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Webinar 22. juni – spørgsmål og svar fra chat.  
  
Vedhæftet præsentation hvor vi har sat den tabel ind som I efterspurgte og nedenfor 
er vores svar på jeres spørgsmål: 
  
  

1. Tæller det med i ancienniteten, hvis man har modtaget revalideringsydelse 
under uddannelse? 
SVAR: Hvis en revalidend f.eks. har været i en uddannelse med lærlingeløn, 
elevløn mv. vil disse perioder tælle med i opgørelsen af anciennitet, idet der 
indbetales ATPbidrag for disse perioder. Uddannelse under revalidering vil i 
øvrigt kunne tælle med i anciennitetsopgørelsen i det omfang, uddannelserne 
fremgår af § 26 m, stk. 1. nr. 16-17, dvs. hvis der udbetales ydelser under 
skolepraktik eller praktikkompenserende uddannelse, perioder med 
skolepraktik på SU-berettigende uddannelser og perioder i det ordinære 
uddannelsessystem påbegyndt efter det fyldte 40. år. 

  
2. Tæller det som beskæftigelse i aktuel arbejdsmarkedstilknytning, hvis man 

har modtaget ressourceforløbsydelse uden at være i jobafklaring? 
SVAR: Beskæftigelse er i relation til aktuel arbejdsmarkedstilknytning 
defineret som bl.a. en periode, hvor borgeren modtager 
ressourceforløbsydelse under et jobafklaringsbeløb. Vores vurdering er, at 
perioder med ressourceforløbsydelse, uden at borgeren er i et 
jobafklaringsforløb ikke er omfattet (men hvis borgeren er i A-kasse, så tæller 
det jo med i stedet).  

  
3. Tæller det som beskæftigelse, hvis man er fritstillet og modtager løn i 

opsigelsesperioden? 
SVAR: Det fremgår direkte af loven, at borgeren kan opfylde kravet aktuel 
arbejdsmarkedstilknytning, hvis borgeren har fået indberettet 39 
løntimer/måned, alternativt løn der omregnet svarer til 39 løntimer/måned. Det 
er vores vurdering, at derfor ikke kan stilles krav om, at borgeren reelt har 
ydet arbejdstimerne. På den baggrund er det vores vurdering, at løn i 
opsigelsesperioden tæller med som beskæftigelse.  

  
Mangler du noget så sig til 😊😊 
  
  
  
Venlig hilsen 
Pia Madsen - PAM 
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