Initiativbeskrivelse

Alle skal bruge Min Plan på Jobnet

Baggrund

Alle målgrupper har allerede i dag en digital Min Plan på Jobnet. Det er dog kun
dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, der har pligt til at modtage Min Plan med
tilbud m.v. på Jobnet.1 For de øvrige grupper skal jobcentret i stedet sende Min
Plan til borgeren via digital post (e-boks). Det er bøvlet og administrativt tungt for
jobcentrene, at det kun er nogle borgere, der får planen på Jobnet.
Det er i dag ikke muligt at have flere jobmål i Min Plan eller delmål for de udsatte
borgere, der har længere vej mod job.
Initiativ

Det er aftalt, at:
 Det bliver obligatorisk for alle, der modtager en indsats i jobcentret, at modtage Min Plan med tilbud m.v. digitalt på Jobnet. Borgere, der er undtaget fra digital post og/eller digital selvbetjening, skal fortsat have Min Plan og tilbud
m.v. i et fysisk brev, og jobcentret kan efter konkret individuel vurdering også
undtage borgere, som ikke kan mestre brugen af den digitale Min Plan på Jobnet. Det skal dog ikke være muligt at undtage personer, som allerede i dag har
pligt til at modtage Min Plan med tilbud mv. digitalt på Jobnet.
 Forny Min Plan, så den understøtter borgerens aktive deltagelse i egen sag, dvs.
bliver lettere at bruge for udsatte grupper.
 Gøre det muligt at have flere jobmål og delmål i Min Plan ved at tilføje ekstra
moduler i Min Plan hertil og i gennemskrivningen af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) præcisere, at det er muligt at arbejde med flere beskæftigelsesmål og delmål for de, der er længere fra beskæftigelse.
Jobcentrene vil opleve en administrativ lettelse ved, at alle borgere fremover skal
modtage og gøre sig bekendt med Min Plan og tilbud på Jobnet. Det må forventes, at jobcentrene derfor skal bruge mindre tid på opfølgning, fordi borgerne har
fået et bedre overblik.
Det bliver lettere for sagsbehandlerne at arbejde med flere jobmål og med delmål,
og dermed tale med borgerne om en bred jobsøgningsstrategi. Det bliver dermed
nemmere at hjælpe borgerne til at søge job inden for de områder, hvor der er
størst sandsynlighed for beskæftigelse.
Reglerne for kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere omfatter også integrationsydelsesmodtagere, som ikke er
omfattet af integrationsprogrammet.
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Bilag: Grupper, som fremover skal modtage Min plan digitalt

Medmindre de er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i forbindelse med digital
post og digital selvbetjening.
Grupper, der i dag er omfattet af reglerne om at modtage Min plan og
tilbud digitalt via Jobnet
 Dagpengemodtagere
2
 Jobparate kontanthjælpsmodtagere
 Åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere
Nye grupper, der fremover omfattes af reglerne om at modtage Min
plan og tilbud digitalt via Jobnet (- udover de grupper, der allerede er
omfattet af reglerne)
 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
 Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere
 Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere
 Revalidender
 Modtagere af ledighedsydelse (fleksjobvisiterede)
 Personer i ressourceforløb
 Sygedagpengemodtagere
 Personer i jobafklaringsforløb
3
 Dimittender med handicap
 Unge under 18 år uden ydelse, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats
 Ledige selvforsørgende, der modtager indsats efter loven
 Beskæftigede, der modtager indsats efter lovens § 102 (indsats i fm. afskedigelse)
 Beskæftigede, hvor der ydes tilskud til opkvalificering i fm. ordinær ansættelse.
 Ansatte i fleksjob – herunder personer, der får støtte efter lovens § 70g
 Førtidspensionister, der modtager en indsats efter loven

Reglerne for kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere omfatter også integrationsydelsesmodtagere, som ikke er
omfattet af integrationsprogrammet.
3 Disse personer vil i mange tilfælde også være dagpengemodtagere eller jobparate kontant- eller integrationsydelsesmodtagere. I forbindelse med gennemskrivningen af LAB, vil der blive set på grænsefalder til øvrige lovgivninger, herunder om
nogle regler skal flyttes ind eller ud af LAB.
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