Initiativbeskrivelse

Alle skal have et CV på Jobnet

Baggrund

Erfaringer viser, at arbejdet med et personligt CV fremmer et beskæftigelsesrettet
fokus i borgerens forløb. For mange fungerer CV’et som et godt dialogredskab,
der kan sætte fokus på erfaringer og kvalifikationer. Alle kan i dag oprette et CV
på Jobnet, men kravet om udarbejdelse af et Jobnet-CV gælder i dag kun dem, der
er tæt på arbejdsmarkedet. Det kan skabe forvirring, at der i forhold til den jobrettede indsats ikke er samme krav om at skulle lægge et CV på Jobnet for alle.
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Udsatte borgere kan også have gavn af et CV, hvis de fx søger småjobs eller kortere virksomhedsrettede forløb. Alle borgere, der får en indsats efter lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), skal have et CV på Jobnet. Dette vil som udgangspunkt gøre reglerne mere ens og understøtte målet om en jobrettet indsats til
alle.
Der ændres ikke i kravene til CV for de grupper, der i dag er omfattet af kravet
om CV, dvs. dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere1 og åbenlyst
uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.
De målgrupper, der ikke tidligere har haft et CV på Jobnet, underlægges ikke de
samme proces- og tidskrav for udarbejdelse af CV. For disse grupper skal det afhænge af en konkret vurdering fra jobcentret af, hvornår der skal udarbejdes CV,
og hvorvidt CV’et for den udsatte skal gøres søgbart for arbejdsgivere. Borgeren
vil have ret til vejledning, jf. de almindelige regler herom.
Der er enkelte borgere, som ikke har tilstrækkelige it-mæssige og sproglige forudsætninger for at udarbejde et CV. Jobcentret får mulighed for at fritage disse borgere for kravet. Endvidere er der enkelte grupper, for hvem kravet ikke er relevant, og som derfor undtages fra kravet, jf. bilag.
Som led i processen arbejdes der videre med CV-løsningen på Jobnet, så den tilpasses de udsatte grupper. I den forbindelse ses der på relevante erfaringer om CV
til udsatte.
Det nuværende Jobnet-CV er et brutto-CV, som indeholder alle relevante informationer for alle grupper af ledige. Det betyder, at fokus primært er på stillinger
Reglerne for kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere omfatter også integrationsydelsesmodtagere, som ikke er
omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven.
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og uddannelse, hvilket gør det mindre egnet til udsatte ledige, hvis kompetencer
ikke nødvendigvis knytter sig til en konkret uddannelse eller stilling.
CV-løsningen på Jobnet gøres derfor mere målrettet for udsatte grupper, hvor
fokus i højere grad er erfaringer og kompetencer. Et sådant CV vil ligeledes gøre
det lettere for virksomheder selv at rekruttere borgere til småjobs.
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Bilag: Oversigt over grupper , der kan få indsats efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

Grupper, der i dag har pligt til CV
 Dagpengemodtagere
 Jobparate kontanthjælpsmodtagere
 Åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere
 Modtagere af ledighedsydelse
 Personer, der har tilmeldt sig som arbejdssøgende i jobcenteret, herunder selvforsørgende
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Yderligere grupper, der får pligt til CV
 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
 Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere
 Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere
 Revalidender
 Personer i ressourceforløb
 Sygedagpengemodtagere fra beskæftigelse, der
ikke skal tilbage til deres job
 Sygedagpengemodtagere fra ledighed
 Personer i jobafklaring, der ikke er i et ansættelsesforhold
 Dimittender med handicap3
 Unge under 18 år uden ydelse, som har behov
for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats
 Selvforsørgende, der ikke er tilmeldt, og som
modtager indsats efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 Beskæftigede, der modtager indsats efter lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats § 102 (indsats i fm. afskedigelse)

Når kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere nævnes i skemaet omfatter det også integrationsydelsesmodtagere udenfor integrationsprogrammet.
Disse personer vil i mange tilfælde også være dagpengemodtagere eller jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Grupper, der ikke får pligt til CV
 Sygedagpengemodtagere fra beskæftigelse, der
skal tilbage til deres job
 Personer i jobafklaringsforløb, der er i et ansættelsesforhold
 Ansatte i fleksjob – herunder personer, der får
støtte efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 70g
 Beskæftigede, hvor der ydes tilskud til opkvalificering i fm. ordinær ansættelse.
 Førtidspensionister
 Voksenlærlinge
 Personer, der alene får hjælpemidler eller personlig assistance som indsats.

