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Folketingets Beskæftigelsesudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

 

Beskæftigelsesudvalget har i brev af 1. oktober stillet følgende spørgsmål nr. 200 

(BEU alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Ras-

mus Horn Langhoff (S). 

 

Spørgsmål nr. 200: 

"Er jobcenter eller anden aktør forpligtet til at betale regningen for deltagelse, 

såfremt dagpengemodtagere på eget initiativ søger et VUC-fag, jf. bekendtgørelse 

af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., § 62 a, stk. 2?" 

 

Endeligt svar: 

Efter § 62 a, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kan ledige, der modta-

ger dagpenge, på egen hånd deltage i visse former for uddannelse samtidig med at 

stå til rådighed for arbejdsmarkedet og få dagpenge. Uddannelse efter § 62 a, stk. 2, 

i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. er:  

 Uddannelse, hvor undervisningens varighed er under 20 timer om ugen, og hvor 

uddannelsen ikke er godkendt som støtteberettigende efter SU-loven i det om-

fang, den udbydes som heltidsuddannelse.  

 Enkeltfagsundervisning på gymnasialt niveau under 20 timer om ugen.  

 Undervisning svarende til folkeskolens 8.–10. klassetrin.  

 

Bestemmelserne om kommunernes betalingsforpligtelse i forhold til udgifter til 

uddannelse af dagpengemodtagere findes i lov om betaling for visse uddannelses-

aktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (betalings-

loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 15. juni 2015). 

 

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, hvorunder betalingsloven hører, 

har til brug for besvarelsen af spørgsmålet oplyst følgende om det rejste betalings-

spørgsmål: 

 

”Det fremgår af betalingslovens § 1, stk. 1, at det er kommunalbestyrelsen, der af-

holder udgifter til uddannelse af de i § 1, stk. 2, nærmere angivne personer på ud-

dannelsesinstitutioner m.fl., der i henhold til Ministeriet for Børn, Undervisning og 

Ligestillings lovgivning er berettigede til at modtage tilskud eller bevilling fra Mi-

nisteriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Ifølge betalingslovens § 1, stk. 2, 

omfatter loven bl.a. ledige, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsfor-

sikring m.v., jf. betalingslovens § 1, stk. 2, nr. 1, smh. henvisningen til lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 1.  

 

Kommunalbestyrelsens betalingsforpligtelse efter betalingsloven omfatter ikke le-

dige dagpengemodtagere, der på egen hånd deltager i uddannelse efter § 62 a, stk. 
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Det må konstateres, at der i praksis lokalt hersker en vis tvivl om omfanget af 

kommunalbestyrelsernes betalingsforpligtelse efter betalingsloven. Ministeriet for 

Børn, Undervisning og Ligestilling vil derfor iværksætte en kortlægning af området 

med henblik på bedre information til kommuner, arbejdsløshedskasser og uddan-

nelsesinstitutioner. Beskæftigelsesministeriet vil blive inddraget i arbejdet.” 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

 

Jørn Neergaard Larsen 


