
Beskæftigelsesministeriet

Ved Stranden 8

1061 København K

T 72 20 50 00

E bm@bm.dk

www.bm.dk

CVR 10172748

EAN 5798000398566

5. december 2013

J.nr. 2013-5756

Folketingets Beskæftigelsesudvalg
Christiansborg
1240 København K

Beskæftigelsesudvalgethar i brev af 27. november 2013 stillet følgende spørgsmål
nr.3 (L 70), som hermed besvares. Spørgsmålet er stilletefter ønske fra
Bent Bøgsted (DF).

Spørgsmål nr.Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.:
”Valget af uddannelse varetages af jobcentrene og aftales med den ledige, der har 
ret til særlig uddannelsesydelse. Betyder det, at uddannelsen skal målrettes til, hvor 
der er jobmulighed eller er der tale om selvvalgt uddannelse?”

Endeligt svar:
Jeg antager, at spørgsmålet drejer sig om personer, dervil få midlertidig 
arbejdsmarkedsydelse og ikke særlig uddannelsesydelse, da spørgsmålet er stillet
iforbindelse med behandlingen af L 70. 

Efter forslaget har en person, som ikke har en erhvervsuddannelseeller anden 
erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles 
med eller overstiger en erhvervsuddannelse, ret til uddannelse efter lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats (loven) § 32, stk. 1, nr. 1,eller regler udstedt i medfør af 
lovens § 32, stk. 5, herunder ret til individuel kompetencevurdering i AMU-regi, i 
op til 8 uger.

Det samme har en person, som har en erhvervsuddannelse eller anden 
erhvervsrettet uddannelse, der medhensyn til niveau og varighed kan sidestilles 
med, men ikkeoverstiger en erhvervsuddannelse, hvis uddannelsen ikke harværet 
anvendt i de sidste 5 år. 

De uddannelser, der gives ret til i henhold til lovens § 32, stk. 1, nr. 1, er 
uddannelser, der har hjemmel i lov, som udbydes generelt, og som umiddelbart er 
rettet mod beskæftigelses på arbejdsmarkedet. Det kan fx være AMU-
kurser.Valget af uddannelse skal aftales med jobcenteret. Det er således ikke tale 
om enselvvagt uddannelse.

Med hjemmel i lovens § 32, stk. 5, er der i bekendtgørelse om en aktiv 
beskæftigelsesindsats fastsat nærmere regler om, hvilke uddannelser der er omfattet
- og regler om, at kravet om, at uddannelsen skal være direkte rettet mod 
beskæftigelse på arbejdsmarkedet, kan fraviges for visse uddannelser som fx almen 
voksenuddannelse og forberedende voksenundervisning.
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Disse regler vil også komme til at gælde for modtagere af midlertidig 
arbejdsmarkedsydelse.

Venlig hilsen

Mette Frederiksen


