
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed
§ 1

I bekendtgørelse nr. 178 af 19. februar 2007 om selvforskyldt
ledighed, som ændret ved bekendtgørelse nr. 750 af 22. juni
2007 og bekendtgørelse nr. 193 af 25. marts 2008 foretages
efter forhandling med Beskæftigelsesrådet følgende ændring-
er:

1. Indledningen affattes således:
»I medfør af § 52 j, § 57, stk. 5, § 62, stk. 6, § 63, stk. 5,

§ 63 a, stk. 4, og § 65, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring
m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 975 af 26. september 2008, som
ændret ved lov nr. 478 af 12. juni 2009, lov nr. 479 af 12. juni
2009, lov nr. 482 af 12. juni 2009 og lov nr. 483 af 12. juni
2009, og § 18, stk. 5, i lov om børnepasningsorlov, jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 193 af 23. marts 2004, fastsættes efter for-
handling med Beskæftigelsesrådet:«

2. § 1, stk. 3, ophæves.
Stk. 4 – 11 bliver herefter stk. 3 – 10.

3. I § 1, stk. 5, der bliver stk. 4, ændres »formidlingssamtale«
til: »henvisningssamtale« og »en samtale om et formidlet ar-
bejde hos en arbejdsgiver« til: »en samtale hos en arbejdsgiver
i forbindelse med en henvisning«.

4. § 1, stk. 6, der bliver stk. 5, ændres »jf. bekendtgørelse om
en aktiv beskæftigelsesindsats« til: »jf. lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats og bekendtgørelse om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats«.

5. I § 1, stk. 7, der bliver stk. 6, ændres »»formidlingssamta-
le«« til: »»henvisningssamtale«« og »formidling af« til: »hen-
visning til«.

6. § 2, stk. 2, nr. 1, affattes således:
»1) afslår et arbejde, som jobcenteret eller a-kassen har hen-

vist til,«

7. I § 2, stk. 5, ændres »formidlet« til: »henvist«.

8. I § 3, stk. 1, § 3, stk. 2, nr. 2, § 22, stk. 2, og § 29 ændres
»formidlet arbejde« til: »arbejde, som pågældende er henvist
til,«.

9. I § 3, stk. 1, nr. 2, ændres »formidler« til: »henviser til«.

10. I § 4, nr. 6, indsættes efter: »lov om børnepasningsorlov,«:
»får uddannelsesydelse efter loven,«.

11. I § 4, nr. 7, ændres »§ 32« til: »§ 29«.

12. I § 6, stk. 1, § 14, stk. 1, § 17, stk. 3, § 18, stk. 3, § 24, stk. 3,
§ 35, stk. 3, og § 37, stk. 2, ændres »formidlingssamtale« til:
»henvisningssamtale«.

13. Overskriften efter »Kapitel 3« affattes således:

»Selvforskyldt ledighed ved ophør i arbejde, afslag på henvist
arbejde eller jobplan og afslag på og ophør i tilbud«

14. § 7, stk. 1, nr. 3, affattes således:
»3) får uddannelsesydelse efter loven, får godtgørelse efter

lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet vok-
sen- og efteruddannelse eller voksenuddannelsesstøtte
efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte.«

15. I § 9, nr. 3, affattes således:
»3) medlemmet bliver afskediget af en grund, der væsentligst

skyldes medlemmet, mens medlemmet får uddannelses-
ydelse efter loven, er på orlov efter lov om ret til orlov
og dagpenge ved barsel eller efter lov om børnepasnings-
orlov eller får godtgørelse efter lov om godtgørelse ved
deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
eller voksenuddannelsesstøtte efter lov om statens vok-
senuddannelsesstøtte.«

16. Overskriften efter § 11 affattes således:

»Afslag på henvist arbejde«

17. § 12, stk. 1, affattes således:
»Et medlem er selvforskyldt ledig, hvis medlemmet uden

en gyldig grund, jf. kap. 4, 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) får uddannelsesydelse efter loven, får godtgørelse som

ledig efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervs-
rettet voksen- og efteruddannelse eller voksenuddannel-
sesstøtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte.«

18. § 12, stk. 2, affattes således:
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»Stk. 2. Stk. 1 finder også anvendelse, 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.«

19. I § 12, stk. 3, ændres »formidler arbejdet« til: »henviser
medlemmet til arbejdet«.

20. I § 12, stk. 4 og stk. 5, ændres »formidlet arbejde« til:
»arbejde, som pågældende er henvist til«.

21. Efter § 13 og inden »Kapitel 4« indsættes:

»Afslag vedrørende uddannelsespålæg

§ 13 a. Et medlem er selvforskyldt ledig, hvis medlemmet
uden en 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.«

22. Overskriften efter § 28 affattes således:

»Det henviste arbejde«

23. Overskriften efter § 30 affattes således:

»Overtagelse af henvist arbejde«

24. § 31 affattes således:

»§ 31. Et medlem kan ophøre i et tilbud eller en aktivitet,
hvis det skyldes, at medlemmet skal overtage et arbejde, som
a-kassen eller jobcenteret har henvist til.«

25. I overskriften inden § 37 ændres »formidlingssamtale« til:
»henvisningssamtale«.

26. I § 39, stk. 5, indsættes efter: »dagpenge ved barsel,«: »får
uddannelsesydelse efter loven,«.

27. § 39, stk. 6, affattes således:
»Stk. 6. Afslår et medlem et arbejde, som pågældende er

henvist til, mens medlemmet får uddannelsesydelse efter lo-
ven eller godtgørelse efter reglerne for ledige i lov om er-
hvervsrettet voksen- og efteruddannelse, får karantænen
virkning fra den dag, medlemmet afslår det arbejde, som på-
gældende er henvist til.«

28. I § 40, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter: »begynder at få«:
»uddannelsesydelse efter loven,« og efter »medlemmet får«:
»uddannelsesydelse,«.

29. I § 41, stk. 2, indsættes 2. punktum:
»Det er en betingelse, at arbejdet er udbudt på almindelige

løn- og arbejdsvilkår, og at der ikke er givet offentlige løntil-
skud til arbejdet.«

30. I § 41, stk. 3, indsættes 2. punktum:
»Det er en betingelse, at arbejdet er udbudt på almindelige

løn- og arbejdsvilkår, og at der ikke er givet offentlige løntil-
skud til arbejdet.«

31. § 42 samt overskriften hertil ophæves.

32. I Bilag 1 i indholdsfortegnelsen affattes overskriften efter
Kapitel 3 således:

»Selvforskyldt ledighed ved ophør i arbejde, afslag på hen-
vist arbejde eller jobplan og afslag på og ophør i tilbud«

§ 2
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2009.

Arbejdsdirektoratet, den 3. juli 2009

JESPER HARTVIG PEDERSEN

/ Karen Ryder
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