Initiativbeskrivelse

Færre proceskrav til samtaleforløb

Baggrund

Reglerne for, hvornår og hvor mange samtaler der skal afholdes i jobcentret, er
komplicerede og varierer meget på tværs af målgrupper. For flere målgrupper er
der detaljerede regler for, hvornår samtalerne skal holdes. Både kommuner og
borgere oplever derfor, at nogle af de samtaler, der stilles krav om, ikke har værdi.
For de fleste målgrupper er der regler om, hvornår den første samtale skal være
afholdt. Efter første samtale er der for nogle målgrupper krav om en særlig samtalekadence i den første del af ledighedsforløbet. Herefter er der også meget forskellige kadencekrav. For nogle er der krav om mindst 4 samtaler hver 12. måned,
mens det for andre er 6 samtaler hver 12. måned.
Regeringen og KL har som led i Aftale om kommunernes økonomi for 2018
(ØA18) aftalt, at der skal være et forenklet kontaktforløb i jobcentrene, der i udgangspunktet er ens på tværs af målgrupper, og hvor der alene stilles krav til et
bestemt antal samtaler i starten af ledighedsforløbet. Det er desuden aftalt, at initiativet om et forenklet kontaktforløb ikke skal medføre et markant fald i kontakten
med de ledige og sygemeldte.
Initiativ

Reglerne for kontaktforløbet forenkles og effektiviseres med udgangspunkt i, at
samtaler skal holdes på det tidspunkt, hvor det giver mening, og at lovkravene
endvidere skal bygge på evidens. Der er solid evidens for, at tidlig og intensiv opfølgning får ledige i arbejde.
Det indebærer, at:
 Borgere i de målgrupper, der i dag skal have samtaler, skal have mindst 4 samtaler i løbet af de første 6 måneder. Hvis en ledig skifter ydelse, fx fra dagpenge
til kontanthjælp eller fra sygedagpenge til ressourceforløb, betragtes det som et
nyt forløb, hvorefter der skal afholdes 4 samtaler indenfor de første 6 måneder
på den nye ydelse. Se tabel 2 for en illustration af initiativet for de respektive
målgrupper.
 Herudover gælder, at:
o Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere1 fortsat skal have første
samtale indenfor en uge efter henvendelse med henblik på visitation.
o Sygedagpengemodtagere fortsat skal have den første samtale tidligt
i forløbet inden udgangen af 8. sygefraværsuge.

Reglerne for kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere omfatter også integrationsydelsesmodtagere, som ikke er
omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven
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o Dagpengemodtagere udover de 4 samtaler fortsat skal have 2 fællessamtaler med deltagelse af jobcenter og a-kasse i løbet af de første 6 måneder. Kravene hertil forenkles, så den første samtale frit
kan tilrettelægges inden for de første 3 måneder og den anden inden for 6 måneder. Derudover skal dagpengemodtagere fortsat
have en fællessamtale med jobcenter og a-kasse senest efter 16
måneders ledighed med henblik på at tilrettelægge den særlige intensive indsats i den sidste del af dagpengeperioden.
Borgere med mere end 6 måneder på en offentlig forsørgelse får et kontaktforløb efter behov, som aftales individuelt mellem jobcentret og borgeren.
Borgeren har ret til samtaler, hvis pågældende ønsker det. Samtidig skal kommunen holde samtaler med borgeren, når den vurderer, der er behov for det.

Det vil betyde et enklere kontaktforløb mellem borger og jobcenter. Der er evidens for, at tidlig og intensiv opfølgning får ledige i arbejde, og der tages derfor
udgangspunkt heri. Det bliver lettere for jobcentre og borgere at fokusere på samtaler, der har værdi. De logistiske udfordringer ved det fælles kontaktforløb mindskes for både jobcentre og a-kasser, som har kritiseret de snævre frister og manglende fleksibilitet.
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Tabel 1: Hovedregler i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) om tidspunkter for
kontaktforløb
Arbejdsmarkedsparate ledige
Dagpengemodtagere

Første samtale
Når CV-samtalen i akassen er afholdt (senest
efter 2 ugers ledighed), og
senest når pgl. har været
ledig i 6 uger.
A-kassen deltager, hvis akassen ud fra en helhedsorienteret vurdering af
den pgl. ledighedssituation finder, at pgl. har
behov herfor, eller hvis
jobcentret eller den pgl.
anmoder herom.

Samtaler efter den første samtale
Herefter i de første 6 måneder: Mindst en samtale hver
gang personen har været ledig
i en måned.

Herefter mindst hver gang
personen har været ledig i 3
måneder. Dvs. mindst 4 samtaler inden for 12 måneder.

A-kassen deltager i en samtale, der afholdes tidligst efter 4
måneders ledighed, og senest
når pgl. har været ledig i 6
måneder, med mindre den
pgl. ikke ønsker a-kassens
deltagelse.

Herudover en "16-måneders
samtale". Senest når pgl. har
været ledig i 16 måneder.

Herefter mindst 4 gange
inden for hver 12 kalendermåneder.

A-kassen deltager i denne
samtale, med mindre den pgl.
ikke ønsker a-kassens deltagelse.

Kontanthjælpsmodtagere
Jobparate

Inden for 1 uge fra 1.
henvendelse om hjælp.

Herefter mindst 2 gange
inden for de første 3 kalendermåneder fra 1. henvendelse om hjælp.

Uddannelseshjælpsmodtagere:
Åbenlyst uddannelsesparate

Inden for 1 uge fra 1.
henvendelse om hjælp.

Herefter i det omfang det er nødvendigt for at sikre uddannelsesfokus og fremdrift i arbejdet med uddannelsespålægget.
Ikke krav om personligt fremmøde.

Uddannelseshjælpsmodtagere:
Uddannelsesparate

Ledighedsydelsesmodtagere

Inden for 1 uge fra 1.
henvendelse om hjælp.

Senest 3 uger efter personen har opnået ret til
ledighedsydelse.

Herefter mindst 2 gange
inden for de første 3 kalendermåneder fra 1. henvendelse om hjælp.

Herefter når det er nødvendigt for at sikre uddannelsesfokus og fremdrift i arbejdet med uddannelsespålæg.

Ikke krav om personligt fremmøde.

Ikke krav om personligt fremmøde.

Senest hver gang personen i 3 måneder har modtaget ledighedsydelse regnet første gang fra visitationen til fleksjob.
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Udsatte ledige

Første samtale

Samtaler efter den første samtale

Kontanthjælpsmodtagere
Aktivitetsparate

Inden for 1 uge fra 1.
henvendelse om hjælp.

Herefter mindst 4 gange inden for hver 12
kalendermåneder.

Uddannelseshjælpsmodtagere
Aktivitetsparate

Inden for 1 uge fra 1.
henvendelse om hjælp.

Herefter senest hver gang personen i 2 måneder har modtaget
offentlig forsørgelsesydelse eller deltaget i tilbud efter kap. 12.

Revalidender

Senest hver gang personen i 3 måneder har modtaget offentlige forsørgelsesydelser eller
deltaget i tilbud efter kapitel 10-12.

Ressourceforløb

Holdes løbende og mindst 6 gange inden for 12 kalendermåneder.

Jobafklaringsforløb

Holdes løbende og mindst 6 gange inden for 12 kalendermåneder.
Efter 3½ år følges op mindst 6 gange inden for 6 kalendermåneder, hvis kommunen vurderer, der er risiko for, at personen fortsat vil være uarbejdsdygtig efter 4 år.

Sygedagpengemodtagere
(Når forventet sygefravær er
mere end 8 uger)

Inden udgangen af 8.
sygefraværs uge.

Herefter følges op mindst hver 4. uge.

*Det bemærkes, at der ikke er regler for kontaktforløb for dimittender med handicap, unge under 18 år og
selvforsørgende. For førtidspensionister gælder, at de har ret til tre samtaler, hvis de efterspørger det.
Kontaktforløb for personer i fleksjob indgår ikke i skemaet, idet denne gruppe ikke er ledige.
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Tabel 2: Illustration af indholdet i det forenklede kontaktforløb:
Første halvår
Dagpengemodtagere

4 samtaler de første seks måneder
som afholdes løbende (inklusiv en
første samtale tidligt i forløbet).
Den første samtale holdes efter CVsamtalen i a-kassen. De to fællessamtaler med deltagelse af både jobcentret
og a-kassen fastholdes. Den første
fællessamtale senest, når personen har
været ledig i 3 måneder, og den anden
senest, når personen har været ledig i 6
måneder.

Kontanthjælpsmodtagere
Uddannelseshjælpsmodtagere
Jobafklaringsforløb

4 samtaler de første seks måneder
som afholdes løbende (inklusiv en
første samtale tidligt i forløbet).

Efterfølgende opfølgning

Samtaler efter behov.
Både borger og jobcenter kan
kræve samtaler.
Herudover som i dag én ekstra
fællessamtale med a-kassen senest
efter 16 mdr. som led i den særlige
langtidsledighedsindsats.

Samtaler efter behov.
Både borger og jobcenter kan
kræve samtaler.

Herudover gælder følgende regler om
første samtale:

Ressourceforløb
Sygedagpengemodtagere
Revalidender
Ledighedsydelsesmodtagere

For kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere skal den 1. samtale afholdes
inden for 1 uge fra 1. henvendelse om
hjælp.
For sygedagpengemodtagere afholdes
den første samtale inden udgangen af
8. sygefraværsuge.

Anm.: Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse er ikke medtaget, idet der er tale om
midlertidige ordninger.
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Alle målgrupper omfattes af standby-ordningen

Baggrund

For visse målgrupper i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) kan jobcentrets opfølgning foregå uden kontakt til sygemeldte personer, hvis der er tale om
alvorlig sygdom, og kontakt til borgeren ikke er hensigtsmæssig eller mulig på
grund af borgerens helbredssituation (stand by-ordningen). Hvis personen er fritaget for personlig kontakt, skal der i stedet ske en anden form for opfølgning.
Det kan fx være ved hjælp af kontakt til læge, sygehuslæge eller andre kommunale
forvaltninger for at skaffe oplysninger om borgernes helbred og behandlingsforløb.
De målgrupper, der er omfattet af standby-ordningen, er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere1, aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender,
personer på ledighedsydelse og personer i jobafklaringsforløb. De resterende målgrupper er ikke omfattet, og reglerne er beskrevet forskellige steder i LAB. Det
opleves ulogisk og uhensigtsmæssigt, at der ikke gælder samme regler for alle alvorligt syge borgere.
Det er i ØA18 aftalt, at der i forbindelse med forenklingen af den aktive beskæftigelsesindsats skal ske en udvidelse af den nuværende standby-ordning, så den
fremover omfatter alle målgrupper, dog ikke sygedagpengemodtagere, der har en
særlig stand-by-ordning.
Initiativ

Der formuleres én regel om standby-ordningen, der omfatter alle målgrupper, når
betingelserne er opfyldt, dog bortset fra sygedagpengemodtagere, som fortsat vil
have en særlig standby-ordning. Dagpengemodtagere vil ikke blive omfattet af
ordningen, da de ved sygdom overgår til sygedagpenge og dermed vil blive omfattet af den særlige standby-ordning for sygedagpengemodtagere.
Det vil gøre det nemmere for sagsbehandlerne at overskue reglerne på området.
Herudover vil det medføre en indholdsmæssig harmonisering af reglerne om
standby-ordningen, idet ordningen også kommer til at omfatte:
 Personer i ressourceforløb
 Jobparate kontanthjælpsmodtagere
 Åbenlyst uddannelsesparate og uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere
Det betyder, at alle alvorligt syge borgere kan undtages fra samtaler på jobcenteret.
Reglerne for kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere omfatter også integrationsydelsesmodtagere, som ikke er
omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven
1
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Målgruppe/regler

LAB § 18,
stk. 6

Opfølgning kan
foregå uden
kontakt til sygemeldte personer,
hvis der er tale
om alvorlig sygdom, hvor kontakt til den sygemeldte ikke er
hensigtsmæssig
eller mulig på
grund af den
sygemeldtes
helbredssituation
(standby). Ved
vurdering af, om
en sygdom er
alvorlig, indgår
navnlig, om
sygdommen er
livstruende. De
omfattede målgrupper er aktivitetsparate kontanthjælps- og
uddannelseshjælpsmodtagere2,
revalidender og
personer i jobafklaringsforløb.

LAB § 73 a,
stk. 5

Opfølgning kan
foregå uden
kontakt til sygemeldte ledige
fleksjobvisiterede,
hvis der er tale
om alvorlig sygdom, hvor kontakt til den sygemeldte ikke er
hensigtsmæssig
eller mulig på
grund af den
sygemeldtes
helbredssituation
(standby). Ved
vurdering af, om
en sygdom er
alvorlig, indgår
navnlig, om
sygdommen er
livstruende.

Ikke fastsat
regler

SDP § 13 b,
stk. 5

Hvis der er tale
om alvorlig sygdom, hvor kontakt til den sygemeldte ikke er
hensigtsmæssig
eller mulig på
grund af den
sygemeldtes
helbredssituation,
foregår opfølgningen uden
kontakt til den
sygemeldte
(standby). Ved
vurdering af, om
en sygdom er
alvorlig, indgår
navnlig, om
sygdommen er
livstruende.

Målgrupper
omfattet af
forslag3

(Der knytter sig
en diagnoseliste til
denne bestemmelse)

Dagpengemodtagere

x (omfattes af
sygedagpenge-regler)

Ikke omfattet
(skifter ydelse
og omfattes
af sygedagpengeregler)

Kontanthjælpsmodtagere
Jobparate
Kontanthjælpsmodtagere
Aktivitetsparate
Uddannelseshjælpsmodtagere
Uddannelsesparate
Uddannelseshjælpsmodtagere
Aktivitetsparate
Revalidender
Sygedagpengemodtagere
Ressourceforløb

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x
x

Reglerne for kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere omfatter også integrationsydelsesmodtagere, som ikke er
omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven
3 For nogle af de målgrupper, der omfattes af forslaget, vil det være absolut undtagelsen, at bestemmelsen anvendes, fordi
de ofte vil blive omvisiteret i forbindelse med alvorlig sygdom fx fra jobparat kontanthjælpsmodtager til aktivitetsparat
kontanthjælpsmodtager.
2

Ikke omfattet

x
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Jobafklaring
Ledighedsydelsesmodtagere
Selvforsørgende
Kontantydelse

x

x
x

x
x
x

Ikke omfattet
x
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Forenkling af reglerne for indholdet i den individuelle samtale

Baggrund

Der er i dag detaljerede regler for indholdet i de individuelle samtaler. Flere kommuner, blandt andet Silkeborg, har givet udtryk for, at reglerne kan stå i vejen for
en meningsfuld og målrettet samtale.
Efter gældende regler gælder visse krav for, hvad der skal drøftes på den enkelte
samtale. Fx skal der for dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere
følges op på den lediges jobsøgning, påses at CV'et på Jobnet er fyldestgørende og
drøftes muligheder for tilbud. Emner, der er relevante, men som det ikke nødvendigvis giver mening at vende ved hver eneste samtale, og som derfor kan gøre det
svært at målrette samtalen med den ledige.
Initiativ

De særlige regler om indhold i de individuelle samtaler forenkles, så det i højere
grad bliver op til den enkelte sagsbehandler at fastlægge indholdet af hver samtale,
herunder hvilke emner der drøftes under samtalen, og hvornår emnerne skal indgå
i samtalen. Konkret betyder det:










De eksisterende regler om indhold i samtalerne mellem jobcentret og den ledige ophæves.
Opfølgningen på indholdet sker efter behov i modsætning til i dag, hvor det
skal indgå i hver eneste individuelle samtale.
Formålet med kontaktforløbet fastholdes, og det skal fremgå generelt af loven,
at kommunerne løbende skal understøtte, at borgeren får en aktiv indsats og
har et fyldestgørende CV.
Der skal fortsat være fokus på jobsøgning. Der skal således indgås aftale om
jobsøgning med jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere1 for at sikre jobsøgning og sikre gennemskuelighed for både borger og sagsbehandler, hvis der efterfølgende sker en
sanktion.
Af hensyn til retssikkerheden vil det fortsat være en betingelse, at der ved samtalerne skal vejledes om konsekvenser af 225-timersreglen for kontanthjælpsog uddannelseshjælpsmodtagere omfattet af 225-timersreglen.
Reglerne om indhold i jobsamtalerne, som knytter sig til uddannelsespålægget
til uddannelseshjælpsmodtagere, bibeholdes, da der i 2018 gennemføres en
samlet analyse af ungeområdet.

Reglerne for kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere omfatter også integrationsydelsesmodtagere, som ikke er
omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven
1
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Forenklingen giver den kommunale sagsbehandler friere rammer til at tilrettelægge
de individuelle jobsamtaler, og gør det lettere for jobcentre og borgere at holde
samtaler, som giver reel værdi. For at understøtte afholdelsen og tilrettelæggelsen
af indholdet i samtalerne vil der som led i den nye lov om en aktiv beskæftigelsesindsats blive udstedt vejledning med information om samtalerne.
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Mere ansvar til a-kasserne

Baggrund

I dag er kontaktforløbet primært forankret hos kommunerne, mens a-kasserne
deltager i fællessamtaler med den ledige og kommunen og står for CV-samtalen
og rådighedssamtaler.
Der er på nuværende tidspunkt et begrænset vidensgrundlag om betydningen af
placeringen af kontaktforløbet, herunder effekterne af at give a-kasserne ansvaret
for kontaktforløbet tidligt i ledighedsperioden.
Initiativ

Udvalgte a-kasser får derfor i en 4-årig periode ansvaret for kontaktforløbet for
dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de første 3 måneder af ledighedsforløbet. Initiativet udmøntes med forsøgshjemmelen i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).
Initiativet forventes at omfatte ca. 37.500 forløb årligt, svarende til ca. 150.000
forløb over den aftalte periode. Dog skal initiativet omfatte mindst 25 pct. af de
nyindplacerede på dagpenge årligt.
A-kasserne skal som minimum afholde en CV-samtale, rådighedssamtaler og 1.
fællessamtale. Derudover skal a-kasserne afholde kontaktforløbssamtaler med de
ledige efter behov, og disse samtalers form og indhold skal tilpasses den enkelte
lediges situation og behov. Danske A-kasser skal inddrages i implementeringen af
initiativet.
A-kasserne skal foretage en indledende afklaring af de ledige, der indgår i initiativet. Det skal ske med henblik på, at ledige med komplekse udfordringer, som derfor er i risiko for langtidsledighed, overgår til et kontaktforløb i jobcentret og får
en tidlig indsats, der skal forebygge langtidsledighed. Unge under 25 år, der skal
have et uddannelsespålæg, får ligeledes et kontaktforløb i jobcentret. Screening
sker ved CV-samtalen i a-kassen, der senest skal finde sted senest efter 2 ugers
ledighed.
A-kasserne skal til selve afklaringen af de ledige anvende et digitalt profilafklaringsværktøj. Værktøjet skal anvendes som et input til a-kassernes faglige vurdering af, hvornår en ledig er i risiko for langtidsledighed.. Med beskæftigelsesreformen blev der udviklet et digitalt værktøj med henblik på at styrke den tidlige indsats for nyledige i risiko for at blive langtidsledige, som a-kasserne kan benytte.
Der vil fortsat være tale om et frivilligt tilbud til de ledige.
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Initiativet indebærer ikke, at jobcentret er udelukket fra at kontakte den ledige i
perioden, men jobcentret deltager som udgangspunkt kun i fællessamtaler med akassen i perioden.
Udvælgelsen af a-kasserne sker i følgende tre trin.
Trin 1: Aftalepartierne fastsætter i september 2018 kriterier for udvælgelse af akasser, der kan deltage i initiativet. Kriterierne kan fx være:
 Kapacitet, herunder til at levere samtaler
 Geografisk forankring
 Indsats for medlemmer i opsigelsesperioden
 Aktiv jobsøgning og jobservice/jobformidling ud fra a-kassernes konkrete viden om jobåbninger samt deres kendskab til det lokale og regionale arbejdsmarked.
 Afklaring af den arbejdsløses risiko for langtidsledighed på baggrund af profilafklaringsværktøjet
 Vejledning om uddannelsestilbud inden for a-kassens faglige område
Alle a-kasser kan herefter søge om at deltage i initiativet.
Trin 2: På baggrund af a-kassernes ansøgninger udpeger Beskæftigelsesministeriet
de a-kasser, som lever op til de centralt fastsatte kriterier, samt geografisk udstrækning for den enkelte a-kasse (kommuner, regioner, landsdækkende1). Der vil
efter ansøgningsfristen være et dialogmøde med arbejdsmarkedets parter om Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings fortolkning af udvælgelseskriterierne
for at skabe åbenhed om udvælgelse.
Trin 3: Derefter udvælger aftalepartierne et antal a-kasser blandt de, som lever op
til kriterierne. Det er den politiske intention, at a-kasserne skal afspejle et repræsentativt udsnit af a-kasserne ift. faggrupper, størrelser, sektorer mv. Ved udvælgelsen skeles dels til initiativets volumen, antallet af a-kasser og dels til muligheden
for en solid effektevaluering af initiativet.
Når a-kasserne er udvalgt, får de deltagende a-kasser en periode til den nødvendige forberedelse, herunder eventuelle it-tilpasninger, hvorefter initiativet forventes
at kunne træde i kraft medio 2019. Implementeringsperioden skal sikre tid til at
udvikle it-understøttelsen og give a-kasserne mulighed for at tilrettelægge de nye
sagsgange.
Der vil i implementeringsperioden være dialog mellem a-kasser og Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering om implementeringen af initiativet.
Hvis ledigheden stiger markant, mødes aftalepartierne og drøfter initiativets omfang. Initiativet udformes, så det er muligt at foretage en solid effektevaluering,
som kan afdække, om der er forskel på, hvor hurtigt ledige afgår til beskæftigelse i
Frikommuner, der gennemfører forsøg med kontaktforløbet kan ikke indgå i initiativet, da de ikke skal efterleve samme
regler som de øvrige kommuner
1
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forhold til, om kontaktforløbet er fælles eller alene er i a-kassen. Det indebærer
bl.a., at a-kasserne skal kunne dokumentere deres aktiviteter samt registrer, hvilke
formål der er dækket af de samtaler, de holder. Initiativet evalueres inden afslutningen af perioden.
For at sikre ens forståelse af evalueringen af modellen afholdes der et møde med
arbejdsmarkedets parter og a-kasserne, herunder om, hvordan a-kasserne kan levere den fornødne dokumentation.
Aftalepartierne forpligter sig til løbende at drøfte initiativets fremdrift. Herudover
vil Beskæftigelsesministeriet følge op på a-kassernes afholdelse af kontaktforløbet.
Hvis ikke a-kasserne lever op til kravene til kontaktforløbet, vil de udgå af initiativet.
Halvvejs i perioden gennemføres en midtvejsevaluering, som aftalepartierne skal
drøfte. Derudover skal aftalepartierne inden udløbet af perioden drøfte evalueringen, og hvad evalueringen giver anledning til. Der gennemføres også en tilfredshedsmåling af ledige, der deltager i initiativet, ift. øvrige ledige.

Initiativbeskrivelse

Registreringskrav til ledige lempes

Baggrund

Dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere samt jobparate/åbenlyst uddannelsesparate 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 jobsøgning. 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 integrationsprogrammet, 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 måneder, 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 jobforslag 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 overflødigt, 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, dagpengemodtageres pligt til selvbooking af samtaler, samt at ledige selv skal gøre sig bekendt med tilbud mv. i »Min Plan«. Det skal ses i lyset af, at der også er et initiativ
om obligatorisk selvbooking for jobparate kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og sygemeldte i jobafklaringsforløb.
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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 jobforslag. 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 fremover 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 jobcentrene, da de fortsat vil være tvunget til at opretholde samme procedure som nu
overfor ledige omfattet af denne lovgivning.

Initiativbeskrivelse

Systematiske henvisningsforløb afskaffes

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 lediges 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 intensiveret indsats, uden at jobcentret vurderer, at der reelt er behov for det. Fx vil personer, som ikke får et henvist job, automatisk blive omfattet af et systematisk henvisningsforløb, 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 proceskrav 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, pålægge 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 persons rådighed/jobparathed.

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

Ét krav til ret- og pligttilbud

Baggrund

Reglerne om, hvornår og hvor ofte jobcentret som minimum skal give aktive tilbud til dagpenge-, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere (ret- og pligttilbud),
er indviklede og begrænser kommunernes handlerum.1
Det kan medføre, at jobcentrene har mere fokus på at opfylde de tidsmæssige krav
end på at give de relevante tilbud på de tidspunkter, hvor det bedst kan hjælpe
borgeren i arbejde.
Initiativ

For at give jobcentrene et større handlerum og ansvar for at give en individuelt
tilpasset indsats til den enkelte forenkles reglerne:
 Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere skal have ét ret- og pligttilbud senest
efter 6 måneders ledighed. Dermed bliver reglerne harmoniseret på tværs af
ydelser samtidig med, at særregler for bestemte aldersgrupper af dagpengemodtagere og reglerne om gentaget aktivering for kontanthjælpsmodtagere bortfalder.
 Udover det ene ret- og pligttilbud bliver det op til jobcentret at vurdere, hvornår den enkelte borger har brug for yderligere indsats. Lovteksten skærpes, så
det fremgår, at jobcentret er forpligtet til løbende at vurdere behovet for den
rette indsats, især med fokus på virksomhedsrettet indsats. Jobcentret kan altid
give en indsats tidligere, hvis der er behov for det.
 Fremover kan jobparate kontanthjælpsmodtagere også få vejledning og opkvalificering som deres ret og pligt-tilbud, hvis det vurderes at være relevant.
 Der gennemføres en analyse af mulighederne for at forenkle reglerne for uddannelseshjælpsmodtagere.
 Mentorstøtte skal gives til borgere, der har behov for det. Mentorstøtte bortfalder som ret og pligt-tilbud, og som tilbud. Mentorstøtte kan fortsat bruges til
at understøtte indsatsen eller som en selvstændig indsats, til at borgeren bliver
klar til en anden type indsats.
 For borgere, som ikke er i stand til at deltage i aktive tilbud, vil jobcentret i
særlige tilfælde få en mulighed for at udskyde tidspunktet for afgivelse af ret og
pligt-tilbuddet. I så fald skal kommunerne overveje, hvilke tiltag der skal til for
at få borgeren i gang med en indsats, herunder mentorstøtte.
Der gennemføres en evaluering af den aktive indsats 2 år efter ikrafttrædelse af de
forenklede regler.

Reglerne for kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere omfatter også integrationsydelsesmodtagere, som ikke er
omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven.
1
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Initiativet udgør en markant forenkling og afbureaukratisering af reglerne om aktivering og giver kommunerne større mulighed for at give den ledige en individuelt tilpasset indsats. Jobcentrene får dermed større frihed til at tilrettelægge indsatsen efter en konkret og individuel vurdering. For borgerne betyder initiativet, at
de ikke vil opleve, at jobcentret giver et tilbud alene, fordi der er krav om aktivering på bestemte tidspunkter, men at jobcentret i stedet løbende vurderer, hvad
der vil være den rette indsats.
Forenklingen skal bl.a. ses i lyset af refusionsreformen, hvor kommunerne selv
bærer størstedelen af den økonomiske byrde, hvis jobcentret ikke giver en indsats,
der virker. Initiativet skal også ses i sammenhæng med ændringerne i kontaktforløbet, hvor et bærende princip bliver, at alle skal have 4 samtaler de første 6 måneder af ledighedsforløbet, fordi der er evidens for, at samtaler tidligt i forløbet
har høj effekt. Dertil kommer, at der først kan gives privat løntilskud efter 6 måneder, og det er ét af de aktiveringstilbud, der har den største effekt. Samlet set vil
ændringerne dermed understøtte, at kommunerne får mere frihed og tilskyndelse
til at give en effektiv beskæftigelsesindsats.
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Bilag

Tabel 1. Gældende regler om tidspunkter for ret og pligt til tilbud
Første tilbud
Senest efter 13 uger.*

Efterfølgende tilbud
Ingen regler

30- 50 år

Senest efter 6 måneder.*

Ingen regler

Over 50 år

Senest efter 13 uger.*

Ingen regler

Jobparate

Senest efter 3 måneder.**

Senest hver 6. måned.**

Aktivitetsparate 2)

Senest efter 6 måneder.**
Senest efter 1 måned.**

Senest hver 12. måned.**

Under 30 år
Dagpengemodtagere

Kontanthjælpsmodtagere

Uddannelseshjælpsmodtagere

1)

Uddannelsesparate
Aktivitetsparate 2)

Kontinuerligt - max 4
uger mellem tilbud.

Senest efter 1 måned.**

Kontinuerligt - max 4
uger mellem tilbud.
Anm.: 1) Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at dagpengemodtagere under 20 år skal
have tilbud efter 4 ugers ledighed. Bemyndigelsen er ikke udnyttet.
2) Aktivitetsparate, som ikke kan deltage i et aktivt tilbud på grund af personlige forhold,
har ret og pligt til at have tilknyttet en mentor, indtil de bliver i stand til at deltage i tilbud.
* Sammenlagt ledighed. ** Sammenhængende ledighed.

Tabel 2. Forenklede regler for ret og pligt
Dagpengemodtagere
Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Første tilbud
Senest efter 6 måneder*
Senest efter 6 måneder**
Senest efter 6 måneder**

Efterfølgende tilbud
Efter en konkret vurdering i jobcentret.
Efter en konkret vurdering i jobcentret.
Efter en konkret vurdering i jobcentret.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
* Sammenlagt ledighed
** Sammenhængende ledighed
Anm.: Det bemærkes, at der i forslaget ikke indgår forenklede regler for uddannelseshjælpsmodtagere. I initiativet indgår, at der gennemføres en analyse af mulighederne for at forenkle reglerne for
uddannelseshjælpsmodtagere.

Initiativbeskrivelse

Udvidelse af reglen for mindre intensiv indsats

Baggrund

Personer i nogle målgrupper, som skal påbegynde fuldtidsjob, fleksjob, skal på
barsel, efterløn, fleksydelse eller folkepension inden for 6 uger, er omfattet af reglerne om en mindre intensiv indsats. Det samme gælder, hvis de er omfattet af en
arbejdsfordelingsordning eller kan dokumentere, at de er hjemsendt på grund af
vejrlig eller materialemangel.
Det betyder, at personerne ikke har pligt til aktivering, og at samtaler holdes uden
personligt fremmøde, fx telefonisk. Reglerne gælder for dagpengemodtagere, jobog aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere, som
ikke er omfattet af integrationsprogrammet, samt fleksjobvisiterede.
Personerne skal dog fortsætte med at søge relevante job som fx vikar- eller afløserjob frem til, de går i fuldtidsjob, på efterløn eller barsel mv. Nogle borgere oplever, at jobcentrenes og a-kassernes krav til jobsøgning ikke tager hensyn til, at
man inden for kort tid skal begynde på fuldtidsjob, på efterløn eller barsel mv.
Forslag

Det er aftalt at alle, jf. bilag, fritages fra pligten til at møde personligt til samtaler
og tilbud, hvis de inden for 6 uger skal fx påbegynde et fuldtidsjob, barsel mv.,
eller hvis de er omfattet af en arbejdsfordelingsordning eller kan dokumentere, at
de er hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel. Dvs. reglerne om mindre intensiv indsats udvides til at omfatte alle relevante målgrupper.
Som det gælder i dag, vil jobcentret også fremover ud fra en konkret vurdering
kunne beslutte, at en person stadigvæk skal være omfattet af pligten til at møde
personligt op til samtaler og af pligten til at deltage i tilbud, hvis jobcentret vurderer, at:
1) der er tale om misbrug af eller spekulation i muligheden for at blive undtaget
fra at møde personligt op til samtaler og deltage i tilbud,
2) der er gode muligheder for beskæftigelse inden for personens fagområde, eller
3) det fortsat vil være til fordel for personen at være omfattet af pligten til at møde
personligt op til samtaler og deltage i tilbud.
Det er endvidere aftalt, at personer, der er omfattet af mindre intensiv indsats,
ikke selv aktivt skal søge arbejde.
Personer, som er omfattet af arbejdsfordeling, der kan have en betydelig varighed,
fritages for pligten til at søge arbejde i de første 6 uger af arbejdsfordelingen. Det
betyder, at de fritages for jobsøgning i en periode, der svarer til den, der gælder
for personer, som skal i fuldtidsjob, på efterløn eller barsel mv. Det betyder også,
at pligten til at være arbejdssøgende efter de almindelige regler genindtræder efter
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de 6 uger. Pligten til at være arbejdssøgende kan således indtræde inden udløbet af
arbejdsfordelingen.
I de tilfælde, hvor jobcentret ud fra en konkret vurdering beslutter, at en person
ikke skal være omfattet af en mindre intensiv indsats, skal personen også fortsat
være aktivt jobsøgende efter de almindelige regler.
I det omfang jobcentrene eller a-kasserne kan henvise personerne til vikariater mv.
i perioden, vil personen være forpligtet til at søge disse job. Forventningen er, at
det vil blive brugt i begrænset omfang.
Jobcentre og a-kasser skal vurdere personernes rådighed og eventuelt træffe afgørelse om sanktion, hvis der ikke er en rimelig/gyldig grund til, at personerne ikke
påtager sig det henviste arbejde.
Personerne vil opleve det som en afbureaukratisering, at de ikke selv aktivt skal
søge arbejde i perioden, hvor de er omfattet af en mindre intensiv indsats. For
nogle virksomheder kan det også opleves som en lettelse, at de ikke får jobansøgninger til fuldtidsjob fra personer, som samtidigt oplyser, at de inden for kort tid
skal begynde i et andet fuldtidsjob el. lign.
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Bilag: Målgrupper omfattet af mindre intensiv indsats

Reglerne om mindre intensiv indsats omfatter i dag følgende målgrupper:1
Dagpengemodtagere
Kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere (som er omfattet af LAB)
(Det gælder både jobparate og aktivitetsparate)
Ledige fleksjobvisiterede
Sygedagpengemodtagere2
(Særlige regler, der fremgår af sygedagpengeloven)

Udvidelse af reglerne om en mindre intensiv indsats til at omfatte alle relevante
målgrupper i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB):
Dagpengemodtagere
Kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere (som er omfattet af LAB)
(Det gælder både jobparate og aktivitetsparate)
Ledige fleksjobvisiterede
Sygedagpengemodtagere3
Uddannelseshjælps- og integrationsydelsesmodtagere (som er omfattet af LAB)
(Det gælder både uddannelses- og aktivitetsparate)
Revalidender
Personer i ressourceforløb
Personer i jobafklaringsforløb
Dimittender med handicap4

I integrationsloven er der en henvisning til, at reglerne i LAB om en mindre intensiv indsats finder tilsvarende anvendelse
for udlændinge, som får tilbudt et integrationsprogram.
1

Sygedagpengemodtagere har særlige regler om mindre intensiv indsats, der i dag findes i sygedagpengeloven. I forbindelse med gennemskrivningen af LAB, vil der blive set på grænsefladen til øvrige lovgivninger, herunder om der er behov for
en klarere snitflade mellem LAB og fx kompensationsloven og sygedagpengeloven, fsva. visse indsatsregler, herunder om
nogle regler skal flyttes ind eller ud af LAB.
2-4

Initiativbeskrivelse

Særskilt mentorkontrakt afskaffes

Baggrund

Der er krav om, at der ved mentorstøtte skal indgås en skriftlig aftale mellem jobcentret og den person, der får støtten. Den skriftlige aftale kaldes en ”mentorkontrakt”.
Baggrunden for indførelse af mentorkontrakten var, at nogle ikke var klar over, at
de havde fået bevilget mentorstøtte. Kravet om en mentorkontrakt skal sikre, at
alle, der havde fåret tilkendt mentorstøtte, er bekendte hermed, og sikre det fornødne ejerskab til mentorstøtte for personen.
De oplysninger, som fremgår af mentorkontrakten, skal også fremgå af borgerens
Min Plan, som blev indført i 2014 (Jobplaner er afskaffet og erstattet af én forenklet plan, ’Min Plan’). Der foregår dermed en dobbeltregistrering af mentortilbud,
som er administrativ tung. Det vurderes, at der ikke er behov for en særskilt mentorkontrakt, idet borgerne bliver bekendt med tilbud om mentor igennem deres
Min Plan og via Jobnet.
Initiativ

Reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) præciseres, så det fremgår,
at den skriftlige kontrakt mellem borger og jobcenter indgås via Min Plan. Herved
bortfalder kravet om, at der skal indgås en særskilt mentorkontrakt. Kontrakten
findes dermed stadig, men fremgår af Min Plan.
Det er endvidere aftalt, at designet for Min plan for de borgere, der modtager den
via digital post, forbedres, så mentoraftalen deri er mere fremtrædende og tydelig.
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Initiativbeskrivelse

A-kasser kan deltage i videosamtaler

Baggrund

Samtaler i kontaktforløbet skal foregå ved personligt fremmøde. Intentionen er at
kombinere jobfokus med en tillidsfuld relation mellem sagsbehandler og borger. I
den eksisterende litteratur findes der stærk evidens for, at samtaler har positive
beskæftigelseseffekter i tiden efter afholdelse af samtaler for jobparate ledige.
Flere a-kasser og kommuner efterspørger – særligt i forbindelse med fællessamtaler – at samtalerne kan holdes uden personligt fremmøde, fx som videosamtaler.
Initiativ

For at fremme større fleksibilitet er det aftalt, at:
 Det bliver muligt for a-kasser at deltage i alle fællessamtaler med dagpengemodtagere digitalt ved brug af video. Borgeren kan dog stille krav om personligt fremmøde fra a-kassen. Jobcentret og borgeren skal dog fortsat deltage ved
personligt fremmøde. Hermed lempes reglerne for a-kasserne.
 Der udarbejdes en litteraturgennemgang, som samler viden om effekten af
personligt fremmøde ved samtaler. På baggrund af litteraturgennemgangen kan
det overvejes, om reglerne kan lempes yderligere.
Initiativet vil imødekomme dele af a-kassers og kommuners efterspørgsel på færre
formkrav til samtaler. Muligheden for digital deltagelse fra a-kasser forventes desuden at give en ressourcemæssig besparelse for a-kasserne, der skal bruge mindre
tid på hhv. transport og logistik. Jobcentrene forventes ligeledes at skulle bruge
færre ressourcer på planlægning og koordinering med a-kasserne.
Endelig støtter en gennemgang af litteratur op om en evidensbaseret beskæftigelsespolitik ved at udbygge eksisterende viden om betydningen af personligt fremmøde og derved klarlægge, om en yderligere lempelse af formkrav til samtaler er
hensigtsmæssig.
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