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Baggrund 

I tilfælde, hvor en dagpengemodtager eller en jobparat kontanthjælpsmodtager 
bliver henvist til et arbejde på over fem dages varighed, og ikke får stillingen, skal 
jobcentret hurtigst muligt og løbende henvise til andre job i tre måneder.1 Hvis 
personen herefter ikke er kommet i arbejde, skal jobcentret give et aktivt tilbud til 
personen. Det kaldes systematiske henvisningsforløb og har til formål at øge ledi-
ges motivation til at medvirke positivt i rekrutteringen. Muligheden for at give 
systematiske henvisningsforløb blev indført i 2007 som led i udmøntningen af 
forliget om Velfærdsreformen. 
 
Det særlige proceskrav kan medføre, at nogle personer risikerer at få en intensive-
ret indsats, uden at jobcentret vurderer, at der reelt er behov for det. Fx vil perso-
ner, som ikke får et henvist job, automatisk blive omfattet af et systematisk hen-
visningsforløb, selvom de aktivt deltog i ansættelsesforløbet – de fik bare ikke 
jobbet.  
 
Samtidig har jobcentrene også mulighed for at holde flere samtaler, henvise til 
arbejde, pålægge personerne at søge konkrete job og give flere tilbud, end hvad 
der stilles som mindstekrav, hvis det vurderes relevant. Jobcentrene har dermed 
altid mulighed for at give en intensiveret indsats, hvis der er tvivl om en persons 
rådighed eller jobparathed.  
 

Initiativ 

Reglerne om systematiske henvisningsforløb afskaffes. Det betyder færre proces-
krav for jobcentrene og mere tillid til den kommunale medarbejder. Dermed skal 
personerne alene have en indsats, når jobcenteret vurderer, at der er behov for 
det. 
 
Jobcentrene har altid mulighed for at holde flere samtaler, henvise til arbejde, på-
lægge personerne at søge konkrete job og give flere tilbud, end der stilles som 
mindstekrav, hvis jobcentret vurderer, at det er relevant, fx ved tvivl om en per-
sons rådighed/jobparathed. 
 
 

 

1 Reglerne for jobparate kontanthjælpsmodtagere omfatter også jobparate integrationsydelsesmodtagere, som ikke er 
omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven. 


