfører, at medlemmet ikke får udbetalt dagpenge på grund af reglerne om fradrag i dagpenge. 

Stk. 4. Bliver et medlem selvforskyldt ledig, mens medlemmet deltager i et tilbud, og får 

medlemmet i perioden en ydelse, som ikke udbetales af a-kassen, får en karantæne tidligst virkning 

fra den dag, hvor medlemmet ophører med tilbuddet. 

Stk. 5. Bliver et medlem selvforskyldt ledig, mens medlemmet er på orlov efter barselsloven, får 

voksenuddannelsesstøtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte eller får godtgørelse efter lov 

om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, får en 

karantæne tidligst virkning fra den dag, hvor medlemmet ophører med at få barselsdagpenge, 

voksenuddannelsesstøtte eller godtgørelse, jf. dog stk. 6. 

Stk. 6. Afslår et medlem et arbejde, som pågældende er henvist til, mens medlemmet får 

godtgørelse efter reglerne for ledige i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i 

erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, får karantænen virkning fra den dag, medlemmet afslår 

det arbejde, som pågældende er henvist til. 

Stk. 76. Opsiger et medlem et arbejde uden en gyldig grund, men fortsætter i et 

ansættelsesforhold hos arbejdsgiveren, får karantænen tidligst virkning, når medlemmet er endeligt 

fratrådt. 

Forældelse og afvikling af karantæner  

§ 26. En karantæne kan kun afvikles i perioder, hvor et medlem ellers ville have ret til dagpenge 

eller en anden ydelse, som a-kassen udbetaler. 

Stk. 2. En karantæne er udstået, hvis karantænen ikke er afviklet senest 3 måneder efter den dag, 

hvor den får virkning, jf. § 25. 

Stk. 3. En karantæne er også udstået, hvis et fuldtidsforsikret medlem, fra den dag karantænen har 

virkning, jf. § 25, har fået indberettet mindst 185 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister. 

Er medlemmet deltidsforsikret, skal medlemmet have fået indberettet mindst 150 løntimer i henhold 

til lov om et indkomstregister. Medlemmet kan få dagpenge igen fra den dag i en 

indberetningsperiode, hvor løntimekravet er opfyldt. 

Stk. 4. Opgørelsen af løntimerne i stk. 3 sker efter § 9 i bekendtgørelse om indkomst- og 

beskæftigelseskravet for lønmodtagere. Kun indberettede løntimer, der vedrører perioder, som 

ligger efter karantænens virkningstidspunkt, kan medregnes i opgørelsen. Løntimer i en 

indberetningsperiode, der går henover tidspunktet, hvor karantænen har virkning fra, kan medregnes 

forholdsmæssigt. 

Stk. 5. Er medlemmet selvforskyldt ledig efter § 7 eller § 8, anses karantænen for udstået, hvis 

den ikke er afviklet senest på det tidspunkt, hvor medlemmet skulle være fratrådt efter 

arbejdsgiverens opsigelsesvarsel. 

Stk. 6. Et medlem, der samtidig har fået flere karantæner, skal afvikle den karantæne først, som 

forældes først. 

Gentagelsesvirkning og arbejdskrav  

§ 27. Et medlem kan ikke få dagpenge anden gang, medlemmet inden for de seneste 12 måneder 

handler på en måde, der udløser karantæne for selvforskyldt ledighed, jf. § 25. 



Stk. 2. Et fuldtidsforsikret medlem kan igen få dagpenge, når medlemmet i henhold til lov om et 

indkomstregister har fået indberettet 300 løntimer i en sammenhængende periode, der dækker 3 

måneder ved månedsindberetninger, eller 276 løntimer i en sammenhængende periode, der dækker 

12 uger ved uge- eller 14-dages-indberetninger, jf. dog stk. 4 og 5. 

Stk. 3. Et deltidsforsikret medlem kan igen få dagpenge, når medlemmet i henhold til lov om et 

indkomstregister har fået indberettet 150 løntimer i en sammenhængende periode, der dækker 3 

måneder ved månedsindberetninger, eller 138 løntimer inden for en sammenhængende periode, der 

dækker 12 uger ved uge- eller 14-dages-indberetninger, jf. dog stk. 4 og 5. 

Stk. 4. For medlemmer, der i perioderne efter stk. 2 og 3 både har fået indberettet løn månedsvis 

og uge- eller 14-dagesvis, er den seneste indberetning afgørende for, hvilket løntimekrav, jf. stk. 2 

og 3, medlemmet skal opfylde. Et medlem skal opfylde det løntimekrav, som gælder for den 

forsikringsstatus, medlemmet har på det tidspunkt, hvor medlemmet søger om at få dagpenge igen. 

Stk. 5. Et medlem kan igen få dagpenge, når medlemmet har haft en samlet indtægt opgjort som 

A- og B-indkomst samt overskud ved selvstændig virksomhed, jf. § 53, stk. 3, nr. 1-3, i loven, der i 

et indkomstår udgør mindst 233.376 kr. (2019) for fuldtidsforsikrede og mindst 155.580 kr. (2019) 

for deltidsforsikrede, og medlemmet i det pågældende år ikke har modtaget dagpenge. Kun 

indkomstår, der er afsluttet efter det tidspunkt, hvor medlemmet har mistet retten til dagpenge, jf. 

stk. 1, kan anvendes. 

Stk. 6. Opgørelsen af løntimer i stk. 2 og 3 sker efter § 14 i bekendtgørelse om indkomst- og 

beskæftigelseskravet for ret til dagpenge. Kun indberettede løntimer, der vedrører perioder, som 

ligger efter det tidspunkt, hvor medlemmet har mistet retten til dagpenge, jf. stk. 1, kan medregnes i 

opgørelsen. Løntimer i en indberetningsperiode, der går henover det tidspunkt, hvor medlemmet har 

mistet retten til dagpenge, kan medregnes forholdsmæssigt. 

Stk. 7. Den periode, inden for hvilken kravet efter stk. 2 og 3 skal være opfyldt, forlænges, hvis 

der i perioden forekommer syge- eller barselsdagpenge, ferie afholdt inden for ferielovens rammer 

samt søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage, som ikke kan medregnes til opgørelse af 

beskæftigelseskravet efter §§ 14 og 15 og §§ 26-28 i bekendtgørelse om indkomst- og 

beskæftigelseskravet for ret til dagpenge. 

Stk. 8. Medlemmet kan få dagpenge igen fra den dag i en indberetningsperiode, hvor 

løntimekravet, jf. stk. 2 og 3, er opfyldt. Medlemmet kan få dagpenge igen fra den dag, hvor a-

kassen modtager dokumentation for, at medlemmet opfylder betingelserne i stk. 5. 

Stk. 9. Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan i ganske særlige tilfælde 

bestemme, at et medlem ikke mister retten til dagpenge efter stk. 1, hvis medlemmet ikke tidligere 

er blevet vejledt herom. Hvis medlemmet ikke mister retten til dagpenge efter stk. 1, skal 

medlemmet have en karantæne efter § 25 for hver af de gange, medlemmet er blevet selvforskyldt 

ledig. 

Annullering af sanktion  

§ 28. Et medlem, som har fået en karantæne for at have afslået eller ophørt i et henvist arbejde 

eller et tilbud, og som klager over henvisningen eller tilbuddet, skal have annulleret karantænen, 

hvis Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg 

efterfølgende giver medlemmet medhold i sin klage. 

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis medlemmet har fået gentagelsesvirkning og 

arbejdskrav, jf. § 27. 

Kapitel 5  

Oplysningspligt og øvrige bestemmelser 



§ 29. Et medlem skal oplyse om afslag på og ophør i arbejde, herunder om medlemmet er 

udeblevet fra en samtale med en arbejdsgiver om et henvist arbejde, og om medlemmet ikke er 

begyndt i et arbejde, som jobcenteret eller a-kassen har henvist pågældende til. 

Stk. 2. Medlemmet skal også oplyse om afslag på og ophør i tilbud. 

§ 30. En a-kasse har tavshedspligt med hensyn til, om en virksomhed er omfattet af lov om 

krigsmateriel m.v. A-kassen må ikke uberettiget videregive eller udnytte fortrolige oplysninger 

herom. 

Stk. 2. Straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 e gælder ved overtrædelse af stk. 1, jf. § 94 a, stk. 2, i 

loven. 

Ikrafttræden, overgangsbestemmelser mv.  

§ 31. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januarli 20172020. 

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1295 1319 af 9. november 2016 om selvforskyldt ledighed ophæves. 

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den xx. yy 2019 
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Bekendtgørelse om rådighed 

I medfør af § 52 f, § 57, stk. 5, § 62, stk. 10, § 62 a, stk. 4, § 62 b, stk. 3, § 63 a, stk. 3, § 65, stk. 

6, § 65 a, stk. 7, § 88, stk. 4, og § 100 c i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1213 af 11. oktober 2018, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet 

fastsættes efter bemyndigelse: 

Kapitel 1  

Område og begreber m.v. 

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse omfatter medlemmer af en a-kasse, som 

1) anmoder om eller får udbetalt dagpenge, herunder supplerende dagpenge, 

2) afvikler en karantæne, 

3) anmoder om at få udstedt efterlønsbevis eller 

4) anmoder om at gå på efterløn. 

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter også dagpengeberettigede medlemmer af en a-kasse, som 

deltager i jobrettet uddannelse eller tilbud, eller som arbejder som vikar i forbindelse med 

jobrotation efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 

1) Anden aktør: En anden offentlig eller privat samarbejdspartner, som jobcenteret har indgået 

aftale med. 

2) Samtale: Alle samtaler, som jobcenteret, a-kassen eller anden aktør indkalder medlemmet til, 

eller som medlemmet selv booker, efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller lov om 

arbejdsløshedsforsikring m.v. 

3) Aktivitet: En aktivitet efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller en anden aktivitet, som 

jobcenteret, a-kassen eller anden aktør indkalder et medlem til med henblik på at øge 

medlemmets muligheder for at få arbejde. 

4) Udeblivelse fra en samtale eller aktivitet: At et medlem ikke møder til en samtale eller 

aktivitet, som medlemmet er indkaldt til, og som medlemmet har pligt til at møde til, uanset om 

medlemmet har meldt afbud eller afslået at møde til samtalen eller aktiviteten, før denne skulle 

have været afholdt. Det sidestilles med en indkaldelse, når medlemmet selv har booket en 

samtale. 

5) Tilbud: Tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

6) Udeblivelse fra et tilbud: At et medlem i en eller flere dage ikke møder til et tilbud, som 

medlemmet er begyndt på. 

7) Jobrettet uddannelse: 6 ugers jobrettet uddannelse efter kapitel 8 a9 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats. 

8) »Krav til jobsøgning«: De krav til medlemmets jobsøgning, der skal udarbejdes efter 

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

9) Joblog: Joblog på »Min side« på Jobnet eller a-kassens digitale joblog efter lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

10) Uploade jobansøgninger i joblog: At medlemmet digitalt overfører jobansøgninger til joblog, 

så jobcenteret og a-kassen kan se dem. 



11) A-kassens selvbookingsystem: Den digitale selvbetjeningsløsning til brug for medlemmers 

booking og ombooking af samtaler i a-kassen, som a-kassen skal stille til rådighed for ledige 

medlemmer. A-kassens selvbookingsystem skal kunne tilgås via a-kassens hjemmeside. 

Stk. 2. Anden aktør sidestilles i denne bekendtgørelse med jobcenteret i det omfang, anden 

aktørkommunen har fået overladt det til andre aktører at varetage udføre opgaver og træffe 

afgørelserfor jobcenteret efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 17 a i lov om 

organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen. 

Kapitel 2  

Generelle rådighedsbetingelser 

§ 3. Et ledigt medlem kan kun få dagpenge, hvis medlemmet står til rådighed for 

arbejdsmarkedet. 

Bopæl og ophold  

§ 4. Et medlem skal have bopæl og opholde sig i Danmark, jf. dog forordning (EF) nr. 883/2004, 

artikel 64 og 65. 

§ 5. Et medlem kan få dagpenge under arbejdssøgning i et andet land, hvis medlemmet inden 

afrejsen godtgør over for a-kassen at have en aftale med en arbejdsgiver om en ansættelsessamtale i 

det andet land. Medlemmet skal give meddelelse om opholdets varighed til jobcenteret og a-kassen 

før rejsen. Medlemmet skal komme tilbage til Danmark inden for 5 dage. 

Tilmelding som arbejdssøgende  

§ 6. Et medlem skal være tilmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret for at kunne få dagpenge. 

Medlemmet skal være tilmeldt i hele den periode, medlemmet anmoder om dagpenge for. 

Medlemmet anses for tilmeldt, når tilmeldingen er sket i det fælles datagrundlag for 

beskæftigelsesindsatsen. For at forblive tilmeldt skal medlemmet løbende bekræfte, at pågældende 

er arbejdssøgende ved at tjekke sine jobforslag, og selv booke samtaler, som medlemmet har pligt 

til at booke, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 

Stk. 2. Har medlemmet ikke fået dagpenge, kan a-kassen udbetale dagpenge for en periode med 

manglende tilmelding, jf. stk. 1, hvis 

1) medlemmet har et datostemplet dagpengekort eller en kvittering for digital tilmelding, som 

viser, at medlemmet skulle have været tilmeldt i perioden, eller 

2) den manglende tilmelding skyldes a-kassens forhold eller forhold hos jobcenteret, som 

jobcenteret eller Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bekræftet. 

Stk. 3. Udbetaling efter stk. 2 kan ske, hvis medlemmet ikke har kunnet hindre eller afhjælpe den 

manglende tilmelding, og de øvrige betingelser for at udbetale dagpenge i perioden er opfyldt. 

Stk. 4. Udbetaling af dagpenge efter stk. 2 til et ledigt medlem kan dog først ske, når medlemmet 

er tilmeldt som arbejdssøgende, jf. stk. 1. 

Stk. 5. Når betingelserne i stk. 3 er opfyldt, kan direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og 

Rekruttering give tilladelse til, at a-kassen udbetaler dagpenge. 

Overtagelse af arbejde  



§ 7. Et medlem skal kunne overtage arbejde ved arbejdstids begyndelse dagen efter, at 

medlemmet er henvist til arbejde af jobcenteret, a-kassen eller anden aktør. 

Stk. 2. Kravet om varslet kan fraviges for et medlem, hvis jobcenteret eller a-kassen på forhånd 

har orienteret medlemmet herom. 

§ 8. Et medlem skal kunne overtage rimeligt arbejde med fuld sædvanlig arbejdstid på de vilkår, 

som er almindelige inden for det pågældende faglige område. For deltidsforsikrede er fuld 

sædvanlig arbejdstid 30 timer om ugen. 

Stk. 2. Rimeligt arbejde omfatter alt arbejde, som medlemmet kan varetage. Arbejdet er også 

rimeligt, hvis medlemmet kan varetage det efter et kortere uddannelsesforløb, og medlemmet får 

tilbudt den fornødne oplæring i forbindelse med henvisningen. 

§ 9. Et medlem skal som udgangspunkt kunne overtage arbejde med en samlet daglig transporttid 

på op til 3 timer med offentlige transportmidler. Efter 3 måneders sammenlagt ledighed skal 

medlemmet kunne overtage arbejde med en samlet daglig transporttid på mere end 3 timer med 

offentlige transportmidler. 

Stk. 2. Et medlem skal i særlige situationer kunne overtage arbejde med en samlet daglig 

transporttid på op til 4 timer med offentlige transportmidler. 

Stk. 3. Et medlem, der er mellem- eller højtuddannet, skal uanset daglig transporttid kunne 

overtage arbejde, hvis det er nødvendigt for at få ledige stillinger besat med kvalificeret 

arbejdskraft. 

Stk. 4. Hvis et medlem bor i et område, hvor det er nødvendigt med længere transporttid end 

sædvanligt, må medlemmet acceptere denne transporttid. 

Pligt til selv at booke jobsamtaler  

§ 10. Et medlem har pligt til selv at booke jobsamtaler i jobcenteret eller hos anden aktør og 

rådighedssamtaler hos a-kassen, jf. bekendtgørelse lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 11. 

§ 11. Et medlem har pligt til selv at booke 2 rådighedssamtaler inden for de første 6 måneders 

sammenlagt ledighed, jf. § 3739, stk. 1, i a-kassens selvbookingsystem. Pligten til selv at booke 

samtaler gælder, uanset om en samtale skal holdes ved personligt fremmøde eller på anden vis. 

Stk. 2. Medlemmet skal booke hver af samtalerne inden for en frist, som fastsættes af a-kassen. 

Stk. 3. Hvis medlemmet ikke har booket samtalen inden for fristen, afmelder a-kassen 

medlemmet som arbejdssøgende i jobcenteret. Afmeldingen sker med virkning fra og med dagen 

efter a-kassens frist, jf. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Stk. 4. Hvis medlemmet er blevet afmeldt, fordi medlemmet ikke selv har booket en samtale, skal 

a-kassen fastsætte en ny frist for booking af en samtale, når medlemmet igen tilmelder sig som 

arbejdssøgende i jobcentret. Hvis medlemmet ikke har booket samtalen inden for fristen, afmelder 

a-kassen medlemmet som arbejdssøgende i jobcenteret. Afmeldingen sker med virkning fra og med 

dagen efter a-kassens frist, jf. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Stk. 5. Medlemmet har mulighed for at ombooke en samtale inden for den af a-kassen fastsatte 

frist i det omfang, der er ledige tider. 

Stk. 6. A-kassen kan i helt særlige tilfælde fratage et medlem retten til selv at booke samtaler, 

hvis a-kassen finder, at medlemmet booker samtaler på en anden måde end aftalt. 

Stk. 7. A-kassen kan fritage et medlem for pligten til selv at booke samtaler, hvis afholdelsen af 

samtaler er betinget af særlige lokaliteter eller deltagelse af tolk, medmindre medlemmet ikke 

ønsker at blive fritaget. 



Stk. 8. A-kassen kan efter anmodning fra et medlem fritage medlemmet for pligten til selv at 

booke samtaler, hvis a-kassen vurderer, at det er uforholdsmæssigt svært eller umuligt for 

medlemmet selv at booke samtaler, fordi 

1) medlemmet har meget ringe it-kundskaber, 

2) medlemmet har betydelige sproglige barrierer bestående i manglende beherskelse af dansk, 

eller 

3) medlemmet har betydelig fysisk, kognitiv eller psykisk funktionsnedsættelse. 

Stk. 9. Et medlem, der er fritaget for selv at booke samtaler efter stk. 8, kan henvende sig til a-

kassen, hvis medlemmet ønsker fremadrettet selv at booke samtaler eller ombooke samtaler. 

 

Deltagelse i samtaler, aktiviteter og tilbud 

§ 12. Et medlem skal deltage i samtaler, aktiviteter og tilbud, der øger mulighederne for at få 

arbejde. 

Stk. 2. Et medlem skal kunne møde til samtaler med jobcenteret, a-kassen eller anden aktør samt 

til aktiviteter og tilbud dagen efter, at medlemmet har modtaget indkaldelse hertil. Medlemmet skal 

også kunne møde til samtaler, som medlemmet selv har booket. 

Stk. 3. Medlemmet har pligt til at møde til samtaler og aktiviteter, som jobcenteret, a-kassen eller 

anden aktør indkalder til, og møde til samtaler, som medlemmet selv har booket, herunder til at 

holde kontakt med jobcenteret, a-kassen og anden aktør, jf. stk. 5. 

Stk. 4. Medlemmet har også pligt til at møde til og deltage i tilbud fra jobcenteret eller anden 

aktør. 

Stk. 5. Et medlem, der deltager i et tilbud, skal søge arbejde, jf. § 1314, og kunne overtage 

arbejde med dags varsel, medmindre jobcenteret har fraveget kravet, eller andet følger af lov om 

aktiv beskæftigelsesindsats og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Stk. 6. Samtaler holdes ved personligt fremmøde, jf. dog § 21. Under medlemmets deltagelse i 

tilbud kan samtaler dog holdes ved kontakt på anden vis, telefonisk, digitalt eller ved brev. 

 

CV 

 

§ 13. Et medlem skal senest to uger efter tilmeldingen som arbejdssøgende oprette et CV og gøre 

det tilgængeligt på Jobnet. Medlemmet skal endvidere angive mindst ét beskæftigelsesjobmål. 

Jobsøgning og CV  

§ 143. Et medlem skal søge arbejde, jf. §§ 8 og 9, med henblik på at komme hurtigst muligt i 

ordinær beskæftigelse.  

Stk. 2. Medlemmet skal være aktiv jobsøgende fra første ledige dag og i hele den periode, 

medlemmet ønsker at få dagpenge for, herunder i uger hvor medlemmet får supplerende dagpenge, 

jf. dog §§ 21- 24 og 27.  

Stk. 3. Medlemmet skal søge job kontinuerligt, herunder under deltagelse i tilbud efter lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats. 

Stk. 4. Medlemmet skal søge opslåede stillinger. Medlemmet skal i øvrigt søge arbejde på den 

måde, der er sædvanlig inden for det pågældende faglige område.  

Stk. 5. Medlemmet skal primært søge helårsarbejde med fuld sædvanlig arbejdstid. 

Stk. 6. Medlemmets jobsøgning skal være realistisk og seriøs. 



Stk. 7. Medlemmet skal søge arbejde, som pågældende er vejledt om i »Krav til jobsøgning«. 

Stk. 8. Medlemmet skal overholde de aftaler om jobsøgning, som er indgået med a-kassen, 

jobcenteret eller anden aktør. 

Stk. 9. Medlemmet skal søge konkrete job efter pålæg af jobcenteret, a-kassen eller anden aktør. 

Stk. 10. Medlemmet skal løbende registrere sine jobsøgningsaktiviteter i joblog. 

Stk. 11. Medlemmet skal uploade det antal jobansøgninger, som a-kassen har bedt om, i joblog. 

Raskmelding på Jobnet  

§ 1415. Et sygemeldt medlem, der bliver rask, skal melde sig rask på Jobnet for at kunne få 

dagpenge. 

Konsekvenser  

§ 1516. Et medlem kan ikke få dagpenge, så længe medlemmet ikke har bopæl og opholder sig i 

Danmark, jf. § 4, ikke er tilmeldt som arbejdssøgende, jf. § 6, eller ikke kan overtage arbejde eller 

deltage i samtaler, aktiviteter eller tilbud, jf. §§ 7-12. 

Stk. 2. A-kassen kan ud fra en konkret rådighedsvurdering, jf. § 3537, træffe afgørelse om, at 

medlemmet skal opfylde et arbejdskrav, jf. § 4042, for igen at kunne få dagpenge. 

§ 1617. Et medlem kan ikke få dagpenge, hvis medlemmet ikke senest to uger efter tilmeldingen 

som arbejdssøgende har et godkendt CV på Jobnet, og dette skyldes medlemmet, jf. § 13, stk. 5. 

Medlemmet kan igen få dagpenge, når medlemmet har et godkendt CV. 

§ 1718. Et medlem kan ikke få dagpenge, så længe medlemmet udebliver fra en samtale eller en 

aktivitet, som jobcenteret, a-kassen eller anden aktør har indkaldt medlemmet til skriftligt og 

personligt, og som medlemmet har pligt til at møde til. Når et medlem selv har booket samtalen, 

sidestilles medlemmets booking med en indkaldelse. 

Stk. 2. Stk. 1 finder også anvendelse, hvor en samtale skal holdes ved kontakt med medlemmet 

telefonisk, digitalt eller ved brev, og hvor samtalen ikke holdes på grund af forhold, som skyldes 

medlemmet. 

Stk. 3. Medlemmet kan få dagpenge igen, når medlemmet har henvendt sig om udeblivelsen til 

den af henholdsvis jobcenteret, a-kassen eller anden aktør, som medlemmet skulle have holdt 

samtale med. Medlemmet kan dog ikke få dagpenge for den dag, hvor samtalen eller aktiviteten 

skulle have været afholdt. 

Stk. 4. Hvis medlemmet udebliver fra en samtale eller aktivitet, som medlemmet har meldt afbud 

til eller afslået at møde til inden samtalen eller aktiviteten, kan medlemmet ikke få dagpenge for den 

dag, hvor samtalen eller aktiviteten skulle have været afholdt. 

§ 1819. Et medlem kan ikke få dagpenge, så længe medlemmet udebliver fra et tilbud, som 

medlemmet er begyndt på, og som medlemmet har pligt til at deltage i. 

Stk. 2. Medlemmet har ikke pligt til at deltage i tilbuddet, hvis medlemmet har begrundet fravær 

fra tilbuddet. Medlemmet skal forud for udeblivelsen have givet besked om udeblivelsen til 

tilbudsstedet. 

Stk. 3. Medlemmet kan tidligst få dagpenge, når medlemmet igen deltager i tilbuddet. Hvis 

medlemmet igen deltager i tilbuddet den samme dag, som medlemmet er udeblevet, kan 

pågældende ikke få dagpenge for den dag. 

§ 1920. Et sygemeldt medlem kan ikke få dagpenge, så længe medlemmet ikke har meldt sig rask 

på Jobnet, og den manglende raskmelding skyldes medlemmets forhold, jf. dog § 2021. 



Stk. 2. Medlemmet kan få dagpenge igen, når medlemmet har raskmeldt sig på Jobnet. 

Kapitel 3  

Dagpenge under de første 14 dages sygdom 

§ 2021. Et medlem, som får dagpenge under de første 14 dages sygdom, jf. § 62, stk. 3, i lov om 

arbejdsløshedsforsikring m.v., er ikke omfattet af kravet om at været tilmeldt som arbejdssøgende, 

jf. § 6. 

Stk. 2. Medlemmet kan tidligst få dagpenge under sygdom fra den dato, medlemmet har meldt sig 

syg hos a-kassen, jf. dog stk. 3. 

Stk. 3. A-kassen kan udbetale dagpenge under sygdom fra første sygedag, selv om medlemmet 

ikke har meldt sig syg, hvis der foreligger en fyldestgørende begrundelse for, at medlemmets 

sygemelding ikke er sket rettidigt. 

Stk. 4. I perioden, hvor medlemmet modtager dagpenge under de første 14 dages sygdom, har 

medlemmet ikke pligt til at overtage henvist arbejde, søge arbejde, booke samtaler, møde til 

samtaler og aktiviteter samt deltage i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. §§ 7-

136-14. 

Stk. 5. Et medlem kan få dagpenge under de første 14 dages sygdom, uanset om medlemmet ikke 

opholder sig i Danmark, jf. § 4, hvis der foreligger særlige omstændigheder herfor. 

Mindre intensiv indsats  

§ 2122. Et medlem, der er omfattet af en mindre intensiv indsats for visse persongrupper, jf. 

kapitel 17 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har ikke pligt til at deltage i møde personligt op 

til samtaler, som medlemmet er indkaldt til eller selv har booket, i jobcenteret, a-kassen eller hos 

anden aktør. Medlemmet har dog pligt til at holde kontakt med jobcenteret, a-kassen eller anden 

aktør på anden vis, telefonisk, digitalt eller ved brev. 

Stk. 2. Medlemmet har heller ikke pligt til at deltage i tilbud efter lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats. 

Stk. 3. Medlemmet har ikke pligt til at søge rimeligt og relevant arbejde. For et medlem, der er 

omfattet af en arbejdsfordelingsordning, gælder fritagelsen for pligten til at være jobsøgende dog 

kun i de første 6 uger af arbejdsfordelingsordningen. Når medlemmet skal søge arbejde, skal 

medlemmet også deltage i rådighedssamtaler i a-kassen. 

Stk. 4. Medlemmet har pligt til at overtage relevant henvist arbejde. Relevant arbejde omfatter 

arbejde, som medlemmet kan varetage i den periode, hvor pågældende er omfattet af en mindre 

intensiv indsats. Medlemmet har også pligt til at søge konkrete job efter pålæg af jobcenteret, a-

kassen eller anden aktør. 

Puljen til uddannelsesløft - tilbud om en erhvervsuddannelse  

§ 2223. Et medlem, der deltager i tilbud om en erhvervsuddannelse, jf. § 33 a,96 i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats, har ikke pligt til at søge arbejde og stå til rådighed for henvist arbejde. 

Jobrettet uddannelse  

§ 2324. Et medlem, der deltager i jobrettet uddannelse, skal stå til rådighed efter reglerne i 

bekendtgørelse om jobrettet uddannelse til forsikrede ledige er fritaget fra rådighed, jf. § 50, stk. 2, i 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 



Orlov  

§ 2425. Et medlem kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet i resten af en orlovsperiode fra et 

arbejde, hvis perioden er over 4 uger, og medlemmet ikke har mulighed for at genoptage arbejdet 

med det samme. 

Stk. 2. Et medlem kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet imellem to perioder med barselsorlov, 

hvis perioden er over 4 uger. 

Borgerligt ombud mv.  

§ 265. Et medlem kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet, selv om medlemmet har borgerligt 

ombud eller andet hverv i det offentliges interesse, som begrænser muligheden for at overtage 

arbejde. 

Tilladelse af Kommunalbestyrelsen til deltagelse i et forløb efter repatrieringslovens § 6  

§ 25 a27. Et medlem, som har ret til at få udbetalt dagpenge, og som efter repatrieringslovens § 6 

af kommunalbestyrelsen har fået tilladelse til deltagelse i praktik eller uddannelsesforløb eller i 

rekognosceringsrejser til hjemlandet eller det tidligere opholdsland med henblik på senere at træffe 

beslutning om repatriering, anses for at opfylde rådighedsbetingelserne i lovens § 62, stk. 1, under 

sin deltagelse heri. 

Stk. 2. I perioden, hvor medlemmet deltager i et forløb efter stk. 1, har medlemmet ikke pligt til at 

opholde sig i Danmark, overtage henvist arbejde, søge arbejde, booke samtaler, møde til samtaler 

og aktiviteter samt deltage i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. §§ 4, 7-12 og 143. 

Stk. 3. Et medlem, som har ret til at få udbetalt dagpenge, og som deltager i et forløb efter 

repatrieringslovens § 6, har pligt til at meddele sin a-kasse om, at pågældende af 

kommunalbestyrelsen har fået tilladelse til at deltage i et forløb efter stk. 1. 

Kapitel 4  

Supplerende dagpenge og frigørelsesattest 

§ 2628. Et medlem, der arbejder på nedsat tid, kan få supplerende dagpenge, hvis arbejdsgiveren 

ikke har krav på et opsigelsesvarsel. 

Stk. 2. Når arbejdsgiveren har krav på et opsigelsesvarsel, kan der udbetales supplerende 

dagpenge, 

1) hvis medlemmets nedsatte arbejdstid til enhver tid kan placeres, så arbejdstiden ikke er til 

hinder for overtagelse af andet arbejde, eller 

2) hvis arbejdsgiveren på en frigørelsesattest, i en meddelelse om arbejdsfordeling eller en 

ansættelseskontrakt erklærer at ville se bort fra opsigelsesvarslet i tilfælde af, at medlemmet 

opnår arbejde med en længere arbejdstid. 

Stk. 3. En arbejdsgiver anses for at have krav på et opsigelsesvarsel i alle tilfælde, hvor der i et 

ansættelsesforhold som udgangspunkt gælder et opsigelsesvarsel fra den ansattes side i henhold til 

lov eller kollektiv overenskomst eller aftale. 

Stk. 4. Medlemmet kan få supplerende dagpenge fra ansættelsesforholdets første dag, når 

dokumentation for, at arbejdsgiveren vil se bort fra et opsigelsesvarsel, er modtaget i a-kassen 

senest 5 uger efter, at ansættelsesforholdet er begyndt. De 5 uger regnes fra og med den dag, 

arbejdsgiveren har krav på et opsigelsesvarsel. Hvis a-kassen har modtaget dokumentationen efter 



udløbet af 5-ugers-fristen, kan medlemmet tidligst få supplerende dagpenge fra den dag, a-kassen 

modtog dokumentationen. 

Kapitel 5  

Forbehold af arbejdskraft 

§ 2729. Et medlem må ikke forbeholde sin arbejdskraft for 

1) sæsonarbejde, 

2) en bestemt arbejdsgiver, eller 

3) en bestemt arbejdsplads. 

§ 2830. Når et medlem melder sig ledig efter et arbejde omfattet af § 2729, skal a-kassen vurdere 

medlemmets rådighed for arbejdsmarkedet, jf. kapitel 9. 

Kapitel 6  

Manglende rådighed efter et afslag eller ophør 

§ 2931. Et medlem står ikke til rådighed, hvis medlemmet afslår et arbejde, som medlemmet er 

henvist til, afslår et tilbud eller en jobsamtale eller ophører i et arbejde eller et tilbud, hvis 

medlemmet fx skal 

1) overtage andet arbejde, 

2) begynde selvstændig erhvervsvirksomhed, 

3) begynde på eller fortsætte en uddannelse, 

4) gå på efterløn, 

5) rejse til udlandet eller 

6) flytte på grund af ægtefællens eller samleverens forhold. 

Stk. 2. Medlemmet kan igen få dagpenge fra det tidspunkt, hvor det dokumenteres, at 

forudsætningen for afslaget eller ophøret er bortfaldet. 

Stk. 3. Medlemmet kan dog få dagpenge efter ophør i et tilbud, hvis medlemmet er omfattet af en 

mindre intensiv indsats på ophørstidspunktet, jf. § 2122. 

Kapitel 7  

Uddannelse 

§ 3032. Et medlem, som deltager i uddannelse, kan ikke få dagpenge, jf. dog stk. 2-3 og § 3133. 

Stk. 2. Et medlem, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, kan bevare retten til dagpenge ved 

deltagelse i: 

1) Uddannelse under 20 timer om ugen, hvis uddannelsen ikke giver ret til støtte efter lov om 

statens uddannelsesstøtte, i det omfang den udbydes som heltidsuddannelse, jf. dog stk. 5. 

2) Enkeltfagsundervisning på det gymnasiale niveau under 20 timer om ugen. 

3) Undervisning svarende til folkeskolens 8.-10. klassetrin. 

4) Aftenskoleundervisning, hvortil der ydes støtte i henhold til folkeoplysningsloven. Et medlem 

kan endvidere bevare retten til dagpenge under ligestillede kurser af op til 2 ugers varighed, der 

ikke er led i en kompetencegivende uddannelse. 

5) Undervisning i op til 2 uger, hvis medlemmets faglige organisation, a-kasse, jobcenteret eller 

anden aktør arrangerer undervisningen med det formål at styrke medlemmets tilknytning til 

arbejdsmarkedet. 



6) Uddannelse under lov om åben uddannelse og lov om universiteter, hvis medlemmet har 

gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed. Dette gælder dog 

kun, indtil medlemmets ret og pligt til tilbud indtræder. Undervisningen må ikke kunne være led 

i en ny uddannelse for medlemmet. Undervisningens varighed må højst udgøre 6 timer om ugen 

eller svare til 1/3 studenterårsværk. Ved undervisning på mere end 6 timer om ugen skal 

medlemmet dokumentere, at undervisningen pr. uge højst svarer til 1/3 studenterårsværk. 

7) Højskole- eller daghøjskoleforløb inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed, hvis 

medlemmet er under 25 år. 

Stk. 3. Et medlem bevarer ligeledes retten til dagpenge ved deltagelse i jobrettet uddannelse. 

Stk. 4. Et medlem kan ikke få dagpenge for timer, hvor medlemmet modtager godtgørelse efter 

lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse eller 

uddannelsesstøtte for voksne efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte. 

Stk. 5. Stk. 2, nr. 1, finder ikke anvendelse på ph.d.-uddannelser og erhvervskandidatuddannelser 

omfattet af lov om universiteter og lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. 

dog § 42, stk. 544, stk. 4, og på akademiske overbygningsuddannelser, herunder akademiske 

erhvervsoverbygningsuddannelser, i henhold til lov om universiteter.  

§ 3133. Et medlem, som ved ledigmeldelsen er fyldt 25 år, kan bevare retten til dagpenge under 

uddannelse på betingelse af, at undervisningen foregår efter kl. 16 eller på lørdage og søn- og 

helligdage, at medlemmet ikke er selvforskyldt ledig eller er udeblevet fra en samtale eller aktivitet, 

jf. § 1712, og at medlemmet enten 

1) som fuldtidsforsikret i mindst 2 år før ledigheden i gennemsnit har haft lønarbejde i mindst 30 

timer ugentligt samtidig med, at medlemmet har deltaget i uddannelsen, 

2) som deltidsforsikret i mindst 2 år før ledigheden i gennemsnit har haft lønarbejde i mindst 20 

timer ugentligt samtidig med, at medlemmet har deltaget i uddannelsen, eller 

3) i mindst 2 år har udøvet selvstændig virksomhed i et omfang, der kan sidestilles med 

lønarbejde i over 30 timer om ugen, samtidig med, at medlemmet har deltaget i uddannelsen. 

Stk. 2. Dagpenge efter stk. 1 kan i resten af studieforløbet udbetales i 444 timer for et 

fuldtidsforsikret medlem og 360 timer for et deltidsforsikret medlem. 

Stk. 3. Perioden, inden for hvilken kravet om beskæftigelse i stk. 1 skal være opfyldt, forlænges 

med perioder med fravær på grund af 

1) barselsorlov efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven), eller 

2) sygdom, hvis den enkelte sygdomsperiode har haft en varighed på mere end 4 uger. 

Stk. 4. Medlemmet skal på tro og love erklære, at kravet om beskæftigelse i stk. 1 er opfyldt. 

§ 3234. Et medlem kan stå til rådighed i en ledighedsperiode mellem to perioder i et 

uddannelsesforløb, hvis perioden er over 4 uger. Der kan ikke udbetales dagpenge, hvis ledigheden 

skyldes uddannelsesstedets ferieperiode, jf. dog stk. 2. 

Stk. 2. Hvis medlemmet skal stå til rådighed under uddannelsen eller deltager i jobrettet 

uddannelse, kan medlemmet få ret til dagpenge i en periode mellem to dele af uddannelsesforløbet, 

selvom perioden er på under 4 uger eller skyldes uddannelsesstedets ferieperiode. 

Stk. 3. Et medlem kan stå til rådighed i en orlovsperiode fra en uddannelse. Medlemmet skal 

godtgøre, at medlemmet holder orlov fra uddannelsen. Der kan ikke udbetales dagpenge, hvis 

orlovsperioden er sammenfaldende med uddannelsesstedets ferieperiode, eller hvis orlovsperioden 

ikke er forenelig med uddannelsens opbygning og forløb. 

Kapitel 8  

Medlemmets oplysningspligt 



§ 3335. Et medlem skal oplyse a-kassen om alle forhold, som kan have betydning for 

medlemmets rådighed, herunder om bopælsadresse, sygdom, ferie og andre begrænsninger i 

rådigheden. Medlemmet skal herudover oplyse om sin jobsøgning i joblog, om deltagelse i og 

eventuel udeblivelse fra samtaler, aktiviteter og tilbud samt om afslag på eller ophør i tilbud og 

arbejde. 

Stk. 2. Medlemmet skal oplyse a-kassen om deltagelse i uddannelse. 

Stk. 3. Medlemmet skal i sit CV give fyldestgørende og korrekte oplysninger om tidligere 

beskæftigelse, uddannelse, kvalifikationer og øvrige forhold af betydning for, at jobcenteret kan 

bistå medlemmet med at finde arbejde. Medlemmet skal endvidere give jobcenteret og a-kassen 

adgang til sit CV på Jobnet. 

Pligter i forbindelse med kontrolbesøg  

§ 3436. Når et medlem er antruffet i forbindelse med et kontrolbesøg, og Styrelsen for 

Arbejdsmarked og Rekruttering vurderer, at der er tvivl om medlemmets rådighed, sender Styrelsen 

for Arbejdsmarked og Rekruttering en meddelelse herom til a-kassen. A-kassen skal herefter straks 

ved skriftlig og personlig meddelelse pålægge et medlem at oplyse, fra hvilket tidspunkt 

medlemmet ønsker at få dagpenge. 

Stk. 2. Medlemmet kan tidligst få dagpenge fra den dag, hvor medlemmet retter henvendelse til a-

kassen. Hvis medlemmet henvender sig til a-kassen straks efter modtagelsen af meddelelsen og 

anmoder om dagpenge fra et tidligere tidspunkt, kan medlemmet dog få dagpenge fra det tidligere 

tidspunkt. 

Stk. 3. Stk. 2 gælder ikke, hvis den dag, medlemmet ønsker at få dagpenge fra, ligger mere end 14 

dage efter, at medlemmet modtog meddelelsen efter stk. 1. 

Kapitel 9  

Rådighedsvurdering 

§ 3537. A-kassen skal undersøge og vurdere et medlems rådighed, hvis der opstår tvivl om 

rådigheden for arbejdsmarkedet. 

Stk. 2. A-kassen skal notere alle oplysninger, der kan have betydning for medlemmets ret til 

dagpenge, herunder underretninger fra jobcenteret og oplysninger, som medlemmet selv giver. Hvis 

a-kassen vurderer, at et medlem står til rådighed, skal a-kassen notere sin begrundelse herfor. 

§ 3638. A-kassen skal løbende følge med i medlemmets jobsøgning i joblog og vurdere, om 

medlemmet søger et tilstrækkeligt antal job og i øvrigt opfylder »Krav til jobsøgning«, herunder om 

der er behov for at vurdere medlemmets rådighed ved en samtale, jf. §§ 35 og 37 og 39. 

Stk. 2. A-kassen kan give medlemmet en frist til at registrere sine jobsøgningsaktiviteter i joblog, 

jf. § 13, stk. 714, stk. 10, hvis medlemmet ikke i tilstrækkeligt omfang har dokumenteret sine 

jobsøgningsaktiviteter i joblog. 

§ 3739. A-kassen skal vurdere et medlems rådighed ved to personlige samtaler i a-kassen inden 

for medlemmets første 6 måneders sammenlagte ledighed, jf. dog stk. 7. Den første samtale skal 

holdes senest, når medlemmet har haft 3 måneders sammenlagt ledighed. Den anden samtale skal 

holdes tidligst, når medlemmet har haft 3 måneders sammenlagt ledighed og senest 6 måneders 

sammenlagt ledighed. 



Stk. 2. Når medlemmet har haft 6 måneder sammenlagt ledighed, skal a-kassen herefter i resten af 

ledighedsperioden undersøge og vurdere medlemmets rådighed ved en personlig samtale, jf. dog 

stk. 7, når a-kassen vurderer, at der er behov for det. 

Stk. 3. Under en samtale efter stk. 1 og 2 skal a-kassen som minimum sikre sig, at 

1) medlemmet har gjort en indsats for at komme ud af ledigheden ved at søge arbejde på fuld tid 

som fuldtids- eller deltidsforsikret, herunder at medlemmet har søgt et tilstrækkeligt antal job og 

været realistisk i sin jobsøgning, 

2) medlemmet har søgt konkrete job efter pålæg af jobcenteret, a-kassen eller anden aktør, 

3) medlemmet har overholdt »Min Plan« eller den beskæftigelsesrettede indsats efter en 

helhedsorienteret plan, 

4) medlemmet har deltaget i kurser, tilbud og aktiviteter, som medlemmet er pålagt, eller som 

øger mulighederne for at få arbejde, 

54) medlemmet har fulgt a-kassens tidligere pålæg eller vejledning, 

65) medlemmets oplysninger i CV’et til enhver tid er korrekte og fyldestgørende, 

76) medlemmet ikke har helbredsmæssige problemer, som forhindrer medlemmet i at overtage 

arbejde på fuld tid som fuldtids- eller deltidsforsikret, og 

87) der ikke er andre faktiske eller retlige forhold, som forhindrer medlemmet i at overtage 

arbejde på fuld tid som fuldtids- eller deltidsforsikret. 

Stk. 4. A-kassen skal ved vurderingen af medlemmets jobsøgning efter stk. 3, nr. 1, tage 

udgangspunkt i »Krav til jobsøgning«, de jobsøgningsaktiviteter, som medlemmet har registreret i 

joblog, og de jobansøgninger, som medlemmet har uploadet i joblog efter § 13, stk. 614, stk. 11. A-

kassens vurdering af medlemmets jobsøgning skal også tage udgangspunkt i, om medlemmet har 

overholdt de aftaler om jobsøgning, som medlemmet har indgået med jobcenteret, a-kassen eller 

anden aktør ved en samtale. 

Stk. 5. Hvis et medlem arbejder på nedsat tid med supplerende dagpenge og har kvalifikationer 

inden for et område, hvor der er mangel på arbejdskraft, skal a-kassen ved rådighedsvurderingen 

efter stk. 1 og 2 give medlemmet en frist på højst 4 uger til at dokumentere, at medlemmet søger 

arbejde på fuld tid som fuldtids- eller deltidsforsikret inden for dette område. A-kassen skal herefter 

vurdere medlemmets rådighed, jf. § 39, stk. 2. 

Stk. 6. En ny 6-månedersperiode, jf. stk. 1 og 2, begynder fra det tidspunkt, hvor medlemmet har 

haft dokumenteret beskæftigelse i det omfang, der er nævnt i § 53, stk. 2 og 58, i lov om 

arbejdsløshedsforsikring m.v. 

Stk. 7. Hvis et medlem er omfattet af en mindre intensiv indsats, jf. § 2122, eller deltager i tilbud, 

skal a-kassen ikke vurdere medlemmets rådighed ved en personlig samtale efter stk. 1, men ved 

kontakt med medlemmet på anden vis, telefonisk, digitalt eller ved brev. A-kassen skal ved 

vurderingen som minimum sikre sig, at medlemmet søger og har søgt rimeligt og relevant arbejde, 

herunder har søgt konkrete job efter pålæg af jobcenteret, a-kassen eller anden aktør. A-kassen skal 

desuden sikre sig, at medlemmets oplysninger i CV’et er relevante, korrekte og fyldestgørende. 

§ 3840. A-kassen skal vurdere et medlems rådighed, når jobcenteret giver underretning om, at 

medlemmet ikke har overholdt sine forpligtelser over for anden aktør. 

Stk. 2. A-kassen skal i øvrigt vurdere et medlems rådighed, når jobcenteret sender en begrundet 

anmodning herom. 

§ 3941. Hvis a-kassen ved vurderingen efter §§ 35-30 og 37-40 finder, at medlemmet står til 

rådighed, men der dog er tvivl om medlemmets fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet, skal a-

kassen give medlemmet en frist på højst 3 måneder til at dokumentere sin arbejdssøgning, jf. § 

1314. 



Stk. 2. Efter fristens udløb skal a-kassen vurdere medlemmets rådighed for arbejdsmarkedet. 

Medlemmet skal i denne forbindelse registrere alle jobsøgningsaktiviteterne i joblog, herunder 

uploade alle jobansøgninger i fristperioden. A-kassen skal træffe afgørelse over for medlemmet, 

hvis a-kassen finder, at medlemmet ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. 

Kapitel 10  

Tab af retten til dagpenge og arbejdskrav 

§ 4042. Hvis et medlem ikke anses for at stå til rådighed efter § 28 30 og §§ 35-3937-41 kan 

medlemmet ikke få dagpenge. 

Stk. 2. Et fuldtidsforsikret medlem kan igen få dagpenge, når medlemmet i henhold til lov om et 

indkomstregister har fået indberettet 300 løntimer i en sammenhængende periode, der dækker 3 

måneder ved månedsindberetninger, eller 276 løntimer i en sammenhængende periode, der dækker 

12 uger ved uge- eller 14-dages-indberetninger, jf. dog stk. 4 og 5. 

Stk. 3. Et deltidsforsikret medlem kan igen få dagpenge, når medlemmet i henhold til lov om et 

indkomstregister har fået indberettet 150 løntimer i en sammenhængende periode, der dækker 3 

måneder ved månedsindberetninger, eller 138 løntimer inden for en sammenhængende periode, der 

dækker 12 uger ved uge- eller 14-dages-indberetninger, jf. dog stk. 4 og 5. 

Stk. 4. For medlemmer, der i perioderne efter stk. 2 og 3 både har fået indberettet løn månedsvis 

og uge- eller 14-dagesvis, er den seneste indberetning afgørende for, hvilket løntimekrav, jf. stk. 2 

og 3, medlemmet skal opfylde. Et medlem skal opfylde det løntimekrav, som gælder for den 

forsikringsstatus, medlemmet har på det tidspunkt, hvor medlemmet søger om at få dagpenge igen. 

Stk. 5. Et medlem kan igen få dagpenge, når medlemmet har haft en samlet indtægt opgjort som 

A- og B-indkomst samt overskud ved selvstændig virksomhed, jf. § 53, stk. 3, nr. 1-3, i loven, der i 

et indkomstår udgør mindst 233.376 kr. (2019) for fuldtidsforsikrede og mindst 155.580 kr. (2019) 

for deltidsforsikrede, og medlemmet i det pågældende år ikke har modtaget dagpenge. Kun 

indkomstår, der er afsluttet efter det tidspunkt, hvor medlemmet har mistet retten til dagpenge, jf. 

stk. 1, kan anvendes. 

Stk. 6. Opgørelsen af løntimer i stk. 2 og 3 sker efter § 14 i bekendtgørelse om indkomst- og 

beskæftigelseskravet for ret til dagpenge. Kun indberettede løntimer, der vedrører perioder, som 

ligger efter det tidspunkt, hvor medlemmet har mistet retten til dagpenge, jf. stk. 1, kan medregnes i 

opgørelsen. Løntimer i en indberetningsperiode, der går henover det tidspunkt, hvor medlemmet har 

mistet retten til dagpenge, kan medregnes forholdsmæssigt. 

Stk. 7. Den periode, inden for hvilken kravet efter stk. 2 og 3 skal være opfyldt, forlænges, hvis 

der i perioden forekommer syge- eller barselsdagpenge, ferie afholdt inden for ferielovens rammer 

samt søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage, som ikke kan medregnes til opgørelse af 

beskæftigelseskravet efter §§ 14 og 15 og §§ 26-28 i bekendtgørelse om indkomst- og 

beskæftigelseskravet for ret til dagpenge. 

Stk. 8. Medlemmet kan få dagpenge igen fra den dag i en indberetningsperiode, hvor 

løntimekravet, jf. stk. 2 og 3, er opfyldt. Medlemmet kan få dagpenge igen fra den dag, hvor a-

kassen modtager dokumentation for, at medlemmet opfylder betingelserne i stk. 5. 

Stk. 9. Et medlem, der ikke står til rådighed, fordi medlemmet har forbeholdt sin arbejdskraft for 

en bestemt arbejdsgiver eller arbejdsplads, jf. § 2729, kan igen få dagpenge, hvis medlemmet 

dokumenterer, at årsagen til den manglende rådighed ikke længere er til stede. 

Stk. 10. Medlemmet kan ikke opfylde kravet i stk. 2 og 3 med løntimer fra arbejde af den 

karakter, der var årsag til den manglende rådighed, jf. § 2729. 



§ 4143. Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan give tilladelse til, at et 

medlem kan gå på efterløn eller få udstedt et efterlønsbevis, selvom medlemmet ikke kan få 

dagpenge, fordi medlemmet har begrænset sin rådighed for arbejdsmarkedet til arbejde omfattet af § 

297, og kravet om arbejde, jf. § 4042, ikke er opfyldt. 

Kapitel 11  

Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v. 

§ 4244. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli januar 20172020. 

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 701 af 27. maj 2015808 af 23. juni 2017 om rådighed ophæves. 

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 404 af 26. april 2017 om rådighed ophæves. 

Stk. 4. Sanktion for udeblivelse fra tilbud, jf. § 1819, finder anvendelse på tilbud, som et medlem 

påbegynder den 1. juli 2015 eller senere. 

Stk. 54. For medlemmer, som forud for den 2. januar 2017 modtager dagpenge under deltagelse i 

en ph.d.-uddannelse, og hvor uddannelsen gennemføres som en deltidsuddannelse med et timetal på 

under 20 timer om ugen, finder § 3032, stk. 5, ikke anvendelse. Sådanne medlemmer kan under 

ph.d.-uddannelsen fortsætte med at modtage dagpenge efter § 3032, stk. 2, nr. 1. 

§ 4345. § 4042, stk. 2-4, stk. 6-8 og stk. 10, finder anvendelse på alle arbejdskrav, der er pålagt 

for manglende rådighed fra og med den 1. maj 2011. 

§ 4446. A-kassen skal ved vurderingen af medlemmets jobsøgning efter § 3539, stk. 4, tage 

udgangspunkt i plan for jobsøgning eller aftaler om jobsøgning som følge af forsøget med »Den 

gode samtale«, indtil medlemmet har fået udarbejdet »Krav til jobsøgning«, jf. § 11 14 i 

bekendtgørelse nr. 1294 af 9. november 2016 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. 

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den xx. yy 2019 

 

Maria Schack Vindum 

/ Kirsten Brix Pedersen 

 

 

  



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

 

I medfør af § 65, stk. 6 og 7, og § 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1213 af 11. oktober 2018, og § 35, stk. 5, i lov om sygedagpenge, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 809 af 20. juni 2018, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes 

efter bemyndigelse: 

Kapitel 1  

Vejledningspligt ved et medlems henvendelse 

§ 1. En a-kasse skal i fornødent omfang yde vejledning og bistand til medlemmer, der retter 

henvendelse om spørgsmål inden for a-kassens sagsområde. 

Stk. 2. A-kassen skal så vidt muligt sende en skriftlig henvendelse, der ikke vedrører a-kassens 

sagsområde, til rette a-kasse eller forvaltningsmyndighed. 

§ 2. Når et medlem oplyser til a-kassen, at pågældende er eller vil blive ledigt, eller a-kassen 

bliver opmærksom herpå på anden vis, skal a-kassen vejlede om, at medlemmet skal tilmelde sig i 

jobcenteret fra 1. ledige dag, og at tilmelding i jobcenteret er en betingelse for at kunne få 

dagpenge. 

Stk. 2. A-kassen skal bistå et medlem med digital tilmelding og afmelding, hvis medlemmet 

anmoder herom. 

§ 3. Når et medlem oplyser til a-kassen, at pågældende deltager i en uddannelse, skal a-kassen 

vejlede om betingelserne for at skifte status til dimittend, herunder om hvornår uddannelsen kan 

anses for afsluttet, betydninger herfor i forhold til retten til dagpenge og tilmelding i jobcenteret. 

Stk. 2. Når et nyuddannet medlem inden 2 uger efter uddannelsen er afsluttet retter henvendelse 

til en a-kasse for at blive overflyttet eller for at skifte status til dimittend, skal a-kassen vejlede om 

forskellen mellem at blive overflyttet som dimittend eller at bevare nuværende rettigheder. A-

kassen skal vejlede om størrelsen på dimittendsatsen og medlemmets nuværende rettigheder, 

herunder især størrelsen på dagpengesatsen og varigheden af dagpengeperioden. Der henvises til 

bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse. 

§ 4. A-kassen skal yde hjælp og vejledning om jobsøgning til et seniormedlem, jf. § 44 i lov om 

arbejdsløshedsforsikring m.v., når medlemmet anmoder herom. 

Kapitel 2  

Vejledningspligt når en person søger om optagelse i en a-kasse 

Indkomstkravet for ret til dagpenge  

§ 5. Når en person søger om at blive optaget i en a-kasse, skal a-kassen vejlede om, at retten til 

dagpenge er betinget af, at medlemmet opfylder et indkomstkrav, og at medlemmet kan medregne 

følgende indkomster som lønmodtager og selvstændig til opfyldelsen af indkomstkravet: 

1) A-indkomst indberettet til indkomstregisteret efter § 3 i lov om et indkomstregister, 

2) B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke indgår i en 

virksomheds overskud eller underskud, 



3) en virksomheds skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster, herunder A-

indkomst udbetalt til ejeren af et selskab, hvor ejeren har afgørende indflydelse, samt den 

selvstændiges ejerandel af overskud i et selskab, hvor personen har afgørende indflydelse. 

Stk. 2. A-kassen skal også vejlede om, at B-indkomst, overskud af selvstændig virksomhed mv. 

indhentes fra medlemmets afsluttede årsopgørelser i optjeningsperioden. 

Opholdskravet for ret til dagpenge  

§ 6. Når en person søger om at blive optaget i en a-kasse, skal a-kassen vejlede om, at retten til 

dagpenge er betinget af, at medlemmet opfylder et opholdskrav, jf. § 53 a i loven. Når et medlem 

eller en person, der søger om at blive optaget i en a-kasse, anmoder om det, skal a-kassen give 

individuel vejledning, herunder efter samtykke hente oplysninger om bopælsregistrering i Det 

Centrale Personregister. 

Kapitel 3  

Vejledningspligt når et medlem bliver ledigt 

§ 7. Når et medlem bliver ledigt, skal a-kassen vejlede medlemmet om digitale pligter på Jobnet 

og a-kassens digitale selvbookingsystem og om, hvilke konsekvenser det har for retten til dagpenge, 

hvis medlemmet ikke overholder pligterne på Jobnet og a-kassens digitale selvbookingsystem, 

herunder frister, jf. stk. 2-3. 

Stk. 2. A-kassen skal vejlede om:  

1) Pligten til at gøre sig bekendt med frister for selvbooking, på Jobnet og med 

mødeindkaldelser, tilbud mv. på Jobnet, i den offentlige digitale postløsning (borger.dk eller e-

Boks) eller i almindelig brevpost.  

2) Pligten til at selv at booke samtaler med jobcenteret, anden aktør og a-kassen. 

3) At medlemmet bliver afmeldt i jobcenteret, hvis medlemmet ikke selv booker en samtale 

inden for den fastsatte frist. 

4) Muligheden for at blive fritaget for pligten til selvbooking.  

Stk. 3. A-kassen skal vejlede medlemmet om anmeldelse af sygefravær efter lov om 

arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge og anmodning om sygedagpenge efter lov 

om sygedagpenge. A-kassen skal vejlede om: 

1) At medlemmet skal anmelde sygefravær til a-kassen på første sygefraværsdag, og at 

sygemeldingen kan ske via registrering på »Min Side« på Jobnet eller ved kontakt til jobcenteret 

eller a-kassen. 

2) At medlemmet tidligst kan få dagpenge under sygdom fra den dato, medlemmet har meldt sig 

syg hos a-kassen. 

3) Hvordan og inden for hvilke frister medlemmet skal anmode om sygedagpenge hos 

kommunen efter sygedagpengelovens § 38. 

4) At det kan have konsekvenser for medlemmets ret til sygedagpenge, hvis fristen for at 

anmelde sygefravær til a-kassen eller fristen for at anmode om sygedagpenge hos kommunen 

ikke overholdes. 

5) At medlemmet skal raskmelde sig på Jobnet, når medlemmet er blevet rask efter at have været 

sygemeldt i en periode. 

§ 8. Når et medlem bliver ledigt, skal a-kassen vejlede om rådighedspligten og om, hvilke 

konsekvenser det har for retten til dagpenge ikke at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. A-kassen 

skal herunder vejlede om, at et medlem for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet skal: 



1) Være aktivt arbejdssøgende, jf. § 9. 

2) Kunne henvises til rimeligt arbejde med dags varsel fra 1. ledige dag. 

3) Opretholde kontakten med og møde til samtaler i a-kassen gennem hele ledighedsforløbet. 

     Stk. 2. A-kassen skal også vejlede om medlemmets pligt til at deltage i kontaktforløbet og tilbud 

efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. A-kassen skal herunder vejlede om: 

1) Pligten til at opretholde kontakten med og møde til samtaler i jobcenteret og hos anden aktør 

gennem hele ledighedsforløbet. 

2) Pligten til at deltage i tilbud og aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats gennem 

hele ledighedsforløbet. 

3) At der gælder de samme regler, hvis et medlem ikke vil medvirke til møder, aktiviteter og tilbud 

hos en anden aktør, som hos jobcenteret. 

4) At jobcenteret skal underrette a-kassen, hvis medlemmet udebliver fra samtaler eller aktiviteter 

med jobcenteret eller anden aktør, eller hvis medlemmet afslår, udebliver fra eller ophører i tilbud 

efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og at a-kassen skal træffe afgørelse om de 

dagpengemæssige konsekvenser af afslaget, udeblivelsen eller ophøret. 

Stk. 3. A-kassen skal også vejlede om selvforskyldt ledighed og de sanktioner, der knytter sig 

hertil, samt om mulighederne for at deltage i jobrettet uddannelse. 

Stk. 4. A-kassen skal også vejlede om, at et medlem skal indsende en frigørelsesattest til a-kassen, 

herunder om den særlige frist for at indsende attesten, hvis medlemmet har eller får arbejde på nedsat tid med 

et opsigelsesvarsel og søger om supplerende dagpenge. 

§ 9. A-kassen skal vejlede om pligten til at være aktivt jobsøgende. Vejledningen skal som 

minimum omfatte:  

1) Medlemmet skal aktivt søge rimeligt arbejde med henblik på at komme hurtigst muligt i 

ordinær beskæftigelse.  

2) Medlemmet skal være aktiv jobsøgende fra første ledige dag og i hele den periode, 

medlemmet ønsker at få dagpenge for.  

3) Medlemmet skal søge job kontinuerligt, herunder under deltagelse i tilbud efter lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats, medmindre jobcenteret har fritaget medlemmet for pligten til at 

være jobsøgende. 

4) Medlemmet skal primært søge opslåede stillinger. Medlemmet skal i øvrigt søge arbejde på 

den måde, der er sædvanlig inden for det pågældende faglige område.  

5) Medlemmet skal primært søge helårsarbejde med fuld sædvanlig arbejdstid. 

6) Medlemmets jobsøgning skal være realistisk og seriøs. 

7) Medlemmet skal søge arbejde i hele det område, som medlemmet skal stå til rådighed for, jf. 

§ 9 i bekendtgørelse om rådighed. 

Stk. 2. A-kassen skal vejlede om, at der vil blive fastsat nærmere retningslinjer for medlemmets 

jobsøgning i »Krav til jobsøgning«, jf. § 15. 

Stk. 3. A-kassen skal vejlede om, at medlemmet skal overholde de aftaler om jobsøgning, som er 

indgået med a-kassen, jobcenteret eller anden aktør, og at medlemmet skal søge konkrete job 

efter pålæg af jobcenteret, a-kassen eller anden aktør. 

Stk. 4. A-kassen skal vejlede om, at medlemmet selv har ansvaret for løbende at registrere sine 

jobsøgningsaktiviteter i joblog, og at medlemmet skal uploade det antal jobansøgninger, som a-

kassen har bedt om, i joblog. 

Stk. 5. A-kassen skal vejlede om, at medlemmet vil blive bedømt på de registrerede 

jobsøgningsaktiviteter, og at det vil indgå i rådighedsvurderingen af pågældende. 



§ 10. A-kassen skal give vejledning efter §§ 7-9 til et medlem, når medlemmet første gang 

tilmelder sig jobcenteret, og derefter når a-kassen indplacerer medlemmet i en ny dagpengeperiode. 

§ 11. Når et medlem bliver indplaceret i en dagpengeperiode, skal a-kassen vejlede om 

medlemmets beskæftigelseskonto og om muligheden for at forlænge dagpengeperioden i op til 1 år 

inden for 1,5 år på baggrund af løntimer, der er registreret på beskæftigelseskontoen siden 

indplaceringen, når den ordinære dagpengeperiode er udløbet. 

Stk. 2. A-kassen skal også vejlede om 

1) fristen for, hvornår a-kassen senest skal have modtaget medlemmets månedsoplysninger, for 

at kunne udbetale dagpengene den sidste bankdag i måneden, 

2) at der kun kan udbetales dagpenge for en måned, hvis månedsoplysningerne er modtaget i a-

kassen senest 1 måned og 10 dage efter udbetalingsmånedens udløb, og 

3) at a-kassen digitalt samkører medlemmets oplysninger om løntimer og indkomst med 

indberettede oplysninger om løntimer og indkomst i indkomstregisteret, og at samkøringen kan 

lede til en efterregulering af udbetalte dagpenge. 

Stk. 3. A-kassen skal videre vejlede om karens hver fjerde måned og om afkortning af 

dagpengeperioden ved omfattende brug af dagpengesystemet. 

Kapitel 4  

Vejledning i forbindelse med samtaler 

CV-samtalen  

§ 12. A-kassen skal senest i forbindelse med indkaldelse til CV-samtalen, jf. §§ 13 og 14, vejlede 

om, 

1) at medlemmet skal oprette et relevant og fyldestgørende CV på Jobnet senest 2 uger efter 

tilmeldingen som arbejdssøgende, og 

2) at medlemmet skal uploade eksempler på jobansøgninger i joblog. 

§ 13. A-kassen skal senest 2 uger efter medlemmets tilmelding som arbejdssøgende holde en CV-

samtale med medlemmet i a-kassen, hvor a-kassen bistår medlemmet med at oprette et relevant, 

korrekt og fyldestgørende CV på Jobnet, jf. dog § 17. 

Stk. 2. A-kassen skal hjælpe medlemmet med at lægge oplysninger ind i CV`et, hvis medlemmet 

anmoder herom. 

Stk. 3. A-kassen skal ved CV-samtalen sammen med medlemmet påbegynde medlemmets »Min 

Plan«, herunder medvirke til at afklare den lediges kompetencer, jobmuligheder, eventuelle behov 

for karriereskift og bredere jobsøgning.  

Stk. 4. A-kassen skal vejlede om, at a-kassen deltager i de fælles jobsamtaler i jobcenteret, 

medmindre medlemmet anmoder om, at a-kassen ikke skal deltage. 

§ 14. A-kassen skal ved CV-samtalen vejlede medlemmet om rettigheder og pligter og sikre sig, 

at medlemmet er bekendt med den vejledning, der er givet efter §§ 7-9. 

Stk. 2. A-kassen skal ved CV-samtalen foretage sig følgende: 

1) Gennemgå medlemmets jobansøgninger med henblik på konkret vejledning og afklaring af 

medlemmets fortsatte jobsøgning. 

2) Udfærdige ”Krav til jobsøgning”, jf. § 15, og registrere og indberette dem til det fælles 

datagrundlag, så de vises i »Min Plan« på Jobnet. 

3) Vejlede medlemmet om, 



a) at medlemmet løbende skal registrere sine jobsøgningsaktiviteter i joblog og skal uploade 

et antal jobansøgninger i joblog, 

b) at a-kassens rådighedsvurdering vil tage udgangspunkt i ”Krav til jobsøgning”, de 

jobsøgningsaktiviteter, som medlemmet har registreret i joblog, og de jobansøgninger, som 

medlemmet har uploadet i joblog, 

c) at medlemmet skal overholde de aftaler om jobsøgning, som medlemmet indgår med 

jobcenteret, a-kassen eller anden aktør, og 

d) at a-kassen, jobcenteret eller anden aktør kan pålægge medlemmet at søge konkrete job. 

Stk. 3. A-kassen skal vejlede et medlem om, hvilke rettigheder og pligter medlemmet har, når 

medlemmet har fået et tilbud. 

 

§ 15. A-kassen skal ved CV-samtalen fastlægge »Krav til jobsøgning« for medlemmet.  

Stk. 2. Det skal af »Krav til jobsøgning«, fremgå: 

3) At formålet med jobsøgningen er, at medlemmet hurtigst muligt kommer i ordinær 

beskæftigelse. 

4) De fagområder, herunder stillingsbetegnelser, inden for hvilke medlemmet skal søge arbejde. 

5) Det geografiske område, inden for hvilket medlemmet skal søge arbejde. 

6) Kravet til omfanget af medlemmets jobsøgning, herunder antallet af jobansøgninger, som 

medlemmet skal uploade. 

7) Hvor medlemmet kan finde de job, som skal søges. 

Stk. 3. A-kassen skal i forbindelse med eller umiddelbart efter cv-samtalen registrere de skriftlige 

»Krav til jobsøgning« og indberette dem til det fælles datagrundlag, så de vises i »Min Plan« på 

Jobnet, 

Stk. 4. A-kassen skal udlevere ”Krav til jobsøgning” til medlemmet eller vejlede medlemmet om, 

hvor medlemmet til enhver tid kan gøre sig bekendt med indholdet af ”Krav til jobsøgning”. 

§ 16. Indkaldelsen til en samtale i a-kassen efter § 13 skal ske skriftligt og personligt. Hvis et 

medlem er forhindret i at komme til samtalen, skal a-kassen hurtigst muligt skriftligt og personligt 

indkalde medlemmet til en ny samtale. Hvis a-kassen skal holde kontakt til medlemmet på anden 

vis, telefonisk, digitalt eller ved brev, jf. § 17, skal medlemmet skriftligt og personligt vejledes 

herom. 

Mindre intensiv indsats og deltagelse i jobrettet uddannelse 

§ 17. Hvis et medlem er omfattet af en mindre intensiv indsats for visse persongrupper, jf. kapitel 

17 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller deltager i jobrettet uddannelse, jf. kapitel 9 i lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats, skal a-kassen ikke holde en CV-samtale, jf. § 13, med medlemmet, 

medmindre medlemmet anmoder herom. A-kassen skal i stedet ved kontakt til medlemmet 

telefonisk, digitalt eller ved brev sikre sig, at medlemmet er bekendt med pligten til at oprette et 

relevant og fyldestgørende CV på Jobnet senest 2 uger efter tilmeldingen som arbejdssøgende og til 

at give a-kassen adgang til cv’et, så a-kassen kan godkende dette. A-kassen skal bistå medlemmet 

med at oprette cv’et, hvis medlemmet anmoder herom. 

Stk. 2. Hvis a-kassen ikke afholder en CV-samtale, jf. stk. 1, skal a-kassen ved kontakt til 

medlemmet telefonisk, digitalt eller ved brev også sikre sig, at medlemmet er bekendt med sine 

rettigheder og pligter, herunder med den vejledning, der er givet efter §§ 7-9. A-kassen skal i den 

forbindelse vejlede om, at medlemmet har pligt til at overtage rimeligt og relevant henvist arbejde, 

jf. § 22 i bekendtgørelse om rådighed. 



Stk. 3. Hvis a-kassen ikke afholder en CV-samtale, jf. stk. 1, skal a-kassen holde en samtale med 

medlemmet, når medlemmet ikke længere er omfattet af en mindre intensiv indsats for visse 

persongrupper eller deltager i jobrettet uddannelse, med henblik på, at udarbejde forslag til »Min 

Plan«, jf. § 13, stk. 3. 

Rådighedssamtaler  

§ 18. A-kassen skal i forbindelse med en rådighedssamtale vejlede om rettigheder og pligter, når 

a-kassen bliver opmærksom på, at medlemmet har behov herfor, jf. §§ 7-9 og § 14, stk. 2, nr. 3. 

Stk. 2. Vurderer a-kassen i forbindelse med en rådighedsvurdering, at medlemmet kan forbedre 

sin jobsøgning, skal a-kassen vejlede om, hvordan jobsøgningen kan forbedres. 

Stk. 3. A-kassen skal i forbindelse med rådighedssamtalen også revidere ”Krav til jobsøgning” og 

registrere og indberette dem til det fælles datagrundlag, så de vises i »Min Plan« på Jobnet eller i 

den beskæftigelsesrettede indsats efter en helhedsorienteret plan. 

Kapitel 5  

Konkret vejledningspligt 

Deltidsforsikring  

§ 19. Når en person søger om at blive optaget eller overflyttet som deltidsforsikret medlem eller 

ønsker at skrifte til deltidsforsikring, skal a-kassen vejlede om automatisk omforsikring og om ret 

og pligt til at blive overflyttet til fuldtidsforsikring. 

Stk. 2. Når en a-kasse bliver bekendt med, at et medlem ønsker at skifte til deltidsforsikring, skal 

a-kassen vejlede om, hvilke konsekvenser et skift af forsikringsstatus kan få, hvis medlemmet 

senere søger om dagpenge eller efterløn. 

Optagelse - beskæftigelse med offentligt tilskud  

§ 20. Når en person i forbindelse med ansøgning om optagelse oplyser, at pågældende har 

beskæftigelse, hvortil der ydes offentligt tilskud til lønnen, eller beskæftigelse ved selvstændig 

erhvervsvirksomhed, hvortil det offentlige yder tilskud til etablering og drift, skal a-kassen vejlede 

om, at beskæftigelsen ikke kan medregnes til at opfylde indkomst- og beskæftigelseskravet i § 53 i 

lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller til den fleksible genoptjening af dagpengeretten i § 56 i 

lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 

Vikar - Jobrotation  

§ 21. A-kassen skal vejlede et ledigt medlem, der bliver ansat som vikar i en jobrotationsstilling, 

om, at beskæftigelsen ikke kan medregnes til at opfylde indkomst- og beskæftigelseskravet samt 

den fleksible forlængelse af dagpengeretten, og om at afslag på og ophør i vikarjob ikke medfører 

dagpengemæssige konsekvenser. 

Supplerende dagpenge  

§ 22. Når en a-kasse bliver bekendt med, at et ledigt medlem arbejder på nedsat tid eller driver 

selvstændig virksomhed i dagpengeperioden, skal den straks vejlede medlemmet om betingelserne 



for at få supplerende dagpenge. A-kassen skal vejlede et ledigt medlem, der arbejder på nedsat tid 

om fristen for at indsende dokumentation for, at arbejde kan overtages med dags varsel. 

Stk. 2. A-kassen skal også vejlede et medlem, der modtager supplerende dagpenge, om, at 

medlemmet skal søge arbejde på fuld tid som fuldtids- eller deltidsforsikret. 

Stk. 3. Hvis et medlem, jf. stk. 2, har kvalifikationer inden for et område, hvor der er mangel på 

arbejdskraft, skal a-kassen endvidere vejlede om, at medlemmet inden for en frist på højst 4 uger 

skal dokumentere, at medlemmet søger arbejde på fuld tid som fuldtids- eller deltidsforsikret inden 

for dette område. 

Stk. 4. A-kassen skal i god tid før, medlemmets ret til supplerende dagpenge udløber, vejlede om 

medlemmets samlede mulige forlængelse af ret til supplerende dagpenge efter bekendtgørelse om 

udbetaling af dagpenge og om omfanget af medlemmets beskæftigelse. A-kassen skal videre, før 

medlemmets forlængede ret til supplerende dagpenge udløber, vejlede om medlemmets samlede 

mulige forlængelse på baggrund af de løntimer, der er registreret på beskæftigelseskontoen siden 

seneste opgørelse af den forlængede ret til supplerende dagpenge. 

Aktivering eller uddannelse for ledige medlemmer under 25 år  

§ 23. A-kassen skal vejlede et ledigt medlem under 25 år, som er omfattet af § 30 i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats, om, at jobcenteret kan give et pålæg om et studie eller en 

erhvervskompetencegivende uddannelse. 

Stk. 2. A-kassen skal i forbindelse med en samtale om medlemmets rådighed også vejlede om 

dagpengeret og sanktioner, hvis den unge, jf. stk. 2, uden gyldig grund afslår at medvirke til eller 

følge op på et uddannelsespålæg eller udebliver fra, afslår eller ophører i en uddannelse på 

baggrund af et uddannelsespålæg. 

Undervisning  

§ 24. Når et ledigt medlem oplyser, at medlemmet vil deltage i undervisning med ret til 

dagpenge, skal a-kassen vejlede om pligten til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. 

Udlandet  

§ 25. Når et medlem oplyser, at pågældende overvejer at rejse til udlandet, herunder Grønland og 

Færøerne, for at søge eller overtage arbejde, skal a-kassen vejlede om, hvilken betydning det kan 

have for medlemskabet af den danske a-kasse og for retten til dagpenge og efterløn. 

Stk. 2. Medlemmet skal konkret vejledes om reglerne i kapitel 6 i EF-forordning nr. 883/2004 om 

koordinering af de sociale sikringsordninger og i bekendtgørelsen om arbejdsløshedsforsikring ved 

arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland. 

Stk. 3. Ved genoptagelse i en dansk a-kasse efter ophold i et andet EØS-land, i Schweiz eller på 

Færøerne skal a-kassen vejlede om muligheden for at efterbetale efterlønsbidragene for 

forsikringsperioden i det andet land, hvis medlemmet har mulighed for at opnå ret til efterløn. 

Social pension  

§ 26. Når en a-kasse bliver bekendt med, at en kommune begynder en sag om tildeling af social 

pension til et ledigt medlem, der får ydelser fra a-kassen, eller at medlemmet får social pension, skal 

a-kassen vejlede om rådighedsforpligtelsen. 

Udløb af retten til dagpenge  



§ 27. A-kassen skal i god tid før, medlemmets ret til dagpenge udløber, vejlede om medlemmets 

samlede mulige forlængelse af dagpengeretten efter bekendtgørelse om indkomst- og 

beskæftigelseskravet for lønmodtagere. A-kassen skal videre før, medlemmets forlængede ret til 

dagpenge udløber, vejlede om medlemmets samlede mulige forlængelse på baggrund af de 

løntimer, der er registreret på beskæftigelseskontoen siden seneste opgørelse af den forlængede 

dagpengeperiode. 

Stk. 2. A-kassen skal kun vejlede et medlem efter stk. 1, der aktuelt får ydelser fra a-kassen eller 

er ansat med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

§ 28. Når et ledigt medlem ikke længere har ret til ydelser, fordi perioden med ret til dagpenge 

udløber, skal a-kassen vejlede om, hvordan medlemmet kan få retten til ydelser igen. 

Stk. 2. A-kassen skal kun vejlede et medlem efter stk. 1, der aktuelt får ydelser fra a-kassen eller 

er ansat med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Vejledningen skal 

gives i god tid, før retten til dagpenge udløber. 

Stk. 3. A-kassen skal vejlede et medlem om betingelserne, mulighederne og fristerne for et 

seniorjob. Der skal vejledes om, at det er muligt at overgå til efterløn fra et seniorjob, og at 

medlemmet skal stå til rådighed for henvist ordinært arbejde under ansættelsen. 

Stk. 4. Hvis et medlem har mulighed for at gå på efterløn ved udløb af retten til ydelser, skal a-

kassen i god tid forinden vejlede medlemmet om, at det er en betingelse for overgang til efterløn, at 

der søges skriftligt, inden retten til ydelser udløber. 

Seniormedlemskab  

§ 29. A-kassen skal i god tid før, et medlem når folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, 

vejlede medlemmet om muligheden for at bevare medlemskabet som et særligt seniormedlemskab 

og om rettigheder for seniormedlemmer. 

Oplysninger til efterlønsbevis  

§ 30. Hvis a-kassen mangler oplysninger fra medlemmet for at kunne udstede efterlønsbeviset, 

skal a-kassen i sin henvendelse til medlemmet herom vejlede om, at hvis fristen på 3 måneder ikke 

bliver overholdt, vil efterlønsbeviset blive udstedt med en senere dato og på betydningen heraf. 

Efterlønsbidrag  

§ 31. A-kassen skal vejlede sine medlemmer om betingelserne for ret til efterløn efter reglerne i 

bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse. 

Stk. 2. A-kassen skal vejlede medlemmer, der aldersmæssigt er omfattet af § 74 a, stk. 1, i lov om 

arbejdsløshedsforsikring m.v., om, at indbetaling af efterlønsbidrag senest skal være påbegyndt ved 

det fyldte 30. år, at efterlønsbidrag skal være betalt i alt i 30 år for at kunne gå på efterløn, og at 

medlemmet efter eget valg kan indlægge pauser i bidragsbetalingen. 

Fortrydelsesordningen  

§ 32. En a-kasse skal ved tilmeldingen til efterlønsordningen vejlede et medlem, der har været 

medlem af en a-kasse uafbrudt fra den 1. januar 1997 eller fra det 24. år, jf. § 75 i lov om 

arbejdsløshedsforsikring m.v., og som kan opnå ret til efterløn efter § 74 a, stk. 4, i loven, men 

senere end den gældende efterlønsalder, om muligheden for at opnå ret til efterløn fra 

efterlønsalderen efter § 75 i loven, og om konsekvenserne af dette valg. 



Restance og udmeldelse  

§ 33. Når et medlem kommer i restance med betaling af medlemsbidrag, skal a-kassen vejlede 

om, hvilken betydning en eventuel slettelse kan få for en senere ret til ydelser, herunder for retten til 

efterløn. 

Stk. 2. Når en a-kasse får et medlems anmodning om at blive meldt ud af a-kassen, skal den 

vejlede medlemmet om, hvilken betydning udmeldelse kan få for en senere ret til ydelser, herunder 

for retten til efterløn. 

Stk. 3. Inden en a-kasse træffer afgørelse om slettelse af et medlem efter § 86, stk. 9, i lov om 

arbejdsløshedsforsikring m.v., skal den i et rykkerbrev vejlede medlemmet om, at manglende 

betaling vil medføre slettelse som medlem af a-kassen. Det skal fremgå, hvilken betydning en 

slettelse vil få for en senere ret til ydelser. 

Stk. 4. Når et medlem, der betaler efterlønsbidrag, ønsker at melde sig ud af a-kassen på grund af 

visitation til fleksjob efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal a-kassen vejlede om, at en 

udmeldelse og fravalg af efterlønsbidraget før den 1. i måneden efter visitation til fleksjob, kan have 

konsekvenser for retten til fleksydelse. 

Efterbetaling og genoptagelse  

§ 34. Når en a-kasse træffer afgørelse om, at et medlem ikke har ret til ydelser, eller medlemmet 

skal have en karantæne for svig, skal a-kassen vejlede om betingelserne for ret til efterbetaling af 

ydelser, hvis afgørelsen eventuelt senere måtte blive ændret af Styrelsen for Arbejdsmarked og 

Rekruttering eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. 

Stk. 2. Når en a-kasse træffer afgørelse om, at et medlem skal slettes for svig, skal a-kassen 

vejlede medlemmet om betingelserne for at blive genoptaget. A-kassen skal også vejlede om, at 

genoptagelse tidligst kan ske fra det tidspunkt, hvor a-kassen har fået en ansøgning om optagelse. 

Kapitel 6  

Øvrige bestemmelser 

§ 35. En a-kasse skal hvert år senest ved udgangen af 1. kvartal vejlede medlemmerne om a-

kassernes administrationsbidrag og om mulighederne for valg af a-kasse. 

Stk. 2. Vejledningen i stk. 1 kan gives ved brev, i medlemsblade eller ved at på anden måde 

skriftligt, klart og tydeligt henvise til, at en oversigt over a-kassernes administrationsbidrag og 

optagelsesområde kan findes på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside, 

www.star.dk. 

§ 36. Vejledning efter kapitel 2 og 3 og § 12 skal gives skriftligt. Vejledning efter kapitel 5 kan 

gives skriftligt eller ved en personlig samtale. 

§ 37. A-kassen skal notere alle oplysninger, der kan have betydning for vejledningen af 

medlemmet, herunder de oplysninger, som medlemmet selv giver. 

Stk. 2. A-kassen skal notere, hvad medlemmet er blevet vejledt om efter bekendtgørelsen. 

§ 38. A-kassen skal give jobcenteret: 

1) Oplysning om datoen for et medlems deltagelse i CV- samtale i a-kassen, jf. § 13, eller for a-

kassens vejledning af medlemmet ved anden kontakt, jf. § 17, stk. 2. 

2) Oplysninger, som er af betydning for jobcenterets indsats over for medlemmet, og som er 

kommet frem under mødet eller under senere møder og aktiviteter i a-kassen. 



3) Oplysning om, hvem der er medlemmets kontaktperson i a-kassen. 

Kapitel 7  

Ikrafttræden 

§ 39. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020. 

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1176 af 26. september 2018 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. 

ophæves. 

Stk. 3. A-kassen skal sende information efter § 11 til medlemmer, der er indplaceret i en 

dagpengeperiode forud for den 1. juli 2017, og hvis dagpengeret efter § 55, stk. 1 og 2, i lov om 

arbejdsløshedsforsikring m.v. ikke er udløbet, hvis medlemmet er ledigt den 1. juli 2017 eller 

efterfølgende. 

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den xxx 

 

Maria Schack Vindum 

/ Kirsten Brix Pedersen 
 

  



 

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om 

ressourceforløb, fleksjob, førtidspension mv. 

 

I medfør af § 4731, stk. 1-4, i lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 807 af 1. juli 2015, som ændret ved lov nr. 300 af 22. marts 2016, fastsættes 

efter bemyndigelse: 

Kapitel 1  

Anvendelsesområde 

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse, når en sag skal forelægges rehabiliteringsteamet, jf. 

§ 9, stk. 1, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., med henblik på 

en vurdering af: 

1) om en borger skal tilbydes et ressourceforløb efter kapitel 12 a19 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats, herunder hvilken indsats, der skal indgå i forløbet, 

2) hvilken indsats, der skal indgå i jobafklaringsforløbet efter kapitel 12 18 b i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats eller i en sygedagpengesag, der er visiteret til kategori 3, jf. § 12 efter lov 

om sygedagpenge, 

3) om en borger skal tilbydes et nyt jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b18 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats, når det første jobafklaringsforløb ophører, 

4) om en borger skal have bevilget et fleksjob, eller støtte i form af tilskud til selvstændigt 

erhvervsdrivende efter kapitel 1320 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller 

5) om en borger skal tilkendes førtidspension efter lov om social pension. 

Stk. 2. Stk. 1, nr. 2, finder ikke anvendelse for sager om jobafklaringsforløb, når borgeren har fået 

en tværfaglig og helhedsorienteret indsats efter § 13 d i lov om sygedagpenge, og borgeren derefter 

overgår fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb ved ophør af sygedagpengene efter § 24, stk. 1, i 

lov om sygedagpenge. 

Stk. 3. Bekendtgørelsens §§ 2-4 og 12-13 finder anvenddelse i de sager om førtidspension, hvor 

kommunen behandler sagen uden forudgående forelæggelse for rehabiliteringsteamet, jf. § 17, stk. 

4, og § 18, stk. 2, i lov om social pension. 

Stk. 4. Når kommunen skal vurdere, om en borger skal tilbydes revalidering efter § 46 142 i lov 

om en aktiv socialpolitikbeskæftigelsesindsats, finder bekendtgørelsens §§ 2-4 og § 14 anvendelse. 

Sager om revalidering skal ikke forelægges rehabiliteringsteamet. 

Stk. 5. Kommunen kan vælge at forelægge andre sager for rehabiliteringsteamet end de sager, der 

er nævnt i stk. 1, og kommunen kan i den forbindelse vælge at anvende bestemmelserne i denne 

bekendtgørelse. 

Kapitel 2  

Rehabiliteringsplan 

§ 2. En rehabiliteringsplan består af en forberedende del og en indsatsdel. Den forberedende del 

skal udarbejdes for alle, der skal have deres sag behandlet i et rehabiliteringsteam. Indsatsdelen skal 

udarbejdes for personer, der skal have et ressourceforløb efter kapitel 1912 a, et jobafklaringsforløb 



efter kapitel 1812 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller i sygedagpengesager, der er 

visiteret til kategori 3, jf. § 13 d, stk. 5, i lov om sygedagpenge. 

Stk. 2. Den forberedende del af rehabiliteringsplanen skal udarbejdes i samarbejde med borgeren 

og med udgangspunkt i borgerens beskæftigelsesjob- og uddannelsesmål samt med udgangspunkt i 

borgerens ressourcer og samlede situation. 

Stk. 3. Beskrivelsen og dokumentationen i rehabiliteringsplanens forberedende del skal indgå i 

grundlaget for: 

1) rehabiliteringsteamets indstilling i sygedagpengesager, der er visiteret til kategori 3 efter § 12 

i lov om sygedagpenge, sager om jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob, tilskud til 

selvstændigt erhvervsdrivende eller førtidspension og for kommunens afgørelse i disse sager, 

2) kommunens afgørelse i sager om førtidspension, der behandles uden forudgående 

forelæggelse for rehabiliteringsteamet, jf. § 17, stk. 4, og § 18, stk. 2, i lov om social pension og 

3) kommunens vurdering af, om en borger skal tilbydes revalidering. 

Stk. 4. Som en service for kommunerne stiller Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

skabeloner til rådighed til brug for udarbejdelsen af en rehabiliteringsplan og for 

rehabiliteringsteamets indstilling. Skabelonerne findes på www.star.dk. 

Rehabiliteringsplanens forberedende del - Kommunens og borgerens forberedelse af sagen  

§ 3. Forud for mødet i rehabiliteringsteamet skal kommunen sammen med borgeren udarbejde 

rehabiliteringsplanens forberedende del med udgangspunkt i de oplysninger, som allerede foreligger 

i kommunen og med udgangspunkt i borgerens egen vurdering af den samlede situation. Den 

forberedende del skal udarbejdes, således at borgerens sag er fuldt ud oplyst inden temaets 

behandling af sagen. Den forberedende del skal, jf. dog § 12, § 13, stk. 1, og § 15, stk. 1, indeholde 

oplysninger om borgerens: 

1) erfaringer og ressourcer i forhold til job og uddannelse, herunder borgerens CV, 

2) personlige ressourcer, herunder familie, netværk m.v., 

3) borgerens beskæftigelsesmæssige og sociale udfordringer i forhold til at komme i job eller 

uddannelse, 

4) fremtidige ønsker til job og uddannelse, 

5) helbredssituation, herunder oplysninger om igangværende undersøgelse eller behandling samt 

alle relevante helbredsmæssige oplysninger med dokumentation i form af lægeattester m.v., som 

allerede foreligger hos kommunen, 

6) vurdering af helbredets betydning for job- og uddannelsesmuligheder, og 

7) hidtidige forsørgelseshistorik med udgangspunkt i kommunens foreliggende oplysninger. 

Stk. 2. Rehabiliteringsplanens forberedende del skal endvidere indeholde oplysninger om 

kommunens hidtidige indsats for borgeren på beskæftigelsesområdet samt kommunens hidtidige 

sociale indsats for borgeren og borgerens familie, herunder en beskrivelse af indhold, formål og 

varighed. Kommunens og borgerens erfaringer med de enkelte indsatser skal fremgå af 

oplysningerne, herunder kommunens og borgerens opfattelse af årsagen til, at den hidtidige indsats 

ikke har kunnet bringe borgeren i arbejde eller uddannelse. 

Stk. 3. Rehabiliteringsplanens forberedende del skal alene være beskrivende og dokumenterende 

og uden vurdering af og indstilling om, hvad der fremover skal ske i den konkrete sag. 

Stk. 4. Det skal fremgå af rehabiliteringsplanens forberedende del, hvorvidt der er tale om en sag, 

der skal behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på en vurdering af ressourceforløb, fleksjob 

eller førtidspension, om der er tale om en sag om jobafklaringsforløb eller om en sygedagpengesag, 

der er visiteret til kategori 3 efter § 12 i lov om sygedagpenge. Er der tale om en sag om 

jobafklaringsforløb, skal det fremgå, om sagen vedrører det første jobafklaringsforløb, og derfor 



alene forelægges rehabiliteringsteamet til en vurdering af, hvilken indsats, der skal indgå i 

jobafklaringsforløbet, jf. § 11, stk. 3, i lov om organisering og understøttelse af 

beskæftigelsesindsatsen m.v. 

Rehabiliteringsplanens forberedende del - Den praktiserende læges vurdering  

§ 4. Kommunen skal som en del af rehabiliteringsplanens forberedende del indhente borgerens 

praktiserende læges vurdering af borgerens helbred i forhold til at kunne arbejde. Det gælder dog 

ikke sager omfattet af stk. 2 og § 13, stk. 1. 

Stk. 2. Sager om jobafklaringsforløb, hvor borgeren overgår til jobafklaringsforløb ved 

revurderingstidspunktet efter 22 uger, jf. § 24, stk. 1, i lov om sygedagpenge, og sager om 

sygedagpenge, hvor borgeren er visiteret til kategori 3, jf. § 12, i lov om sygedagpenge, kan 

behandles i rehabiliteringsteamet på grundlag af lægeattesten til brug for den første 

opfølgningssamtale efter § 11 a i lov om sygedagpenge. Det er en betingelse, at lægeattesten til brug 

for første opfølgningssamtale og de eventuelle øvrige relevante helbredsoplysninger, der foreligger 

hos kommunen, efter kommunens vurdering kan danne grundlag for rehabiliteringsteamets 

vurdering af, hvilken tværfaglig indsats, borgeren skal have, jf. § 108 68 f i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats og § 13 d i lov om sygedagpenge. 

Stk. 3. Lægens vurdering skal foretages på baggrund af en konsultation med borgeren og 

indeholde: 

1) lægens oplysninger om relevante helbredsforhold, der har betydning for vurderingen af, 

hvordan borgeren kan hjælpes i job eller uddannelse eller bevare beskæftigelsen i sin 

selvstændige virksomhed, 

2) særlige hensyn, herunder hvilke særlige hensyn det på grund af borgerens helbredsforhold vil 

være nødvendigt at tage i det videre forløb, 

3) lægens kommentarer til borgerens eget perspektiv på helbred og arbejde, og 

4) andre forhold, der kan have betydning for arbejde eller uddannelse, herunder sociale forhold, 

misbrug m.v. eller andre supplerende oplysninger, der bidrager til at belyse sagen yderligere. 

Stk. 4. Kommunen skal indhente lægens vurdering på en lægeattest. Der er udarbejdet en 

landsdækkende lægeattest, som efter sædvanlig procedure er forhandlet mellem KL og 

Lægeforeningens Attestudvalg. Kommunen afholder udgiften til lægeattesten. 

Rehabiliteringsplanens indsatsdel  

§ 5. Borgere, der skal have et ressourceforløb, jf. kapitel 12 a19 eller et jobafklaringsforløb, jf. 

kapitel 12 b18 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal have udarbejdet rehabiliteringsplanens 

indsatsdel. I sager om sygedagpenge, der er visiteret til kategori 3 efter § 12 i lov om sygedagpenge, 

skal rehabiliteringsplanens indsatsdel tillige udarbejdes, jf. § 13 d, stk. 5, i lov om sygedagpenge. 

Rehabiliteringsplanen skal indeholde en fastsættelse af: 

1) borgerens konkrete mål om job eller uddannelse. Hvis det ikke er muligt, skal der fastsættes et 

overordnet mål for fx inden for hvilken branche eller jobfunktion borgeren vurderes at kunne 

komme i job eller uddannelse, 

2) hvilke delmål, inden for de beskæftigelsesmæssige, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige 

og sociale områder, der skal føre til det overordnede jobbeskæftigelsesmål, herunder en 

begrundelse for disse delmål, 

3) konkrete tilbud eller andre aktiviteter m.v., der skal indgå i ressourceforløbet, 

jobafklaringsforløbet eller i indsatsen i sygedagpengesager, der er visiteret til kategori 3 efter § 

12 i lov om sygedagpenge, herunder en beskrivelse af målet med indsatsen på kort sigt, og 



4) den løbende opfølgning i ressourceforløbet, jobafklaringsforløbet eller i sygedagpengesager, 

der er visiteret til kategori 3 efter § 12 i lov om sygedagpenge, herunder behovet for tilbud om 

mentor og en beskrivelse af mentorens rolle og opgaver. 

Stk. 2. Tilbud og aktiviteter m.v. samt opfølgning, jf. stk. 1, nr. 3 og 4, skal fastlægges i 

rehabiliteringsplanens indsatsdel for en periode af mindst 6 måneder ad gangen, medmindre der er 

tale om jobafklaringsforløb eller et sygedagpengeforløb af mindre end 6 måneders varighed, og 

planen skal opdateres løbende. 

Stk. 3. Rehabiliteringsplanens indsatsdel skal indgå i personens ”Min Plan”, jf. § 45, stk. 1, i lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats således, at alle indsatser i forløbet vises i ”Min Plan”. Indgår alle 

relevante oplysninger om rehabiliteringsplanens indsatsdel i ”Min Plan”, er der ikke krav om, at der 

udarbejdes en særskilt indsatsdel.  

Kapitel 3  

Rehabiliteringsteamet 

§ 6. På baggrund af rehabiliteringsplanens forberedende del forbereder rehabiliteringsteamets 

medlemmer sig til et møde i teamet, hvor borgeren og borgerens sagsbehandler deltager, jf. § 10, 

stk. 2, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.. Den enkelte 

kommune tilrettelægger rehabiliteringsteamets forberedelse og behandling af sager. 

Rehabiliteringsteamets indstilling  

§ 7. Rehabiliteringsteamet indstiller til kommunen, om borgeren skal have et ressourceforløb, 

fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende eller førtidspension, jf. dog § 17, stk. 4, og § 18, 

stk. 2, i lov om social pension, hvorefter kommunen kan behandle visse sager om førtidspension 

uden forudgående forelæggelse for rehabiliteringsteamet. 

Stk. 2. I sager om jobafklaringsforløb indstiller rehabiliteringsteamet, hvilken indsats, der skal 

indgå i jobafklaringsforløbet. Hvis sagen behandles i rehabiliteringsteamet efter ophør af et 

jobafklaringsforløb, indstiller rehabiliteringsteamet endvidere, om borgeren skal have et nyt 

jobafklaringsforløb som følge af, at borgeren fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. 

Vurderer rehabiliteringsteamet, at borgeren skal have en anden indsats, end et nyt 

jobafklaringsforløb, herunder anden beskæftigelsesindsats, ressourceforløb, fleksjob eller 

førtidspension, afgiver rehabiliteringsteamet indstilling herom under forudsætning af, at 

rehabiliteringsplanens forberedende del kan danne grundlag herfor. 

Stk. 3. I sager om sygedagpenge efter kategori 3 efter § 12 i lov om sygedagpenge indstiller 

rehabiliteringsteamet, hvilken indsats borgeren skal have. 

Stk. 4. Kommunen skal kunne træffe afgørelse i sagen på baggrund af teamets indstilling og 

oplysningerne i rehabiliteringsplanens forberedende del, og kommunen skal endvidere kunne 

udarbejde rehabiliteringsplanens indsatsdel på baggrund af teamets indstilling. Teamet skal derfor 

give en fyldestgørende begrundelse for sin indstilling. 

Indstilling om ressourceforløb, jobafklaringsforløb og indsats i sygedagpengesager visteret til 

kategori 3 efter § 12 i lov om sygedagpenge  

§ 8. Indstiller rehabiliteringsteamet, at borgeren skal have et ressourceforløb, skal det fremgå af 

indstillingen, hvilke beskæftigelsesmæssige, sociale og helbredsmæssige forhold teamet har lagt 

vægt på i vurderingen af, at borgeren har behov for et helhedsorienteret forløb med en kombination 



af indsatser efter forskellige lovgivninger, jf. § 11268 a stk. 1, i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats. 

Stk. 2. Indstiller rehabiliteringsteamet, at borgeren skal have et nyt jobafklaringsforløb, skal det 

fremgå af indstillingen, hvilke helbredsmæssige forhold teamet har lagt vægt på i vurderingen af, at 

borgeren fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, jf. § 11068 d, stk. 34, i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats. 

Stk. 3. Indstiller rehabiliteringsteamet en indsats i en sygedagpengesag, der er visiteret til kategori 

3 efter § 12 i lov om sygedagpenge, skal det fremgå af indstillingen, hvilke forudsætninger, behov 

og helbredsmæssige forhold teamet har lagt vægt på i vurderingen af, hvilken indsats borgeren skal 

have, jf. § 13 d, i lov om sygedagpenge. 

Stk. 4. Indstiller rehabiliteringsteamet til en indsats i jobafklaringsforløb, skal det fremgå af 

indstillingen, hvilke forudsætninger, behov og helbredsmæssige forhold teamet har lagt vægt på i 

vurderingen af, hvilken indsats borgeren skal have, jf. § 61078 d i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats. 

Stk. 5. Rehabiliteringsteamets indstilling skal endvidere omfatte en indstilling om, hvad der efter 

teamets vurdering bør indgå i rehabiliteringsplanen for ressourceforløbet, jobafklaringsforløbet eller 

indsatsen i sygedagpengesager, der er visiteret til kategori 3 efter § 12 i lov om sygedagpenge. 

Teamets indstilling skal således indeholde teamets vurdering af: 

1) hvilket overordnet jobbeskæftigelses- eller uddannelsesmål, der er relevant for borgeren, 

2) hvilke beskæftigelsesrettede, uddannelsesrettede, sociale eller sundhedsmæssige indsatser, der 

er behov for, herunder eventuelt angivelse af konkrete tilbud, indsatser m.v., 

3) tilrettelæggelsen af den løbende opfølgning under forløbet, herunder behovet for tilbud om 

mentor, og 

4) hvorvidt rehabiliteringsteamet ønsker at se sagen igen. 

Stk. 6. Hvis teamet vurderer, at indsatserne i ressourceforløbet, jobafklaringsforløbet eller 

sygedagpengeforløbet ikke kan iværksættes parallelt, skal det fremgå af teamets vurdering. Teamet 

kan endvidere angive i hvilken rækkefølge, at indsatserne mest hensigtsmæssigt tilrettelægges. 

Indstilling om fleksjob  

§ 9. Hvis rehabiliteringsteamet indstiller, at borgeren bevilges et fleksjob efter kapitel 1320 i lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal det fremgå af indstillingen, hvilke beskæftigelsesmæssige, 

sociale og helbredsmæssige forhold teamet har lagt vægt på. Rehabiliteringsteamet skal herudover: 

1) begrunde, at borgeren er afklaret i forhold til uddannelse og beskæftigelse, og at borgeren ikke 

kan arbejde på ordinære vilkår, jf. § 118 70 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og 

2) angive, hvilke typer af fleksjob eller arbejdsfunktioner rehabiliteringsteamet vurderer, at 

borgeren skal have, og om der eventuelt bør tages særlige hensyn til borgeren, herunder om der 

er behov for støtte fra kommunen i en overgangsperiode. 

Stk. 2. Herudover skal teamet begrunde, at borgeren kan udvikle sin arbejdsevne inden for en 

rimelig periode, hvis rehabiliteringsteamet indstiller fleksjob til en borger, der aktuelt har en meget 

begrænset arbejdsevne, jf. § 11670, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Indstilling om førtidspension  

§ 10. Hvis rehabiliteringsteamets indstilling er, at sagen skal overgå til behandling efter reglerne 

om førtidspension efter lov om social pension, skal det fremgå af teamets indstilling, hvilke 

beskæftigelsesmæssige, sociale og helbredsmæssige forhold, teamet har lagt vægt på. Teamet skal i 

denne forbindelse udarbejde en faglig forklaring, der begrunder, hvorfor borgerens arbejdsevne 

anses for væsentligt og varigt nedsat, og hvorfor en eventuel arbejdsevne ikke lader sig anvende til 



selvforsørgelse uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, jf. § 19 i lov 

om social pension. 

Indstilling om en anden indsats  

§ 11. Hvis rehabiliteringsteamet vurderer, at ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt 

erhvervsdrivende eller førtidspension ikke er relevant i sagen, og teamet derfor indstiller, at 

borgeren skal have en anden indsats, skal teamet som led i indstillingen angive: 

1) hvilken beskæftigelsesrettet, social eller helbredsmæssig indsats, der bør iværksættes, og 

2) om borgeren i forbindelse med indsatsen har behov for øvrig støtte, fx mentorstøtte eller 

hjælpemidler. 

Kapitel 4  

Behandling af sager om førtidspension i særlige tilfælde 

§ 12. I tilfælde, hvor borgerens arbejdsevne er nedsat i væsentligt omfang, jf. § 16, stk. 3, nr. 2, i 

lov om social pension, og det er helt åbenbart, at borgerens arbejdsevne ikke kan forbedres, skal 

rehabiliteringsplanens forberedende del udfyldes i relevant og muligt omfang, og den forberedende 

del skal være et tilstrækkeligt grundlag for behandling af sagen i rehabiliteringsteamet. Sagen kan 

behandles i rehabiliteringsteamet uden den praktiserende læges vurdering, jf. § 4, hvis kommunen 

vurderer, at der foreligger tilstrækkelige helbredsmæssige oplysninger i sagen. 

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse i de sager, som kommunen behandler uden 

forelæggelse for rehabiliteringsteamet, jf. § 18, stk. 2, i lov om social pension. 

§ 13. Ansøger borgeren om førtidspension efter § 17, stk. 2, i lov om social pension, behandles 

sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag. Rehabiliteringsplanens forberedende del 

udarbejdes ud fra sagens oplysninger. 

Stk. 2. Ansøger borgeren om førtidspension efter § 17, stk. 3, i lov om social pension 

(seniorførtidspension), kan kommunen til brug for sagens behandling i teamet indhente nye 

oplysninger. Rehabiliteringsplanens forberedende del udarbejdes ud fra sagens oplysninger. 

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse i de sager, som kommunen behandler uden 

forelæggelse for rehabiliteringsteamet, jf. § 17, stk. 4, i lov om social pension. 

Kapitel 5  

Sager om revalidering 

§ 14. Rehabiliteringsplanens forberedende del skal anvendes i sager om revalidering. Den 

forberedende del af rehabiliteringsplanen skal danne grundlag for kommunens vurdering af, om 

personens arbejdsevne er så begrænset, at den pågældende skal tilbydes revalidering efter § 142 46 i 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats socialpolitik. Sager om revalidering skal ikke forelægges 

rehabiliteringsteamet, jf. § 46, stk. 2, 3. pkt. Kommunen skal således beskrive og dokumentere 

borgerens arbejdsevne i rehabiliteringsplanens forberedende del, og borgerens praktiserende læges 

vurdering af borgerens helbred i forhold til at kunne arbejde skal indgå heri. 

Stk. 2. Den forberedende del af rehabiliteringsplanen skal danne grundlag for kommunens 

vurdering af, om personens arbejdsevne er så begrænset, at den pågældende skal tilbydes 

revalidering efter § 46 i lov om aktiv socialpolitik. Sager om revalidering skal ikke forelægges 

rehabiliteringsteamet, jf. § 46, stk. 2, 3. pkt. 



Kapitel 6  

Sager om støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende 

§ 15. I sager, der forelægges rehabiliteringsteamet med henblik på en vurdering af, hvorvidt 

borgeren kan bevilges tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende efter § 121670 g i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats, skal rehabiliteringsplanens forberedende del indeholde en beskrivelse af: 

1) borgerens opgaver i virksomheden, herunder en beskrivelse af, hvilke opgaver borgeren har 

svært ved at udføre i virksomheden, hvad borgeren gør for at kompensere for disse udfordringer 

og hvor mange timer om ugen, borgeren kan arbejde i virksomheden, 

2) i hvilket omfang, borgeren har arbejdet i virksomheden de sidste 24 måneder, 

3) om borgeren arbejder med andet end virksomheden, 

4) borgerens personlige ressourcer, netværk m.v. og sociale udfordringer i forhold til at kunne 

fortsætte virksomheden, 

5) borgerens helbred, herunder borgerens eget helbredsperspektiv og borgerens vurdering af 

helbredets betydning for at fortsætte virksomheden, og 

6) borgerens oplysninger om igangværende undersøgelse eller behandling. 

Stk. 2. Rehabiliteringsplanens forberedende del skal endvidere indeholde borgerens praktiserende 

læges vurdering af borgerens helbred i forhold til at kunne arbejde i virksomheden, jf. § 4. 

§ 16. Hvis teamet indstiller, at borgeren bevilges et tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende efter 

§ 112670 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal rehabiliteringsteamet begrunde, at 

borgeren har en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i borgerens 

selvstændige virksomhed. 

Kapitel 7  

Ikrafttræden 

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020juli 2016. 

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 996 af 29 juni 2016 490 af 27. maj 2016 om rehabiliteringsplan og 

rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. ophæves. 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 29. juni 2016….. 2019 

Maria Schack VindumMorten Binder 

/ Jakob HeltoftLotte Horsholt 

 

 

 

  



Bekendtgørelse om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. 

 

I medfør af § 3, stk. 4, § 8, stk. 1, § 26, stk. 2, § 27, stk. 2, § 30, stk. 2, § 31, stk. 3, og § 52 i lov nr. 

1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. og § 

5089 i lov om en aktiv aktivbeskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelselov nr. 807548 af 1. juli 20157. maj 

2019, og efter forhandling med KL fastsættes efter bemyndigelse: 

Kapitel 1  

Beskæftigelsesrettede opgaver efter lov om aktiv socialpolitikBeskæftigelsesindsatsen i jobcentre  

§ 1. Beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene omfatter følgende opgaver: 

1) Opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

2) Beskæftigelsesrettede opgaver over for borgere og virksomheder efter lov om aktiv 

socialpolitik, lov om sygedagpenge og integrationsloven. 

3) LovOpgaver efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 

Beskæftigelsesrettede opgaver efter lov om aktiv socialpolitikVejledning og opfølgning m.v.  

§ 2. Jobcenteret varetager følgende opgaver for en person, der er omfattet af lov om aktiv 

socialpolitik: 

1) Vejledning om mulighederne for at få beskæftigelsesrettet hjælp, herunder vejledning om, 

hvordan personen så vidt muligt ved egen hjælp kan klare øjeblikkelige eller kommende 

økonomiske problemer, jf. § 7 i lov om aktiv socialpolitik. 

2) Behandling og vurdering af ansøgninger og spørgsmål om beskæftigelsesrettet hjælp, jf. § 8 i 

lov om aktiv socialpolitik. 

3) Opfølgning efter § 10 i lov om aktiv socialpolitik for så vidt angår den beskæftigelsesrettede 

hjælp for at sikre, at betingelserne for at give hjælpen fortsat er opfyldt, herunder vurdering af 

om der er grundlag for at yde andre former for hjælp m.v. 

Uddannelseshjælpsmodtagere, kontanthjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere, 

selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtagere samt overgangsydelsesmodtagere  

§ 3. Jobcenteret varetager følgende opgaver for en person, der ansøger om eller modtager 

uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 

overgangsydelse: 

1) Bistand i forbindelse med personens tilmelding og afmelding som arbejdssøgende, hvis han 

eller hun ansøger om eller modtager integrationsydelse eller kontanthjælp, selvforsørgelses- og  

hjemrejseydelse eller overgangsydelse som jobparat eller integrationsydelse eller uddannelseshjælp 

eller overgangsydelse som åbenlyst uddannelsesparat, jf. § 8 a i lov om aktiv socialpolitik. 

2) Vurdering af om ansøgeren og en eventuel ægtefælle eller samlever har et rimeligt tilbud om 

arbejde og aktivt søger at udnytte deres uddannelses- eller arbejdsmuligheder, dvs. erstår til 

rådighed, jf. §§ 13-13 c i lov om aktiv socialpolitik.  

3) Indstilling til den del af den kommunale forvaltning, der udbetaler ydelsen, om sanktioner 

efter kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik, hvis betingelserne herfor er opfyldt, medmindre 

kommunen har tilrettelagt opgavefordelingen anderledes, jf. § 35, stk. 6, i lov om aktiv 

socialpolitik. 



Modtagere af ledighedsydelse  

§ 4. Jobcenteret varetager følgende opgaver for en person, der er visiteret til fleksjob, og som 

modtager ledighedsydelse efter reglerne i §§ 74 a-74 e i lov om aktiv socialpolitik: 

1) Løbende opfølgning på om personen opfylder rådighedsbetingelserne i § 74 b, stk. 1, og §§ 

75-77 b i lov om aktiv socialpolitik, samt indstilling til den del af den kommunale forvaltning, 

der udbetaler ydelsen, om sanktioner m.v., hvis betingelserne herfor er opfyldt. 

2) Revisitation, når en person har fået ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder, samt 

hver gang personen på ny har modtaget ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder, jf. § 

74 c i lov om aktiv socialpolitik. 

§ 5. For en person, der har været berettiget til ledighedsydelse eller har været ansat i fleksjob, 

men senere er overgået til ansættelse i ustøttet beskæftigelse og derefter modtager ledighedsydelse 

efter reglerne i §§ 74 f-74 h i lov om aktiv socialpolitik, følger jobcenteret løbende op på, om 

modtageren opfylder rådighedsbetingelserne i § 74 g, stk. 1-4, i lov om aktiv socialpolitik, samt 

indstiller til den del af den kommunale forvaltning, der udbetaler ydelsen, om sanktioner m.v., hvis 

betingelserne herfor er opfyldt. 

Modtagere af ressourceforløbsydelse 

§ 6. Jobcenteret varetager følgende opgaver for personer, der modtager ressourceforløbsydelse 

under jobafklaringsforløb og ressourceforløb: 

1) Vurdering af, om personen har et rimeligt tilbud om arbejde og aktivt deltager i det individuelt 

tilrettelagte ressourceforløb, jf. § 69 i lov om aktiv socialpolitik. 

2) Vurdering af om personen deltager aktivt i det individuelt tilrettelagte jobafklaringsforløb, 

herunder møder til samtaler mv., jf. § 69 k i lov om aktiv socialpolitik. 

3) Indstilling til den del af den kommunale forvaltning, der udbetaler ydelsen, om sanktioner 

efter kapitel 6 a og 6 b i lov om aktiv socialpolitik, hvis betingelserne herfor er opfyldt. 

Revalidering 

§ 7.§ 6. Jobcenteret varetager følgende opgaver for en person, der ansøger om eller er under 

revalidering: 

1) Visitation til revalidering, herunder forrevalidering, jf. §§ 46 og 47 i lov om aktiv socialpolitik. 
2) Tilrettelæggelse af revalideringsperioden, herunder om revalideringsydelse kan ydes i mere end 5 år, jf. § 49 i lov om 
aktiv socialpolitik. 
3) Udarbejdelse af jobplan i samarbejde med revalidenden, jf. § 50 i lov om aktiv socialpolitik. 
4) Løbende opfølgning på om en revalidend følger jobplanen, jf. § 53 i lov om aktiv socialpolitik. 

51) Afgørelse om bevarelse af revalideringsydelsen ved kortvarige afbrydelser og ret til fravær ved 

graviditet, barsel og adoption, jf. §§ 5473 b og 5573 d i lov om aktiv socialpolitik. 

62) Afgørelse om forlængelse af revalideringsperiodenstøtte til nødvendige merudgifter til bolig, jf. § 56 i 

lov om aktiv socialpolitik. 

7) Afgørelse om arbejde under revalidering, jf. § 57§§ 73 h og 73 i i lov om aktiv socialpolitik. 

83) Afgørelse om støttetilskud til særlige udgifterforsørgelse til en revalidend, der er en følge af 

uddannelsen eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 63 i lov om aktiv socialpolitik. 



9) Afgørelse ommodtager støtte til etablering af selvstændig virksomhed, jf. §§ 65 og 66§ 73 j i lov om 

aktiv socialpolitik. 

Beskæftigelsesrettede opgaver efter lov om sygedagpenge  

§ 78. For en person, der modtager sygedagpenge, varetager jobcenteret de opgaver, der vedrører 

revurdering, forlængelse af dagpengeperiode, visitation og opfølgning, jf. §§ 8-10, 11 a, 11 b, 12-

2018 og 24-29 i lov om sygedagpenge, jf. dog stk. 2. Jobcenteret godkender endvidere aftaler 

mellem arbejdsgivere og lønmodtagere efter §§ 56-58 i lov om sygedagpenge og aftaler med 

selvstændige erhvervsdrivende efter § 58 a i lov om sygedagpenge. 

Stk. 2. Kommunen kan beslutte, om opfølgningen i sager med forventet raskmelding inden for 

otte uger fra første fraværsdag skal varetages af ydelsescentret. 

Stk. 3. Kommunen kan beslutte, at en sygemeldt skal sende det besvarede oplysningsskema efter 

§ 11 i lov om sygedagpenge til jobcenteret. 

Stk. 4. Kommunen kan indhente lægeerklæringer i de tilfælde, hvor en sag er under behandling i 

jobcenteret, jf. §§ 39 og 44 i lov om sygedagpenge. 

Stk. 5. I de tilfælde, hvor en sag er under behandling i jobcenteret, skal jobcenteret løbende tage 

stilling til, om betingelserne i §§ 7, 21, 21 a, 22 og 44 i lov om sygedagpenge er opfyldt. 

BeskæftigelsesrettedeModtagere af ressourceforløbsydelse  

§ 8. Jobcenteret varetager følgende opgaver for personer, der modtager ressourceforløbsydelse under ressourceforløb og 

jobafklaringsforløb: 

1) Vurdering af, om personen har et rimeligt tilbud om arbejde og aktivt deltager i det individuelt 

tilrettelagte ressourceforløb, jf. § 69 i lov om aktiv socialpolitik. 

2) Vurdering af om personen deltager aktivt i det individuelt tilrettelagte jobafklaringsforløb, 

herunder møder til samtaler mv., jf. § 69 k i lov om aktiv socialpolitik. 

3) Indstilling til den del af den kommunale forvaltning, der udbetaler ydelsen, om sanktioner 

efter kapitel 6 a og 6 b i lov om aktiv socialpolitik, hvis betingelserne herfor er opfyldt. 

Personer omfattet afefter integrationsloven  

§ 9. Jobcenteret varetager for personer, der er omfattet af integrationsloven, opgaverne efter 

integrationslovens §§ 23-24 g. 

Kapitel 2  

Anvendelse af logo m.v.  

§ 10. Kommunerne skal anvende et fælles jobcenterlogo til skiltning på facaden, så det fremgår, 

at der i den pågældende bygning findes et jobcenter. 

Stk. 2. Det fælles jobcenterlogo defineres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i en 

designmanual, der udarbejdes i samarbejde med KL og offentliggøres på Styrelsen for 

Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside. 

Stk. 3. Kommunerne skal benytte et fælles grafisk design over for borgere og samarbejdspartnere 

i al skriftlig kommunikation. Det fælles grafiske design defineres i designmanualen, jf. stk. 2. 

Kapitel 3  



Underretning af det regionale arbejdsmarkedsråd om anvendelsen af virksomhedspraktik, 

nytteindsats og løntilskud  

§ 11. Jobcenteret underretter kvartalsvis det regionale arbejdsmarkedsråd om anvendelsen af 

løntilskud, virksomhedspraktik og nytteindsats. Underretningen skal sendes til det regionale 

arbejdsmarkedsråd senest en måned efter kvartalets udløb. Jobcenteret skal endvidere løbende sende 

det regionale arbejdsmarkedsråd oversigter over pladser i virksomhedspraktik, nytteindsats og 

pladser med løntilskud. 

Stk. 2. Underretningen foregår via den kvartalsvise opgørelse, som stilles til rådighed af Styrelsen 

for Arbejdsmarked og Rekruttering, og skal tilgå det regionale arbejdsmarkedsråd i et format, som 

gør det muligt at behandle data. 

Stk. 3. Det kan aftales med det regionale arbejdsmarkedsråd, at der også skal oplyses om indhold 

og formål i hvert forløb. 

Kapitel 4  

Det regionale arbejdsmarkedsråds opgaver ved dispensation fra rimelighedskravet for nytteindsats  

§ 12. Det regionale arbejdsmarkedsråd, som dækker den kommune, hvor en virksomhed er 

beliggende, kan efter ansøgning fra jobcenteret dispensere fra kravet i 73, stk. 1 og § 92§ 103, stk. 1, i 

bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats om, hvor mange personer der må være i 

nytteindsats i forhold til antallet af ordinært ansatte. Dette gælder dog ikke for opgaver, der omfatter 

visiterede ydelser efter lov om social service. 

Stk. 2. Det skal af ansøgningen om dispensation fra rimelighedskravet fremgå, 

1) hvilke opgaver der skal løses som nytteindsats, 

2) hvilke arbejdspladser, jf. § 7398, stk. 5 og § 92, stk. 42, i bekendtgørelse om en aktiv 

beskæftigelsesindsats, der er omfattet af ansøgningen, herunder hvor mange personer, der i 

forvejen er i tilbud om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud på de berørte 

arbejdspladser, 

3) at tillidsrepræsentanten eller hvis en sådan ikke findes, en medarbejderrepræsentant på de af 

ansøgningen berørte arbejdspladser er blevet hørt samt resultatet af høringen, og 

4) hvordan jobcenteret har forholdt sig til reglerne om konkurrenceforvridning. 

Stk. 3. Jobcenteret skal i ansøgningen om dispensation dokumentere, at arbejdet på 

arbejdspladsen fortsat vil have et indhold, som giver den enkelte person, der deltager i nytteindsats, 

mulighed for en beskæftigelse for sin ydelse, hvor personen indgår i et arbejdsfællesskab og udfører 

et arbejde, der gør nytte. 

Stk. 4. Dispensationen gives som en afgørelse om forholdet mellem antallet af personer i 

nytteindsats og antallet af ordinært ansatte. 

Stk. 5. Det regionale arbejdsmarkedsråd kan træffe afgørelse om dispensation med virkning for 

en periode på mellem 1 og 2 år. 

Stk. 6. Det regionale arbejdsmarkedsråd er beslutningsdygtigt, når formanden og mindst 

halvdelen af de udpegede medlemmer er til stede. Afgørelse om dispensation træffes ved 

enstemmighed. 

Stk. 7. Det regionale arbejdsmarkedsråds afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ 

myndighed. 

Kapitel 5  

De regionale arbejdsmarkedsråd, herunder det regionale arbejdsmarkedsråd på Bornholm  



§ 13. Beskæftigelsesministeren nedsætter otte regionale arbejdsmarkedsråd, der har følgende 

geografiske afgrænsning: 

1) Et regionalt arbejdsmarkedsråd for Region Nordjylland, der dækker Brønderslev, 

Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, 

Vesthimmerland og Aalborg kommuner. 

2) To regionale arbejdsmarkedsråd for Region Midtjylland, hvor arbejdsmarkedsrådet for 

Vestjylland dækker Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og 

Struer kommuner, og arbejdsmarkedsrådet for Østjylland dækker Favrskov, Hedensted, Horsens, 

Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Viborg og Aarhus 

kommuner. 

3) To regionale arbejdsmarkedsråd for Region Syddanmark, hvor arbejdsmarkedsrådet for 

Sydjylland dækker Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, 

Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle og Aabenraa kommuner, og arbejdsmarkedsrådet for 

Fyn dækker Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Odense, 

Svendborg og Ærø kommuner. 

4) Et regionalt arbejdsmarkedsråd for Region Sjælland, der dækker Faxe, Greve, Guldborgsund, 

Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, 

Solrød, Sorø, Stevns og Vordingborg kommuner. 

5) Et regionalt arbejdsmarkedsråd for Region Hovedstaden, bortset fra Bornholm, der dækker 

Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, 

Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gribskov, Glostrup, Gladsaxe, Halsnæs, Helsingør, Herlev, 

Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Lyngby-Tårbæk, Rudersdal, 

Rødovre, Vallensbæk og Tårnby kommuner. 

6) Et regionalt arbejdsmarkedsråd for Bornholms Regionskommune. 

§ 14. Det regionale arbejdsmarkedsråd for Bornholm består af 15 medlemmer. 

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren udpeger medlemmerne af det regionale arbejdsmarkedsråd efter 

indstilling fra de i rådet repræsenterede organisationer og myndigheder således: 

1) 4 fra Dansk Arbejdsgiverforening. 

2) 34 fra Landsorganisationen i DanmarkFagbevægelsens Hovedorganisation. 

3) 1 fra FTF. 

4) 1 fra Akademikerne. 

4) 1 fra Lederne. 

5) 1 fra Lederne. 

6) 1 fra Danske Handicaporganisationer. 

76) 3 fra Bornholms Regionskommune. 

87) 1 fra regionsrådet for Region Hovedstaden. 

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren udpeger på samme måde en suppleant for hvert medlem. 

Stk. 4. § 28, stk. 4-8, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. 

finder tilsvarende anvendelse i forhold til det regionale arbejdsmarkedsråd for Bornholm. 

§ 15. Det regionale arbejdsmarkedsråd for Bornholm varetager følgende opgaver: 

1) Indgår i et samspil med Bornholms Regionskommune og rådgiver og går i dialog med 

kommunen om udvikling af beskæftigelsesindsatsen. 

2) Indgår i samarbejde med andre regionale arbejdsmarkedsråd og kommunekontaktrådet for 

Hovedstaden om beskæftigelsesindsatsen. 

3) Samarbejder og koordinerer beskæftigelsesindsatsen med arbejdsløshedskasser og øvrige 

aktører, herunder VEU-center og vækstforumudbydere, der dækker det bornholmske område, samt 

koordinerer uddannelses- og erhvervsvejledningen. 



4) Understøtter virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder med mangel på 

arbejdskraft og områder med høj ledighed. 

5) Godkender den regionale positivliste for den regionale uddannelsespulje, jf. § 33 b97 i lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats. 

6) Varetager opgaver, som efter andre love eller regler udstedt i medfør heraf er henlagt til de 

regionale arbejdsmarkedsråd. 

7) Udpeger områder, hvor koordination og aktørsamarbejde skal styrkes, og fastlægger det 

regionale arbejdsmarkedsråds strategier for koordination og samarbejde mellem aktører på 

voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet, erhvervsfremmeområdet og beskæftigelsesområdet 

med henblik på at skabe et bedre match mellem virksomhedernes efterspørgsel efter 

kompetencer og voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen 

Kapitel 6  

Anvendelse af den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats  

§ 16. Beskæftigelsesministeren fastsætter årligt størrelsen af en central pulje til en særlig 

beskæftigelsesindsats. 

Stk. 2. Puljen kan anvendes til at finansiere analyse-, forsøgs- og udviklingsaktiviteter, der 

supplerer den beskæftigelsespolitiske indsats. 

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren forestår anvendelsen af den centrale pulje efter indstilling fra 

Beskæftigelsesrådet. 

§ 17. Midlerne i den centrale pulje administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 

Stk. 2. Ansøgning om økonomisk støtte indsendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og 

Rekruttering. 

Stk. 3. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan fastsætte bestemmelser om procedurer 

for ansøgning, udbetaling og afregning m.v. 

Stk. 4. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan udmelde retningslinjer og mål for 

prioriterede beskæftigelsesområder. 

§ 18. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering forelægger en årlig status for anvendelse af 

midlerne for Beskæftigelsesrådet. 

Kapitel 7  

Jobnet  

Oprettelse af personer som brugere af Jobnet  

§ 19. Personer, som selv opretter sig som nye brugere af www.Jobnet, https://jobnet.dk, skal 

anvende NemID. 

Oprettelse af arbejdsgivere som brugere af Jobnet for arbejdsgivere samt oprettelse af annoncer og 

søgning i cv´er-oplysninger  

§ 20. For at blive oprettet som ny bruger af wwwJobnet for arbejdsgivere, https://jobag.jobnet.dk, 

skal offentlige og private arbejdsgivere 

1) have et CVR-nummer, og 

2) anvende Digital medarbejdersignatur eller NemID erhverv ved oprettelsen. 



Stk. 2. Offentlige og private arbejdsgivere, der er oprettet som brugere på www.jobnet.dkJobnet for 

arbejdsgivere, kan oprette annoncer og søge i cv'ercv-oplysninger. 

Offentlige stillinger i Jobnet  

§ 21. Offentlige arbejdsgivere skal ved opslag af ledige stillinger offentliggøre dem på 

www.jobnet.dk. 

Stk. 2. Opslag om ledige stillinger lægges ind på www.jobnet.dk ved anvendelse af én af de 

procedurer, der er fastlagt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. bilag 1 til denne 

bekendtgørelse. 

Stk. 3. Ved offentlige arbejdsgivere forstås: 

1) Kommuner, kommunale fællesskaber og regioner. 

2) Statsinstitutioner. 

3) Organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, hvis udgifter dækkes med 

mindst 50 pct. af offentlige tilskud. 

Private stillinger i Jobnet  

§ 22. Private arbejdsgivere kan ved opslag af ledige stillinger offentliggøre dem på 

www.jobnet.dkJobnet. 

Stk. 2. Opslag om ledige stillinger lægges ind på www.jobnet.dkJobnet ved anvendelse af én af 

følgende procedurer: 

1) Indtastning af stillingsannoncer på www.jobnet.dkJobnet for arbejdsgivere svarende til 

proceduren i bilag 1 til denne bekendtgørelse. 

2) Overførsel af stillingsannoncer til www.jobnet.dkJobnet og Jobnet for arbejdsgivere via 

webservice svarende til proceduren i bilag 1 til denne bekendtgørelse. 

3) Ved at gøre stillingsannoncen tilgængelig for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings 

indsamling af oplysninger på nettet (crawling) i form af links til jobannoncer til visning på 

www.jobnet.dkJobnet. 

Stk. 3. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering crawler efter links til andre jobannoncer, jf. 

stk. 2, nr. 3, med mindre en virksomhed ved henvendelse til Jobnetsupporten i Styrelsen for 

Arbejdsmarked og Rekruttering har frabedt sig at blive crawlet. 

Vilkår for offentlige og private arbejdsgiveres annoncering på Jobnet  

§ 23. Det er vederlagsfrit for arbejdsgivere at indlægge stillingsannoncer på Jobnet og Jobnet for 

arbejdsgivere. 

Stk. 2. Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan fastsætte retningslinjer 

om vilkår for annoncering på Jobnet, herunder at offentliggørelse af stillingsannoncer på Jobnet skal 

undlades, eller at allerede offentliggjorte annoncer skal afpubliceres, hvis fx 

1) stillingsannoncen opfordrer til ulovligheder, er i åbenbar strid med lovgivningen, er i modstrid 

med hensynet til jobsøgere og andre brugere, herunder er anstødelig, eller er i modstrid med 

retningslinjerne i øvrigt, 

2) virksomheden kræver betaling fra jobsøgere for ansættelsestilbuddet, eller 

3) der reelt ikke er tale om en stillingsannonce, men annoncen er en reklame eller et politisk 

budskab. 

Stk. 3. Retningslinjer for annoncering på Jobnet fremgår på www.jobnet.dkJobnet for arbejdsgivere. 

Spærring  



§ 24. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan spærre for en virksomheds adgang til at 

annoncere på Jobnet og Jobnet for arbejdsgivere og til at søge i cv’ercv-oplysninger. Det gælder fx, 

når 

1) en virksomhed gentagne gange og vedholdende har forsøgt at få bragt annoncer, der ikke 

opfylder vilkårene for publikation, jf. § 2322, 

2) en virksomhed forsøger at indlægge uvedkommende annoncer (spam) eller på anden vis 

chikanerer den tilsigtede brug af Jobnet og Jobnet for arbejdsgivere, eller når 

3) en virksomhed er omfattet af strejke, lockout eller blokade, jf. § 616 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats. 

Stk. 2. Spærring efter stk. 1, nr. 1 og 2, kan vare i op til 3 måneder. Spærring efter stk. 1, nr. 3, 

varer, så længe virksomheden er omfattet af strejke, lockout eller blokade. 

Kapitel 8  

Ikrafttræden m.v.  

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2015januar 2020. 

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 3691006 af 8. april30. august 2015 om organisering og understøttelse af 

beskæftigelsesindsatsen m.v. ophæves. 

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 30. august 2015xx.  Xx 2019 

Morten Binder 

Maria Schack Vindum 

/ Christian Solgaard 

 

Bilag 1  

Offentlige og private stillinger i Jobnet  

Når den offentlige eller private arbejdsgiver lægger ledige stillinger i www.jobnet.dkpå Jobnet og 

Jobnet for arbejdsgivere, kan det gøres på følgende 2 måder: 

1) På www.jobnet.dkPå Jobnet for arbejdsgivere findes proceduren for at blive oprettet som ny bruger og 

ny arbejdsgiver. For at oprette sig som ny arbejdsgiver skal virksomheden have et CVR-nummer 

og oprette sig med Digital medarbejdersignatur eller NemID erhverv. Det er herefter muligt at 

oprette, publicere, nedtage (afpublicere), gemme, kopiere og ændre indlagte stillingsannoncer. Det 

er endvidere muligt at søge i CV'er.CV-oplysninger. 

2) Ønskes jobannoncen også vist på egen hjemmeside, kan det gøres ved brug af en webservice. 

Mere information herom kan findes ved at søge efter »Jobnets webservices« på www.wiki.ams.dk. 

jobadservice« på  

https://starwiki.atlassian.net/wiki.  

3) Den offentlige eller private arbejdsgiver kan bruge eksisterende stillingsannonceringsprocedurer 

og lave en elektronisk overførsel af stillingsannoncer til www.jobnet.dk. Der er følgende 2 

integrationsmuligheder:Jobnet for arbejdsgivere. 

https://starwiki.atlassian.net/wiki


 

  a) Webservices som »pull«: Arbejdsgiver kalder en webservice på Jobnet. Herved kan annoncer oprettes på Jobnet, lige som 
der kan svares på forskellige former for forespørgsler. 

  b) Webservices som »push«: Arbejdsgiver stiller en webservice til rådighed for kald fra Jobnet. Herved kan et lokalt 
datagrundlag holdes asynkront opdateret med data fra Jobnet. 

 

Mere information om, hvordan man elektronisk sender stillingsannoncer til Jobnet, kan findes ved at søge efter »Jobnets 
webservices« på www.wiki.ams.dk. 

 

 


