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Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft 

 
Lønmodtagersiden skal overordnet anføre, at vi finder det foreliggende udkast til bekendtgørelse 
utilstrækkeligt med henblik på at a-kasserne skal kunne administrere den særlige lånemulighed i 
forbindelse med uddannelsesløft: 
 

 A-kasserne mangler en præcis beskrivelse af, hvorledes beregningen af renter skal opgøres og 
tilskrives i henhold til lovens § 75 k. Fx om udregningen skal baseres på kalenderdage eller 
rentedage, om renten løbende skal tilskrives hovedstolen hver måned, således at der beregnes 
renters rente månedligt, eller om renten tilskrives årligt. Hvis renten skal tilskrives hver måned, er 
det så ved hver ny udbetaling eller til en fast dag i måneden? 
Det bør også præciseres, at kassens renteberegning inden oversendelse til Statens Administration 
alene omfatter renter, der er påløbet frem til og med uddannelsens afslutning. 
 

 Desuden mangler der oplysning om hvorledes lånene skal konteres, og om lånebeløbene tillige skal 
indberettes til RAM eller andre registre. 

 

 A-kasserne mangler også oplysning om de skattemæssige konsekvenser for medlemmerne ved 
optagelse og afvikling af lånene, fx om der skal ske indberetning til Skat af lånebeløb og renter. 

 
 
I tilknytning til reglerne om udbetaling af dagpenge og lån ved uddannelsesløft mangler a-kasserne 
yderligere oplysninger om en række forhold, som ikke er beskrevet: 
 

 Skal befordringsgodtgørelse under uddannelsesløft konteres særskilt eller have egen kode? 
 

 Der skal tages stilling til om og i givet fald hvordan udbetaling af dagpenge med 80 pct. sats eller 
individuel sats, hvis denne er lig med eller mindre end 80 pct., skal anvendes i forhold til reglerne 
om feriedagpenge – anses satsen for en beregnet sats i forhold til udbetaling af feriedagpenge det 
efterfølgende ferieår? 
 

 Hvis et medlem i en periode retmæssigt har fået udbetalt lån og herefter i en måned uretmæssigt 
får udbetalt lån. Skal dette modregnes i den kommende måneds lån? Kan der i øvrigt foretages 
indeholdelse eller modregnes i lånet, fx ved kontingentrestance? 
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 Endelig fremgår det af loven og forarbejderne at en dagpengemodtager, der deltager i et 
uddannelsesløft i form af tilbud om en erhvervsuddannelse, fritages for pligten til at være aktivt 
jobsøgende, herunder dokumentere sine jobsøgningsaktiviteter i joblog, og til at stå til rådighed for 
henvist arbejde efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.  
 
Som følge heraf bør der i aktivbekendtgørelsen indsættes en bestemmelse om, at jobcentret skal 
fritage medlemmer under uddannelsesløft for at stå til rådighed. 

 
 
Til de enkelte bestemmelser i bekendtgørelsesudkastet: 
 
Til § 1, stk. 2: 
Bestemmelsen fastslår, at lånebeløbet automatisk ændres ved forsikringsskift og der er udarbejdet et tillæg 
til låneaftalen, som skal benyttes hertil.  
 
Tilsvarende bør en ændring af lånebeløbet som følge af fornyet satsberegning også give sig udtryk i 
lånedokumentet, eventuelt med angivelse af de nye maksimale lånebeløb. Dette foreslås indføjet i 
bestemmelsen eller i en ny bestemmelse. 
Med hensyn til den årlige satsregulering vil vi foreslå, at dette skrives direkte ind i lånedokumentet. 
 
Til § 2, stk. 1: 
Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at der kan åbnes mulighed for at lånedokumentet gøres 
digitalt ved brug af digital signatur. Det foreslås derfor præciseret, at lånedokumentet i overensstemmelse 
med bilag 1 kan udarbejdes digitalt og underskrives ved hjælp af digital signatur. 
 
Til § 2, stk. 4: 
Som følge af forslaget ovenfor til § 1, stk. 2 forslås det tilføjet, at der også skal ske tilpasning af 
lånedokumentet i tilfælde af satsskifte i låneperioden. 
 
Til § 3, stk. 1: 
Dagpenge udbetales ikke ugevis. Det foreslås derfor at der i stedet anføres, at ”Lånet opgøres og beregnes 
ugevis sammen med dagpengene (…) ” 
 
Det er i lovens § 75j anført, at lånet tidligst kan udbetales fra ansøgningstidspunktet. Bogstaveligt forstået 
betyder det, at hvis et medlem udfylder en låneansøgning midt i en udbetalingsperiode, vil der ikke kunne 
ydes lån for hele den indeværende ydelsesperiode. Det vil være mest hensigtsmæssigt, at man vil kunne få 
lån for hele den udbetalingsperiode, som ansøgningen ligger i. 
 
Derudover bør det anføres, at fristen for at anmode om lånet følger fristen for at indsende dagpengekortet. 
 
Til § 4, stk. 3: 
”Fuld arbejdstid i ugen” bør ændres til ”37 timer eller mere”.  
 
Der er tale om en ledighedsperiode, og fradrag beregnes derfor altid i forhold til 37 timer, jf. princippet i § 
2, stk. 1 i bekendtgørelsen om supplerende dagpenge. 
 
Til § 4, stk. 4: 
Lønmodtagersiden vil foreslå, at det i lighed med øvrige forhold, hvor der ikke kan udbetales lån, 
forudsættes at forholdet dækker hele dagen.   



Nr. 4 og 5 foreslås derfor ændret til 
 
”4) Modtager betaling for hele G-dage 
  5) holder egen optjent ferie hele dage” 
 
Til § 7: 
Formuleringen ”lånets samlede størrelse” foreslås ændret til ”gældens samlede størrelse”, da renterne ikke 
er en del af lånet men en del gælden. Desuden skal a-kassen oplyse om eventuelle frivillige afdrag, som er 
foretaget i låneperioden. 
 
Til § 14: 
Vi går vi ud fra, at bestemmelsen ikke gælder ved frivillig indbetaling til a-kassen. Hvis ikke bør det 
præciseres i bestemmelsen, at gebyrerne kun gælder for betalinger til Statens Administration og ikke for 
frivillige afdrag til a-kasserne. 
 
Til Bilag 1: 
Hvis styrelsen mener, at lånebeløbet skal satsreguleres i overensstemmelse med lovens § 47, bør dette 
fremgå af lånedokumentet. Dette fremgår ligeledes af punkt 2.2.4.2.2. i lovforslaget, jfr. bemærkningerne 
til § 1, stk. 2. 
 
Det bør nævnes i vejledningen til bilag 1, at medlemmet frivilligt kan betale afdrag på lånet til a-kassen i 
perioden, indtil a-kassen overdrager gælden til Statens Administration. 
 
 
Tillæg til Bilag 1 
Tillægget bør ændres, så det også omfatter situationer, hvor lånet ændres som følge af en ny satsberegning 
og eventuelt satsregulering, medmindre lånedokumentet i forvejen indeholder bestemmelse om at lånet 
automatisk satsreguleres, jf. bemærkningerne til § § 1, stk. 2 og 2, stk. 4. 
 
Det bør anføres om rentesatserne er ÅOP eller nominelle samt hvornår renten tilskrives i låneperioden. 
 
Det bør anføres hvilke gebyrer der pålægges. 
 
 
 
 
 
På organisationernes vegne, 
Med venlig hilsen 

 

 

Ingmar Jørgensen 

 

 


