
Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet 

 

I medfør af § 192 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lov nr. 548 af 7. maj 2019, § 55 i 

lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen 

m.v. og § 80 i lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2019, fastsættes efter 

bemyndigelse: 

Særligt tilrettelagte JobBro-forløb for udsatte unge under 30 år  

§ 1. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at følgende kommuner deltager i forsøget 

”Job-bro til Uddannelse", som har til formål at udvikle en indsatsmodel, som kombinerer et klart 

fokus på uddannelse med en virksomhedsrettet og fleksibel indsats for den unge kombineret med 

støtte til at mestre helbredsmæssige og sociale udfordringer: 

1) Esbjerg kommune. 

2) Holbæk kommune. 

3) Kalundborg kommune. 

4) København kommune. 

5) Lolland kommune. 

6) Næstved kommune. 

7) Odense kommune. 

8) Ringkøbing-Skjern kommune. 

9) Slagelse kommune. 

10) Varde kommune. 

11) Aalborg kommune. 

Stk. 2. Målgrupper til forsøget er personer, som er under 30 år, og som er omfattet af 

1) § 6, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ikke har en 

erhvervskompetencegivende uddannelse, 

2) § 6, nr. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, med minimum et års anciennitet på 

offentlig forsørgelse, bortset fra unge som er åbenlyst uddannelsesparate, eller 

3) § 2, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Stk. 3. Kommunerne giver en deltagergruppe, som er omfattet af stk. 2, et forløb, hvor målet er, at 

den unge påbegynder og gennemfører en ordinær uddannelse. Som ramme for indsatsen placeres 

den unge i et ordinært uddannelsesmiljø på en erhvervsskole og deltager parallelt i et 

virksomhedsforløb med tæt, individuel støtte og opfølgning. En tilsvarende gruppe af personer i en 

kontrolgruppe får den sædvanlige indsats efter beskæftigelseslovgivningen. 

Stk. 4. Deltagerne i forsøget visiteres af kommunen via tilfældig udvælgelse af cpr-numre. 

Udvælgelsen sker gennem et digitalt lodtrækningsværktøj udviklet af Styrelsen for Arbejdsmarked 

og Rekruttering. 

Stk. 5. Forsøgstilladelsen indebærer, at indsatsen for den unge skal tilrettelægges efter 

indsatsmodellen, som fastlagt i ”JobBro til Uddannelse” for den udvalgte deltagergruppe i stk. 2. 

Stk. 6. Forsøgsperioden løber fra den 1. januar 2018 til den 31. marts 2020. 

 

 

 

 



Forsøg med videosamtaler i Københavns Kommune  

§ 2. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at Københavns Kommune gennemfører 

forsøg, hvor der kan benyttes videosamtaler i kontaktforløbet for personer, der er omfattet af § 6, nr. 

3 og 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, når der er en sagsbehandler fra socialforvaltningen 

fysisk tilstede hos personen. Det er en betingelse, at første samtale afholdes ved personligt 

fremmøde på jobcenteret. Den ledige har ret til, at samtalerne afholdes ved personligt fremmøde, 

hvis pågældende anmoder om det. 

Stk. 2. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 33, stk. 1 og 4, i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats, hvorefter der holdes individuelle samtaler ved personligt fremmøde. 

Stk. 3. Forsøgsperioden løber fra den 1. september 2018 til den 1. september 2020. 

 

Forsøg med integreret beskæftigelses- og sundhedsunderstøttende indsats til sygemeldte med lettere 

grad af angstlidelse, depression, stress, udbrændthed, personlighedsforstyrrelse eller funktionel 

lidelse (IBBIS II)  

§ 3. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at Københavns Kommune og Aarhus 

Kommune gennemfører forsøg med en integreret beskæftigelses- og sundhedsunderstøttende 

indsats (IBBIS II). Det er en forudsætning, at kommunerne indgår en samarbejdsaftale med 

regionen om levering af den sundhedsunderstøttende indsats, jf. stk. 7. 

Stk. 2. Målgruppen er sygemeldte med lettere grad af angstlidelse, depression, stress, 

udbrændthed, funktionel lidelse eller personlighedsforstyrrelse visiteret til kategori 2 eller 3 efter 

lov om sygedagpenge § 12, stk. 1. 

Stk. 3. Vurderer jobcentret i forbindelse med opstarten af sygedagpengeopfølgningen, at en 

sygemeldt har en psykisk lidelse, herunder en personlighedsforstyrrelse eller en funktionel lidelse, 

tilbyder jobcentret den sygemeldte at deltage i en udredning, jf. stk. 4. Endvidere anmoder 

jobcentret sygemeldte, der ønsker at deltage i udredningen, om at besvare spørgeskemaer om 

helbred og muligheder for at arbejde dels til brug for udredningen dels til brug for tilrettelæggelsen 

af den beskæftigelsesrettede indsats. 

Stk. 4. Jobcentret rekvirerer udredning for psykisk lidelse, herunder personlighedsforstyrrelse 

eller funktionel lidelse hos regionen, og samtidig anmodes den sygemeldte om at deltage. 

Udredningen skal bruges dels til at afklare, om den sygemeldte er omfattet af projektets målgruppe, 

dels til at tilrettelægge en evt. efterfølgende indsats. Regionens udredning dokumenteres i en 

speciallægeattest. På baggrund af speciallægeattesten vurderer jobcentret, om den sygemeldte 

tilbydes inklusion i projektet. Herefter sker der for de sygemeldte, der inkluderes i projektet, en 

tilfældig udvælgelse til henholdsvis en indsatsgruppe med indsats efter stk. 5-7 og en kontrolgruppe 

med indsats efter stk. 11. 

Stk. 5. En sygemeldt i indsatsgruppen skal inden for 14 dage efter inklusion i projektet deltage i 

et trepartsmøde i jobcentret med deltagelse af regionen. På baggrund af mødet udarbejdes en plan 

med mål for den integrerede beskæftigelses- og sundhedsunderstøttende indsats. Der følges løbende 

op på planen bl.a. ved trepartsmøder. Herudover udarbejder jobcentret og regionen underliggende 

planer for henholdsvis beskæftigelsesindsatsen og for den sundhedsunderstøttende indsats. 

Indsatsen tilrettelægges ud fra en konkret vurdering af den sygemeldtes individuelle behov, 

forudsætninger samt helbredstilstand. 

Stk. 6. Det overordnede sigte med en integreret beskæftigelses- og sundhedsunderstøttende 

indsats er at fremme sygemeldtes tilbagevenden til arbejdsmarkedet. For sygemeldte i 

ansættelsesforhold er sigtet tilbagevenden til arbejdet, herunder gradvis tilbagevenden, og for 

sygemeldte uden ansættelsesforhold er sigtet tilbagevenden til arbejdsmarkedet, herunder gradvis 



tilbagevenden via ordinære timer evt. efter en forudgående virksomhedspraktik. Et vigtigt element 

er dialog og samarbejde med en arbejdsgiver. 

Stk. 7. Regionen yder den understøttende sundhedsindsats. Sundhedsindsatsen differentieres efter 

projektets undermålgrupper og baserer sig på »mindste middel princippet« og stepped care. 

Indsatsen består i kognitiv adfærdsterapi, psykoeducation, rådgivning ved speciallæge, psykolog 

eller caremanager i nogle tilfælde suppleret med stress coaching og fysioterapi ved funktionel 

lidelse. Det kan endvidere aftales mellem kommunen og regionen, at indsats i form af mindfulness 

og fysioterapi leveres af kommunen. 

Stk. 8. Der etableres et tæt samarbejde mellem jobcentrets medarbejdere og regionens 

medarbejdere i fælles lokaler i tilknytning til det kommunale jobcenter. Det er en kommunal 

teamleder, der varetager den daglige ledelse. Regionen har den faglige ledelse og ansvaret i forhold 

til regionens sundhedsunderstøttende indsats, jf. stk. 7. 

Stk. 9. Sygemeldte fortsætter i projektet ved overgang til jobafklaringsforløb forudsat, at 

indsatsen kan indpasses i indsatsen i jobafklaringsforløbet. Sygemeldte tilbydes efterværn i 

forbindelse med fuld tilbagevenden til arbejdet eller ved overgang til dagpenge efter lov om 

arbejdsløshedsforsikring m.v. 

Stk. 10. Det er frivilligt for den sygemeldte at deltage i forsøget. Den sygemeldte kan derfor i alle 

faser af forsøget vælge at udgå af forsøget og modtage jobcentrets almindelige indsats som led i 

sygedagpengeopfølgningen. 

Stk. 11. Sygemeldte i kontrolgruppen får jobcentrets almindelige indsats som led i 

sygedagpengeopfølgningen. 

Stk. 12. Kommunerne skal registrere og indberette, hvilke personer der deltager i forsøget. 

Registeringen og indberetningen skal ske ved persongruppemarkeringer. 

Stk. 13. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af: 

1) § 13 b, stk. 1, i lov sygedagpenge om opfølgningssamtaler. Den første samtale skal afholdes 

inden udgangen af 8. uge regnet fra første fraværsdag, herefter tilrettelægger jobcentret 

opfølgningen. 

2) § 13 c, stk. 2, i lov om sygedagpenge, idet aftalen om opfølgningen erstattes af en overordnet 

plan med mål for den integrerede beskæftigelses- og sundhedsunderstøttende indsats samt en 

plan for beskæftigelsesindsatsen. 

3) § 40, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om »Min Plan«. »Min Plan« erstattes af 

en overordnet plan med mål for den integrerede beskæftigelses- og sundhedsunderstøttende 

indsats samt en plan for beskæftigelsesindsatsen. 

4) § 40 stk. 2, , § 43, stk. 2 og § 45 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om 

rehabiliteringsplanens.  

 indsatsdel. Rehabiliteringsplanens indsatsdel erstattes af en overordnet plan med mål for den 

integrerede beskæftigelses- og sundhedsunderstøttende indsats samt en plan for 

beskæftigelsesindsatsen. 

5) § 91, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, således at den integrerede beskæftigelses- 

og sundhedsunderstøttende indsats kan gives som et særligt tilrettelagt projekt. 

Stk. 14. Forsøgsperioden løber fra den 1. maj 2019 til den 31. marts 2022. Perioden fra 1. maj til 

1. september 2019 udgør en pilotfase, hvor forsøgsprogrammet afprøves og tilpasses. 

 

 

 

 



Ikrafttræden  

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020. 

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1597af 14. januar 2018 om forsøg på beskæftigelsesområdet ophæves. 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 1. januar 2020 

Maria Schack Vindum 

/ Lotte Horsholt 

 

  



Bekendtgørelse om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og 

sygedagpengeområdet mv. 

 

I medfør af § 192 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 548 af 7. maj 

2019, og § 80 i lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2019, fastsættes 

efter bemyndigelse: 

Arbejdsmarkedsinklusion i stor skala gennem uddannelse  

§ 1. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at følgende kommuner deltager i forsøget 

”Arbejdsmarkedsinklusion i stor skala gennem uddannelse”, der som slutmål har at hjælpe unge 

med kognitivt handicap videre i beskæftigelse efter afsluttet uddannelsesforløb i forsøgsprojektet: 

1) Københavns kommune. 

2) Aarhus kommune. 

3) Esbjerg kommune. 

4) Gentofte kommune. 

5) Vejen kommune. 

6) Skanderborg kommune. 

7) Ishøj kommune. 

8) Tårnby kommune. 

9) Brøndby kommune. 

Stk. 2. Målgruppen er 

1) aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, omfattet af § 6, nr. 5, i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats, og 

2) unge under 30 år, der er i ressourceforløb, omfattet af § 6, nr. 8. 

Stk. 3. Det er en betingelse, at personerne omfattet af stk. 2, har afsluttet et særligt tilrettelagt 

uddannelsesforløb (STU) i løbet af de fire år, der går forud for påbegyndelse af et 2-årigt 

uddannelsesforløb efter § 91, stk. 1, , i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Stk. 4. Kommunerne kan efter en individuel vurdering fravige varighedsbegrænsningen for 

praktikforløb under hele uddannelsesforløbet efter § 91, stk. 2, i loven. 

Stk. 5. Kommunen kan undlade at give aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere et 

uddannelsespålæg efter § 30, eller en indsats efter § 105, stk. 1-3, i loven i 3 måneder forud for 

påbegyndelsen af det 2-årige uddannelsesforløb. Herudover fritages den unge for kontaktforløbet 

efter § 27 og § 31 i loven i de første 18 måneder af uddannelsesforløbet. 

Stk. 6. Det er en betingelse, at jobcenteret holder jobsamtaler med aktivitetsparate 

uddannelseshjælpsmodtagere efter § 27 i loven i perioden fra afslutning af STU til start på 

uddannelsesforløbet. Herudover er det en betingelse, at jobcenteret informeres, hvis 

uddannelsesstedet vurderer, at der er risiko for frafald. I disse tilfælde skal jobcenteret kunne 

indkalde den unge til samtale i jobcenteret. Det er tillige en forudsætning, at der foretages en anden 

form for opfølgning under uddannelsesforløbet, f.eks. ved at uddannelsesstedet holder kontakt med 

jobcenteret. 

Stk. 7. Personer i ressourceforløb er omfattet af reglerne om kontaktforløb i lovens kapitel 7 i 

forsøgsperioden. Jobsamtaler under kontaktforløbet kan ske telefonisk, digitalt eller på anden måde, 

når personen deltager i den 2-årige forsøgsuddannelse, jf. lovens § 33, stk. 3. Det er herudover en 

betingelse, at kommunen vurderer, at et tilbud om den 2-årige forsøgsuddannelse er det 

beskæftigelsesrettede tilbud, der bedst kan hjælpe personen tættere på arbejdsmarkedet, herunder 

beskæftigelse i et fleksjob. 



Stk. 8. Efter afslutning af uddannelsesforløbet fritages deltagere fra kravene i § 116, stk. 3, i 

loven om, at fleksjob først kan tilbydes, når alle relevante tilbud efter loven samt andre 

foranstaltninger, har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær 

beskæftigelse.  

Stk. 9. Det er en betingelse, at deltagerne opfylder de øvrige betingelser for at få fleksjob, 

herunder den grundlæggende betingelse om en væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne. 

Stk. 10. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 27, § 30, § 31, § 33, stk. 3, § 91, stk. 1 og 

2, § 116, stk. 3 og § 105, stk. 1- 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Stk. 11. Forsøgsperioden løber fra den 1. juli 2018 til den 31. december 2021. 

Forsøg med videosamtaler i Solrød Kommune  

§ 2. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at Solrød Kommune gennemfører forsøg, 

hvor der kan benyttes videosamtaler i kontaktforløbet for personer, der er omfattet af § 6, nr. 2-5 og 

7-9, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det er en betingelse, at første samtale afholdes ved 

personligt fremmøde på jobcenteret. Personen har ret til, at samtalerne afholdes ved personligt 

fremmøde, hvis pågældende anmoder om det. 

Stk. 2. Kommunen skal i forhold til det konkrete forsøg tage stilling til, om forsøget berører 

samarbejdet med arbejdsløshedskassen. Er det tilfældet, skal kommunen give arbejdsløshedskassen 

skriftlig besked om, hvordan forsøget påvirker samarbejdet. 

Stk. 3. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af 

1) § 33, stk. 1og stk. 4, og § 121, stk. 1, 3. pkt. i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og 

2) § 38, stk. 1 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Stk. 4. Forsøgsperioden for personer omfattet af § 6, nr. 2-5 8,9, 11-14, løber fra den 1. november 

2018 til den 31. december 2021. 

§ 3. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at Solrød Kommune gennemfører forsøg, 

hvor der kan benyttes videosamtaler i sygedagpengeopfølgningen efter kapitel 6 i lov om 

sygedagpenge. Det er en betingelse, at første samtale afholdes ved personligt fremmøde på 

jobcenteret. Personen har ret til, at samtalerne afholdes ved personligt fremmøde, hvis pågældende 

anmoder om det. 

Stk. 2. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 13 b, stk. 1, 6. pkt. i lov om sygedagpenge. 

Stk. 3. Forsøgsperioden løber fra den 1. november 2018 til den 31. december 2021. 

Forsøg med mere fleksibilitet i indsatsen for sygemeldte i Aabenraa Kommune  

§ 4. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at Aabenraa Kommune gennemfører forsøg, 

hvor kommunen alene skal indhente LÆ 285 til brug for første opfølgning i sygedagpengesager, når 

kommunen vurderer, at der er behov for det. 

Stk. 2. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 11 a i lov om sygedagpenge. 

Stk. 3. Forsøgsperioden løber fra den 1. april 2019 til den 31. december 2021. 

§ 5. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at Aabenraa Kommune gennemfører forsøg, 

hvor kommunen alene skal inddrage rehabiliteringsteamet i sager, hvor en sygemeldt overgår til 

jobafklaringsforløb, når kommunen vurderer, at der er behov for det. 

Stk. 2. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 109, stk. 1, i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats. 

Stk. 3. Forsøgsperioden løber fra den 1. april 2019 til den 31. december 2021. 



Ikrafttræden  

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den XXX. 

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 320 af 29. marts 2019 om forsøg i henhold til udfordringsretten på 

beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv. ophæves. 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 1. januar 2020 

Maria Schack Vindum 

/ Jakob Heltoft 

  



Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige 

 

I medfør af § 51 i lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats, fastsættes efter 

bemyndigelse: 

§ 1. Personer, der er dagpengeberettigede efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kan efter eget 

valg deltage i jobrettet uddannelse, jf. dog stk. 2 og 3. 

Stk. 2. Retten gælder for 

1) personer, der ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed 

overstiger en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en 

erhvervsuddannelse, og 

2) personer, der ikke har en videregående uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed 

overstiger en uddannelse på erhvervsakademiniveau, og som samtidig har en erhvervsuddannelse 

eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse. 

Stk. 3. Personer, der anses for beskæftigede efter lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i 

erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte, har ikke ret 

til jobrettet uddannelse efter denne bekendtgørelse. 

§ 2. En person kan i op til sammenlagt 6 uger deltage i kurser inden for en erhvervsgruppe, som 

fremgår af den positivliste, som udmeldes af Beskæftigelsesministeriet, jf. § 49, i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats. 

Stk. 2. Positivlisten kan bestå af 

1) arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., dog undtaget 

Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU), 

2) EUD-enkeltfagskurser, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, efter lov om åben 

uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., 

3) enkeltfag eller moduler af akademiuddannelser udbudt efter reglerne i lov om åben uddannelse 

(erhvervsrettet voksenuddannelse) mv., og bekendtgørelse om akademiuddannelser, og 

4) kurser i taxikørsel godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter bekendtgørelse om 

taxikørsel m.v. 

Stk. 3. En person, der har ansøgt om et kursus fra den positivliste, der gælder på det tidspunkt, hvor 

der udmeldes en ny positivliste, har ret til dette kursus uanset offentliggørelsen af en ny positivliste, 

hvor kurset ikke er med. En person, der har benyttet sin ret til jobrettet uddannelse, og som dermed 

har valgt en erhvervsgruppe, som ikke fremgår af den nye positivliste, har fortsat ret til kurser inden 

for erhvervsgruppen på den hidtil gældende positivliste. 

Stk. 4. Der kan ikke deltages i kurser til og med erhvervsuddannelsesniveau, der afholdes som 

fjernundervisning. Ved fjernundervisning forstås undervisning, hvor mindre end 25 pct. af 

undervisningen er tilrettelagt som tilstedeværelsesundervisning. 



Stk. 5. For at deltage i kursus på videregående niveau, er det en betingelse, at personen er fyldt 25 

år, og at kurset er tilrettelagt som heltidsundervisning. 

 

Stk. 6. Kurser på positivlisten, der alene eller sammenlagt overstiger 6 ugers varighed, kan kun 

godkendes som jobrettet uddannelse, hvis jobcentret bevilger den del, der overstiger de 6 uger som 

et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 § 3. 6 ugers jobrettet uddannelse kan tidligst påbegyndes efter 5 ugers sammenlagt ledighed og skal 

være afsluttet inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed for personer, der er fyldt 25 år, 

og inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed for personer, der ikke er fyldt 25 år. 

 § 4. En person, som er påbegyndt et kursus eller et individuelt sammensat uddannelsesforløb inden 

for en erhvervsgruppe, i en opsigelsesperiode, jf. dog stk. 2, kan uanset karensperioden efter § 3 

fortsætte med kurset eller forløbet som jobrettet uddannelse i op til sammenlagt 6 uger fra første 

ledighedsdag i dagpengeperioden, forudsat at kurset eller forløbet kan tages som jobrettet 

uddannelse, og at personen er omfattet af målgruppen for jobrettet uddannelse. 

Stk. 2. Det er en betingelse, at et individuelt sammensat forløb inden for en erhvervsgruppe er aftalt 

i opsigelsesperioden. Aftalen kan være indgået med arbejdsgiver, faglig organisation, jobcenter eller 

arbejdsløshedskasse og er alene dokumentation for, at personen i opsigelsesperioden har planlagt 

brug af jobrettet uddannelse. Det er arbejdsløshedskassen, der ved ledighedens indtræden på 

baggrund af en ansøgning træffer afgørelse om retten til 6 ugers jobrettet uddannelse, jf. § 5. 

 

Administration af 6 ugers jobrettet uddannelse   

 § 5. Arbejdsløshedskassen træffer afgørelse om ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. 

 § 6. Til brug for ansøgning om jobrettet uddannelse anvendes blanket AR 237. 

 

Opgørelse af perioden med 6 ugers jobrettet uddannelse 

 § 7. Retten til 6 ugers jobrettet uddannelse omfatter i alt op til 222 timer svarende til 37 timer pr. 

uge for fuldtidsforsikrede og i alt op til 180 timer svarende til 30 timer pr. uge for deltidsforsikrede. 

Stk. 2. For kurser til og med erhvervsuddannelsesniveau omfatter retten til 6 ugers jobrettet 

uddannelse  

37 timer pr. uge for personer, som er tilmeldt jobcenteret som arbejdssøgende på fuldtid, og 30 

timer for personer, som er tilmeldt jobcenteret som arbejdssøgende på deltid. 

 § 8. Forbruget af perioden med 6 ugers jobrettet uddannelse efter § 2 opgøres på baggrund af 

kursets timetal, jf. stk. 2 og 3. 

Stk. 2. Under heltidsuddannelse, herunder uddannelse der er tilrettelagt som eller normeret til 

uddannelse på heltid, anses uddannelsen for at udgøre 37 timer pr. uge, jf. dog stk. 4 og 5. 



Stk. 3. Under deltidsuddannelse opgøres uddannelsens timetal på baggrund af den normerede 

undervisningstid, som er fastsat i regler for uddannelsen, jf. dog stk. 4. 

Stk. 4. I opgørelsen medregnes ikke timer ud over 30 timer pr. uge for deltidsforsikrede, medmindre 

en deltidsforsikret person er tilmeldt jobcenteret som arbejdssøgende på fuld tid. 

 

Stk. 5. I opgørelsen medregnes ikke perioder, hvor et kursus er afbrudt på grund af beskæftigelse 

eller sygdom. Ved videregående kurser medregnes ikke perioder uden undervisning på grund af 

kortere ordinære ferieperioder og andre kortere afbrydelser. 

Deltagerbetaling 

 § 9. Deltagerbetaling i henhold til lovgivningen om den pågældende uddannelse afholdes af 

jobcenteret, jf. dog stk. 2. 

Stk. 2. For et kursus påbegyndt i en opsigelsesperiode afholder jobcenteret deltagerbetaling i 

henhold til lovgivningen for den del af uddannelsen, som bevilges som 6 ugers jobrettet uddannelse, 

jf. § 4. 

Rådighed m.v. 

 § 10. Personer, der deltager i jobrettet uddannelse, skal have et aktivt cv. 

Befordringsgodtgørelse 

 § 11. Arbejdsløshedskasserne eller jobcentrene yder befordringsgodtgørelse efter reglerne i 

bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser. 

Tilskud til kost og logi 

 § 12. Personer har ret til kost og logi, når de i forbindelse med deltagelse i jobrettet uddannelse 

deltager i arbejdsmarkedsuddannelser og har mere end 120 kilometer i transport mellem bopæl og 

uddannelsessted og retur, og de under uddannelsen eller kurset er indkvarteret uden for deres bopæl. 

Dette gælder også, hvis det af tidsmæssige eller andre grunde er rimeligt, at de er indkvarteret uden 

for deres bopæl. 

Stk. 2. Tilskuddet bortfalder helt eller delvist, hvis udgiften til kost og logi indgår i kursusprisen, 

eller uddannelsesstedet yder kost og logi. 

Stk. 3. Tilskuddet til udgifter til kost og logi administreres og udbetales efter statens regler om 

tjenesterejser, reducerede satser. 

Indberetning fra uddannelsessteder og uddannelsesudbydere 

 § 13. Uddannelsesstedet eller uddannelsesudbyderen skal underrette arbejdsløshedskassen, hvis 

personen ophører med kurset. Ligeledes skal underretning gives, hvis en person, der har opnået 

betinget tilsagn om optagelse, overføres til venteliste eller et senere hold, der oprettes. 

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 

 § 14. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2020. 



Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 184 af 23. februar 2017 om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede 

ledige ophæves. 

Stk. 3. En person, som er omfattet af de forud for 1. marts 2017 gældende regler for 6 ugers jobrettet 

uddannelse, jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 173 af 20. februar 2017, og som har påbegyndt et kursus eller et 

uddannelsesforløb, som afbrydes på grund af beskæftigelse eller sygdom, har ret til et tilsvarende 

kursus eller dele af et uddannelsesforløb, når vedkommende igen er ledig. Personen har ret til den 

del af et uddannelsesforløb, som vedkommende ikke nåede at gennemføre før afbrydelsen, jf. stk. 4. 

Er det ikke muligt at få et tilsvarende kursus eller dele af et uddannelsesforløb, kan personen i stedet 

deltage i et lignende kursus eller uddannelsesforløb. Den samlede periode med jobrettet uddannelse 

må dog ikke overstige 6 uger i alt og skal kunne holdes inden afslutningen af referenceperioden som 

nævnt i § 3. 

Stk. 4. En person, som ved ledighed efter sygdom eller beskæftigelse, jf. stk. 3, gentilmelder sig et 

uddannelsesforløb, som vedkommende ikke nåede at gennemføre før afbrydelsen, kan fravælge dele 

heraf, selv om personen ikke tidligere har gennemført disse, hvis det er nødvendigt, for at den 

samlede periode med jobrettet uddannelse ikke overstiger 6 uger i alt. Der skal være tale om fravalg 

af dele, som kan afgrænses på en sådan måde, at de også kan tages hver for sig. 

  



Bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje 

 

I medfør af § 99, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fastsættes efter bemyndigelse: 

Indhold  

§ 1. Denne bekendtgørelse indeholder bestemmelser om den regionale uddannelsespuljes 

anvendelsesområde, fordeling, udbetaling, administration, regnskabsaflæggelse, revision samt evt. 

tilbageførelse af den bevilling, der er afsat til den regionale uddannelsespulje. 

Stk. 2. Formålet med den regionale uddannelsespulje er, at give mulighed for, at flere 

dagpengemodtagere kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb specifikt inden for områder, 

hvor der forventes jobåbninger inden for de næste 6 måneder. 

Anvendelsesområde  

§ 2. Jobcenteret kan, efter reglerne i § 97 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, give tilbud om 

vejledning og opkvalificering i form af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til 

dagpengemodtagere fra første ledighedsdag. 

Stk. 2. Kommunerne kan, med midler fra den regionale uddannelsespulje, få dækket 80 procent af 

driftsudgifterne til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår af den regionale 

positivliste i det RAR-område, hvor kommunen er beliggende. 

Stk. 3. Den regionale positivliste udarbejdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter 

drøftelse og godkendelse af de regionale arbejdsmarkedsråd, jf. kapitel 5 i lov om organisering og 

understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. 

Stk. 4. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering offentliggør de regionale positivlister den 1. 

april og de opdaterede regionale positivlister den 1. oktober. 

Stk. 5. Det er tidspunktet for kommunens bevilling af det pågældende korte, erhvervsrettede 

uddannelsesforløb, og ikke uddannelsesforløbets starttidspunkt, der er afgørende for, om 

kommunerne kan anvende midlerne fra den regionale uddannelsespulje til køb af 

uddannelsesforløbet, hvis uddannelsesforløbet ikke længere fremgår af den regionale positivliste. 

Fordeling af tilsagn om tilskud fra den regionale uddannelsespulje  

§ 3. Der afsættes årligt en bevilling til den regionale uddannelsespulje. 

Stk. 2. Den regionale uddannelsespulje administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og 

Rekruttering. 

Stk. 3. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fordeler årets bevilling og afgiver tilsagn om 

tilskud til kommunerne ved årets start. 

Stk. 4. Fordelingen foretages ud fra objektive kriterier på baggrund af kommunernes andel af 

ledighedsberørte dagpengemodtagere. Der udmeldes ikke et minimumsbeløb til kommunerne. 

Stk. 5. Ved afgivelse af tilsagn om tilskud udmelder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

en maksimal tilskudsramme, som kommunen kan anvende til køb af korte, erhvervsrettede 

uddannelsesforløb i tilskudsperioden. 

Genudmelding af mindreforbrug  



§ 4. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan på baggrund af de indsendte regnskaber 

foretage genudmelding året efter af et mindreforbrug af de udmeldte tilsagn om tilskud til 

kommunerne. 

Stk. 2. Genudmeldingen kan ske på en af følgende måder: 

1) På samme måde som hovedudmeldingen, jf. § 3, stk. 4. 

2) Efter objektive kriterier på baggrund af kommunernes andel af forbruget det foregående år. 

Kommunernes bogføring, opgørelse, regnskab og revision af tilskud  

§ 5. Kommuner, der modtager tilsagn om tilskud jf. §§ 3 og 4, skal foretage en fuldstændig og 

løbende bogføring i kommunens regnskab af samtlige udgifter og indtægter, der afholdes eller 

modtages i henhold til denne bekendtgørelse. 

Stk. 2. Kommunerne skal kunne oplyse om antallet af personer, der har modtaget tilbud, der er 

finansieret med midler fra den regionale uddannelsespulje. 

Stk. 3. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan indhente oplysninger om, hvilke 

uddannelsesforløb kommunerne har ydet støtte til. 

Stk. 4. Konteringen af indtægter og udgifter skal i øvrigt følge de regler, som Social- og 

Indenrigsministeriet fastsætter i det kommunale budget- og regnskabssystem. 

§ 6. Kommuner, der modtager tilskud jf. §§ 3 og 4, skal udarbejde et særskilt regnskab over deres 

udgifter til indsatsen. 

Stk. 2. Kommuner, der modtager tilsagn om tilskud for mindre end 500.000 kr., skal indsende et 

ledelsespåtegnet regnskab til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 

Stk. 3. Kommuner, der modtager tilsagn om tilskud for 500.000 kr. eller derover, skal indsende 

det revisionspåtegnede regnskab til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 

Stk. 4. Fristen for indsendelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering af det 

revisionspåtegnede regnskab for anvendelse af årets tilsagn om tilskud, herunder også anvendelse af 

tilsagn om tilskud modtaget i forbindelse med genudmelding af et mindreforbrug, er 1. april i det 

efterfølgende år. 

Stk. 5. Regnskab og revision m.v. skal følge de retningslinjer, der fremgår af bekendtgørelse om 

administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 

Ikrafttrædelsesbestemmelse  

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019. 

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1154 af 6. september 2016 om den regionale uddannelsespulje 

ophæves. 

 

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den xx. yy 2019 

 

 

Maria Schack Vindum 

/ Christian Solgaard 

  



Bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft 

 

I medfør af § 99, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fastsættes efter bemyndigelse: 

§ 1. Denne bekendtgørelse indeholder bestemmelser om puljen til uddannelsesløfts 

anvendelsesområde, fordeling, udbetaling, administration, regnskabsaflæggelse, revision samt evt. 

tilbageførelse af den bevilling, der er afsat til puljen til uddannelsesløft. 

Stk. 2. Formålet med puljen til uddannelsesløft er, at give mulighed for, at dagpengemodtagere, 

der er fyldt 30 år, kan få tilbud om en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser, hvis 

1) personen ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med 

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

2) personen har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til 

niveau og varighed kan sidestilles med, men ikke overstiger en erhvervsuddannelse, men hvor 

uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år. 

Anvendelsesområde  

§ 2. Jobcenteret kan efter reglerne i § 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fra første 

ledighedsdag give tilbud om en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelse til 

dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, jf. § 1, stk. 2. 

Stk. 2. Kommunen kan med midler fra puljen til uddannelsesløft få dækket udgifterne til køb af 

erhvervsuddannelser til dagpengemodtagere uden grundforløb og praktikforløb (EUV 1) eller 

erhvervsuddannelser til dagpengemodtagere med eller uden grundforløbets 2. del og med 

praktikforløb, såfremt praktikforløbet kan gennemføres med skolepraktik i den nye 

erhvervsuddannelse for voksne (EUV 2). 

Stk. 3. Hele erhvervsuddannelsen skal kunne gennemføres inden for den periode, hvor 

dagpengemodtageren er berettiget til dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 

Stk. 4. Kommunerne kan med midler fra puljen til uddannelsesløft få dækket 80 procent af 

udgifterne til køb af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelse, jf. stk. 2. 

Fordeling af tilsagn om tilskud fra puljen til uddannelsesløft  

§ 3. Der afsættes årligt en bevilling til puljen til uddannelsesløft. 

Stk. 2. Puljen til uddannelsesløft administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 

Stk. 3. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fordeler årets bevilling og afgiver tilsagn om 

tilskud til kommunerne ved årets start.  

Stk. 4. Fordelingen foretages på baggrund af kommunernes andel af ledighedsberørte 

dagpengemodtagere over 30 år, som ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet 

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

erhvervsuddannelse. Alle kommuner får udmeldt et minimumsbeløb på 100.000 kr. for at sikre, at 

alle kommuner kan iværksætte forløb. 

Stk. 5. Ved afgivelse af tilsagn om tilskud udmelder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

en maksimal tilskudsramme, som kommunen kan anvende til køb af erhvervsuddannelser efter lov 

om erhvervsuddannelse i tilskudsperioden, jf. § 2. stk. 2. 

Uforbrugte tilsagn om tilskud  



§ 4. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan på baggrund af de indsendte regnskaber 

foretage genudmelding året efter af eventuelt mindreforbrug af de udmeldte tilsagn om tilskud til 

kommunerne. 

Kommunernes bogføring, opgørelse, regnskab og revision af tilskud  

§ 5. Kommuner, der modtager tilsagn om tilskud, jf. §§ 3 og 4, skal foretage en fuldstændig og 

løbende bogføring i kommunens regnskab af samtlige udgifter og indtægter, der afholdes eller 

modtages i henhold til denne bekendtgørelse. 

Stk. 2. Kommunerne skal kunne oplyse om antallet af personer, der har modtaget tilbud, der er 

finansieret med midler fra puljen til uddannelsesløft. 

Stk. 3. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan indhente oplysninger om, hvilke 

erhvervsuddannelsesforløb kommunerne har ydet støtte til. 

Stk. 4. Konteringen af indtægter og udgifter skal i øvrigt følge de regler, som Økonomi- og 

Indenrigsministeriet fastsætter i det kommunale budget- og regnskabssystem. 

§ 6. Kommuner, der modtager tilskud, jf. § 3, skal udarbejde et særskilt regnskab over deres 

udgifter til indsatsen. 

Stk. 2. Kommuner, der modtager tilsagn om tilskud for mindre end 500.000 kr., skal indsende et 

ledelsespåtegnet regnskab til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 

Stk. 3. Kommuner, der modtager tilsagn om tilskud for 500.000 kr. eller derover, skal indsende 

det revisionspåtegnede regnskab til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 

Stk. 4. Frist for indsendelse af regnskab for anvendelse af årets tilsagn om tilskud til Styrelsen for 

Arbejdsmarked og Rekruttering er 1. april i det efterfølgende år. 

Stk. 5. Regnskab og revision m.v. skal følge de retningslinjer, der fremgår af bekendtgørelse om 

administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 

Ikrafttræden 

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019. 

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 709 af 27. maj 2015 om puljen til uddannelsesløft ophæves. 

 

 

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den xx. yy 2019 

 

 

Maria Schack Vindum 

/ Christian Solgaard 

 

  



Bekendtgørelse om andre aktører 

 

I medfør af § 17 b og § 18 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af 

beskæftigelsesindsatsen m.v., som senest ændret ved § 1 i lov nr. 551 af 7. maj 2019, fastsættes 

efter bemyndigelse: 

Kapitel 1  

Anvendelsesområde 

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for kommunens inddragelse af andre aktører i 

beskæftigelsesindsatsen. 

Stk. 2. Kapitlerne 2-4, 6 og 7 finder anvendelse, når kommunen overlader det til andre aktører at 

udføre opgaver og træffe afgørelse m.v. efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om 

sygedagpenge og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 

Stk. 3. Kapitel 5 finder anvendelse for rammeaftaler, delaftaler og andre kontrakter, som andre 

aktører og jobcenteret indgår om beskæftigelsesindsatsen efter lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge og lov om kompensation til handicappede i erhverv 

m.v. Kapitel 5 finder ikke anvendelse for kontrakter om køb af vejledning og opkvalificering, jf. 

kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Kapitel 2  

Inddragelse af andre aktører 

§ 2. Når jobcenteret henviser en person til anden aktør, og jobcenteret skønner, at flere aktører er 

næsten lige effektive i forhold til at bringe personen i ordinær beskæftigelse, skal personen kunne 

vælge mellem disse aktører. 

Stk. 2. Henvisningen til en anden aktør skal være skriftlig. Personen kan klage over henvisningen 

til anden aktør. Bestemmelserne i § 204, stk. 1 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats finder 

tilsvarende anvendelse. 

§ 3. Personen skal give anden aktør oplysninger om forhold af betydning for anden aktørs 

mulighed for at varetage indsatsen over for personen. Ledige skal herunder give anden aktør 

oplysninger som nævnt i § 32 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, gøre sine cv-

oplysninger på Jobnet tilgængeligt for anden aktør samt oplyse om ferie og sygdom, jf. § 49 i 

bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

§ 4. Andre aktører, der af kommunen har fået overladt opgaven med at varetage 

beskæftigelsesindsatsen for en person, forpligter på samme måde som jobcenteret personen til at 

møde til samtaler og deltage i aktiviteter, herunder deltage i tilbud efter kapitel 11-14 i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats. 

Stk. 2. Andre aktører skal overholde samme regler, som gælder for jobcenteret i forbindelse med 

indkaldelse til samtaler, deltagelse i aktiviteter, afgivelse af tilbud og underretninger m.v., jf. lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik. 

Kapitel 3  



Underretninger 

Andre aktørers underretninger af arbejdsløshedskassen  

§ 5. Andre aktører, der har fået overladt opgaven med at varetage beskæftigelsesindsatsen for en 

person, der er omfattet af målgruppen i § 6, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal 

underrette pågældendes arbejdsløshedskasse, når personen henvises til arbejde, påbegynder tilbud, 

udebliver fra jobsamtale, tilbud eller andre aktiviteter m.v. Andre aktører skal underrette 

arbejdsløshedskassen i samme omfang, som jobcenteret skal underrette arbejdsløshedskassen efter 

kapitel 23 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats og kapitel 29 i bekendtgørelse om det 

fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet. 

Stk. 2. Andre aktører skal anvende den it-understøttelse, der stilles til rådighed af Styrelsen for 

Arbejdsmarked og Rekruttering eller jobcenteret til brug for deres underretninger af 

arbejdsløshedskasserne. 

Stk. 3. Andre aktører skal på arbejdsløshedskassens anmodning stille den fornødne 

dokumentation til rådighed, der vedrører en underretning efter stk. 1. 

Stk. 4. Når andre aktører underretter arbejdsløshedskassen, skal andre aktører samtidig sende kopi 

af underretningen til jobcenteret. 

Andre aktørers underretninger af kommunen  

§ 6. Andre aktører, der af kommunen har fået overladt opgaven med at varetage 

beskæftigelsesindsatsen for en person, som er omfattet af målgruppen i § 6, nr. 2-13, i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats, skal underrette kommunen, når personen henvises til arbejde, 

påbegynder tilbud, udebliver fra samtaler, tilbud eller andre aktiviteter m.v. 

§ 7. Andre aktører, der har fået overladt opgaven med at varetage beskæftigelsesindsatsen for en 

person, der er omfattet af § 30 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal underrette kommunen, 

hvis personen ikke søger ind på, ikke påbegynder eller ikke gennemfører en uddannelse. 

§ 8. Andre aktører skal på kommunens anmodning stille den fornødne dokumentation til 

rådighed, der vedrører en underretning efter §§ 6 og 7. 

Kapitel 4  

Krav til sagsbehandlingen hos andre aktører, der udfører opgaver for jobcenteret 

§ 9. Andre aktører, der udfører opgaver for jobcenteret, skal på samme måde som jobcenteret 

iagttage de almindelige forvaltningsretlige principper, herunder principperne om saglighed, lighed 

og proportionalitet. 

Stk. 2. Andre aktører, der udfører opgaver for jobcenteret, er omfattet af offentlighedsloven i 

forhold til den opgave, der udføres. 

Stk. 3. Andre aktører, der udfører opgaver for jobcenteret, skal iagttage forvaltningsloven i 

forhold til den opgave, der udføres. 

Stk. 4. Andre aktører, der udfører opgaver for jobcenteret, skal på samme måde som jobcenteret 

iagttage god forvaltningsskik. 

§ 10. Andre aktører, der udfører opgaver for jobcenteret, skal ved indhentelse af oplysninger til 

brug for behandling af en sag have forudgående samtykke fra personen, jf. retssikkerhedslovens § 

11 a, stk. 1, 1. og 2. pkt. 



Stk. 2. Hvis personen ikke samtykker til indhentelse af oplysninger efter stk. 1, skal anden aktør 

inddrage kommunen. 

§ 11. Når anden aktør varetager beskæftigelsesindsatsen for personer, der er omfattet af 

målgruppen i § 6, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal anden aktør ved henvisning til 

arbejde, ved indkaldelse af personen til samtale eller aktiviteter samt ved afgivelse af tilbud efter 

kapitel 11-14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats oplyse personen skriftligt om, at der ved 

udeblivelse, manglende medvirken eller afslag vil ske en underretning til arbejdsløshedskassen, og 

at det vil kunne få konsekvenser for personens ret til dagpenge. 

Stk. 2. Når anden aktør varetager beskæftigelsesindsatsen for personer, der er omfattet af 

målgruppen i § 6, nr. 2-5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal anden aktør samtidig med 

henvisningen til arbejde, afgivelsen af tilbud, indkaldelsen til samtale m.v. skriftligt informere 

personen om konsekvensen for hjælpen, hvis personen uden rimelig grund afslår arbejdet, afviser 

eller udebliver fra tilbuddet, ikke møder til samtalen m.v. samt om hvilke skridt, personen, der 

afslår m.v., skal tage for igen at blive berettiget til hjælp. 

Stk. 3. Når anden aktør varetager beskæftigelsesindsatsen for personer, der er omfattet af 

målgruppen i § 6, nr. 6-8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal anden aktør samtidig med 

afgivelsen af tilbud, indkaldelsen til samtale m.v. skriftligt informere personen om konsekvensen 

for ydelsen, hvis personen uden rimelig grund afviser eller udebliver fra tilbuddet, ikke møder til 

samtalen m.v. samt om hvilke skridt, personen, der udebliver m.v., skal tage for igen at blive 

berettiget til ydelse. 

Kapitel 5  

Rammeaftaler og kontrakter 

§ 12. For alle rammeaftaler, som andre aktører og jobcenteret indgår om beskæftigelsesindsatsen 

efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik, 

gælder betingelserne i stk. 3. 

Stk. 2. Ved rammeaftale forstås en aftale, som efter en udbudsproces eller en annoncering er 

indgået mellem en eller flere ordregivende myndigheder og en eller flere aktører med det formål at 

fastsætte vilkårene for de kontrakter, der skal indgås i løbet af en given periode. 

Stk. 3. De følgende betingelser skal indsættes i rammeaftalerne: 

1) Rammeaftaler må højst gælde for en periode på 4 år. 

2) Rammeaftaler kan opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af en måned af begge parter. 

3) Rammeaftaler omfatter en ret, men ikke en pligt til at bestille de af rammeaftalen omfattede 

ydelser hos anden aktør. 

4) Rammeaftaler giver ikke anden aktør krav på eller garanti for tildeling af et bestemt antal 

konkrete opgaver. 

5) Kommunen forbeholder sig ret til i hele aftaleperioden at afholde nye udbud af de opgaver, 

der er omfattet af rammeaftalen. 

Stk. 4. Når andre aktører skal omfattes af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i 

forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., skal der indsættes følgende betingelser 

i rammeaftalerne: 

1) Andre aktører forpligtes til at overholde lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i 

forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., herunder at foretage tilmelding, 

iagttage aftalte betalingsfrister og overholde deres betalingsforpligtelser over for 

uddannelsesinstitutionerne. 



2) Andre aktørers manglende betaling efter lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i 

forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. kan medføre delvis misligholdelse 

af rammeaftalen. 

3) Kommunen vil kunne foretage modregning i andre aktørers tilgodehavender, hvis andre 

aktører ikke overholder deres betalingsforpligtelse over for uddannelsesinstitutionerne. 

§ 13. For alle delaftaler, der indgås i henhold til en rammeaftale, skal gælde, at delaftalen kan 

opsiges af jobcenteret med 8 ugers varsel. Betingelsen skal indsættes i delaftalen. 

Stk. 2. For delaftaler, der indgås i henhold til en rammeaftale, og som vedrører enkeltkøb, skal 

gælde, at delaftalen kan opsiges af jobcenteret med højst 8 ugers varsel. 

§ 14. For andre kontrakter indgået mellem kommunen og andre aktører om 

beskæftigelsesindsatsen end de, der er nævnt i §§ 12 og 13, skal gælde, at kontrakten kan opsiges af 

kommunen med 8 ugers varsel. Betingelsen skal indsættes i kontrakten. 

Kapitel 6  

Kommunens tilsyn med andre aktørers opgavevaretagelse 

§ 15. Kommunen har pligt til at føre tilsyn med anden aktørs varetagelse af opgaver efter lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., lov om 

sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik. Kommunen skal i den forbindelse sikre, at anden aktør 

varetager opgaverne efter gældende regler. 

Kapitel 7  

Klageadgang 

§ 16. Klage over en afgørelse fra anden aktør efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om 

kompensation til handicappede i erhverv m.v., lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik 

kan inden 4 uger indbringes for jobcenteret af den, som afgørelsen vedrører. Klagen skal sendes til 

anden aktør, som genvurderer sagen. Hvis afgørelsen fastholdes, videresendes klagen til jobcenteret 

med anden aktørs eventuelle bemærkninger. 

Stk. 2. Ved klager over en afgørelse efter kapitel 11-14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

skal jobcenteret modtage klagen med anden aktørs genvurdering af sagen senest 5 arbejdsdage efter, 

at klagen er modtaget hos anden aktør, medmindre anden aktør ved genvurderingen har givet 

klageren fuldt ud medhold. Det samme gælder ved klager over afgørelser efter lov om 

sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik om, at personen skal have et tilbud efter kapitel 11-14 i 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Stk. 3. Når jobcenteret har truffet afgørelse i en sag om klage over en afgørelse fra anden aktør 

efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., 

lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik, gælder reglerne om klageadgang over 

jobcenterets afgørelser, jf. §§ 204 og 205 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 17 a i lov om 

kompensation til handicappede i erhverv m.v., § 77 i lov om sygedagpenge og § 98 i lov om aktiv 

socialpolitik. 

Kapitel 8  

Ikrafttræden 



§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2020. 

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1561 af 23. december 2014 ophæves. 

 



Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om frikommuneforsøg på 

beskæftigelses- og sygedagpengeområdet 

 

§ 1. Bekendtgørelse nr. 1002 af 30. august 2015 om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og 

sygedagpengeområdet ophæves. 

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020. 

 

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den xx. yy 2019 

 

 

 

Maria Schack Vindum  

 

/ Christian Solgaard 

 

  



Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forsøg på fleksjobområdet 

 

§ 1. Bekendtgørelse nr. 1196 af 10. oktober 2013 om forsøg på fleksjobområdet ophæves. 

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020. 

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den xx.xx. 2019 

Maria Schack Vindum 

/ Lotte Horsholt 

  



Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-

kasser 
 

§ 1 

 

 

I bekendtgørelse nr. 728 af 12. juni 2017 om standardvedtægt for anerkendte a-kasser, foretages 

følgende ændringer: 

 

1. Indledningen affattes således: 

»    I medfør af § 34, stk. 1, og § 77, stk. 9 og 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. 

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

fastsættes efter bemyndigelse:« 

 

 

§ 2 

Stk. 1.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020. 

 

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den xx. xxxxx 2018 

Maria Schack Vindum 

/ Søren Tingskov 

 

 

  



Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udbetaling af forskud og refusion 

til de anerkendte a-kasser 
 

§ 1 

 

I bekendtgørelse nr. 199 af 9. marts 2018 om udbetaling af forskud og refusion til de anerkendte a-

kasser foretages følgende ændringer: 

 

1. Indledningen affattes således: 

 

»I medfør af § 46, stk. 7, § 74 k, stk. 3, § 74 m, stk. 19, § 74 o, stk. 6, og § 79, stk. 2, i lov om 

arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1213 af 11. oktober 2018, og efter 

forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:« 

 

2. I § 2, stk. 2, nr. 6, ændres »§ 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: »§ 175 i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats«. 

 

3. I § 2, stk. 2, nr. 7, ændres »§ 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: »§ 96 i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats«. 

 

§ 2 

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020. 

 

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den x. 

 

Maria Schack Vindum 

 

/ Søren Tingskov 

 

  



Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i fleksløntilskud 

 

I medfør af § 139, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lov nr. 548 af 7. maj 2019, 

fastsættes efter bemyndigelse: 

Begreber m.v.  

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved: 

1) Lønindtægt: 

a) Løn, som er A-indkomst eller B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag og 

det samlede bidrag til en pensionsordning, som er led i et ansættelsesforhold, herunder 

ferietillæg. 

b) Løn, som er indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, som er optjent 

ombord på skibe registeret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS). 

2) Det samlede bidrag til en pensionsordning, som er led i et ansættelsesforhold: Den ansattes 

eget og arbejdsgiverens bidrag til en pensionsordning, som er led i et ansættelsesforhold og 

fastsat på baggrund af en overenskomst, herunder lokaloverenskomst eller en aftale mellem den 

ansatte og arbejdsgiveren. 

3) Indtægt fra selvstændig bibeskæftigelse: Overskud før renter og andre finansielle poster, 

inklusive løn eller andre beløb, der er udtaget til eget forbrug. 

Stk. 2. Løn efter stk. 1, nr. 1, litra b, skal omregnes til bruttoløn efter reglerne i bekendtgørelse 

om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere. 

§ 2. Fleksløntilskuddet efter § 123, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er fastsat til 98 

pct. af arbejdsløshedspengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., pr. 

kalendermåned. Det beregnede fleksløntilskud efter §§ 3-8 og 10, afrundes til nærmeste hele 

kronebeløb. 

Beregning af og fradrag i fleksløntilskud  

§ 3. Kommunen udbetaler fleksløntilskud til personer i fleksjob som supplement til den løn, der 

udbetales af arbejdsgiveren. 

Stk. 2. Fleksløntilskuddet nedsættes med 30 pct. af lønindtægten, indtil indtægten inkl. 

arbejdsgiverens og den ansattes pensionsbidrag pr. måned før skat udgør 14.686 kr. (2019-niveau). 

For den lønindtægt, der ligger over 14.686 kr. (2019-niveau) pr. måned før skat, nedsættes 

fleksløntilskuddet med 55 pct. 

Stk. 3. Fleksløntilskuddet efter stk. 2, og løn udbetalt af arbejdsgiveren, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, kan 

tilsammen højest udgøre et beløb, der svarer til den løn, der udbetales for ansættelse på fuld tid på 

ordinære vilkår inkl. tillæg m.v. i den pågældende stilling, jf. arbejdsgiverens oplysning herom. 

Hvis fleksløntilskuddet og lønnen tilsammen udgør mere end lønnen for fuld tid i den pågældende 

stilling, nedsættes fleksløntilskuddet med det overskydende beløb. 

Stk. 4. Lønindtægt, der dækker arbejde, der udføres over flere måneder, men udbetales 

efterfølgende, skal fordeles ligeligt månedsvis over den periode, som lønnen dækker. Beregningen 

af fleksløntilskuddet efter stk. 2 og 3 sker herefter for den pågældende periode. Der efterreguleres 

fremadrettet for forskellen mellem det beløb, der er udbetalt i fleksløntilskud, og det beløb, som den 

fleksjobansatte på baggrund af en beregning af fleksløntilskuddet, er berettiget til. Efterreguleringen 

sker efter, at beregningen af fleksløntilskuddet efter stk. 2 og 3 i den pågældende måned er 



foretaget. Hvis det er muligt, skal efterreguleringen ske fuldt ud i den følgende måneds 

fleksløntilskud eller ledighedsydelse. Er dette ikke muligt, sker fradraget i de følgende måneders 

fleksløntilskud eller ledighedsydelse. 

Stk. 5. Hvis en ansat i fleksjob har anden lønindtægt eller indtægt fra selvstændig bibeskæftigelse, 

finder stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse. 

Stk. 6. Hvis en ansat i fleksjob får udbetalt løn under sygdom, barsel eller ferie eller modtager 

feriegodtgørelse under ferie, finder stk. 2 tilsvarende anvendelse. 

Stk. 7. Det beregnede tilskud efter stk. 1-6 kan højst udbetales på et niveau, der svarer til 

integrationsydelse efter § 22, stk. 3 og 4, i lov om aktiv socialpolitik, når personen er omfattet af §§ 

131 eller 132 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 

§ 4. Fleksløntilskuddet udbetales månedsvis bagud. Nedsættelsen af fleksløntilskuddet sker bagud i 

den følgende måned på baggrund af beregning af og fradrag i tilskuddet efter §§ 3-7. 

Stk. 2. Frem til der foreligger oplysninger om en hel måneds lønindkomst i indkomstregisteret, 

beregnes fleksløntilskuddet på baggrund af den forventede lønindtægt. Der skal efterfølgende ske 

regulering af fleksløntilskuddet på baggrund af den faktisk udbetalte lønindtægt. 

Stk. 3. Der skal ske efterregulering af fleksløntilskuddet, hvis lønindtægten efter § 3 efterfølgende 

ændres. Efterregulering kan foretages for en periode på op til 12 måneder. 

 

Fradrag i fleksløntilskud under sygdom, hvor der ikke udbetales løn  

§ 5. Hvis en ansat i fleksjob ikke modtager løn under sygdom, modtager den pågældende 

sygedagpenge efter reglerne fastsat i § 49 i lov om sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse efter 

§ 69 j i lov om aktiv socialpolitik. Der sker fuldt fradrag for de udbetalte sygedagpenge eller 

ressourceforløbsydelse i fleksløntilskuddet, således at der sammenlagt udbetales et beløb svarende 

til 98 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb. 

Stk. 2. Hvis en ansat i fleksjob, som ikke modtager løn under sygdom, mister retten til 

sygedagpenge efter reglerne i lov om sygedagpenge, herunder som følge af 

varighedsbegrænsningen, foretages der fradrag i fleksløntilskuddet for det fulde beløb, som den 

pågældende ville kunne have modtaget i sygedagpenge. Beregningen foretages på baggrund af det 

beløb, der er udbetalt i sygedagpenge i den forudgående måned, inden retten til sygedagpenge er 

mistet, jf. dog § 3, stk. 7. 

Stk. 3. Hvis en ansat i fleksjob, som ikke modtager løn under sygdom, får foretaget fradrag i eller 

helt mister retten til ressourceforløbsydelse efter reglerne i §§ 69 l-q i lov om aktiv socialpolitik 

foretages der fradrag i fleksløntilskuddet for det fulde beløb, som den pågældende kunne have 

modtaget i ressourceforløbsydelse, jf. dog § 3, stk. 7. 

Stk. 4. Hvis en ansat i fleksjob, som ikke modtager løn under sygdom, ikke kan modtage 

sygedagpenge på grund af for sen anmodning om sygedagpenge, foretages der fradrag i 

fleksløntilskuddet for det fulde beløb, som den pågældende ville have været berettiget til at modtage 

i sygedagpenge, jf. dog § 3, stk. 7. 

§ 6. Hvis en ansat i fleksjob, som ikke modtager løn under sygdom, delvist genoptager arbejdet, 

foretages der fuldt fradrag i fleksløntilskuddet for sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse, som 

den pågældende er berettiget til, og der sker samtidig nedsættelse af fleksløntilskuddet for 

lønindtægten, jf. § 3, stk. 2-4. 

Fradrag i fleksløntilskud under barsel, hvor der ikke udbetales løn  



§ 7. Hvis en ansat i fleksjob ikke modtager løn under barsel, modtager den pågældende 

barselsdagpenge efter reglerne fastsat i § 34 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. Der sker 

fuldt fradrag for de udbetalte barselsdagpenge i fleksløntilskuddet, således at der sammenlagt 

udbetales et beløb svarende til 98 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, jf. dog § 3, stk. 

7. 

 

Fradrag i fleksløntilskud, hvis der udbetales løn eller feriegodtgørelse under ferieafholdelse 

 

§ 8. Ansatte i fleksjob skal have udbetalt flekslønstilskud, når der holdes ferie med løn eller 

feriegodtgørelse.  

Stk. 2. Automatisk udbetaling af feriepenge fra FerieKonto, som er beregnet til brug for det aktuelle 

ferieår, medfører fradrag i flekslønstilskuddet. Fradraget i flekslønstilskuddet sker på tidspunktet for 

feriens afholdelse, og kommunen foretager fradrag i flekslønstilskuddet for de feriepenge, der 

svarer til de afholdte feriedage.  

  

Fradrag i fleksløntilskud, hvis der udbetales ledighedsydelse under ferieafholdelse 

§ 9. Hvis den ansatte i et fleksjob ikke har optjent ret til 25 dage med løn under ferie eller 

feriegodtgørelse, kan den pågældende modtage ledighedsydelse for de dage, hvor der ikke er optjent 

ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse. Der kan højest udbetales ledighedsydelse og ferie med 

løn eller feriegodtgørelse for sammenlagt 25 dage. 

Stk. 2. Der kan ikke udbetales fleksløntilskud for de dage, hvor der udbetales ledighedsydelse under 

ferie. Ledighedsydelsen skal fradrages i det beregnede fleksløntilskud efter § 3. Da 

fleksløntilskuddet den følgende måned beregnes på baggrund af en lavere lønindtægt på grund af 

ferieafholdelse, skal der efterfølgende ske efterregulering af fleksløntilskuddet på baggrund af den 

reelle lønindtægt i måneden efter ferieafholdelsen. 

Indhentelse af oplysninger om løn, feriegodtgørelse m.v.  

§ 10. Kommunen skal ved beregningen af fleksløntilskuddet anvende oplysninger om løn, løn under 

sygdom eller barsel, syge- og barselsdagpenge m.v., som er indberettet til indkomstregisteret, jf. § 

139, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Stk. 2. Kommunen skal indhente oplysninger om beløb hensat til ferie og feriegodtgørelse i 

indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister. Det beløb, der skal anvendes ved beregning af 

fleksløntilskuddet efter § 3, stk. 2, beregnes som en forholdsmæssig del af det samlede bruttobeløb i 

forhold til det antal feriedage, der afholdes. Kommunen kan endvidere indhente oplysninger om 

ferie og feriegodtgørelse, som er registreret i Feriekonto via den elektroniske adgang, som 

Feriekonto stiller til rådighed, hvis oplysningerne om ferie m.v. ikke fremgår af indkomstregistret. I 

det omfang feriegodtgørelsen ikke er indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et 

indkomstregister, og personen på anden vis kan dokumentere bruttoferiegodtgørelsen f.eks. via en 

lønseddel, kan kommunen anvende denne dokumentation ved beregning af fleksløntilskuddet. 

Stk. 3. Kommunen skal indhente oplysninger, som ikke fremgår af indkomstregisteret, om fx 

lønindtægter, indtægter fra selvstændig bibeskæftigelse, feriegodtgørelse, periode for 

ferieafholdelse m.v., fra den ansatte i fleksjobbet efter reglerne i § 11, stk. 1, i lov om retssikkerhed 

og administration på det sociale område. I det omfang en arbejdsgiver har pligt til at indberette 

oplysninger til indkomstregistret, og dette ikke er sket, skal kommunen oplyse om, at pågældende 



arbejdsgiver fremadrettet skal indberette indkomsten til indkomstregistret, jf. lov om et 

indkomstregister.  

Stk. 4. Kommunen skal beregne det beløb, som den pågældende ville have været berettiget til, jf. 

§ 4, stk. 4, efter reglerne fastsat i § 49 i lov om sygedagpenge. 

 

Ikrafttrædelse  

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020. 

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1603 af 18. december 2018 om beregning af og fradrag i 

fleksløntilskud ophæves. 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den xx.xx.xxxx 

Maria Schack Vindum 

/ Peter Truels Nielsen 

 

 

  



Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for 

modtagere af fleksløntilskud 
 

§ 1 

 

I bekendtgørelse nr. 1344 af 30. november 2015 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af 

fleksløntilskud foretages følgende ændring: 

 

1. Indledningen affattes således: 

 

»I medfør af § 2 c i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. 

oktober 2014, og § 141 i lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats, og efter 

indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsættes efter bemyndigelse:« 

 

§ 2 

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020. 

 

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den x. 

 

Maria Schack Vindum 

 

/ Kirsten Brix Pedersen 

 

 

  



Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen 
 

§ 1 

 

I bekendtgørelse nr. 1584 af 18. december 2018 om beregning af dagpengesatsen foretages følgende 

ændringer: 

 

1. I § 13, stk. 3, ændres »kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: »kapitel 14 i lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats«. 

 

2. I § 13, stk. 4, ændres »kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: »kapitel 14 i lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats«. 

 

3. I § 13, stk. 6, ændres »kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: »kapitel 14 i lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats«. 

 

4. I § 16, ændres »efter lovens 48« til: »efter lovens § 48 a«. 

 

5. I § 16, ændres »§ 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: »§ 96 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats«. 

 

§ 2 

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020. 

 

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den x. 

 

Maria Schack Vindum 

 

/ Kirsten Brix Pedersen 

 

  



Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dagpengeperioden 
 

§ 1 

 

I bekendtgørelse nr. 1173 af 26. september 2018 om dagpengeperioden foretages følgende 

ændringer: 

 

1. Indledningen affattes således: 

 

»I medfør af § 55, stk. 6, § 56 b, stk. 2, § 57 b, stk. 4, § 74 d, stk. 2, og § 95 i lov om 

arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1213 af 11. oktober 2018, og efter 

forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:« 

 

2. I § 4, stk. 1, nr. 2, ændres »kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: »kapitel 11-

14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«. 

 

§ 2 

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020. 

 

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den x. 

 

Maria Schack Vindum 

 

/ Kirsten Brix Pedersen 

 

  



Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling af medlems- og 

efterlønsbidrag til en a-kasse 
 

§ 1 

 

I bekendtgørelse nr. 723 af 20. juni 2013 om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse 

foretages følgende ændringer: 

 

1. Indledningen affattes således: 

 

»I medfør af § 65, stk. 6, § 75, stk. 8, § 77, stk. 9-11, § 77 a, stk. 9, § 78, stk. 6-8, og § 89, stk. 3, i 

lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1213 af 11. oktober 2018, og efter 

forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:« 

 

2. I § 8, stk. 1, nr. 3, ændres »§§ 98 c-g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: »§§ 154-160 i 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«. 

 

§ 2 

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020. 

 

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den x. 

 

Maria Schack Vindum 

 

/ Kirsten Brix Pedersen 

 

  



Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om feriedagpenge 
 

§ 1 

 

I bekendtgørelse nr. 1684 af 18. december 2018 om feriedagpenge foretages følgende ændring: 

 

1. I § 7, nr. 1, ændres »kapitel 10-11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: »kapitel 11, 13 og 

14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«. 

 

§ 2 

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020. 

 

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den x. 

 

Maria Schack Vindum 

 

/ Kirsten Brix Pedersen 

 

  



Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fleksydelse 
 

§ 1 

 

I bekendtgørelse nr. 1177 af 26. september 2018 om fleksydelse foretages følgende ændringer: 

 

1. I § 1 ændres »kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: »kapitel 20 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats«. 

 

2. I § 16, stk. 1, ændres »§§ 70 g eller 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: »§§ 126 eller 

136 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«. 

 

3. I § 21, stk. 1, ændres »§§ 70 g eller 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: »§§ 126 eller 

136 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«. 

 

§ 2 

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020. 

 

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den x. 

 

Maria Schack Vindum 

 

/ Kirsten Brix Pedersen 

  



Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for 

medlemmer af a-kasser m.fl. 
 

§ 1 

 

I bekendtgørelse nr. 1788 af 27. december 2018 om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-

kasser m.fl. foretages følgende ændringer: 

 

1. I § 3, stk. 2, ændres »kapitel 8 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: »kapitel 9 i lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats«. 

 

2. I § 3, stk. 2, ændres »kapitel 10-11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: »kapitel 11, 13 og 

14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«. 

 

3. I § 4, stk. 2, ændres »kapitel 8 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: »kapitel 9 i lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats«. 

 

4. I § 4, stk. 2, ændres »kapitel 10-11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: »kapitel 11, 13 og 

14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«. 

 

5. I overskriften før § 5 ændres: »kapitel 8 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: »kapitel 9 i 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«. 

 

6. I § 5, stk. 1, nr. 1, ændres »kapitel 8 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: »kapitel 9 i lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats«. 

 

7. I § 5, stk. 1, nr. 2, ændres »kapitel 10-11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: »kapitel 11, 

13 og 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«. 

 

§ 2 

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020. 

 

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den x. 

 

Maria Schack Vindum 

 

/ Kirsten Brix Pedersen 

 

  



Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om overgang til efterløn samt 

beregning og udbetaling af efterløn 
 

§ 1 

 

I bekendtgørelse nr. 1587 af 18. december 2018 om overgang til efterløn samt beregning og 

udbetaling af efterløn foretages følgende ændring: 

 

1. I § 21, stk. 1, ændres »kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: »kapitel 20 i lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats«. 

 

§ 2 

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020. 

 

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den x. 

 

Maria Schack Vindum 

 

/ Kirsten Brix Pedersen 

 

  



Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse 

med uddannelsesløft 
 

§ 1 

 

I bekendtgørelse nr. 399 af 26. april 2017 om særlig lånemulighed i forbindelse med 

uddannelsesløft foretages følgende ændringer: 

 

1. Indledningen affattes således: 

 

»I medfør af § 75 j, stk. 3, § 75 l, stk. 3, og § 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. 

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

fastsættes efter bemyndigelse:« 

 

2. Overalt i bekendtgørelsen ændres »§ 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« og »§ 33 a, i 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: »§ 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«. 

 

§ 2 

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020. 

 

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den x. 

 

Maria Schack Vindum 

 

/ Kirsten Brix Pedersen 

 

 

  



Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge 
 

§ 1 

 

I bekendtgørelse nr. 1588 af 18. december 2018 om udbetaling af dagpenge foretages følgende 

ændringer: 

 

1. I § 29 ændres »kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: »kapitel 14 i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats«. 

 

2. I § 33, stk. 5, ændres »§ 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: »§ 96 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats«. 

 

§ 2 

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020. 

 

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den x. 

 

Maria Schack Vindum 

 

/ Kirsten Brix Pedersen 

  



Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og 

beregning af sygedagpenge m.v. 
 

§ 1 

 

I bekendtgørelse nr. 833 af 19. august 2019 om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af 

sygedagpenge m.v. foretages følgende ændringer: 

1. Indledningen affattes således: 

 

»I medfør af § 6, stk. 2, § 24 c, stk. 2, § 32, stk. 5, § 46, stk. 2, § 47, stk. 2, § 49, § 51, stk. 4, § 68, 

stk. 2, og § 68 b, stk. 2, i lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2019, 

fastsættes efter bemyndigelse:« 

 

2. Overskriften til kapitel 6 affattes således: 

»Kapitel 6 

Beregning af sygedagpenge til personer ansat i fleksjob og selvstændige erhvervsdrivende, som får 

tilskud til bevarelse af beskæftigelsen i egen virksomhed efter kapitel 20 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats«. 

 

3. I § 20, stk. 2, ændres »§ 70 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: »§ 120 i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats«. 

 

4. I § 22 ændres »kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: »kapitel 20 i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats«. 

 

5. I § 26, stk. 3, ændres » lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 10« til: » lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats kap. 14«. 

 

§ 2 

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020. 

 

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den x. 

 

Maria Schack Vindum 

 

/ Kirsten Brix Pedersen 

 

  



Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for 

selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere 

§ 1 

 

I bekendtgørelse nr. 302 af 30. marts 2017 om sygedagpengeforsikring for selvstændige 

erhvervsdrivende og private arbejdsgivere foretages følgende ændringer: 

 

1. Indledningen affattes således: 

 

»I medfør af § 45, stk. 6, og § 55, stk. 5, i lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 25. 

januar 2019, fastsættes efter bemyndigelse:« 

 

2. I § 17, stk. 2, ændres »kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: »kapitel 20 i lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats«. 

 

§ 2 

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020. 

 

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den x. 

 

Maria Schack Vindum 

 

/ Kirsten Brix Pedersen 

 

  



Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om digital kommunikation via 

Nemrefusion 
 

§ 1 

 

I bekendtgørelse nr. 514 af 23. maj 2018 om digital kommunikation via Nemrefusion foretages 

følgende ændringer: 

 

1. Indledningen affattes således: 

 

»I medfør af § 32 a i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, § 69 i lov 

om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2019, og § 3, stk. 3 og 4, og § 5, stk. 2, 

i lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud 

m.v. (Nemrefusion), jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 20. juni 2018, og efter forhandling med KL og 

Udbetaling Danmark fastsættes efter bemyndigelse:« 

 

2. I § 1, stk. 2, ændres »§ 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: »§ 136 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats«. 

 

3. I § 1, stk. 4, ændres »§ 71, stk. 2 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: »§ 133, stk. 1 

og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«. 

 

4. I § 1, stk. 4, ændres »§ 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: »§ 136 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats« 

 

§ 2 

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020. 

 

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den x. 

 

Maria Schack Vindum 

 

/ Kirsten Brix Pedersen 

 

  



Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Nemrefusion 
 

§ 1 

 

I bekendtgørelse nr. 1457 af 16. december 2014 om Nemrefusion foretages følgende ændringer: 

 

1. Indledningen affattes således: 

 

»I medfør af § 2, § 7, stk. 2, § 9, stk. 2, § 12, stk. 2 og 3, og § 16 i lov om digital løsning til brug for 

anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v. (Nemrefusion), jf. 

lovbekendtgørelse 

nr. 808 af 20. juni 2018, og efter forhandling med KL fastsættes efter bemyndigelse:« 

 

2. I § 1, nr. 1, ændres »§ 71, stk. 2 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: » § 133, stk. 2 

og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«. 

 

3. I § 1, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: »§§ 136 og 140 i lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats«. 

 

§ 2 

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020. 

 

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den x. 

 

Maria Schack Vindum 

 

/ Kirsten Brix Pedersen 

 

  



Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og 

beregning af barselsdagpenge m.v. 
 

§ 1 

 

I bekendtgørelse nr. 834 af 19. august 2019 om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af 

barselsdagpenge m.v. foretages følgende ændringer: 

 

1. Indledningen affattes således: 

 

»I medfør af § 27, stk. 4, § 32, stk. 2, § 33, stk. 2, § 34, § 36, stk. 4, og § 48 a, stk. 2, i barselsloven, 

jf. lovbekendtgørelse nr. 67 af 25. januar 2019, fastsættes efter bemyndigelse:« 

 

2. Overskriften til kapitel 6 affattes således: 

»Kapitel 6 

Beregning af barselsdagpenge til personer ansat i fleksjob og selvstændige erhvervsdrivende, som 

får tilskud til bevarelse af beskæftigelsen i egen virksomhed efter kapitel 20 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats«. 

 

3. I § 21, stk. 2, ændres »§ 70 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: »§ 120 i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats«. 

 

4. I § 22 ændres »kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: »kapitel 20 i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats«. 

 

§ 2 

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020. 

 

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den x. 

 

Maria Schack Vindum 

 

/ Kirsten Brix Pedersen 

 

  



Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om matchvurdering 
 

 

§ 1. Bekendtgørelse nr. 880 af 10. juli 2015 om matchvurdering ophæves. 

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. december 2019. 

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den  

Maria Schack Vindum 

/ Mette Jørgensen 

 

 

 

 


