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Baggrund 

Dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannel-

sesparate uddannelseshjælpsmodtagere samt jobparate/åbenlyst uddannelsespara-

te integrationsydelsesmodtagere, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet, 

skal mindst hver 7. dag gå på Jobnet for at tjekke jobforslag. Det dokumenteres 

ved, at den ledige kvitterer digitalt på Jobnet (ved at logge på og klikke på et ikon). 

Reglerne blev indført som led i udmøntningen af aftalen om fremtidens velstand 

og velfærd fra juni 2006, med henblik på at øge den enkelte lediges fokus på job-

søgning. Herefter er der indført krav om, at den ledige også skal dokumentere sin 

aktive jobsøgning ved joblog.  

 

Det fremgår af integrationsloven, at jobparate udlændinge, der er under integrati-

onsprogrammet, og som modtager integrationsydelse, har samme pligt til hver 7. 

dag at tjekke jobforslag.  

 

Konsekvensen af manglende tjek af jobforslag mindst hver 7. dag er, at ledige kan 

blive afmeldt som arbejdssøgende på Jobnet. De første to gange inden for 12 må-

neder, hvor de ikke tjekker jobforslag, får de en påmindelse med en ny frist på syv 

dage, og hvis de inden for den nye frist fortsat ikke tjekker jobforslag, afmeldes 

de. Tredje og senere gange inden for 12 måneder, hvor de ledige ikke tjekker job-

forslag mindst hver 7. dag, bliver de afmeldt uden påmindelse og frist.  

 

Ledige, der er blevet afmeldt, kan ikke få ydelse, før de igen er tilmeldt.  

 

Der er også krav om, at ledige skal registrere jobsøgning i deres joblog, og om at 

dagpengemodtagere selv skal booke jobsamtaler på Jobnet. Proceskravet om, at 

ledige digitalt skal dokumentere tjek af jobforslag, er derfor i en vis grad overflø-

digt, da den lediges aktive jobsøgning dokumenteres ved joblog mv. 

 

Initiativ 

Kravet om, at ledige skal gå på Jobnet mindst hver 7. dag for at tjekke jobforslag 

og bekræfte, at de fortsat er arbejdssøgende, afskaffes. 

 

De øvrige digitale pligter og rådighedskrav opretholdes. Det gælder bl.a. kravene 

om, at ledige løbende skal dokumentere deres jobsøgning i jobloggen, dagpenge-

modtageres pligt til selvbooking af samtaler, samt at ledige selv skal gøre sig be-

kendt med tilbud mv. i »Min Plan«. Det skal ses i lyset af, at der også er et initiativ 

om obligatorisk selvbooking for jobparate kontanthjælpsmodtagere, sygedagpen-

gemodtagere og sygemeldte i jobafklaringsforløb. 

 



 

  Side 2 af 2 
 
 
 
 
 
 

 

Ledige vil opleve det som en stor lettelse og afbureaukratisering, at de ikke vil 

blive afmeldt og miste ydelse i en eller flere dage, fordi de har glemt at tjekke job-

forslag. Det vil dermed være de lediges eget ansvar at huske dagligt at gå på Jobnet 

og se frister for selvbooking, indkaldelser til samtaler, tilbud mv. Ledige kan dog 

fortsat tilmelde sig huskeservice, hvor de får besked via sms eller mail, når der er 

nyt på Jobnet, fx en indkaldelse til samtale.  

 

Initiativet giver også en administrativ lettelse for jobcentre/a-kasser, som frem-

over ikke skal partshøre og træffe afgørelser om manglende ret til ydelse i få dage, 

fordi en ledig har glemt at tjekke sine jobforslag og dermed er blevet afmeldt. 

 

Det afklares nærmere med Udlændinge- og Integrationsministeriet, om reglerne 

om tjek af jobforslag i integrationsloven ændres tilsvarende. Hvis reglerne ikke 

ændres i integrationsloven, vil der være færre administrative lettelser for jobcen-

trene, da de fortsat vil være tvunget til at opretholde samme procedure som nu 

overfor ledige omfattet af denne lovgivning.  

 

 

 


