
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

Regnskabsinformation fra 
Styrelsen 
4/2018 

Til 

De anerkendte a-kasser og deres statsautoriserede revisor 

Lån til uddannelsesløft 

Fra den 1. juli 2015 har det været muligt for medlemmer, som deltager i tilbud om 
en erhvervsuddannelse via puljen til uddannelsesløft efter § 33 a i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats, at låne et beløb svarende til forskellen mellem medlemmets 
hidtidige dagpengesats og 80 pct. af højeste dagpengesats. 

A-kassen udbetaler lånet og beregner rente af lånet mens medlemmet deltager i 
uddannelsesløftet. Renten tilskrives hovedstolen månedsvis, og der beregnes ren-
ters rente. 
Tilskrevne renter skal indberettes månedsvis til styrelsen via regnskabsblanket 2. 

Efter uddannelsesløftets ophør oversender a-kassen lånet med tilskrevne renter til 
Udbetaling Danmark, der herefter varetager den videre administration, opkrævning 
mv. Ved oversendelsen til Udbetaling Danmark afskrives lånet i a-kassen. 

SharePoint 
A-kassen skal - senest ved oversendelse af låneoplysninger til Udbetaling Danmark 
- indrapportere oplysninger om lånene til SharePointet:   

”Låneadministration - Pulje til uddannelsesløft (LSA)”.  

Den tidligere udsendte brugervejledning til brug for oprettelse af lån i SharePoint 
er vedlagt denne regnskabsinformation som bilag.  

Udbetaling til medlemmet, registrering i a-kassen mv. og indberetning til sty-
relsen 

Lånet udbetales via NemKonto (NKS) og Statens Koncern Betaling (SKB) med 
refusion fra staten. Udbetalingen sker sideløbende med udbetaling af dagpenge til 
medlemmet. Arbejdsløshedsforsikringslovens kapitel 13 om tilbagebetaling og 
sanktioner finder tilsvarende anvendelse på udbetalte lån til uddannelsesløft. 

Ved dannelse af udbetalingsinstruktionerne til banken er det a-kassens UDB-konto 
under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der skal angives. Som poste-
ringstype i SKB skal følgende anvendes: 

Njalsgade 72A 

DK-2300 København S 

Tlf. +45 72 14 20 00 

star@star.dk 

www.star.dk 
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Udbetalingsart 1.pos. 2.-4.pos. 5.pos. 6.-7. pos.

Lån til uddan-
nelsesløft 1 600 6 frie tal 

Som ydelsesart i NKS benyttes NKSDPE.  

Indbetalinger til a-kassen på lån og renter inden lånet er oversendt til Udbetaling 
Danmark afregnes månedsvis til styrelsen.  Bemærk, at tilskrevne renter skal ind-
berettes til styrelsen månedsvis.  

Lån registreres særskilt i a-kassen på samme måde som gælder ved tilbagebeta-
lingskrav med ret til refusion. En særskilt specifikation over lån skal indsendes (i 
excel-format) sammen med årsregnskabet. Specifikationen udarbejdes ved regn-
skabsårets udgang og skal give oplysning om følgende: 

• Medlemmets navn og cpr.nr.
• Lånets hovedstol
• Tilskrevne renter
• Indbetalte afdrag til a-kassen
• Indbetalte renter til a-kassen
• Oversendt Udbetaling Danmark
• Det maksimale beløb der kan lånes
• Den maksimale periode for lånet

Med venlig hilsen 

Regnskabstilsyn, STAR Brønderslev 
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