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Regeringsrådet Ståhl är av skiljaktig mening och anför:
Jag anser att överklagandet borde ha bifallits och att sista stycket under rubriken Skälen för
Regeringsrättens avgörande borde ha utformats enligt följande.
Det har inte påståtts att något av de övriga krav som anges i 11 § ALF inte var uppfyllt, varför
det erbjudna arbetet får anses ha varit lämpligt i den mening som avses i denna bestämmelse.
Fråga uppkommer därmed om AA ändå haft godtagbart skäl att avvisa arbetserbjudandet.
Regeringsrätten gör i den delen följande bedömning. AA hade såvitt framgår inte tidigare arbetat
i Norge. När han anvisades det aktuella arbetet av arbetsförmedlingen synes han inte ha fått
någon information om de konsekvenser i bl.a. socialförsäkringshänseende som en anställning i
Norge skulle medföra. Det kan som regel inte anses ankomma på den enskilde arbetssökanden
att, utan bistånd från arbetsförmedlingen eller annan myndighet, själv utreda vad en anställning i
ett annat land får för konsekvenser i detta och liknande hänseenden. Detta gäller särskilt när en
arbetssökande, som inte tidigare arbetat i det aktuella landet och som därmed får antas sakna
kännedom om de regelverk som gäller där, med kort varsel måste ta ställning till ett erbjudande
om arbete. Mot denna bakgrund får AA anses ha haft godtagbart skäl att avvisa det aktuella
erbjudandet om arbete. Beslutet att sätta ned hans dagpenning ska därför upphävas.
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