
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, bekendtgørelse nr. 193 af 27. marts 2008,
bekendtgørelse nr.723 af 3. juli 2009, bekendtgørelse nr. 242
af 10. marts 2010 og bekendtgørelse nr. 438 af 28. april 2010,
foretages efter forhandling med Beskæftigelsesrådet følgende
ændringer:

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

stk. 4, § 65, stk. 6, og § 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløsheds-
forsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 574 af 27. maj 2010,
som ændret ved lov nr. 701 af 25. juni 2010 og § 18, stk. 5, i
lov om børnepasningsorlov, jf. lovbekendtgørelse nr. 193 af
23. marts 2004, fastsættes efter forhandling med Beskæftigel-
sesrådet:«

2. I § 5, stk. 1,og § 6, stk. 1, ændres »Et medlem, som er blevet
udelukket fra ret til dagpenge i medfør af § 37« til: »Et med-

lem, som er udeblevet fra en samtale eller en aktivitet, der vil
kunne medføre tab af dagpenge i medfør af § 37«.

3. I § 41, stk. 1, ændres »ville udløse« til: »udløser«.

4. Overskriften til § 43 udgår.

5. I § 43, stk. 1, udgår », hvis a-kassen beder om det«.

6. § 43, stk. 2-4, ophæves.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2010, jf.
dog stk. 2.1)

Stk. 2. Hvis a-kassen har standset udbetalingen og partshørt
medlemmet inden den 1. juli 2010, finder de hidtidige regler
anvendelse.

Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 25. juni 2010

MARIE HANSEN

/ Vibeke Dalbro
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1) Der udarbejdes en skrivelse om ændring af vejledningen til bekendtgørelsen.
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