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Baggrund 

Ledige under 30 år kan som hovedregel ikke få tilbud om en studie- eller er-

hvervskompetencegivende uddannelse som en del af beskæftigelsesindsatsen, ud 

fra princippet, at uddannelse skal tages i uddannelsessystemet. Derfor kan jobcen-

tret kun give tilbud om studie- og erhvervskompetencegivende uddannelser op til 

niveauet for en professionsbacheloruddannelse og kun indenfor områder med 

mangel på arbejdskraft. Der er altså tale om en undtagelse til hovedreglen.  

 

Kriterierne for, hvem der kan få et sådan tilbud, er omfattende og varierer på 

tværs af målgrupper:  

 
 Dagpengemodtagere skal være fyldt 25 år og have seks måneders ledighed efter 

afslutning af ret og pligt-tilbud. 
 Uddannelseshjælpsmodtagere1 skal være fyldt 25 år og have opbrugt retten til 

SU til videregående uddannelse. 
 Dagpengemodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år, som har 

forsørgerpligt over for hjemmeboende børn. 

 

For alle målgrupperne gælder, at de ikke må have en erhvervskompetencegivende 

uddannelse.  

 

Det betyder, at der er mange særregler og undermålgrupper, som sagsbehandlere 

og ledige skal kende til. Det gør reglerne unødigt komplekse for jobcentrene at 

navigere i. 
 

Initiativ 

Reglerne forenkles og harmoniseres ved at tilbud om en studie- eller erhvervs-

kompetencegivende uddannelse udelukkende kan gives til personer under 30 år 

uden erhvervskompetencegivende uddannelse, hvis de har forsørgerpligt over for 

hjemmeboende børn eller har opbrugt deres ret til SU til videregående uddannel-

se.  

 

Det betyder, at der er færre kriterier i undtagelsesbestemmelsen, og reglerne for 

dagpengemodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere bliver ens. 

 

 

11 Reglerne for kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere omfatter også integrationsydelsesmodtagere, som ikke er 
omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven. 



 

  Side 2 af 2 
 
 
 
 
 
 

 

Jobcentrene får dermed mulighed for at give tilbud om en erhvervskompetencegi-

vende uddannelse til en lidt større – og altså mere ensartet – målgruppe end hidtil. 

Nemlig unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, og som 

har opbrugt deres SU eller har forsørgerpligt.  

 

Initiativet vurderes dog at have begrænsede økonomiske konsekvenser, da der 

ikke er tale om en rettighed, og det fortsat er jobcentret, der skal vurdere tilbud-

dets relevans og finansiere udgifterne til uddannelsen. Refusionsreformen giver 

kommunerne et incitament til ikke at fastholde personer i ledighed ved at give 

unødigt lange tilbud.  

 

Initiativet gør reglerne markant lettere at forstå for både borgere og sagsbehandle-

re, bl.a. fordi det giver en mere ensartet tilgang til, hvornår man betragtes som ung 

i beskæftigelsessystemet. Der er tale om meget små målgrupper, hvorfor de mange 

kriterier er unødig procesregulering. 

 
Som i dag vil det fortsat kun være muligt at give tilbud om uddannelse op til pro-
fessionsbachelor og kun inden for områder med mangel på arbejdskraft. 

 
 

Bilag 
 

Tabel 1: Oversigt over muligheder for at tilbyde studie- og erhvervskompetencegivende 
uddannelse til personer under 30 år 

 Nuværende regler Efter forenkling 

Målgruppe Under 25 år 25-30 år Under 30 år 

Dagpengemodtagere Hvis de ikke har en 

kompetencegivende 

uddannelse, og er 

forsørgere. 

Hvis de ikke har en kompe-

tencegivende uddannelse og 

1.er forsørger og/eller  

2.har haft første ret og pligt 

og derefter 6 måneders sam-

menlagt ledighed. 

Hvis de ikke har en kompe-

tencegivende uddannelse, 

og 1.er forsørger og/eller  

2.har opbrugt retten til SU. 

Uddannelsesparate uddannel-

seshjælpsmodtagere  

Hvis de ikke har en kompe-

tencegivende uddannelse og 

1. er forsørger og/eller  

2.har opbrugt deres ret til SU 

til en videregående uddannel-

se. 

Aktivitetsparate uddannelses-

hjælpsmodtagere 

 

 

 


