Mulighed for ordinær uddannelse efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats
I denne artikel ser vi på mulighederne for ordinær uddannelse efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats
I skema 1 får du et hurtigt overblik over hvilke målgrupper, der kan få uddannelse efter hvilke paragraffer.
Dernæst gennemgår vi de generelle regler, inden du i skema 2 får et detaljeret overblik over de enkelte bestemmelser.
Så er der et lille afsnit med begrebsafklaring og links til de kilder vi har brugt.
Sidst i artiklen er der et grafisk overblik over det danske uddannelsessystem
Hovedreglen for at kunne få tilbud om uddannelse er, at personen er over 30 år - se dog undtagelser og særregler i skema 2.
Skema 1 – hurtigt overblik over hvilke målgrupper, der kan få efter de enkelte paragraffer
Målgruppe

§96

§97

§97a

§97b

6.1
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6.7
6.8
6.9
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6.10
6.11
6.12
6.13

Generelle regler
§53 - Overordnede betingelser for tilbud
Det fremgår af LAB §53, stk. 1, at tilbud så vidt muligt skal være rettet mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, og med
udgangspunkt i den enkeltes ønsker og forudsætninger.
Tilbud skal gives med henblik på at personen så hurtigt som muligt, opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis forsørgelse.
Bestemmelsen i LAB §53, stk. 2 indebærer, at der ikke er krav om at stk. 1 er opfyldt for dagpengemodtagere. Det er derfor de kan få tilbud om
erhvervsuddannelse efter LAB §96.
§90 - Ordinær uddannelse
I LAB §90 fremgår det, at vejledning og opkvalificering i form af ordinær uddannelse består af uddannelser, der udbydes generel og som har hjemmel i lov.
Uddannelsen skal være direkte kvalificerende til job på arbejdsmarkedet. Det kan eksempelvis være erhvervsuddannelser eller tilbud om
kurser/arbejdsmarkedsuddannelser.
Hvilke uddannelser der er omfattet, fremgår af Bekendtgørelse om en Aktiv Beskæftigelsesindsats (BAB) §103.
Tilbud efter LAB §90 kan gives til alle målgrupper undtaget personer, som er ansat i fleksjob eller modtager tilskud til selvstændig virksomhed og
førtidspensionister.
§95 - Generelt om Studie- og erhvervskompetencegivende uddannelser efter kapitel 14
Dagpengemodtagere (6.1), kontanthjælpsmodtagere (6.2 og 6.3) og uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år (6.4 og 6.5) kan ikke få tilbud om en studieeller erhvervskompetencegivende uddannelse.
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Dagpengemodtagere under 25 år, der påbegynder en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse som følge af et uddannelsespålæg efter §30,
har ret til at få uddannelsen som et tilbud, indtil personen har haft 6 måneders ledighed jf. §9.
Undtagelse
Personer uden erhvervskompetencegivende uddannelse og som har forsørgerpligt overfor hjemmeboende børn eller som har opbrugt retten til SU til
videregående uddannelse, kan få tilbud efter dette kapitel.
Bruges denne undtagelse skal uddannelsen kvalificere til job inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft og uddannelsen må ikke kunne
sidestilles med eller overstige en kandidatuddannelse (målt i niveau og varighed).

Skema 2 – Uddybning af de enkelte regler
§96
Puljen til uddannelsesløft og den
regionale uddannelsespulje

Målgruppe
Dagpengemodtagere over 30 år kan få tilbud om
hel/del af en erhvervsuddannelse

Særlige regler
Under uddannelsen er personen fritaget for at være aktivt
jobsøgende og at stå til rådighed for henvist arbejde.
(LAB §96)

og
Jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år kan få
tilbud om grundforløb på en erhvervsuddannelse
hvis
Personen er ufaglært
eller
Personen er faglært men hvor uddannelsen ikke har
været brugt i de seneste 5 år

Uddannelsen skal være rettet mod beskæftigelse indenfor
områder, hvor der mangler arbejdskraft.
(LAB §53, stk. 1)
Uddannelsesløft i form af erhvervsuddannelse, kan gives
uanset om det er den hurtigste vej til varig beskæftigelse så længe det styrker personens muligheder for fast
tilknytning til arbejdsmarkedet
(LAB §53, stk. 2)
Hele uddannelsen skal kunne gennemføres inden for
dagpengeperioden på 2 år.
(Vejledning pkt. 314)
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Det er Jobcentret der sammen med dagpengemodtageren
beslutter om der skal igangsættes uddannelsesløft
(Vejledning pkt. 316)
§97
Korte erhvervsrettede kurser

Alle målgrupper i LAB (§6, nr. 1-13)
§6, nr. 9 skal modtage ledighedsydelse

(inden for en pulje)

hvis
Kurserne fremgår af den regionale positivliste i
kommunens område, eller i de tilstødende områder
eller
Der foreligger en arbejdsgivererklæring om ansættelse
uden løntilskud, hvori kurserne er aftalt og
ansættelsen sker i umiddelbar forlængelse af kurserne

§97a
Midlertidig ret for
dagpengemodtagere til tilbud om
erhvervsuddannelse

Dagpengemodtagere over 30 år
hvis

Inden for puljen, kan der gives tilskud til korte
erhvervsrettede kurser i forbindelse med ansættelsen af
en person, der i minimum 6 måneder forud for
ansættelsen har modtaget offentlig forsørgelse.
Kurserne skal ligge ud over den opkvalificering
arbejdsgiver forudsættes at give.
Arbejdsgiver skal ansøge jobcentret og får dækket
dokumenterede udgifter.

Der udarbejdes en landsdækkende positivliste over
erhvervsuddannelser, hvor der er behov for arbejdskraft –
der kan kun vælges uddannelse fra denne liste.

Personen er ufaglært
Gælder i perioden 1. august 2020 til
og med 31. december 2021

§97b

eller

Under uddannelsen er personen fritaget for at være aktivt
jobsøgende og at stå til rådighed for henvist arbejde.

Personen er faglært men hvor uddannelsen ikke har
været brugt i de seneste 5 år

Der kan ikke gives tilbud efter denne regel, hvis personen
inden for de seneste 6 måneder er ophørt med et tilbud
efter §96, der er påbegyndt før 1. august 2020

Personer der er omfattet af en målgruppe i §6 og har
arbejdet i minkerhvervet* eller følgeerhverv og ikke er

Tilbuddet skal
Bevilges senest 31. december 2021
Påbegyndes inden 1. april 2022
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Pulje til uddannelse til personer, der
har arbejdet I mink- eller
følgeerhverv
Gælder i perioden 23. marts 2021 til
og med 31. december 2021

i ansættelsesforhold eller driver selvstændig
virksomhed
Kan få tilbud om uddannelse omfattet af
§90 - Ordinær uddannelse
§91- Øvrig vejledning og opkvalificering

Tilbuddet er frivilligt.
Under uddannelsen er personen fritaget for at være aktivt
jobsøgende og at stå til rådighed for henvist arbejde, samt
fra at deltage i andre tilbud, herunder tilbud der er
påbegyndt.
Tilbuddet kan række ud over den dato, hvor personen er
berettiget til forsørgelsesydelse og personen har ret til at
fortsætte tilbuddet ved ydelsesskift, så længe personen er
omfattet af en målgruppe i §6.

*Personen skal have arbejdet i minkerhvervet eller
følgeerhverv inden for perioden 1. januar 2020 til og
med 22. marts 2021.
Personen skal erklære dette på tro og love.

Reglerne i §53 og §95 om de overordnede betingelser
finder ikke anvendelse.

Begrebsafklaring
Ufaglært = Personen har ikke en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller
overstiger en erhvervsuddannelse
Faglært = Personen har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med, men ikke
overstiger en erhvervsuddannelse OG uddannelsen har ikke været brugt i de seneste 5 år
Erhvervskompetencegivende uddannelse = En erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse.
Erhvervsuddannelse = Giver adgang til arbejdsmarkedet som fagudlært. Eksempelvis tømrer, kontorassistent, social- og sundhedsassistent m.m.
Kan påbegyndes direkte efter folkeskolen (grundskolen).
Erhvervsrettet uddannelse = Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU og EUD), Erhvervsrettet gymnasial uddannelse (HHX og HTX) og
Erhvervsakademiuddannelser (KVU)
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Kandidatuddannelse = Varer 2 år (120 ECTS.) og fungerer som selvstændig overbygningsuddannelse til en bacheloruddannelse

Kilder
Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats finder du her https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/548v
Bekendtgørelse om en Aktiv Beskæftigelsesindsats finder du her https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2006
Vejledning om Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats finder du her https://www.retsinformation.dk/api/pdf/211492

Uddannelsessystemet
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