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Til høringsparter 

Høring af forslag til lov om forlængelse af uddannelsesløftet 

med forhøjet dagpengesats på 110 pct. til 2022, samt undta-

gelse for genindplacering i en ny dagpengeperiode for personer 

omfattet af uddannelsesløftet 

 

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedlægger hermed udkast til lov om 

ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsik-

ring m.v. (Forlængelse af uddannelsesløftet med forhøjet dagpengesats på 110 pct. 

til 2022, samt undtagelse for genindplacering i en ny dagpengeperiode for personer 

omfattet af uddannelsesløftet) 

 

Lovforslaget udmønter den del af aftale af 9. februar 2021 indgået mellem Regerin-

gen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative 

og Alternativet om yderligere forbedringer af hjælpepakkerne for ikke mindst de 

mindre erhvervsdrivende med, der forlænger den midlertidige ordning med uddan-

nelsesløft på 110 pct. dagpengesats, så det gælder frem til udgangen af 2022 

 

Lovforslaget indebærer, at retten til at påbegynde et uddannelsesløft med 110 pct. 

dagpenge forlænges til 2022. Dermed får dagpengemodtagere frem til udgangen af 

2022 ret til at påbegynde et uddannelsesløft på 110 pct. dagpengesats inden for fag, 

hvor der kan forventes behov for arbejdskraft. 

 

Lovforslaget indebærer ligeledes, at dagpengemodtagere, der er omfattet af uddan-

nelsesløftet med en dagpengesats svarende til op til 110 pct. af højeste dagpenge-

sats, ikke vil få beregnet en ny dagpengesats undervejs i uddannelsesløftet, som 

reglerne ellers foreskriver. Dermed får dagpengemodtagere i uddannelsesløftet be-

skyttet deres hidtidige dagpengesats i hele den resterende del af deres nuværende 

dagpengeperiode. 

 

Det forventes, at lovforslaget bliver fremsat den 5. maj 2021 og forventes at træde i 

kraft den 14. juni 2021. 

 

Styrelsen skal anmode om eventuelle bemærkninger til lovforslaget senest mandag 

den 26. april 2021, kl. 12. Høringssvar sendes til styrelsen, star@star.dk, Henrik 

Loop, hen@star.dk, og Anders Lillelund, afl@star.dk. 
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