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L223
Indledning
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Indledning
Bagruden for reformen
Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og De Radikale) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det
Konservative Folkeparti og Liberal Alliance indgik den 18. april 2013 »Aftale om en reform af
kontanthjælpssystemet – flere i uddannelse og job«. Aftalen indeholder en række initiativer, som skal være
med til at sikre, at unge får en uddannelse, og at alle unge og voksne mødes med klare krav og forventninger,
således at flere får mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet.
Følgende fremgår af aftalen:
»Der er i dag ca. 135.000 personer, der modtager kontanthjælp. Det er alt for mange. Personer på
kontanthjælp har meget forskellige udfordringer og behov, men det nuværende kontanthjælpssystemtager
ikke hånd om denne forskellighed. Mange mødes ikke me d klare krav, og mange får ikke den rette indsatsog
hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse.
Konsekvenserne er mærkbare. Hvis man er på kontanthjælp i mange år, er der stor risiko for, at man aldrig
får ordentligt fodfæste eller vender tilbage til arbejdsmarkedet. Det har ikke kun betydning for denenkelte,
men også for dennes familie og for hele samfundet.
Mere end 50.000 af kontanthjælpsmodtagerne er unge under 30 år. Over 90 procent har ikke en
erhvervskompetencegivende uddannelse. 75 procent har højst gennemført folkeskolen. De mange unge på
kontanthjælp er en kæmpe udfordring. For unge skal ikke være på kontanthjælp – de skal mødes med entro
på, at de har potentiale til at få en uddannelse, som kan give dem fodfæste på arbejdsmarkedet, og en
indsats, der understøtter målet om uddannelse.
Knap hver femte på kontanthjælp er enlig forsørger, typisk unge med et lavt uddannelsesniveau.Detharikke
kun betydning for den enkelte, men også for deres børn, hvis kontanthjælpen mere eller mindre bliver et
livsvilkår.
15 procent af kontanthjælpsmodtagerne har været på kontanthjælp i mere end fem år, og knap seks procent
har været på kontanthjælp uafbrudt i mere end ti år. Det er i sig selv et stort problem. Kontanthjælp må ikke
være et livsvilkår. Det skal være en midlertidig hjælp.
Godt hver femte kontanthjælpsmodtager får i dag ikke hjælp til at komme videre og væk fra kontanthjælp.
De er af kommunen visiteret som »midlertidigt passive« og friholdes fra en aktiv indsats, der kan bringe dem
tættere på arbejdsmarkedet.
Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti,
Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre en grundlæggende reform af
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kontanthjælpssystemet, som vil betyde, at alle ikke skæres over én kam, men i stedet mødes med klare krav
og forventninger – unge om at tage en uddannelse og voksne om at komme i arbejde. Målet med reformen
er hermed, at flere får mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet.«
Lovforslagene skal ses i sammenhæng - de samtidigt fremsatte lovforslag om ændring af lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige
andre love, og Lov om ændring af lov om aktiv social politik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis
udbetaling af børnebidrag samt forskellige andre love – LF223 og LF224.

Nyt visitationssystem for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp
Gældende regler
Efter gældende regler er kontanthjælpsmodtagere i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats opdelt i to
grupper: arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate.
Det er administrativt fastsat i bekendtgørelse om matchvurdering, at jobcenteret skal matchvurdere alle
lediges beskæftigelsespotentiale, dvs. foretage en samlet vurdering af vedkommendes
arbejdsmarkedsrelevante ressourcer, kompetencer og udviklingsmuligheder.
Matchvurderingen foretages løbende, og den ledige placeres i én af de nævnte tre kategorier:
-

Match 1. Jobklar – borgeren er parat til at tage et arbejde og forsørge sig selv inden for tre måneder.
Match 2. Indsatsklar – borgeren kan deltage i beskæftigelsesindsatsen eller vende gradvist tilbage til
arbejde.
Match 3. Midlertidigt passiv – borgeren er hverken jobklar eller for tiden i stand til at deltage i en
beskæftigelsesrettet indsats/vende tilbage til arbejde.

Matchsystemet omfatter arbejdsløshedsdagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender,
sygedagpengemodtagere og fleksjobvisiterede.

Den foreslåede ordning

OBS
Arbejdsmarkedsstyrelsen skal indledningsvist henvise til Ankestyrelsens principafgørelse R-3-07 af 18.april
2007. Heraf fremgår, at hvis matchningen har betydning for kommunens afgørelse om tilbud - og borgeren
klager over afgørelsen om tilbuddet - skal kommunen inddrage spørgsmålet om korrekt match i
ankebehandlingen.
Dette ville efter AMS’ opfattelse også være tilfældet, hvis matchningen havde betydning for ydelser efter
lov om aktiv socialpolitik. Dette har ikke været tilfældet tidligere, men vil blive det med de nye regler for
visitation og ydelser for unge under 30 år.
AMS kan således vejledende udtale, at ved visitationen til uddannelsesparat/aktivitetsparat for
uddannelseshjælpsmodtagere og jobparat/aktivitetsparat for kontanthjælpsmodtagere - både før og efter
1. januar 2014 - er der ikke tale, om at jobcenteret træffer afgørelse, men at jobcenteret indplacerer
borgeren i den relevante visitationsgruppe. Der skal således hverken partshøres eller gives
klagevejledning. Dette følger således de nuværende regler for indplacering i matchkategori 1-3.
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Ydelsescenteret træffer afgørelse om ydelsens størrelse under inddragelse af jobcenterets oplysningerom
visitationsgruppe. Ydelsescenteret skal på sædvanligvis partshøre og give klagevejledning.
Hvis borgeren klager over denne afgørelse, skal spørgsmålet om indplacering som uddannelsesparat,
jobparat eller aktivitetsparat inddrages i klagebehandlingen i fornødent omfang. Fx fordi borgeren selv
mener, at hun/han burde få en højere ydelse fordi pågældende er aktivitetsparat e.l. Dette vil være i
overensstemmelse med ovennævnte principafgørelse.
Dette vil i praksis indebære, at ydelseskontoret ved behandlingen af klagen i fornødent omfang skal
indhente oplysninger fra jobcenteret om baggrunden for visitationen, og disse oplysninger skal indgå i
klagesagens videre behandling.
Fra lovforslaget
Det foreslås, at matchsystemet afskaffes for kontanthjælpsmodtagere, og at der i stedet indføres et nyt
visitationssystem for personer, der vil kunne modtage kontanthj ælp eller uddannelseshjælp.
Visitationssystemet skal sikre, at ingen overlades til sig selv, og at alle får den indsats, der er nødvendig, for
at de kan bringes tættere på job eller uddannelse.
Med det foreslåede system skal jobcentret senest en uge efter, at borgeren har henvendt sig om hjælp,
gennemføre en visitation af borgeren, som skal sikre, at der sammen med borgeren iværksættes en planfor
den enkeltes vej mod job eller uddannelse med udgangspunkt i den enkeltes kompetencer og behov.
For personer, der modtager kontanthjælp, herunder personer under 30 år, der har en
erhvervskompetencegivende uddannelse, foreslås det, at det ved visitationen vurderes, om personen er
jobparat eller aktivitetsparat. Personer, der vurderes at være i stand til at komme i arbejde inden for en
kortere periode, er jobparate og skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Disse personer skal have jobrettet
hjælp i jobcentret med henblik på at komme hurtigst muligt ud af offentlig forsørgelse. Personer, der ikke
vurderes at kunne komme i arbejde inden for en kortere periode, er aktivitetsparate. Aktivitetsparate
personer har typisk komplekse problemer og skal derfor have en tværfaglig og helhedsorienteret indsats.
Forud for visitationen skal borgeren have forberedt sig ved at overveje joberfaringer, jobmuligheder m.v.
Derfor skal alle voksne kontanthjælpsmodtagere, unge åbenlyst uddannelsesparate
uddannelseshjælpsmodtagere samt unge kontanthjælpsmodtagere med kompetencegivende uddannelse
udarbejde et CV.
Det indgår i kontanthjælpsreformen, at alle unge uden uddannelse skal have en uddannelse.
Det foreslås, at alle uddannelseshjælpsmodtagere skal have en tidlig visitationssamtale inden for en uge
efter, at de har henvendt sig om hjælp. Kommunen skal igangsætte arbejdet med uddannelses pålægget i
forbindelse med den tidlige visitationssamtale. Der henvises til bemærkningerne i pkt. 2.2. om
uddannelsespålægget.
Ved den tidlige visitation skal kommunen vurdere, om den unge er åbenlyst uddannelsesparat. Åbenlyst
uddannelsesparate er unge, der ikke har barrierer i forhold til at påbegynde og gennemføre en uddannelse
på ordinære vilkår. Åbenlyst uddannelsesparate skal hurtigt muligt pålægges at komme med forslag til
uddannelser, søge om optagelse på en eller flere uddannelser og gennemføre en konkret
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uddannelse. Derudover skal de i videst mulige omfang arbejde og forsørge sig selv frem til uddannelsesstart.
Åbenlyst uddannelsesparate, der fortsat søger om uddannelseshjælp, skal arbejde for deres ydelse f.eks. i
form af nytteindsats, som iværksættes hurtigst muligt og fortsætter, indtil den unge påbegynder ordinær
uddannelse. Den enkelte nytteindsats kan maksimalt have en varighed på 13 uger.
Unge, der ikke ved første visitation vurderes åbenlyst uddannelsesparate, skal mødes som
uddannelsesparate og skal gennemgå en grundigere visitation inden for 3 måneder fra første
henvendelse. Det grundigere visitationsforløb understøttes af mindst to yderligere samtaler samt aktive
indsatser, der skal bidrage til afklaringen af den unges ressourcer og be hov i forhold til at kunne påbegynde
og gennemføre en ordinær uddannelse. På baggrund af den grundigere visitation skal kommunen efter 3
måneder vurdere, om den unge er uddannelses- eller aktivitetsparat.
Uddannelsesparate unge er unge, der vurderes at kunne påbegynde en uddannelse inden for ca. et år og
gennemføre denne uddannelse på ordinære vilkår. Aktivitetsparate unge, er unge, der ikke vurderesatvære
uddannelsesparate, fordi de har faglige, sociale og/eller helbredsmæssige problemer.
I helt særlige tilfælde kan kommunen vurdere en ung som aktivitetsparat ved den første samtale, hvis den
unge har særlige komplekse udfordringer i form af helbredsmæssige og sociale barrierer.
Forslaget om det nye visitationssystem vil blive udmøntet i en bekendtgørelse med hjemmel i dengældende
bemyndigelsesbestemmelse i § 4 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Til understøtning af kommunens visitation af den unge udvikles et landsdækkende digitaltscreeningsværktøj,
der frit stilles til rådighed på Jobnet.
Screeningsværktøjet skal anvendes til at understøtte den faglige vurdering af borgeren forud for ellerunder
den første samtale med henblik på at forbedre muligheden for at tilbyde den rette hjælp. Værktøjet skal
indeholde spørgsmål af såvel objektiv karakter, f.eks. om borgerens uddannelse og erhvervserfaring,
frafaldshistorik i forhold til uddannelse etc., som spørgsmål af subjektiv karakter, f.eks. om borgerens
motivation, kompetencer og forventninger.

Uddannelse til alle unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse
Den foreslåede ordning
Det er vigtigt, at alle unge, inklusive forsørgere, som ikke har en uddannelse, har fokus rettet mod, at de skal
tage en uddannelse. Kontakt med forsørgere inden barselsorlovens afslutning kan medvirke til, at disse
bevarer motivationen og troen på, at de kan gå i gang med en uddannelse.
Det foreslås derfor, at uddannelseshjælpsmodtagere på barselorlov får ret til mindst en vejledningssamtale i
de sidste 3 måneder af barselsorloven. Ved kontakten drøftes den unges egne udda nnelsesønsker og
uddannelsesmuligheder, og der vil kunne indhentes oplysninger om uddannelser og jobmuligheder for at
bidrage til den unges afklaring. Den unges sagsbehandler er ansvarlig for, at uddannelsesvejledningensættes
i gang.
Det indgår i aftalen om kontanthjælpsreformen, at der etableres følgende forsøg, som vil blive udmøntet i
bekendtgørelse:
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Forsøg med støtte i overgangen til uddannelse. Der iværksættes et forsøg, hvorefter unge enlige forsørgere
på uddannelseshjælp, der starter på en uddannelse, får ret til en mentor i form af en studiestartskoordinator,
der løbende skal hjælpe og støtte den unge i udfordringerne i overgangen til ordinær uddannelse.
Forsøg med studiestartsnetværk for forsørgere på uddannelsesinstitutionerne. Der etableres som f orsøg
lokale studiestartsnetværk af unge forsørgere i forbindelse med opstart på uddannelsesinstitutioner. Der
afsættes midler til, at uddannelsesinstitutioner og relevante organisationer kan få midler til at organisere,
facilitere og drive lokale studiestartsnetværk af unge forsørgere.
Der indgår desuden et forsøg, hvor kommunen får mulighed for at give et økonomisk tilskud til relevante
udgifter i forbindelse med uddannelsesstart, som vil blive udmøntet i lov om aktiv socialpolitik, jf. det
samtidigt fremsatte lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og
forskudsvis udbetaling af børnebidrag samt forskellige andre love.

Jobparate kontanthjælpsmodtagere skal arbejde for kontanthjælpen
Gældende regler
Efter gældende regler står kontanthjælpsmodtagere til rådighed for arbejde og skal aktivt søge at udnytte
deres arbejdsmuligheder. Kontanthjælpsmodtagere har desuden ret og pligt til aktiveringefterlovenskapitel
10-12 om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller løntilskud. Personer under 30 år skal
påbegynde tilbud senest efter en sammenhængende periode på 13 uger med kontanthjælp, ogpersoner,der
er fyldt 30 år, skal påbegynde tilbud senest efter en sammenhængende periode på 9 måneder med
kontanthjælp.
Tilbuddene skal så vidt muligt være rettet mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er behov for
arbejdskraft, og gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger med henblik på, at personen hurtigst
muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse. Tilbud har såledessomoverordnetformål,
at det skal hjælpe den enkelte ledige til beskæftigelse.

Den foreslåede ordning
Det er et grundlæggende element i kontanthjælpsreformen, at alle skal mødes med klare krav og
forventninger. Personer, der har behov for kontanthjælp, fordi de i en periode ikke kan forsørge sigselv,skal
have ret til hjælp og den nødvendige støtte til at komme i job. De skal samtidig have pligt til at leve op til de
krav, der stilles for at modtage hjælpen - herunder at søge job aktivt, dvs. bredt, intensivt og realistisk og
løbende dokumentere deres jobsøgningsaktiviteter i en joblog på »Min Side« på Jobnet.

Forstærket samarbejde mellem jobcentre og virksomheder
Det indgår i aftalen om kontanthjælpsreformen, at der etableres følgende initiativer:
-

Serviceberedskab. Alle jobcentre skal have et serviceberedskab for virksomheder, der skal hjælpe
virksomhederne med f.eks. at rekruttere arbejdskraft, fastholde sygemeldte og etablere
virksomhedsrettede forløb. Beskæftigelsesregionerne sikrer koordinering af serviceberedskabet,så
beskæftigelsesregionerne fremstår som én servicekoordinator for virksomheder, der samarbejder
med flere jobcentre.
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Paradoksberedskab. Der etableres et »paradoksberedskab« i de fire beskæftigelsesregioner. Alle
regionerne åbner en telefonisk hotline, som virksomhederne kan henvende sig til, hvis de oplever
paradoksproblemer. Alle regioner overvåger udviklingen i forhold til udbud af og efterspørgsel af
arbejdskraft og iværksætter koordinerede initiativer med inddragelse af jobcentre, a-kasser og
brancheorganisationer.
Fast-track løsning for virksomhedstilbud. Der oprettes en »fast-trackløsning«, så virksomheder og
borgere nemt og enkelt i én landsdækkende digital løsning kan ansøge om at få oprettetpraktik-eller
løntilskudspladser, og hvor jobcenteret inden for en klar tidsfrist digitalt godkender enansøgningom
en virksomhedsplads. Dette forslag udmøntes ved dette lovforslag. Der henvises til pkt. 2.14, hvor
det foreslås, at beskæftigelsesministeren får bemyndigelse til at fastsætte regler om, hvordan den
digitale ansøgning fra arbejdsgiverne om virksomhedspraktikpladser, løntilskudspladser og andre
tilskudspladser m.v. skal foregå.

Regeringen vil indlede en dialog med arbejdsgiverne og KL om ovenstående initiativer. Udgangspunkteter,
at initiativerne kan finansieres inden for rammerne af beskæftigelsesindsatsen.

Frikommuner
Regeringen ønsker generelt at respektere de igangsatte frikommuneforsøg, dog fritages frikommunerne ikke
automatisk for nye lovgivningsmæssige tiltag og reformer. Der er fastlagt en særlig procedure for høring af
de 9 frikommuner.
Når lovforslaget er vedtaget, vil frikommunerne få en høring med frist til at påpege, hvor kommunerne
oplever, at loven kan skabe problemer for eksisterende frikommuneforsøg. Regeringen vil herefter tage
stilling til, hvorvidt der kan ske fritagelse for elementer i loven.
For så vidt angår udfordringsretten overvejes det at anvende tilsvarende fremgangsmåde.

Økonomiske og administrative konsekvenser
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige
I nedenstående tabel ses de samlede direkte økonomiske og administrative konsekvenser af lovforslaget i
2014-2017 og fuldt indfaset. Der henvises til afsnit 3.16. for en oversigt over de samlede økonomiske
konsekvenser af reformen, hvor der også er taget højde for de forventede skattemæssige virkninger,
tilbageløb og beskæftigelseseffekter.
Tabel 1. Direkte økonomiske konsekvenser i alt
Mio. kr. 2014-priser

2014

2015

2016

2017

Fuldt indfaset
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I alt

388,6

84,5

210.5

271,5

236,9

Heraf
-

Stat

331,5

256,1

412,0

493,9

459,3

-

Kommuner

57,1

-171,6

-201,5

-222,4

-222,4

-

DUT

223,5

158,1

158,1

153,0

153,0

-

Budgetgaranti

-168,4

-330,4

-360,4

-376,0

-376,0

-

Beskæftigelsestilskud

2,0

0,7

0,8

0,6

0,6

Heraf

3.1 Nye målgrupper i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for unge under 30 år uden
erhvervskompetencegivende uddannelse
Forslaget indebærer, at kommunerne får mulighed for at tilrettelægge indsatsen for unge uden uddannelse
i et miljø, hvor uddannelse er i centrum, og det foreslås, at der oprettes en pulje, hvor kommunerne kansøge
om midler hertil. Der afsættes 35,2 mio. kr. i 2014 og 5,0 mio. kr. i 2015.
Tabel 2. Økonomiske konsekvenser af forslag om ungeindsats i et uddannelsesmiljø
Mio. kr. 2014 priser.

2014

2015

2016

2017

Stat

35,2

5,0

0

0

I alt

35,2

5,0

0

0

3.2 Uddannelsespålæg til unge der modtager uddannelseshjælp
Forslaget indebærer en øget tilgang til uddannelse fra uddannelseshjælpsmodtagere. Forslaget indebærer
dermed øgede statslige udgifter til taxametertilskud. Dertil kommer en merudgift til SU samtenmindreudgift
til uddannelseshjælp. I de første 3 måneder vil der være en merudgift til samtaler som følge afdengrundigere
visitation, som skal foretages før, der kan udbetales aktivitetstillæg. Forslaget indebærer ogsåmerudgiftertil
administration, herunder udviklingen af en it-understøttelse af uddannelsespålægget for den unge og
jobcenteret – herunder adgang til uddannelsespålægget fra »Min Side« på Jobnet - og styrket digital dialog
mellem jobcenter og uddannelsesinstitutioner samt jobcenterets adgang til uddannelsesplaner fra
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ungdommens uddannelsesvejledning. Endelig indebærer forslaget kompensation til arbejdsgiverne for
afledte merudgifter til skolepraktikydelse m.v. Kompensationen indfases fra og med 2016, svarende til hhv.
22,4 mio. kr. i 2016 og 55,9 mio. kr. i 2017 (2014-pris- og lønniveau).
Forslaget skønnes samlet set at indebære offentlige merudgifter på 39,6 mio. kr. i 2014, 164,1 mio. kr. i 2015,
354,7 mio. kr. i 2016 og 454,34 mio. kr. i 2017. Heraf skønnes merudgiften til staten at udgøre 124,9 mio. kr.
i 2014, 334,6 mio. kr. i 2015, 525,2 mio. kr. i 2016 og 624,8 mio. kr. i 2017, mens mindreudgiften for
kommunerne skønnes at udgøre 85,3 mio. kr. i 2014 og 170,5 mio. kr. i 2015 og frem. Kommunernes udgifter
til uddannelseshjælp er omfattet af budgetgarantien.
Tabel 3. Økonomiske konsekvenser af uddannelsespålæg til unge på uddannelseshjælp fordelt på stat og
kommune
Mio. kr., 2014-priser

2014

2015

2016

2017

Stat

124,9

334,6

525,2

624,8

- taxameter

77,2

212,3

328,2

365,8

- uddannelseshjælp

-41,8

-83,7

-83,7

-83,7

- SU

73,2

202,2

256,0

284,5

- administration

16,3

3,8

2,3

2,3

- neutralisering af arbejdsgiverudgift til skolepraktik

0,0

0,0

22,4

55,9

Kommuner

-85,3

-170,5

-170,5

-170,5

- uddannelseshjælp

-90,3

-180,5

-180,5

-180,5

- samtaler

5,0

10,0

10,0

10,0

I alt

39,6

164,1

354,7

454,3

3.3. Uddannelsesrettet indsats til uddannelsesparate unge der modtager uddannelseshjælp
Se afsnit 3.4.

3.4. Uddannelsesrettet indsats til aktivitetsparate unge der modtager uddannelseshjælp
Forslag 3.3. og 3.4. indebærer en ny aktiveringsindsats for unge uddannelseshjælpsmodtagere medfokuspå
uddannelse og uddannelsesforberedende forløb. Forslaget indeholder en ny redskabsvifte, der inkluderer
nytteindsats for de åbenlyst uddannelsesparate. Idet fokus i indsatsen vil være på uddannelse, er det lagttil
grund, at aktiviteten løntilskud vil blive reduceret. Der vil fremover ikke være krav til antallet af samtalerfor
uddannelsesparate, hvorfor antallet af samtaler også vil blive reduceret som f ølge af forslaget. Udgifterne til
den uddannelsesrettede indsats vil være faldende i løbet af perioden som følge af den forudsatte øgede
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afgang fra kontanthjælp til uddannelse. Forslaget indebærer merudgifter til vejledning og opkvalificering,
mens der vil være mindreudgifter til løntilskud.
Forslag 3.3. og 3.4. skønnes samlet set at indebære offentlige merudgifter på 32,0 mio. kr. i 2014 og offentlige
mindreudgifter på 24,0 mio. kr. i 2015, 80,0 mio. kr. i 2016 og 108,0 mio. kr. i 2017. Heraf skønnes
mindreudgiften til staten at udgøre 6,8 mio. kr. i 2014, 30,9 mio. kr. i 2015, 54,9 mio. kr. i 2016 og 66,9 mio.
kr. i 2017, mens kommunerne skønnes at have merudgifter på 38,8 mio. kr. i 2014 og 6,9 mio. kr. i 2015 samt
mindreudgifter på 25,1 mio. kr. i 2016 og 41,1 mio. kr. i 2017. Kommunernes udgifter til uddannelseshjælp,
vejledning og opkvalificering samt løntilskud er omfattet af budgetgarantien.

Tabel 4. Økonomiske konsekvenser af forslag om uddannelsesrettet indsats til unge på uddannelseshjælp
fordelt på stat og kommune
Mio. kr., 2014-priser

2014

2015

2016

2017

Stat

-6,8

-30,9

-54,9

-66,9

- vejledning og opkvalificering

67,0

42,9

18,9

6,9

- løntilskud

-100,4

-100,4

-100,4

-100,4

- uddannelseshjælp

26,1

26,1

26,1

26,1

- administration

0,5

0,5

0,5

0,5

Kommuner

38,8

6,9

-25,1

-41,1

- vejledning og opkvalificering

89,1

57,2

25,2

9,2

- løntilskud

-100,4

-100,4

-100,4

-100,4

- uddannelseshjælp

56,1

56,1

56,1

56,1

- samtaler

-6,0

-6,0

-6,0

-6,0

I alt

32,0

-24,0

-80,0

-108,0

3.4.1. Læse- skrive- og regnekurser for unge der modtager uddannelseshjælp
Som et led i den uddannelsesrettede indsats skal alle unge med behov have ret til læse -, skrive- og
regnekursus.
Forslaget skønnes samlet set at indebære offentlige merudgifter på 56,9 mio. kr. i 2014 og 36,0 mio. kr. fra
2015 og frem. Heraf skønnes merudgiften til staten at udgøre 24,8 mio. kr. i 2014 og 16,6 mio. kr. fra 2015
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og frem, mens merudgiften til kommunerne skønnes at udgøre 32,1 mio. kr. i 2014 og 19,4 mio. kr. fra 2015
og frem.
Der er ved skønnet over de økonomiske konsekvenser af forslaget taget højde for, at der allerede i dag
gennemføres FVU-tests og -forløb for en del af målgruppen, og at kommunerne i forbindelse med Aftale om
flere unge i uddannelse og job fra 2009 er blevet kompenseret for de deraf afledte økonomiske konsekvenser.
Kommunernes udgifter til vejledning og opkvalificering (køb af kurser) er omfattet af budgetgarantien.

Tabel 5. Økonomiske konsekvenser af læse-, skrive- og regnekurser fordelt på stat og kommune
Mio. kr., 2014-priser

2014

2015

2016

2017

Stat

24,8

16,6

16,6

16,6

- vejledning og opkvalificering

21,8

16,3

16,3

16,3

- administration

3,0

0,3

0,3

0,3

Kommuner

32,1

19,4

19,4

19,4

- vejledning og opkvalificering

29,0

21,7

21,7

21,7

- udførelse af test (administration)

3,1

-2,3

-2,3

-2,3

I alt

56,9

36,0

36,0

36,0

3.5. Flere enlige forsørgere og unge forældre skal tage en uddannelse
3.5.1. Fokus på uddannelse i barselsperioden
Forslaget indebærer, at alle forældre på uddannelseshjælp får ret til uddannelsesvejledning i den sidste del
af barselsperioden.
Forslaget skønnes samlet set at indebære kommunale merudgifter til samtaler på 2,0 mio. kr. årligt fra 2014.

Tabel 6. Økonomiske konsekvenser af fokus på uddannelse i barselsperioden fordelt på stat og kommune
Mio. kr., 2014-priser

2014

2015

2016

2017

2,0

2,0

2,0

2,0

Kommuner
- samtaler

17

Kontanthjælpsreformen

I alt

19-01-2014

2,0

2,0

2,0

2,0

3.5.2. Studiestartskoordinatorer (3-årigt forsøg)
Forslaget indebærer, at unge forsørgere på uddannelseshjælp, der starter på en uddannelse, får rettil ekstra
støtte fra kommunen i form af en studiestartskoordinator, der løbende skal hjælpe og støtte den unge i
udfordringerne i overgangen fra kontanthjælp til uddannelse. Ordnin gen udmøntes i en
forsøgsbekendtgørelse, hvor det forventes, at refusionsrammen for udgifterne til mentorstøtte forhøjesi den
3-årige forsøgsperiode. Udgifterne til indsatsen forventes således at afholdes som mentorudgifter, hvor
staten yder 50 pct. refusion af kommunernes udgifter indenfor en udmeldt ramme, jf. punkt 3.10.
Forslaget skønnes samlet set at indebære offentlige merudgifter på 5,2 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016.
Heraf skønnes merudgiften til staten at udgøre 2,6 mio. kr., mens merudgifte n for kommunerne skønnes at
udgøre 2,6 mio. kr.
Tabel 7. Økonomiske konsekvenser af studiestartskoordinatorer fordelt på stat og kommune

Mio. kr., 2014-priser

2014

2015

2016

2017

2,6

2,6

2,6

0

Studiestartskoordinator
(mentorordning)
2,6

2,6

2,6

0

5,2

5,2

0

Stat
Studiestartskoordinator
(mentorordning)
Kommuner

I alt

5,2

3.5.3. Studiestartsnetværk for forsørgere i uddannelse
Forslaget skønnes samlet set at indebære statslige merudgifter på 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016.
Forslaget er et forsøg, som finansieres ved en statslig pulje.
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Tabel 8. Økonomiske konsekvenser af netværk for unge mødre i uddannelse fordelt på stat og
kommune
Mio. kr., 2014-priser

2014

2015

2016

2017

- drift

3,0

3,0

3,0

0

I alt

3,0

3,0

3,0

0

Stat

3.6. Nyt visitationssystem for kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere
Det foreslås, at der i stedet for det eksisterende matchsystem indføres et nyt visitationssystem. Det
indebærer, at der senest efter en uge gennemføres en samtale, og at der kan iværksættes en indsats for at
få borgen i arbejde eller uddannelse. Forslaget indebærer merudgifter til samtaler i kommunerne og til
administration.
Forslaget skønnes samlet set at indebære offentlige merudgifter på 45,0 mio. kr. i 2014, 42,5 mio. kr. i 2015
og 41,4 mio. kr. fra 2016 og frem. Heraf skønnes merudgiften til staten at udgøre 5,5 mio. kr. i 2014, 3,0 mio.
kr. i 2015 og 1,9 mio. kr. fra 2016 og frem, mens merudgiften til kommunerne skønnes at udgøre 39, 5 mio.
kr. fra 2014 og frem. Udgifterne til administration omfatter 0,5 mio. kr. årligt til support af nye målgrupper.

Tabel 9. Økonomiske konsekvenser af forslag om nyt visitationssystem for kontanthjælps- og
uddannelseshjælpsmodtagere
Mio. kr., 2014-priser

2014

2015

2016

2017

5,5

3,0

1,9

1,9

- samtaler

39,5

39,5

39,5

39,5

I alt

45,0

42,5

41,4

41,4

Stat
- administration
Kommune

3.7. Jobparate kontanthjælpsmodtagere skal arbejde for kontanthjælpen
For jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år fremrykkes indsatsen til efter 3 måneder påkontanthjælp.
Samtidig indebærer forslaget, at kommunerne ikke kan få refusion for tilbud om vejledningogopkvalificering
i de første 2 år af kontanthjælpsperioden, dog undtaget regne-, læse- og stavekurser. Efter de 9 første
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måneder vil kommunen kunne få refusion for alle tilbud om ordinær uddannelse. Dette forventesatmedføre
en reduktion i de refusionsberettigede offentlige driftsudgifter til aktivering. For at understøtte enøgetbrug
af virksomhedsrettede tilbud til gruppen, sker der en reduktion af driftsloftet over aktiveringsudgifter
(vejledning og opkvalificering), jf. afsnit 3.9b.
Herudover sker der en udvidelse af antallet af samtaler i forbindelse med fremrykningen.
Forslaget skønnes samlet set at indebære offentlige mindreudgifter på 124,7 mio. kr. i 2014 og 158,0 mio. kr.
fra 2015 og frem. Heraf skønnes mindreudgiften til staten at udgøre 47,4 mio. kr. i 2014 og 59,1 mio. kr. fra
2015 og frem, mens merudgiften for kommunerne skønnes at udgøre 77,2 mio. kr. i 2014 og 98,9 mio. kr. fra
2015 og frem.
Mindreudgiften til staten udgøres af mindreudgifter på 107,6 mio. kr. til driftsudgifter til aktivering,
merudgifter på 80,4 mio. kr. til løntilskud og som følge heraf en mindreudgift til kontanthjælp på 33,4 mio.
kr. samt merudgifter på 1,5 mio. kr. til administration.
Mindreudgiften til kommunerne udgøres af mindreudgifter på 143,2 mio. kr. til driftsudgifter til aktivering,
merudgifter på 80,4 mio. kr. til løntilskud og som følge heraf en mindreudgift til kontanthjælp på 67,2 mio.
kr. Hertil kommer merudgifter på 6,1 mio. kr. til administration i forbindelse med fremrykningenafindsatsen
til efter 3 måneder og merudgifter på 25,0 mio. kr. til samtaler.
Den del af kommunernes udgifter til vejledning og opkvalificering, der er omfattet af reglerne om statslig
refusion, løntilskud og kontanthjælp, er omfattet af budgetgarantien.

Tabel 10. Økonomiske konsekvenser af forslag om at jobparate kontanthjælpsmodtagere skal arbejde
for kontanthjælpen
Mio. kr., 2014-priser

2014

2015

2016

2017

Stat

-47,4

-59,1

-59,1

-59,1

- vejledning og opkvalificering

-89,6

-107,6

-107,6

-107,6

- løntilskud

67,0

80,4

80,4

80,4

- kontanthjælp

-27,8

-33,4

-33,4

-33,4

- administration

3,0

1,5

1,5

1,5

Kommune

-77,2

-98,9

-98,9

-98,9

- administration

6,1

6,1

6,1

6,1

- vejledning og opkvalificering

-119,3

-143,2

-143,2

-143,2

- løntilskud

67,0

80,4

80,4

80,4
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- kontanthjælp

-56,0

-67,2

-67,2

-67,2

- samtaler

25,0

25,0

25,0

25,0

I alt

-124,6

-158,0

-158,0

-158,0

3.8. Grundlæggende kompetencer til ufaglærte kontanthjælpsmodtagere
Ufaglærte kontanthjælpsmodtagere over 30 år får ret til realkompetencevurdering, og det skal vurderes,om
der er behov for læse-, skrive- eller regnekurser.
Forslaget skønnes samlet set at indebære offentlige merudgifter på 16,4 mio. kr. i 2014 og 13,1 mio. kr. fra
2015 og frem. Heraf skønnes merudgiften til staten at udgøre 7,0 mio. kr. i 2014 og 5,6 mio. kr. fra 2015 og
frem, mens merudgiften til kommunerne skønnes at udgøre 9,4 mio. kr. i 2014 og 7,5 mio. kr. fra 2015 og
frem. Kommunernes udgifter til vejledning og opkvalificering er omfattet af budgetgarantien.

Tabel 11. Økonomiske konsekvenser af forslag om grundlæggende kompetencer til ufaglærte
kontanthjælpsmodtagere
Mio. kr., 2014-priser

2014

2015

2016

2017

7,0

5,6

5,6

4,5

- vejledning og opkvalificering

9,4

7,5

7,5

6,0

I alt

16,4

13,1

13,1

10,6

Stat
- vejledning og opkvalificering
Kommune

3.9. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal have helhedsorienteret hjælp
Indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fremrykkes til efter 6 måneder på kontanthjælp.For
at understøtte en øget brug af virksomhedsrettede tilbud til gruppen sker der en reduktion af driftsloftet
over aktiveringsudgifter (vejledning og opkvalificering), jf. afsnit 3.9b. Der indføres tillige en ret til
koordinerende sagsbehandler, og der udvikles et progressionsmål.
Det foreslås derudover, at der etableres følgende tre forsøg, som vil blive udmøntet i bekendtgørelse:
Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for de mest udsatte; integrationspålæg til aktivitetsparate indvandrere
over 30 år; og helhedsindsats for udsatte familier. Der henvises til punkt 3.10.i det samtidigt fremsatte
lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling
af børnebidrag og forskellige andre love, vedr. forsøget med arbejdsmarkedserfaring for de mest udsatte.
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Forslaget skønnes samlet set at indebære offentlige merudgifter på 94,2 mio. kr. i 2014, hvoraf 116,7
vedrører ovennævnte forsøg, og mindreudgifter på 31,9 mio. kr. i 2015 og 37,4 mio. kr. fra 2016 og frem.
Heraf skønnes staten at have merudgifter på 112,5 mio. kr. i 2014 og mindreudgifter på 10,0 mio. kr. i 2015
og 15,5 mio. kr. fra 2016 og frem. Mindreudgiften til kommunerne skønnes at udgøre 18,3 mio. kr. i 2014 og
21,9 mio. kr. fra 2015 og frem.
Forslaget skønnes fuldt indfaset at medføre statslige mindreudgifter på 16,5 mio. kr. til driftsudgifter til
aktivering (vejledning og opkvalificering) og merudgifter til løntilskud på 1,4 mio. kr. og heraf følgende
mindreudgifter til kontanthjælp på 0,7 mio. kr. og 0,3 mio. kr. i merudgifter til administration. De kommunale
mindreudgifter til driftsudgifter til aktivering skønnes fuldt indfaset at udgøre 22,0 mio. kr., merudgifter til
løntilskud udgør 1,4 mio. kr. og heraf følgende mindreudgifter til kontanthjælp udgør 1,3 mio. kr.
Kommunernes udgifter til vejledning og opkvalificering, løntilskud og kontanthjælp er omfattet af
budgetgarantien.

Tabel 12. Økonomiske konsekvenser af forslag om at aktivitetsparate skal have en helhedsorienteret
hjælp
Mio. kr., 2014-priser

2014

2015

2016

2017

Stat

112,5

-10,0

-15,5

-15,5

- vejledning og opkvalificering

-13,8

-16,5

-16,5

-16,5

- løntilskud

1,1

1,4

1,4

1,4

- kontanthjælp

-0,5

-0,7

-0,7

-0,7

- administration

4,0

0,8

0,3

0,3

- progressionsmål

5,0

5,0

0,0

0,0

- Forsøg

116,7

0,0

0,0

0,0

Kommune

-18,3

-21,9

-21,9

-21,9

- vejledning og opkvalificering

-18,3

-22,0

-22,0

-22,0

- løntilskud

1,1

1,4

1,4

1,4

- kontanthjælp

-1,1

-1,3

-1,3

-1,3

I alt

94,2

-31,9

-37,4

-37,4

3.10 Samlede konsekvenser for kommunernes driftsudgifter til aktivering
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Den samlede virkning af kontanthjælpsreformen på de offentlige driftsudgifter til aktivering, jf. afsnit 3.2.3.4, 3.4.1, 3.7-3.9. og 3.13, er forventede besparelser på henholdsvis 3,0 mio. kr., 118,9 mio. kr., 174,9 mio.
kr. og 205,5 mio. kr. i hvert af årene 2014-17. Heri indgår, at der som et element i finansieringen af initiativ
3.7. og 3.9. er foretaget en reduktion af det kommunale driftsloft over aktiveringsudgifterne svarende til en
mindreudgift på 60,0 mio. kr. årligt.
Det er ved budgetteringen af finansloven for 2013 forudsat, at de samlede offentlige driftsudgifter til
aktiveringsindsatsen i 2014 vil udgøre 4.840,7 mio. kr. (2014-pl). De forventede nettovirkninger af
kontanthjælpsreformen svarer til ændringer i udgiftsniveauet på -0,1 pct. i 2014, -2,3 pct. i 2015, -3,4 pct. i
2016 og -4,0 pct. i 2017, hvilket set i forhold til det hidtil gældende driftsloft for 2017 på 14.546 kr. (2014-pl)
svarer til justeringer på henholdsvis -8, -333, -490 og -576 kr. i hvert af årene 2014-2017. Idet der tages
hensyn til, at der som led i udmøntningen af aftalen om finansloven for 2013 blev foretaget en midlertidig
reduktion af driftsloftet over aktiveringsudgifterne 2013-2016, vil forslaget indebære, at det fælles driftsloft
over kommunernes driftsudgifter til aktivering vil udgøre henholdsvis 13.927 kr. i 2014, 13.675 kr. i 2015,
13.954 kr. i 2016 og 13.970 kr. i 2017. Den del af kommunernes driftsudgifter til aktivering (vejledning og
opkvalificering), der er omfattet af reglerne om statslig refusion, er omfattet af budgetgarantien.

3.11. Nye regler for mentorstøtte
For at sikre at mentorstøtte gives til de mest udsatte, ændres reglerne for mentorstøtte. Kommunerne skal
tilbyde unge og voksne aktivitetsparate mentorstøtte, hvis kommunen vurderer, at det ikke er muligt at
tilbyde anden indsats. Endvidere foreslås det, at personer, der har været indlagt på grund af psykiske lidelser,
skal tilbydes en mentor i forbindelse med udskrivelsen.
Reglerne for mentorstøtte ændres således, at der alene ydes refusion til mentorstøtte til målgrupper, der
fremgår af reglerne. Den samlede bevilling til mentorer på finansloven vil blive udmeldt til kommunerne som
en øvre refusionsramme for hvor store udgifter, kommunerne kan hjemtage refusion for. Refusionssatsener
50 pct. inden for denne ramme. Hvad angår mentorstøtte til personer i ressourceforløb vil der dog fortsat
være 50 pct. refusion uden en øvre ramme.
Forslaget skønnes samlet set at indebære offentlige merudgifter på 283,5 mio. kr. i 2014 og 153,6 mio. kr. i
fra 2015 og frem. Heraf skønnes merudgiften til staten at udgøre 141,7 mio. kr. i 2014 og 76,9 mio. kr. fra
2015 og frem, mens merudgiften for kommunerne skønnes at udgøre 141,7 mio. kr. i 2014 og 76,7 mio. kr.
fra 2015 og frem
Lovforslaget indebærer, at kommunernes udgifter til mentorordningen, bortset fra i forbindelse med
ressourceforløb, ikke vil være omfattet af budgetgarantien.

Tabel 13. Økonomiske konsekvenser i forbindelse med forslag om nye regler for mentorstøtte
Mio. kr., 2014-priser

2014

2015

2016

2017

141,7

76,7

76,7

76,7

Stat
- mentorordning
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0,0

0,2

0,2

0,2

- mentorordning

141,7

76,7

76,7

76,7

I alt

283,5

153,6

153,6

153,6

Kommune

3.12. Nytteindsats som aktiveringstilbud
De økonomiske konsekvenser af at indføre nytteindsats som aktiveringstilbud indgår i afsnit 3.7 og 3.9.

3.13. Ret til virksomhedsrettede tilbud
Kontanthjælpsmodtagere får, hvis de selv finder pladsen, ret til virksomhedspraktik, ansættelse med
løntilskud samt ansættelse som jobrotationsvikar i offentlige og private virksomheder. Forslagetskønnesikke
at medføre merudgifter for det offentlige.

3.14. Ændring af løntilskudsreglerne
Det foreslås, at der i offentligt løntilskud sker en harmonisering med ydelserne under de øv rige
virksomhedsrettede tilbud. Det forslås tillige, at ansættelser med løntilskud i offentlige virksomheder
maksimalt kan have en varighed på 6 måneder. Endelig foreslås det, at ledige ved udløb af dagpengereteller
i øvrigt ved overgang til anden ydelse eller selvforsørgelse kan medregne al forudgående ledighed ved
opgørelsen af ret til deltagelse i bl.a. jobrotation og privat løntilskud.
Forslaget skønnes samlet set at indebære offentlige mindreudgifter på 112,7 mio. kr. i 2014, 139,1 mio. kr. i
2015, 135,1 mio. kr. i 2016 og 131,4 mio. kr. fra 2017 og frem. Heraf skønnes merudgiften til staten at udgøre
80,0 mio. kr. i 2014, 99,7 mio. kr. i 2015, 97,8 mio. kr. i 2016 og 95,8 mio. kr. fra 2017 og frem. Merudgiften
til kommunerne skønnes at udgøre 32,7 mio. kr. i 2014, 39,4 mio. kr. i 2015, 37,3 mio. kr. i 2016 og 35,6 mio.
kr. fra 2017 og frem.
Kommunernes udgifter til kontanthjælp, løntilskud til kontanthjælpsmodtagere og til vejledning og
opkvalificering er omfattet af budgetgarantien. Udgifterne til dagpenge og løntilskud til dagpengemodtagere
er omfattet af det særlige beskæftigelsestilskud.

Tabel 14. Økonomiske konsekvenser i forbindelse med forslag om ændring af løntilskudsreglerne
Mio. kr., 2014-priser

2014

2015

2016

2017

Stat

-80,0

-99,7

-97,8

-95,8

- kontanthjælp

13,4

17,4

17,4

17,4

- dagpenge

42,9

55,0

54,9

55,0

24

Kontanthjælpsreformen

19-01-2014

- løntilskud dagpenge

-72,5

-94,2

-94,2

-94,2

- løntilskud kontanthjælp

-70,1

-86,1

-84,1

-82,2

- drift

6,3

8,2

8,2

8,2

Kommune

-32,7

-39,4

-37,3

-35,6

- kontanthjælp

27,0

35,1

35,1

35,1

- dagpenge

74,5

94,9

95,0

94,8

- løntilskud dagpenge

-72,5

-94,2

-94,2

-94,2

- løntilskud kontanthjælp

-70,1

-86,1

-84,1

-82,2

- drift

8,4

10,9

10,9

10,9

I alt

-112,7

-139,1

-135,1

-131,4

3.15. Datagrundlag
Det foreslås, at kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere får ret til selv at booke samtaler.Jobparate
kontanthjælpsmodtagere skal registrere deres jobsøgning i en joblog på Jobnet. Jobcenteret skal løbende
følge op på, om den enkelte søger job tilstrækkelige bredt, intensivt og realistisk gennem jobloggen.
Forslaget skønnes samlet set at indebære statslige merudgifter på 7,5 mio. kr. i perioden 2014-2015 og 6,5
mio. kr. fra 2016 og frem, herunder 2 mio. kr. årligt til support af ny funkti onalitet på Jobnet.

Tabel 15. Økonomiske konsekvenser i forbindelse med forslag om joblog og ret til selv at booke samtaler
Mio. kr., 2014-priser

2014

2015

2016

2017

- administration

7,5

7,5

6,5

6,5

I alt

7,5

7,5

6,5

6,5

Stat

3.16. Øvrige ændringer
3.16.1. Aktivitetsdusør til 15-17-årige (3-årig midlertidig ordning)
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Forslaget indebærer, at kommunerne får mulighed for at give unge mellem 15 og 17 år, der deltager i tilbud
om virksomhedspraktik eller særligt tilrettelagte projekter, en aktivitetsdusør som motivation til at deltage
og fastholdes i aktive tilbud.
Forslaget skønnes samlet set at indebære kommunale merudgifter på 2,0 mio. kr. årligt i perioden 20142016.

Tabel 16. Økonomiske konsekvenser af aktivitetsdusør fordelt på stat og kommune - merudgift
Mio. kr., 2014-priser

2014

2015

2016

2017

- aktivitetsdusør

2,5

2,5

2,5

0

I alt

2,5

2,5

2,5

0

Kommuner

3.16.2. Kontanthjælpsmodtagere i barselsperioden ydes vejledning om jobsøgning
Det foreslås, at der til kontanthjælpsmodtagere i barselsperioden ydes vejledning om jobsøgning.
Forslaget skønnes samlet set at indebære kommunale merudgifter på 2 mio. kr. årligt fra 2014.

Tabel 17. Økonomiske konsekvenser i forbindelse med forslag om vejledning om jobsøgning i
barselsperioden.
Mio. kr., 2014-priser

2014

2015

2016

2017

- samtaler

2,0

2,0

2,0

2,0

I alt

2,0

2,0

2,0

2,0

Kommuner

3.16.3. Frivillige mentorer
Forslaget indebærer, at der gennemføres et pilotprojekt, hvor frivillige seniorer er mentorer for en gruppe
uddannelsesparate unge.
Forslaget skønnes samlet set at indebære statslige merudgifter på 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016.
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Tabel 18. Økonomiske konsekvenser af pilotprojekt med frivillige mentorer fordelt på stat og kommune
Mio. kr., 2014-priser

2014

2015

2016

2017

Stat

1,0

1,0

1,0

0,0

I alt

1,0

1,0

1,0

0,0

De økonomiske og administrative konsekvenser af lovforslaget skal forhandles med kommunerne.
Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for regionerne.

3.17 Samlede økonomiske konsekvenser af kontanthjælpsreformen
Den samlede kontanthjælpsreform inklusiv det samtidigt fremsatte lovforslag om ændring af lov om aktiv
socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag ogforskellige andre love
vurderes fuldt indfaset at betyde, at 4.400 fuldtidspersoner kommer i uddannelse, mens reformen samtidig
vil have en beskæftigelseseffekt på 4.500 fuldtidspersoner. Den samlede kontanthjælpsreform vurderesat
have positive struktureffekter på 0,5 mia. kr. i 2014, 1,1 mia. kr. i 2015, 1,0 mia. kr. i 2016, 1,1 mia. i 2017 og
1,2 mia.kr. fuldt indfaset.

Tabel 19. Samlede økonomiske konsekvenser som følge af kontanthjælpsreformen, direkte økonomi og
efter skat tilbageløb og beskæftigelseseffekter

Mio. kr. 2014-priser

2014

2015

2016

2017

Fuldt
indfaset

Samlede direkte konsekvenser

-576,9

-1.315,0

-1.210.1

-1.179,0

-1.205,9

-522,1

-1.116,8

-1.019,6

-1.123,6

-1.217,6

Efter
skat,
tilbageløb
beskæftigelseseffekter

og

Anm: I de samlede konsekvenser af reformen indgår også udgifter til implementering og evaluering af
reformen, kurser, forsøg med empowerment samt en reduktion af LBR-puljen. Disse elementer medfører
samlet set merudgifter på 65,1 mio. kr. i 2014, 10,5 mio. kr. i 2015, -7,6 mio. kr. i 2016 og -31,7 mio. kr. i 2017
og frem.
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Sammenfattende skema
Vurdering af konsekvenser af lovforslaget
Positive konsekvenser / mindreudgifter Negative
konsekvenser
merudgifter

Økonomiske konsekvenser Stat:
for stat, kommuner og
2014: -137,2 mio. kr.
regioner
2015: -202,0 mio. kr.

Stat:
2014: 429,4 mio. kr.
2015: 441,0 mio. kr.

2016: -229,1 mio. kr.

2016: 628,1 mio. kr.

2017: -239,1 mio. kr.

2017: 720,0 mio. kr.

Kommuner:

Kommuner:

2014: -213,5 mio. kr.

2014: 270,6 mio. kr.

2015: -330,7 mio. kr.

2015: 159,1 mio. kr.

2016: -353,7 mio. kr.

2016: 152,2 mio. kr.

2017: -368,0 mio. kr.

2017: 145,6 mio. kr.

Administrative konsekvenser Stat:
for stat, kommuner og
Ingen
regioner

/

Stat:
2014: 39,8 mio. kr.
2015: 17,6 mio. kr.
2016: 13,5 mio. kr.
2017: 13,5 mio. kr.

Kommuner:

Kommuner:

Ingen

Ingen

Økonomiske konsekvenser Ingen
for erhvervslivet

Ingen
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Administrative konsekvenser Med lovforslaget indføres nye regler,der Ingen
for erhvervslivet
kan medføre administrative lettelserfor
erhvervslivet. Blandt andet vil en
digitalisering
af
arbejdsgivernes
ansøgninger
om
virksomhedspraktikpladser,
løntilskudspladser m.v. kunne lette
ansøgningsprocesserne for de berørte
virksomheder.
Miljømæssige konsekvenser Ingen

Ingen

Administrative konsekvenser Ingen
for borgerne

Ingen

Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter

L 78 - Indledning
Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti,
Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance indgik den 18. april 2013 »Aftale om en reform af
kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job«. Aftalen indeholdt en række initiativer, som skal være
med til at sikre, at unge får en uddannelse, og at alle unge og voksne møde s med klare krav og
forventninger, således at flere får mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet. Den lovgivningsmæssige
udmøntning af aftalen blev vedtaget af Folketinget den 28. juni 2013 med vedtagelsen af to love - nr. 894
og nr. 895 af 4. juli 2013.
Dette lovforslag indeholder en række nye bestemmelser, som ændrer de to ændrings love. Herved
præciseres og konsekvensrettes en række bestemmelser. Lovforslaget skal der- for ses i sammenhæng med
de to vedtagne ændringslove, der udmøntede kontanthjælpsreformen. Lovteknisk ophæves en række
bestemmelser i de vedtagne ændringslove og foreslås på ny som ændringer til hovedloven indeholdende
de nye elementer.
Ifølge af ikrafttrædelsen af en ny offentlighedslov den 1. januar 2014 og en enkelt ændring, der tydeliggør,
at også̊ ledige fleksjobvisiteredes cv’er indgår i det fælles datagrund- lag på beskæftigelsesområdet til brug
for sagsbehandling i kommunerne vedrørende beskæftigelsesindsatsen.
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Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)
LAB § 1 a – Organisering af unge indsatsen efter Beskæftigelsesloven
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 1 a. Kommunalbestyrelsens opgaver efter denne lov varetages i jobcentre, jf. kapitel 3 i lov om ansvaretfor
og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.
Stk. 2. I denne lov dækker begrebet jobcenter også en eventuel særskilt enhe d i kommunen, der varetager
indsatsen over for uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter gældende regler varetages kommunalbestyrelsens opgaver efter denne lov i jobcentre, jf. kapitel 3i lov
om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.
Det følger af lovforslagets § 2, nr. 7-10, at kommunalbestyrelsens opgaver, som vedrører indsatsen for unge
under 30 år, uanset hvilken ydelse de modtager, også kan varetages af en særskilt enhed i komm unen, hvis
der er tale om en indsats over for uddannelseshjælpsmodtagere.
Det foreslås, at begrebet jobcenter i denne lov også dækker en eventuel særskilt enhed i kommunen, der
varetager indsatsen over for uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. Dvs. at denne ind sats kan foregå i enanden
del af kommunen end i jobcenteret.
Kommentarer fra Høringsnotatet
Af aftalen fremgår, at indsatsen for unge uden uddannelse bør foregå i et miljø, hvor uddannelse eri centrum.
Det bemærkes, at det er frivilligt for kommuner, om de vil ændre organiseringen af indsatsen for
uddannelseshjælpsmodtagere (…)
Kommunerne får med lovforslaget mulighed for at etablere en ungeenhed (uddannelsescentre for
uddannelseshjælpsmodtagere), hvor UU kan indgå. Der er iværksat en analyse af UU's arbejde, som vil give
grundlag for at vurdere bl.a. forslaget om at udvide målgruppen. Med kontanthjælpsreformen er arbejdet
med at indarbejde planer fra øvrige forvaltninger i borgerens plan på beskæftigelsesområdet p begyndt.
Planen fra UU vil blive digitalt tilgængelig for jobcenteret.

LAB § 2 - Målgrupper i beskæftigelsesloven
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 2. Målgrupper efter afsnit III-VII i denne lov er:
1) Ledige, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,
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2) personer, der modtager kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og som er jobparate, bortset
fra kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven,
3) personer, der modtager kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik og som er aktivitetsparate,
bortset fra kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter
integrationsloven,
4) personer med begrænsninger i arbejdsevnen, som er omfattet af kapitel 6 i lov om akti v socialpolitik,
bortset fra personer, der er omfattet af nr. 5,
5) personer, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge,
6) personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, med varige begrænsninger i
arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste,
mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at
fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarke det,
7) personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension efter lovom
social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindeligførtidspensionm.v.,
og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet,
8) personer med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., derhargennemført
en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en
arbejdsløshedskasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens
afslutning, og som mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen
kvalificerer til,
9) personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats,
10) personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig
hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kontanthjælp
eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv soci alpolitik eller SU efter lov om statens
uddannelsesstøtte, samt personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven,
11) personer, der modtager ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 a i lov om aktiv socialpolitik,
12) personer, der modtager uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og som er
uddannelsesparate, og
13) personer, der modtager uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og som eraktivitetsparate.
Generelle bemærkninger
§ 2, nr. 12 og 13
Nye målgrupper i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for unge under 30 år uden
erhvervskompetencegivende uddannelse

Gældende regler
Efter de gældende regler er kontanthjælpsmodtagere uanset alder og uddannelsesbaggrund opdelt på
følgende måde i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
1) Personer, der modtager kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik alene på grund af ledighed,
bortset fra kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter
integrationsloven. Disse kaldes også arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.
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2) Personer, der modtager kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik ikke alene på grundafledighed,
bortset fra kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter
integrationsloven. Disse kaldes også ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.
Efter gældende regler varetages beskæftigelsesindsatsen over for disse borgere af jobcentret.

Den foreslåede ordning
Uddannelse er for unge vejen til at få en stabil og varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Unge, der ikke haren
uddannelse, skal derfor have en indsats, som sikrer, at de entydigt har fokus rettet mod, at de skal i gang
med en uddannelse, så snart det er muligt.
Det foreslås derfor, at unge under 30 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse,fremover
ikke skal kunne få kontanthjælp. De skal i stedet have uddannelseshjælp. Med unge uden en
erhvervskompetencegivende uddannelse forstås unge, der hverken har gennemført en erhvervsuddannelse,
en erhvervsgrunduddannelse (egu) eller en videregående uddannels e. I praksis betyder det, at denunge har
grundskolen eller en studiekompetencegivende uddannelse (gymnasial uddannelse) somhøjestgennemført
uddannelse. Der henvises til § 1, nr. 33, i det samtidigt fremsatte lovforslag om ændring af lov om aktiv
socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag samt forskellige andre
love.
Unge, der vurderes at kunne påbegynde en uddannelse inden for ca. et år, og gennemføre denne uddannelse
på ordinære vilkår, vil være i målgruppen »uddannelsesparate«. De, som slet ikke har barrierer i forhold til
at kunne påbegynde og gennemføre en uddannelse, vil blive defineret som »åbenlyst uddannelsesparate«.
Det kan f.eks. være unge, der har bestået folkeskolens afgangsprøver eller en gymnasial u ddannelse,ogsom
ikke har problemer ud over, at de intet job har.
De unge, der ikke vurderes at være uddannelsesparate, f.eks. fordi de har problemer af faglig, social og/eller
helbredsmæssig art, vil være i målgruppen aktivitetsparate unge.
For alle modtagere af uddannelseshjælp er målet ordinær uddannelse, og de skal derfor stå til rådighed for
en indsats, der er rettet mod uddannelse. Uddannelsesparate unge skal dog stå til rådighed for
arbejdsmarkedet, hvis de ikke har brug for en uddannelsesafklarende indsats. Det betyder, at de åbenlyst
uddannelsesparate skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, indtil de påbegynder en uddannelse.
Det foreslås, at kommunerne får mulighed for at skabe nye organisatoriske rammer for indsatsen over for
personer under 30 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Målet er, at indsatsen for
disse unge uden uddannelse bør foregå i et miljø, hvor uddannelse er i centrum. Det kan f.eks. være i et
Ungdommens Uddannelsesvejlednings Center eller på en erhvervsskol e. Dette vil medvirke til, at de unge
kan se sig selv som »uddannelsessøgende« og på vej videre mod uddannelse. Inden for de nye rammer skal
indsats og opfølgning for den enkelte unge, uanset hvilken ydelse de modtager, koordineres med andre
relevante forvaltninger i kommunen. Der bliver også mulighed for, at kommunen kan samle ungeindsatseni
en tværgående ungeforvaltning.
For at fremme dette formål afsættes der en pulje, hvorfra kommunerne kan søge om midler hertil.
Aktivitetsparate unge har nogle væsentligt større udfordringer end uddannelsesparate, som der skal tages
hånd om, inden de bliver i stand til at gennemføre en uddannelse. Derfor vil forløbet frem til valget af
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uddannelsen for den unge kunne være af længere varighed. Forløbet skal dog gennemføre s på så kort tid,
som det vil være muligt under hensyntagen til den unges muligheder og behov .
Med forslaget får kommunen pligt til at igangsætte en indsats for aktivitetsparate
uddannelseshjælpsmodtagere hurtigst muligt og senest en måned efter den unges første henvendelse.
Indsatsen kan bestå af tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud. Indsatsen
skal fortsætte kontinuerligt, dog således at der maksimalt må være en periode på 4 uger mellem hverttilbud.
Under forløbet skal der afholdes samtaler hver anden måned for at sikre uddannelsesfokus og fremdrift i
forhold til uddannelsespålægget.
Det foreslås videre, at kommunen skal give tilbud om mentorstøtte til særligt udsatte unge, som ikke kan
tage imod andre aktive tilbud. Det vil løbende blive fulgt tæt, hvorledes indsatsen for de aktivitetsparate
uddannelseshjælpsmodtagere tilrettelægges i kommunerne.
På samme måde som for uddannelsesparate unge skal kommunen sørge for, at aktivitetsparate
uddannelseshjælpsmodtagere, der har grundskolen som højest fuldførte uddannelse, inden for en måned
læse-, skrive- og regnetestes og får igangsat Forberedende Voksenundervisning og ordblindeundervisning,
hvis testen viser behov for det. Testen kan foregå parallelt med den øvrige aktive inds ats.
På grund af disse unges udfordringer er det vigtigt, at de får en koordineret og systematisk indsats med tæt
og hyppig opfølgning, hvor der tages udgangspunkt i deres særlige ressourcer og udfordringer.
Det foreslås, at de unge, så snart de vurderes aktivitetsparate, skal have tilbudt en koordinerende
sagsbehandler, som skal sikre, at indsatsen er tværfaglig og koordineret på tværs af de kommunale
forvaltninger og andre myndigheder. Indsatsen vil bl.a. kunne bestå af uddannelsesafklarende og
understøttende tilbud som f.eks. brobygningsforløb på uddannelsesinstitutioner, læse -, skrive- eller
regneundervisning og virksomhedspraktikker. Unge, der har behov for det, skal kunne få tilknyttetenmentor,
som kan støtte den unge, indtil personen bliver i stand til at gå i gang med en ordinær uddannelse og evt.
undervejs i det videre forløb i det ordinære uddannelsessystem. Parallelt hermed kan indsatsen bestå af
hjælp til sociale udfordringer som f.eks. økonomi og boligsituation eller helbredsproblemer.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
§ 2, nr. 2
I den gældende § 2 fremgår de forskellige målgrupper for beskæftigelsesindsatsen med udgangspunkt
primært i den enkeltes forsørgelsesgrundlag som fx dagpenge og kontanthjælp. Efter gældende regler er
kontanthjælpsmodtagere delt i to målgrupper, henholdsvis personer, der modtager kontanthjælp alene på
grund af ledighed, såkaldt arbejdsmarkedsparate, og personer, der modtager kontanthjælp ikke alene på
grund af ledighed, såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate. De to målgrupper omfatter ikke
kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven.
Det foreslås, at betegnelsen for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere ændres til jobparate
kontanthjælpsmodtagere. Med jobparate kontanthjælpsmodtagere forstås kontanthjælpsmodtagere, der
vurderes parate til at kunne komme i arbejde.
Der vil administrativt blive fastsat nærmere regler om visitation med hjemmel i de gældende
bemyndigelsesbestemmelser i lovens § 4 a.
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§ 2, nr. 3
Som nævnt i bemærkningerne til nr. 2 er personer, der modtager kontanthjælp efter de gældende regler,
delt i henholdsvis arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. De to
målgrupper omfatter ikke kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter
integrationsloven.
Det foreslås, at betegnelsen for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere ændres til
aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere forstås
kontanthjælpsmodtagere, der ikke vurderes at kunne komme i arbejde inden for en kortere periode.
Der vil administrativt blive fastsat nærmere regler om visitation med hjemmel i de gældende
bemyndigelsesbestemmelser i lovens § 4 a.
§ 2, nr. 12 og 13
Som nævnt i bemærkningerne til nr. 2 er personer, der modtager kontanthjælp efter de gældende regler,
delt i henholdsvis arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. De to
målgrupper omfatter ikke kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter
integrationsloven.
Et af elementerne i kontanthjælpsreformen er, at kontanthjælpen for alle unge under 30 år, som ikke haren
erhvervskompetencegivende uddannelse, afskaffes og erstattes af uddannelseshjælp.
Det foreslås, at der indsættes to nye målgrupper, som omfatter unge under 30 år uden
erhvervskompetencegivende uddannelse, som fremover vil få uddannelseshjælp efter lov om aktiv
socialpolitik, jf. det samtidigt fremsatte lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven,lovom
børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love. Det drejer sig dels om
personer, der modtager uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og som er uddannelsesparate,dels
om personer, der modtager uddannelseshjælp efter samme lov, og som er aktivitetsparate.
Personer, som vurderes umiddelbart at kunne påbegynde en uddannelse, vil fremover være i målgruppen
»uddannelsesparate«. Der er tale om unge, der vurderes at kunne påbegynde en uddannelse indenforca. et
år og gennemføre denne uddannelse på ordinære vilkår. »Aktivitetsparate« unge vurderes derimod ikke at
være uddannelsesparate, fordi de har faglige, sociale og/eller helbredsmæssige problemer. De har derfor
behov for en indsats, der kan hjælpe dem til at blive uddannelsesparate på sigt.
Der er således tale om to nye målgrupper i beskæftigelsesindsatsen, som bl.a. kan få tilbud efter lovens
kapitel 9 b-12.
Der vil administrativt blive fastsat nærmere regler om visitation med hjemmel i de gældende
bemyndigelsesbestemmelser i lovens §§ 4 a og 21, stk. 2.

LAB § 4 – Bemyndigelsesbestemmelser om opgørelse af ledighedsperioder
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
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§ 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om opgørelse af sammenlagt ledighed efter denne lov for
personer, der er omfattet af § 2, nr. 1.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om opgørelse af en sammenhængende periode med
kontanthjælp og uddannelseshjælp efter denne lov for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3, 12 og 13.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter gældende regler fastsætter beskæftigelsesministeren regler om opgørelse af en sammenhængende
periode med kontanthjælp efter denne lov for kontanthjælpsmodtagere.
Det foreslås, at beskæftigelsesministeren også kan fastsætte regler om opgørelse af en sammenhængende
periode med uddannelseshjælp og om sammenhængende periode med uddannelseshjælp og herefter
kontanthjælp efter denne lov for personer under 30 år. Di sse personer får efter gældende regler
kontanthjælp og vil efter lovforslaget fremover blive omfattet af de to nye målgrupper, der modtager
uddannelseshjælp.

LAB § 4 c – Andre aktører
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 4 c. Andre aktører, der har fået overladt opgaven med at varetage beskæftigelsesindsatsen for en person,
forpligter på samme måde som jobcenteret personen til at møde til samtaler og deltage i aktivi teterogtilbud
efter kapitel 9 b-12.
Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om krav til andre aktørers sagsbehandling, herunder om
frister, underretninger og procedurer i forbindelse med sagsbehandlingen. Beskæftigelsesministeren kan
herunder fastsætte regler om andre aktørers forpligtelse til at give jobcenteret de nødvendige oplysninger
om personer, der er omfattet af § 2 til brug for administrationen af den beskæftigelsesmæssige lovgivning
m.v.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
§ 4 c, stk. 3
Efter gældende regler kan beskæftigelsesministeren fastsætte regler om krav til andre aktørers
sagsbehandling, herunder om frister, underretninger og procedurer i forbindelse med sagsbehandlingen.
Andre aktører kan være private virksomheder, organisationer eller andre, som kommune n har overladt at
udføre opgaver og træffe afgørelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 4 b i samme lov.
Beskæftigelsesministeren kan bl.a. fastsætte regler om andre aktørers forpligtelse til at give jobcenteretde
nødvendige oplysninger om personer, der er omfattet af lovens § 2, til brug for administrationen af den
beskæftigelsesmæssige lovgivning m.v.
Det foreslås, at beskæftigelsesministeren også kan fastsætte regler om andre aktørers forpligtelse til atgive
jobcenteret de nødvendige oplysninger om de personer under 30 år, der efter lovforslaget vil blive omfattet
af de to nye målgrupper, der modtager uddannelseshjælp, jf. lovforslagets § 1, nr. 6.
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Der er endvidere tale om en konsekvensændring som følge af lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring
af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre
love (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam,
fleksløntilskud m.v.), hvor bestemmelsen ved en fejl ikke er blevet ændret til at omfatte
ressourceforløbspersoner, der er omfattet af lovens § 2, nr. 11.

LAB § 8 – Bemyndigelsesbestemmelse om bistand til at finde arbejde og
arbejdskraft
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 8. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om bistand til at finde arbejde og arbejdskraft,
herunder henvisning til tilbud efter kapitel 10-12, om støtte til særlige aktiviteter, der medvirker til at finde
arbejde og arbejdskraft, og om støtte til arbejdssøgende, der skifter bopæl i forbindelse med overtagelse af
arbejde. Beskæftigelsesministeren kan herunder fastsætte regler om, at personer, der er omfattet af § 2,nr.
1 og 2, samt personer, der er omfattet af § 2, nr. 12, og som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, kan
pålægges at søge konkrete job, hvor arbejdsgiveren ikke har aftalt med jobcenteret, at der sker henvisning
af arbejdssøgende.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter gældende regler kan beskæftigelsesministeren fastsætte nærmere regler om bistandtil atfinde arbejde
og arbejdskraft, herunder at bl.a. arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere kan pålægges at søge
konkrete job.
Det foreslås, at denne bemyndigelse også skal omfatte uddannelseshjælpsmodtagere,somvurderesåbenlyst
uddannelsesparate. Unge, der vurderes at kunne påbegynde en uddannelse inden for ca. etåroggennemføre
denne uddannelse på ordinære vilkår, vil være i målgruppen »uddannelsesparate«. De, som slet ikke har
barrierer i forhold til at kunne påbegynde og gennemføre en uddannelse, vil blive defineret som »åbenlyst
uddannelsesparate«. Det kan fx være unge, der har bestået folkeskolens afgangsprøver eller en gymnasial
uddannelse, og som ikke har problemer ud over, at de intet job har.

LAB § 10 a – Digital kommunikation
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 10 a. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om digital kommunikation, herunder om pligt til at
anvende digital kommunikation via Jobnet eller en anden landsdækkende portal mellem på den ene side
personer, der er omfattet af § 2, og kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet
efter integrationsloven, og på den anden side jobcenteret og andre, der varetager beskæftigelsesindsatsen
efter denne lov. Bemyndigelsen kan anvendes til at fastsætte regler om pligt til at anvende digital
kommunikation ved syge- og raskmeldinger og indkaldelser til samtaler og andre aktiviteter samt jobplaner,
rehabiliteringsplaner m.v. og tilbud efter kapitel 9 b-12.
Stk. 3 og 4 ophæves
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Generelle bemærkninger

Datagrundlag, digital kommunikation m.v.
Gældende regler
Efter de gældende regler i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 10 a, stk. 1, kan beskæftigelsesministeren
fastsætte regler om digital kommunikation, herunder om pligt til at anvende digital kommunikation via
Jobnet eller en anden landsdækkende portal mellem på den ene side bl.a. personer, der er omfattet af
målgrupperne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og på den anden side jobcenteret og andre, der
varetager beskæftigelsesindsatsen. Bemyndigelsen kan anvendes til at fastsætte regler om pligt til at
anvende digital kommunikation ved syge- og raskmeldinger og indkaldelser til samtaler og andre aktiviteter
samt jobplaner og tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Den foreslåede ordning
Det fremgår af aftalen, at indsatsen for unge på vej mod uddannelse skal beskrives i uddannelsespålægget.
Det fremgår endvidere, at alle skal have ret til at få et klart overblik over deres egen situation og de planer,
der er lagt for og med borgeren.
Med henblik på at fremtidssikre lovgivningen foreslås det, at § 10 a, stk. 1, udvides, så den eksisterende
bemyndigelse for ministeren til at fastsætte regler om pligt til at anvende digital kommunikation om blandt
andet jobplaner og rehabiliteringsplaner også kommer til at omfatte uddannelsespålæg. Det foreslås
endvidere, at bestemmelsen udvides med uddannelses-hjælps-modtagere.
Det fremgår endvidere af aftalen, at jobparate kontanthjælpsmodtagere skal søge tilstrækkeligt bredt,
intensivt og realistisk og dokumentere jobsøgning i en joblog på Jobnet.
Det foreslås derfor også, at bemyndigelsen for ministeren til at fastsætte regler om pligt til at anvende digital
kommunikation også kommer til at omfatte jobsøgning og joblog m.v.
Det fremgår af aftalen, at der skal oprettes en digital løsning (»fast-track-løsning«), så virksomhederne hurtigt
og enkelt i en landsdækkende digital løsning kan ansøge om at få oprettet praktik- eller løntilskudspladser,
og hvor jobcenteret inden for en klar tidsfrist digitalt godkender en ansøgning om en virksomhedsplads.
Det foreslås, at beskæftigelsesministeren får bemyndigelse til at fastsætte regler om, hvordan den digitale
ansøgning fra arbejdsgiverne om virksomhedspraktikpladser, løntilskuds-pladser og andre tilskudspladser
m.v. skal foregå, herunder regler om pligt til at anvende et bestemt system, og om fritagelse for obligatorisk
anvendelse for visse grupper af juridiske personer og virksomheder. For eksempel vil juridiske personer,der
bor i et område uden internetdækning, kunne fritages for obligatorisk anvendelse.
I første omgang vil bemyndigelsen blive anvendt til at fastsætte regler om digitalisering af ansø gning om
virksomhedspraktikpladser og løntilskudspladser. På sigt vil bemyndigelsen f.eks. også kunne anvendestil at
fastsætte regler om digitalisering af ansøgning om voksenlærlingepladser og ansøgning om tilskud til
mentorer.
Alle skal selv kunne booke og ombooke jobsamtaler m.v.
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Af aftalen fremgår, at alle skal have ret til vejledning, og at alle fra »Min Side« på Jobnet skal have ret til selv
at kunne vælge den dag og tidspunkt, hvor de skal have samtale med jobcentret.

Gældende regler
Efter gældende regler er det jobcentret, der indkalder ledige til jobsamtaler m.v. i jobcentret.
I enkelte kommuner anvendes i dag et selvbooking-system - som Arbejdsmarkedsstyrelsen har stillet til
rådighed - hvor jobcentret kan vælge, om de enkelte målgrupper for beskæftigelsesindsatsen skal have
mulighed for - fra borgerens »Min Side« på Jobnet - at ombooke til et andet mødetidspunkt end det, som
jobcentret har indkaldt til.

Den foreslåede ordning
Det foreslås, at borgerne får ret til at booke og ombooke dag og tidspunkt og eventuelt sagsbehandler m.v.i
forbindelse med samtaler m.v. via det landsdækkende system.
Det foreslås endvidere, at beskæftigelsesministeren etablerer en landsdækkende selv-betjenings-løsningpå
borgerens »Min Side« på Jobnet, jf. § 61, stk. 1, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats i forhold til indkaldelse (booking) og ombooking af dels individuelle samtaler i
jobcentrene, dels øvrige arrangementer i jobcentrene, f.eks. jobmesser m.v . Der ændres ikke hermed ved
den eksisterende arbejdsfordeling mellem kommune og staten om it-understøttelsen af
beskæftigelsesindsatsen.
Den konkrete udmøntning om etablering og drift af den landsdækkende selvbetjeningsløsning kan ske i
bekendtgørelsesform med hjemmel i de gældende bemyndigelser i §§ 61, 65 og 66 i lov om ansvaret for og
styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Hvad angår borgerens ret til at booke og ombooke samtaler
vil udmøntning ske i bekendtgørelsesform med hjemmel i den gældende bestemmelse i § 10 a, stk. 1, i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Tilvejebringelse af datagrundlag
Af aftalen fremgår, at der til brug for opfølgning og evaluering samt til at understøtte indsatsen i
kommunerne skal tilvejebringes det nødvendige datagrundlag. De nødvendige lovhjemler til dataindsamling
og dataudveksling foreslås tilvejebragt med dette lovforslag.
Det fremgår endvidere af aftalen, at den enkelte skal have ejerskab til egen indsats. Det indebærer bl.a.:





Overblik over egen situation og adgang til digital kommunikation. Alle skal have ret til at få et klart
overblik over deres egen situation, de relevante data, kommunen har registreret, og de planer, der
er lagt for og med borgeren. Det skal ske via »Min Side« på jobnet.dk, hvor borge ren kan
kommunikere med kommunen, se relevant information og relevante data fra kommunen og have
adgang til relevante støtteværktøjer og tilbud.
Ret til virksomhedsrettede tilbud. Anvendelsen af virksomhedsrettede tilbud skal kunne initieres af
personen selv fra »Min Side« på Jobnet.
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Der skal i forhold til virksomhederne etableres en fast-track løsning, så virksomhederne nemt og enkelt i en
landsdækkende løsning kan ansøge om at få oprettet praktik- eller løntilskudspladser, og hvor jobcenteret
inden for en klar tidsfrist digitalt kan godkende en ansøgning om en virksomhedsplads.
Jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere skal
registrere deres jobsøgning i en joblog på Jobnet. Jobcenteret skal løbende følge op p å, om denenkelte søger
job tilstrækkeligt bredt, intensivt og realistisk gennem jobloggen. Aftaler om jobsøgning og konkrete
henvisninger til job vil fremgå af »Min Side« på Jobnet, så der ikke er tvivl om aftalerne.
Den konkrete udmøntning vil ske i bekendtgørelsesform med hjemmel i de gældende og de foreslåede
ændringer i databestemmelserne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. de foreslåede ændringertil § 10
a, stk. 1, og § 10 b, stk. 2-3 og § 10 c, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt de gældende og de
foreslåede ændringer i databestemmelserne i lov om ansvaret for og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats, jf. de foreslåede ændringer til § 58, stk. 2, og § 60, stk. 6, i lov om ansvaret for og
styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og de gældende bemyndigelser i §§ 61, 65 og 66 i samme lov.
Udkast til bekendtgørelser vil efter sædvanlig praksis blive forelagt Datatilsynet, jf. persondatalovens § 57.
Digital forvaltning forudsætter, at borgerne kan identificere sig sikkert i forbindelse med anvendelse af
digitale selvbetjeningsløsninger. Til brug for identifikation af borgeren i forbindelse medbrugafde foreslåede
selvbetjeningsløsninger på Jobnet vil der derfor blive anvendt NemID.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
§ 10 a, stk. 1
Efter den gældende § 10 a, stk. 1, kan beskæftigelsesministeren fastsætte regler om digital kommunikation,
herunder om pligt til at anvende digital kommunikation via Jobnet eller en anden landsdækkende portal
mellem på den ene side bl.a. personer, der er omfattet af målgrupperne i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, og på den anden side jobcenteret og andre, der varetager beskæftigelsesindsatsen.
Bemyndigelsen kan anvendes til at fastsætte regler om pligt til at anvende digital kommunikation ved sygeog raskmeldinger og indkaldelser til samtaler og andre aktiviteter samt jobplaner, rehabiliteringsplaner og
tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Det fremgår af aftalen, at indsatsen for unge på vej mod uddannelse skal beskrives i uddannelsespålægget.
Det fremgår endvidere, at alle skal have ret til at få et klart overblik over deres egen situation og de planer,
der er lagt for og med borgeren.
Det foreslås, at § 10 a, stk. 1, udvides, så den eksisterende bemyndigelse for ministeren til at fastsætte regler
om pligt til at anvende digital kommunikation om blandt andet jobplaner og rehabiliteringsplaner også
kommer til at omfatte uddannelsespålæg. Det foreslås endvidere, at bestemmelsen udvides med
uddannelseshjælpsmodtagere.
Det fremgår endvidere af aftalen, at jobparate kontanthjælpsmodtagere skal søge tilstrækkeligt bredt,
intensivt og realistisk og dokumentere jobsøgning i en joblog på Jobnet.
Det foreslås derfor også, at bemyndigelsen for ministeren til at fastsætte regler om pligt til at anvende digital
kommunikation også kommer til at omfatte uddannelsespålæg, jobsøgning og joblog.
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Som en konsekvens af, at der som led i kontanthjælpsreformen foreslås indsat et nyt kapitel 9 b i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats om tilbud om mentorstøtte, jf. lovforslagets § 1, nr. 52, foreslås endvidere, at
henvisningen til de eksisterende tilbud efter kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsatsudvides,så
der også henvises til de nye mentortilbud i kapitel 9 b.
§ 10 a, stk. 3 og 4
Det foreslås, at bestemmelserne om, at beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser,
meddelelser og andre dokumenter, der udelukkende er sendt eller udstedt på grundlag af elektronisk
databehandling, kan udstedes alene med angivelse af kommunen, jobcenteret eller Jobnet som afsender,
samt at en digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for
meddelelsen, ophæves, og at helt tilsvarende regler i stedet indsættes i en ny § 10 c, jf. lovforslagets § 1, nr.
14, nedenfor. Der er tale om en lovteknisk ændring.
På den måde vil de eksisterende bestemmelser også komme til at gælde for den digitale kommunikationmed
arbejdsgiverne.
Kommentarer fra Høringsnotatet
Snitfladerne mellem det fælles datagrundlag og jobcentrets fagsystemer er under specifikationogforventes
udviklet og idriftsat i løbet af 2. halvår 2013. Snitfladerne specificeres i samarbejde med de kommunale it leverandører af jobcenter fag systemer. (…)
Jobcenter-fagsystemerne indberetter allerede i de gældende snitflader oplysninger om mentorer til det
fælles datagrundlag eller forventes at påbegynde indberetning i løbet af 2. halvår 2013.
I forhold til nytteindsats kan indberetningen ske via eksisterende snitflader, dog med en sæ rskilt kodelisteværdi. Ændringerne til snitfladerne er under specificering i samarbejde med de kommunale it -leverandører
af jobcenter fagsystemer. (…)
Afhængigt af de konkrete oplysninger, der skal anvendes, og om de skal indgå i selvbetjeningsmuligheder på
Jobnet, vil der efter en konkret vurdering - og i dialog med KL og de kommunale it-leverandører af jobcenter
fagsystemer – blive truffet beslutning om, hvorvidt integrationer skal ske via det fælles datagrundlag eller
direkte til de kommunale fagsystemer. (…)
Det er målsætningen, at der etableres adgang for sagsbehandlere til oplysninger, der er registreret ved
selvbetjening på Jobnet. Adgangen vil ske enten ved systemintegration til jobcentrenes fagsystemer, eller
ved at sagsbehandlere får adgang til en ”Min side for sagsbehandlere” på Jobnet. Det tilstræbes, atadgangen
i alle tilfælde sker via “single sign-on” i forhold til Jobcenter-fagsystemerne. (…)
Kanalstrategien for nationale selvbetjeningsløsninger på beskæftigelsesområdet er fastlagt af Folketingeti
styringsloven i forbindelse med kommunalreformen, og initiativerne i kontanthjælpsreformen indføjersigi
denne ramme. Beskæftigelsesministeriet vil meget gerne drøfte de konkrete implementeringstiltag,
herunder arkitekturprincipper og sammenhæng mellem selvbetjeningsløsningerne
og
sagsbehandlingssystemerne med kommunerne, a-kasserne og andre relevante aktører i et dialogforum. (…)
Der er i dag et forum, hvor de kommunale it-leverandører og Arbejdsmarkedsstyrelsen er faste deltagere,og
hvor KL deltager på ad hoc basis, når det er relevant.
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– blandt andet når reformer som kontakthjælpsreformen skal it-understøttes. Arbejdsmarkedsstyrelsens
intentioner og sigte i arbejdet er, at det fælles datagrundlag så vidt muligt skal leve op til KL’s bemærkninger.
I forhold til registreringsrækkefølge i de kommunale fagsystemer vil det i vid udstrækning være op til KL og
kommunerne at efterspørge løsninger hos de kommunale it-leverandører, der kan opfylde KLs ønsker.
Arbejdsmarkedsstyrelsen er indstillet på, at snitfladerne så vidt muligt indrettes her efter. (…)
Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har allerede i dag pligt til at lægge et CV på Jobnet, til at
tjekke deres jobforslag og til at gøre sig bekendt med og kvittere for jobplan og tilbud digitalt på Jobnet. I
forhold til indlæggelse af CV på Jobnet er dette lovfæstet i § 9, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats. Hvis en borger har brug for hjælp til at benytte digitale løsninger i beskæftigelses
indsatsen, fx på grund af manglende it-kundskaber eller manglende it-adgang hjemme, vil borgerenligesom
i dag kunne få hjælp og vejledning i jobcenteret. I lighed med i dag kan en person, der ikke kan læse eller
skrive, få hjælp til at sætte sig ind i de breve, som den pågældende får fra kommunen. Det kan enten ske ved
at personen henvender sig til en støtteperson, eller ved at personen henvender sig til kommunen.

LAB § 10 b – Digital kommunikation med arbejdsgivere m.fl.
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 10 b. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om anvendelse af digital kommunikation mellem
kommunen, arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende om tilskud m.v. efter denne lov.Ministerenkan
herunder fastsætte regler om anvendelse af et bestemt digitalt system og om fritagelse for obligatorisk
anvendelse for visse grupper af juridiske personer og virksomheder
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om anvendelse af digital kommunikation således, at
arbejdsgivere digitalt kan ansøge om at få oprettet virksomhedspraktikpladser, løntilskudspladser ogandre
tilskudsberettigede pladser m.v. efter denne lov. Ministeren kan herunder fastsætte regler om anvendelse
af et bestemt digitalt system og om fritagelse for obligatorisk anvendelse for visse grupper af juridiske
personer og virksomheder.
Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at kommunen kan sende digitale meddelelser til
arbejdsgivere og udstede afgørelser og andre dokumenter uden underskrift, men med m askinelt eller på
tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer enentydigidentifikation
af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med
afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.
Generelle bemærkninger
Efter gældende regler i lovens § 10 b kan beskæftigelsesministeren fastsætte regler om obligatorisk
anvendelse af digital kommunikation mellem kommunen, arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende
om tilskud m.v. efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 10 b.

Tilvejebringelse af datagrundlag
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Af aftalen fremgår, at der til brug for opfølgning og evaluering samt til at understøtte indsatsen i
kommunerne skal tilvejebringes det nødvendige datagrundlag. De nødvendige lovhjemler til dataindsamling
og dataudveksling foreslås tilvejebragt med dette lovforslag.
Det fremgår endvidere af aftalen, at den enkelte skal have ejerskab til egen indsats. Det indebærer bl.a.:





Overblik over egen situation og adgang til digital kommunikation. Alle skal have ret til at få et klart
overblik over deres egen situation, de relevante data, kommunen har registreret, og de planer, der
er lagt for og med borgeren. Det skal ske via »Min Side« på jobnet.dk, hvor borgeren kan
kommunikere med kommunen, se relevant information og relevante data fra kommunen og have
adgang til relevante støtteværktøjer og tilbud.
Ret til virksomhedsrettede tilbud. Anvendelsen af virksomhedsrettede tilbud skal kunne initieres af
personen selv fra »Min Side« på Jobnet.

Der skal i forhold til virksomhederne etableres en fast-track løsning, så virksomhederne nemt og enkelt i en
landsdækkende løsning kan ansøge om at få oprettet praktik- eller løntilskudspladser, og hvor jobcenteret
inden for en klar tidsfrist digitalt kan godkende en ansøgning om en virksomhedsplads.
Jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere skal
registrere deres jobsøgning i en joblog på Jobnet. Jobcenteret skal løbende følge op på, o m denenkelte søger
job tilstrækkeligt bredt, intensivt og realistisk gennem jobloggen. Aftaler om jobsøgning og konkrete
henvisninger til job vil fremgå af »Min Side« på Jobnet, så der ikke er tvivl om aftalerne.
Den konkrete udmøntning vil ske i bekendtgørelsesform med hjemmel i de gældende og de foreslåede
ændringer i databestemmelserne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. de foreslåede ændringertil § 10
a, stk. 1, og § 10 b, stk. 2-3 og § 10 c, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt de gældende og de
foreslåede ændringer i databestemmelserne i lov om ansvaret for og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats, jf. de foreslåede ændringer til § 58, stk. 2, og § 60, stk. 6, i lov om ansvaret for og
styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og de gældende bemyndigelser i §§ 61, 65 og 66 i samme lov.
Udkast til bekendtgørelser vil efter sædvanlig praksis blive forelagt Datatilsynet, jf. persondatalovens § 57.
Digital forvaltning forudsætter, at borgerne kan identificere sig sikkert i forbindelse med anvendelse af
digitale selvbetjeningsløsninger. Til brug for identifikation af borgeren i forbindelse medbrugafde foreslåede
selvbetjeningsløsninger på Jobnet vil der derfor blive anvendt NemID.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter gældende regler kan beskæftigelsesministeren fastsætte regler om obligatorisk anvendelse af digital
kommunikation mellem kommunen, arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende om udbetaling af
tilskud m.v. efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 10 b, stk. 1.
Det fremgår af aftalen, at der skal oprettes en digital løsning (»fast-track-løsning«), så virksomhederne hurtigt
og enkelt i en landsdækkende digital løsning kan ansøge om at få oprettet praktik - eller løntilskudspladser,
og hvor jobcenteret inden for en klar tidsfrist digitalt godkender en ansøgning om en virksomhedsplads.
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Det foreslås i stk. 2, at beskæftigelsesministeren får bemyndigelse til at fastsætte regler om, hvordan den
digitale ansøgning fra arbejdsgiverne om virksomhedspraktikpladser, løntilskudspladser og andre
tilskudspladser m.v. skal foregå, herunder regler om pligt til at anvende et bestemt system og om fritagelse
for obligatorisk anvendelse for visse grupper af juridiske personer og virksomheder. For eksempel vil juridiske
personer, der bor i et område uden internetdækning, kunne fritages for obligatorisk anvendelse.
I første omgang vil bemyndigelsen blive anvendt til at fastsætte regler om digitalisering af ansøgning om
virksomhedspraktikpladser og løntilskudspladser. På sigt vil bemyndigelsen f.eks. også kunne anvendestil at
fastsætte regler om digitalisering af ansøgning om voksenlærlingepladser og ansøgning om mentorstøtte.
Reglerne i kapitel 11 og 12 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats om det
fælles datagrundlag til brug for forvaltningen af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om
arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel,lovomaktiv
socialpolitik og den øvrige arbejdsmarkedsrettede lovgivning finder tilsvarende anvendelse.
Det foreslås i stk. 3, at beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fastsætte regler om, at kommunen kan
sende digitale meddelelser til arbejdsgivere og udstede afgørelser og andre dokumenter uden underskrift,
med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik,dersikrer
entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Det foreslås endvidere, at
sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.
Det er en forudsætning, at de hensyn, der ligger bag formkrav, herunder personlig underskrift, også
tilgodeses i forhold til denne type af dokumenter, når de sendes di gitalt. Det vil sige, at de relevante
teknologiske løsninger, der skal erstatte den personlige underskrift, skal tilgodese de hensyn, der liggerbag
kravet herom.
Bestemmelserne svarer med ændringer i forhold til typen af digitale meddelelser til formuleringeni de hidtil
gældende og tilsvarende borgerrettede bestemmelser i § 10 a, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

LAB § 10 c – Bemyndigelsesbestemmelser om digitale afgørelser m.v.
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 10 c. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser, meddelelser og andre dokumenter,
der udelukkende er sendt eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling i medfør af reglerudstedt
efter § 10 a og § 10 b, kan udstedes alene med angivelse af kommunen, jobcenteret eller Jobnet som
afsender.
Stk. 2. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for
meddelelsen.
Generelle bemærkninger

Tilvejebringelse af datagrundlag
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Af aftalen fremgår, at der til brug for opfølgning og evaluering samt til at understøtte indsatsen i
kommunerne skal tilvejebringes det nødvendige datagrundlag. De nødvendige lovhjemler til dataindsamling
og dataudveksling foreslås tilvejebragt med dette lovforslag.
Det fremgår endvidere af aftalen, at den enkelte skal have ejerskab til egen indsats. Det indebærer bl.a.:





Overblik over egen situation og adgang til digital kommunikation. Alle skal have ret til at få et klart
overblik over deres egen situation, de relevante data, kommunen har registreret, og de planer, der
er lagt for og med borgeren. Det skal ske via »Min Side« på jobnet.dk, hvor borgeren kan
kommunikere med kommunen, se relevant information og relevante data fra kommunen og have
adgang til relevante støtteværktøjer og tilbud.
Ret til virksomhedsrettede tilbud. Anvendelsen af virksomhedsrettede tilbud skal kunne initieres af
personen selv fra »Min Side« på Jobnet.

Der skal i forhold til virksomhederne etableres en fast-track løsning, så virksomhederne nemt og enkelt i en
landsdækkende løsning kan ansøge om at få oprettet praktik- eller løntilskudspladser, og hvor jobcenteret
inden for en klar tidsfrist digitalt kan godkende en ansøgning om en virksomhedsplads.
Jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere skal
registrere deres jobsøgning i en joblog på Jobnet. Jobcenteret skal løbende følge op på, om denenkelte søger
job tilstrækkeligt bredt, intensivt og realistisk gennem jobloggen. Aftaler om jobsøgning og konkrete
henvisninger til job vil fremgå af »Min Side« på Jobnet, så der ikke er tvivl om aftalerne.
Den konkrete udmøntning vil ske i bekendtgørelsesform med hjemmel i de gæld ende og de foreslåede
ændringer i databestemmelserne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. de foreslåede ændringertil § 10
a, stk. 1, og § 10 b, stk. 2-3 og § 10 c, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt de gældende og de
foreslåede ændringer i databestemmelserne i lov om ansvaret for og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats, jf. de foreslåede ændringer til § 58, stk. 2, og § 60, stk. 6, i lov om ansvaret for og
styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og de gældende bemyndigelse r i §§ 61, 65 og 66 i samme lov.
Udkast til bekendtgørelser vil efter sædvanlig praksis blive forelagt Datatilsynet, jf. persondatalovens § 57.
Digital forvaltning forudsætter, at borgerne kan identificere sig sikkert i forbindelse med anvendelse af
digitale selvbetjeningsløsninger. Til brug for identifikation af borgeren i forbindelse medbrugafde foreslåede
selvbetjeningsløsninger på Jobnet vil der derfor blive anvendt NemID.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Det foreslås i stk. 1, at beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fastsætte regler om, at afgørelser,
meddelelser og andre dokumenter, der udelukkende er sendt eller udstedt på grundlag af elektronisk
databehandling, kan udstedes alene med angivelse af kommunen, jobcentret eller Jobnet som afsender.
Bestemmelsen vil finde anvendelse både på dokumenter, som sendes som et papirbrev, ved digital
fremsendelse eller som en ren digital meddelelse.
Bestemmelserne svarer til den hidtil gældende bestemmelse i § 10 a, stk. 3, i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, som samtidig hermed foreslås ophævet, jf. lovforslagets § 1, nr. 12, ovenfor.
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Bestemmelsen vil blive udmøntet i overensstemmelse med persondatalovens § 39.
Det foreslås i stk. 2, at en digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for
adressaten for meddelelsen.
Den foreslåede bestemmelse fastsætter, hvornår en digital meddelelse anses for at være kommet frem til
adressaten, dvs. modtageren af meddelelsen. For meddelelser, som sendes til myndigheden, er
myndigheden adressat for meddelelsen. For meddelelser, som myndigheden sender til virksomheden, er
virksomheden adressat for meddelelsen. For meddelelser, som myndigheden sender til borgeren, er
borgeren adressat for meddelelsen.
Efter forslaget anses en meddelelse for at være kommet frem til adressaten for meddelelsen, når den er
tilgængelig for adressaten for meddelelsen, dvs. fra det tidspunkt, hvor adressaten har mulighed for atgøre
sig bekendt med indholdet af meddelelsen. Det er således uden betydni ng, om eller hvornår adressatengør
sig bekendt med indholdet af meddelelsen.
Bestemmelsen vil have betydning for beregning af, hvornår eventuelle tidsfrister begynder at løbe. I
forbindelse med udmøntningen af bemyndigelsesbestemmelsen, jf. forslaget til § 10 b, stk. 2, vil der blive
fastsat rimelige frister.
Bestemmelserne svarer til den hidtil gældende bestemmelse i § 10 a, stk. 4, i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, som samtidig hermed foreslås ophævet.

LAB § 11 – Tilmelding af arbejdssøgende i jobcentre
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 11, stk. 2. Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som ønsker at modtage dagpenge eller er
berettigede til dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag efter lov om arbejdsløshedsforsikringm.v.,
skal tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret på den første ledighedsdag. Den ledige skal mindst hver
7. dag tjekke sine jobforslag på Jobnet og dermed bekræfte, at pågældende er arbejdssøgende.
Stk. 3. Personer, der har ansøgt om eller modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv
socialpolitik, og som kommunen vurderer, er jobparate henholdsvis åbenlyst uddannelsesparate, skal
tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret, og kommunen skal sørge for, at det sker. For jobparate
kontanthjælpsmodtagere skal det ske ved første henvendelse til kommunen om hjælp, og for åbenlyst
uddannelsesparate skal det ske senest efter 1 uge fra første henvendelse til kommunen omhjælp.Denledige
skal mindst hver 7. dag tjekke sine jobforslag på Jobnet og dermed bekræfte, at pågældende er
arbejdssøgende.
Stk. 4. Personer omfattet af § 2, nr. 2, samt personer omfattet af § 2, nr. 12, som vurderes åbenlyst
uddannelsesparate, skal være aktivt jobsøgende. Jobsøgningsaktiviteter skal løbende dokumenteres i en
joblog på »Min Side« på Jobnet.
Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om tilmelding, jobsøgning og joblog m.v. samt
om afmelding som arbejdssøgende.
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Generelle bemærkninger
§ 11, stk. 4
Jobcentret skal følge op på den enkeltes jobsøgning med udgangspunkt i jobloggen samt indgå konkrete
aftaler med den enkelte om jobsøgningen og pålægge den enkelte at søge job.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
§ 11, stk. 2
Efter gældende regler skal dagpengemodtagere mindst hver 7. dag bekræfte, at pågældende er
arbejdssøgende.
Det foreslås, at det præciseres, at dagpengemodtagere bekræfter, at de er arbejdssøgende ved mindsthvert
7. dag at tjekke deres jobforslag på Jobnet.
At tjekke sine jobforslag på Jobnet foregår ved, at personen på »Min Side« klikker på »Tjek dine jobforslag«,
hvorefter it-systemet automatisk foretager et match mellem de jobønsker, personen har angiveti forbindelse
med sin tilmelding som arbejdssøgende, de øvrige oplysninger i CV’et og de aktuelle jobannoncerpåJobnet,
der matcher jobønskerne og CV’et. Den ledige præsenteres herefter for 10 jobannoncer, der bedst matcher
jobønsker og CV. Personen kan herefter klikke videre ind på de enkelte jobannoncer og læse detaljerne i
disse. Ved at tjekke sine jobforslag bekræfter personen herved, at pågældende er arbejdssøgende.
§ 11, stk. 3
Efter gældende regler skal en person, der har ansøgt om eller modtager kontanthjælp efter lov om aktiv
socialpolitik, og som efter kommunens vurdering modtager hjælpen alene på grund af ledighed, ved første
henvendelse til kommunen om hjælp tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret, og kommunen skal
sørge for, at det sker. Den ledige skal mindst hver 7. dag bekræfte, at pågældende er arbejdssøgende.
Det foreslås, at uddannelseshjælpsmodtagere, som kommunen vurderer som åbenlyst uddannelsesparate,
senest efter 3 uger fra første henvendelse til kommunen om hjælp skal tilmelde sig som jobsøgende i
jobcenteret. Jobparate kontanthjælpsmodtagere skal som hidtil tilmelde sig ved første henvendelse til
kommunen om hjælp.
Desuden foreslås det, at den lediges ugentlige bekræftelse af sin jobsøgning på Jobnet ændres til, at den
ledige ugentligt skal tjekke sine jobforslag på Jobnet og dermed bekræfte, at pågældende erarbejdssøgende.
Det indgik i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen fra maj 2011, at den lediges ugentlige
bekræftelse af aktiv jobsøgning skulle gøres mere jobrettet og målrettet jobåbninger, hvilket blevudmøntet
i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, således at den ledige skal tjekke sine jobforslag på
Jobnet. Med præciseringen bringes formuleringen i overensstemmelse med funktionaliteten på Jobnet.
Der er således tale om en præcisering af gældende regler og den gældende funktionalitet i Jobnet. Der
henvises i øvrigt til bemærkninger til lovforslagets § 1, nr. 16.
Det foreslås endvidere, at jobcenteret skal sørge for, at personen tilmelder sig som arbejdssøgende på
Jobnet. Det er således som udgangspunkt personen selv, der skal tilmelde sig. Enkelte ansøgere eller
modtagere af kontanthjælp kan – på trods af at de er visiteret som jobparate – have vanskeligheder hermed.
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I disse tilfælde skal kommunen sørge for, at tilmeldingen alligevel foretages enten ved at give personen
tilstrækkelig vejledning, således at personen selv bliver i stand til at foretage tilmeldingen, elle r ved at
foretage tilmeldingen i det fælles datagrundlag for beskæftigelsesindsatsen, jf. lov om ansvaret for og
styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.
Indsat i forbindelse med Folketinget 2. Behandling af lovforslaget
Det foreslås, at krav om tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret for åbenlyst uddannelsesparate skal
ske i forbindelse med visitationen af borgeren. Ændringen skyldes ønske om administrativ forenkling.
§ 11, stk. 4
Efter gældende regler skal arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere være aktivtjobsøgende,mender
er ikke krav til, hvordan de dokumenterer deres jobsøgning.
Det foreslås, at jobparate
kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate
uddannelseshjælpsmodtagere løbende skal dokumentere deres jobsøgning i en joblog på »Min Side« på
Jobnet.
»Min Side« på Jobnet er en samlet portal for de landsdækkende selvbetjeningsløsninger i
beskæftigelsesindsatsen, som er fælles for alle jobcentre, jf. lov om ansvaret for og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats, § 60, stk. 6.
En joblog er en selvbetjeningsfacilitet, hvor den ledige kan registrere alle sine jobsøgningsaktiviteter m.v.,
f.eks. i form af hvilke ansøgninger der er sendt, uopfordrede henvendelser til arbejdsgivere, deltagelse i
jobmesser m.v. I jobloggen registreres allerede foretagne aktiviteter, og den kan anvendes af den ledige til
planlægning af kommende aktiviteter.
For så vidt angår pligten til jobsøgning henvises til § 1, nr. 25-28, i det samtidigt fremsatte lovforslag om
ændring af om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvisudbetaling
af børnebidrag og forskellige andre love.
Hvad angår pligten til at anvende jobloggen på »Min Side« på Jobnet henvises til bemærkningerne til
lovforslagets § 1, nr. 13 og 18, samt til pkt. 2.14.2. i de almindelige bemærkninger.
§ 11, stk. 5
Efter gældende regler har beskæftigelsesministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om tilmelding og
afmelding som arbejdssøgende.
Det foreslås at udvide bemyndigelsen til også at omfatte jobsøgning og joblog m.v.
Ved tilmelding som arbejdssøgende forstås, at personen registreres som arbejdssøgende i det fælles
datagrundlag for beskæftigelsesindsatsen, jf. lov om ansvaret for og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats. Det er således denne registrering, der muliggør, at den arbejdssøgende kanudsøges
med henblik på formidling af job. Når den ledige ikke længere søger eller skal formidles job, kan personen
afmeldes som arbejdssøgende.
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Det foreslås at udvide bemyndigelsen, således at beskæftigelsesministeren også kan fastsætte regler om
jobsøgning og joblog m.v.
Den eksisterende bemyndigelse er allerede udmøntet i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats,
hvor det fremgår, at tilmeldingen finder sted i jobcenteret i bopælskommunen, at tilmeldingenkanforetages
digitalt på Jobnet, at den ledige modtager elektronisk kvittering for sin tilmelding m.v.
Bemyndigelsen vil endvidere blive anvendt til at præcisere, at jobsøgningen skal foregå bredt, intensivt og
realistisk, samt hvordan registreringerne foretages i jobloggen. Endvidere vil bemyndigelse blive anvendttil
at fastsætte regler om jobcentrets opfølgning på den enkeltes jobsøgning med udgangspunkt i jobloggen.

LAB § 13 – Oplysninger om job og CV
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 13. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, samt personer, der er omfattet af § 2, nr. 12, og som vurderes
åbenlyst uddannelsesparate, skal give fyldestgørende oplysninger om tidligere beskæfti gelse, uddannelse,
kvalifikationer og øvrige forhold af betydning for jobcenterets bistand til at finde arbejde. De personer,som
er nævnt i 1. pkt., skal endvidere angive mindst ét beskæftigelsesmål.
Stk. 2. En person, der er omfattet af § 2, nr. 1 og 2, skal hurtigst muligt og senest 3 uger efter tilmelding
indlægge oplysninger som nævnt i stk. 1 i Jobnet. For en person, der er omfattet af § 2, nr. 3, og for enperson,
der er omfattet af § 2, nr. 12, som vurderes åbenlyst uddannelsesparat, skal det ske se nest efter 3 uger fra
første henvendelse til kommunen om hjælp. Personen skal løbende opdatere oplysningerne i Jobnet.
Stk. 5. Staten, kommunen og arbejdsløshedskassen har adgang til de oplysninger, som personen har indlagt
i Jobnet.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
§ 13, stk. 1
Efter gældende regler skal arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som er tilmeldt som
arbejdssøgende i jobcenteret, jf. § 11, stk. 2 og 3, give fyldestgørende oplysninger om tidligere beskæftigelse,
uddannelse, kvalifikationer og øvrige forhold af betydning for jobcenterets bistand til at finde arbejde. De
skal endvidere angive mindst ét beskæftigelsesmål.
Det foreslås, at alle kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere, som vurderes åbenlyst
uddannelsesparate, skal give fyldestgørende oplysninger om tidligere beskæftigelse, uddannelse,
kvalifikationer og øvrige forhold af betydning for jobcenterets bistand til at finde arbejde. Kontanthjælps-og
uddannelseshjælpsmodtagere, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, skal efter forslagetangive mindst
et beskæftigelsesmål.
§ 13, stk. 2
Efter gældende regler skal arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere hurtigst muligt og senest3uger
efter tilmelding indlægge oplysninger i Jobnet. Personen skal løbende ajourføre oplysningerne i Jobnet.
Jobcenteret kan beslutte, at oplysningerne skal være indlagt senest samtidig med, at jobsamtalen afholdes.
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Det foreslås, at jobparate kontanthjælpsmodtagere hurtigst muligt og senest 3 uger efter tilmelding skal
indlægge de ovenfor nævnte oplysninger i Jobnet. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst
uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere skal efter forslaget senest 3 uger fra den første
henvendelse til kommunen om hjælp indlægge disse oplysninger i Jobnet og skal løbende ajourføre
oplysningerne. Der er ingen ændringer i forhold til dagpengemodtagere.

LAB § 14 – CV samtaler for forsikrede ledige
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 14. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, skal arbejdsløshedskassen senest 3 uger efter tilmelding
afholde en samtale med personen, hvor det sikres, at de oplysninger, som personen indlægger i Jobnet, er
fyldestgørende. Samtalen afholdes ved personligt fremmøde, jf. dog § 21 f. Under samtalen skal det aftales,
hvordan personens jobsøgning kan understøttes, og personen kan pålægges at søge relevante konkrete job.
Stk. 3 ophæves.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
§ 14, stk. 1
Efter gældende regler skal der for dagpenge- og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere afholdes
en samtale med personen senest 3 uger efter tilmeldingen, hvor det sikres, at de oplysninger, sompersonen
indlægger i Jobnet, er fyldestgørende. Samtalen afholdes ved personligt fremmøde, jf. dog § 21 f. Under
samtalen skal det aftales, hvordan personens jobsøgning kan understøttes, og personen kan pålægges at
søge relevante konkrete job. Samtalen afholdes af kommunen.
Det foreslås, at jobparate kontanthjælpsmodtagere ikke længere skal have en cv-samtale, hvor det sikres,at
de oplysninger, som personen indlægger i Jobnet, er fyldestgørende. Som en del af det individuelle
kontaktforløb, herunder visitationssamtale, drøfter jobcenteret med disse personer deres tidligere
beskæftigelse, uddannelse, kvalifikationer og øvrige forhold af betydning for jobcenterets bistandtil atfinde
arbejde. Det er således ikke længere et krav om en såkaldt »cv-samtale« for kontanthjælpsmodtagere.

LAB § 15 – Det individelle kontaktforløb
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 15. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-4 og 11, tilrettelægges og gennemføres der et individuelt og
fleksibelt kontaktforløb under hensyn til personens ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedetsbehov
med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse. Såfremt opnåelse af ordinær
beskæftigelse ikke umiddelbart er realistisk, tilrettelægges kontaktforløbet med henblik på, at personen
bringes tættere på arbejdsmarkedet.
Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 6, har ret til mindst tre samtaler i jobcenteret. Samtalerne har til
formål at afklare, hvilke muligheder personen måtte have for at vende tilbage i ordinær eller støttet
beskæftigelse.
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Stk. 3. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, tilrettelægges og gennemføres et individuelt og
fleksibelt kontaktforløb under hensyn til personens ønsker og forudsætninger med henblik på, at personen
hurtigst muligt påbegynder og gennemfører en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse på
almindelige vilkår. Såfremt opnåelse af dette ikke umiddelbart er realistisk, tilrettelægges kontaktforløbet
med henblik på, at personen bliver parat til at påbegynde og gennemføre en sådan uddan nelse.
Generelle bemærkninger
§ 15, stk. 3
Det er vigtigt, at alle unge, inklusive forsørgere, som ikke har en uddannelse, har fokus rettet mod, at de skal
tage en uddannelse. Kontakt med forsørgere inden barselsorlovens afslutning kan medvirke til, at dis se
bevarer motivationen og troen på, at de kan gå i gang med en uddannelse.
Det foreslås derfor, at uddannelseshjælpsmodtagere på barselorlov får ret til mindst en vejledningssamtale i
de sidste 3 måneder af barselsorloven. Ved kontakten drøftes den unges egne uddannelsesønsker og
uddannelsesmuligheder, og der vil kunne indhentes oplysninger om uddannelser og jobmuligheder for at
bidrage til den unges afklaring. Den unges sagsbehandler er ansvarlig for, at uddannelsesvejledningensættes
i gang.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter gældende regler skal der for en kontanthjælpsmodtager tilrettelægges og gennemføres et individuelt
og fleksibelt kontaktforløb under hensyn til personens ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets
behov med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse. Såfremt opnåelse af
ordinær beskæftigelse ikke umiddelbart er realistisk, tilrettelægges kontaktforløbet med henblik på, at
personen bringes tættere på arbejdsmarkedet.
Det foreslås, at for en person under 30 år, der efter gældende regler får kontanthjælp, og som efter
lovforslaget vil blive omfattet af de to nye målgrupper, der modtager uddannelseshjælp, jf. lovforslagets§ 1,
nr. 6, skal der tilrettelægges og gennemføres et individuelt og fleksibelt kontaktforløb under hensyn til
personens ønsker og forudsætninger med henblik på, at personen hurtigst muligt påbegynder og
gennemfører en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse på almindelige vilkår. Såfremt
opnåelse af en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse ikke umiddelbart er realistisk,
tilrettelægges kontaktforløbet med henblik på, at personen understøttes i at blive parat til at påbegynde og
gennemføre en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse.

LAB § 16 – Individuelle jobsamtaler for kontanthjælpsmodtagere
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 16. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, skal der under kontaktforløbet afholdes individuelle
jobsamtaler med fokus på konkrete job og jobsøgning. Samtalen afholdes ved personligt fremmøde, jf. dog
§ 17, stk. 3, § 18, stk. 5, og § 21 f. Under jobsamtalen tilrettelægges kontaktforløbet, og indholdet i
beskæftigelsesindsatsen fastlægges, ligesom der følges op på indgåede aftaler.

50

Kontanthjælpsreformen

19-01-2014

Stk. 4. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, skal der under kontaktforløbet afholdes individuelle
jobsamtaler med personen med henblik på at følge op på personens deltagelse i tilbud efter kapitel 9 b-12.
Stk. 5. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 11, skal der under kontaktforløbet afholdes individuelle
samtaler med henblik på at følge op på personens deltagelse i tilbud eller andre indsatser efter
rehabiliteringsplanen, jf. § 30 a. Samtalen afholdes ved personligt fremmøde, jf. dog § 18, stk. 5.
Stk. 6. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, skal der under kontaktforløbet afholdes individuelle
samtaler med henblik på at sikre uddannelsesfokus og fremdrift i forhold til arbejdet med
uddannelsespålægget, jf. § 21 b. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 13, skal samtalen afholdes ved
personligt fremmøde, jf. dog § 18, stk. 5.
Stk. 7. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, og som er helt eller delvis sygemeldte og har behov
for en særlig indsats for at sikre, at de har den nødvendige hjælp til at arbejde videre med
uddannelsespålægget, tilrettelægges indsatsen og opfølgning herpå som led i det individuelle kontaktforløb.
Stk. 8. Som led i kontaktforløbet skal det påses, at de oplysninger, som personer, der er omfattet af § 2, nr.
1-3, og personer, der er omfattet af § 2, nr. 12, og som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, har indlagt i
Jobnet, er fyldestgørende.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
§ 16, stk. 6 og 7
Efter gældende regler skal der for kontanthjælpsmodtagere under kontaktforløbet afholdes individuelle
jobsamtaler med fokus på konkrete job og jobsøgning. Samtalen afholdes ved personligt fremmøde, jf. dog
lovens § 17, stk. 2, § 18, stk. 2, og § 21 f. Under jobsamtalen tilrettelægges kontaktforløbet, og indholdet i
beskæftigelsesindsatsen fastlægges, ligesom der følges op på indgåede aftaler.
Det foreslås i stk. 6, at der for personer under 30 år, som efter lovforslaget vil blive uddannelsesparate
uddannelseshjælpsmodtagere, jf. lovforslagets § 1, nr. 6, under kontaktforløbet skal afholdes individuelle
samtaler med henblik på at sikre uddannelsesfokus og fremdrift i forhold til arbejdet med
uddannelsespålægget, herunder følge op på, at den unge overholder de indgåede aft aler i forbindelse med
de tre trin i uddannelsespålægget, og om de igangsatte indsatser understøtter det relevante trin i
uddannelsespålægget. For uddannelsesparate er der ingen krav til samtalernes form.
Det foreslås endvidere i stk. 6, at der for en person under 30 år, der efter gældende regler får kontanthjælp,
og som efter lovforslaget vil blive aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, jf. lovforslagets § 1, nr.6,
under kontaktforløbet skal afholdes individuelle samtaler med henblik på at sikre, at der tages højde for
personens udfordringer og behov, og at den uddannelsesrettede indsats løbende kan ændres og justeresfor
at understøtte personens fremdrift frem mod at blive uddannelsesparat. Herunder skal der følges op på, at
den unge overholder de indgåede aftaler i forbindelse med de tre trin i uddannelsespålægget, og om de
igangsatte indsatser understøtter det relevante trin i uddannelsespålægget. Samtalen afholdes ved
personligt fremmøde, men kan også ske telefonisk, digitalt eller på anden måde, hvis personen deltager i
tilbud efter kapitel 10-12.
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For kontanthjælpsmodtagere, som er helt eller delvis sygemeldte, og som har behov for en særlig indsatsfor
at sikre, at de får den nødvendige hjælp til at opnå eller genvinde tilknytning til arbejdsmark edet, skal der
efter gældende regler tilrettelægges en indsats og opfølgning herpå som led i det individuelle kontaktforløb.
For personer under 30 år, som efter lovforslaget vil blive omfattet af de to nye målgrupper, der modtager
uddannelseshjælp, jf. lovforslagets § 1, nr. 6, og som er helt eller delvis sygemeldte og har behov for en
fokuseret indsats for at sikre, at de har den nødvendige hjælp til at opnå eller genvinde fodfæste på
uddannelsesvejen, foreslås det i stk. 7, at indsatsen og opfølgning tilrettelægges som led i det individuelle
kontaktforløb. Det betyder, at denne gruppe skal følge samtalefrekvensen for uddannelseshjælpsmodtagere.
§ 16, stk. 8
Efter gældende regler skal det som led i kontaktforløbet påses, at de oplysninger, som arbejdsmarkedsparate
kontanthjælpsmodtagere har indlagt i Jobnet, er fyldestgørende.
Som følge af at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate
uddannelseshjælpsmodtagere også skal give fyldestgørende oplysninger om tidligere beskæftigelse ,
uddannelse, kvalifikationer og øvrige forhold, jf. lovforslagets § 1, nr. 20, skal det for disse personer også
påses, at de oplysninger, som er indlagt i Jobnet, er fyldestgørende.
Kommentarer fra Høringsnotatet
§ 16, stk. 6 og 7
Om uddannelsesparate: Opfølgningen skal foregå i det omfang, der er nødvendigt for at gennemføre
uddannelsespålægget. Der fastsættes ikke lovmæssige minimumskrav til antallet af opfølgninger. Dette
understøtter netop, at samtalerne kan tilrettelægges, så de giver mening, og at in dholdet og formen
tilrettelægges ud fra den enkeltes behov. Desuden vil omfanget af samtaler blive fulgt løbende på
jobindsats.dk. (…)

LAB § 17 – Efterfølgende individuelle jobsamtaler for
kontanthjælpsmodtagere
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 17. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, skal den individuelle jobsamtale efter § 16 afholdes, senest
hver gang personen i sammenlagt 3 måneder har modtaget offentlige forsørgelsesydelser eller har deltaget
i tilbud efter kapitlerne 10-12.
Stk. 2. Efter at samtalerne efter § 20 er afholdt, skal de individuelle jobsamtaler efter § 16 for personer, der
er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, afholdes løbende tilpasset den enkeltes behov og mindst fire gange inden for
12 kalendermåneder.«
Stk.3. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, skal den individuelle jobsamtale efter § 16 afholdes
løbende tilpasset den enkeltes behov og mindst 4 gange inden for 12 kalendermåneder
Stk. 4. Samtalen efter stk. 1 og 2 kan ske telefonisk, digitalt eller på anden måde, hvis personen deltager i
tilbud efter kapitel 10-12.

52

Kontanthjælpsreformen

19-01-2014

Generelle bemærkninger
Det foreslås, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal deltage i opfølgende samtaler 4 gange inden
for 12 måneder, og at de senest efter 6 måneder skal påbegynde en helhedsorienteret og jobrettet indsats,
som skal afspejle den enkeltes behov. Herefter skal de have tilbud igen senest efter 12 måneder. Indsatsen
skal have perspektiv mod arbejdsmarkedet og i videst mulig omfang foregå på enten en ordinærarbejdsplads
eller en socialøkonomisk virksomhed. Samtidig skal de, der har behov for det, have en parallel indsats, der
målrettes deres sociale eller sundhedsmæssige problemer, f.eks. bolig, økonomi eller psykiske problemer.
Den enkelte skal opleve, at der løbende bliver fulgt tæt op på indsatsen. Opfølgningen skal have fokus på,
om den enkelte udvikler sig hen imod et job, og den skal sikre, at indsatsen løbende bliver tilpasset de
fremskridt, som den enkelte har gjort.
Der vil blive udviklet et værktøj, der kan understøtte kommunens fokus på progression for aktivitetsparate i
opfølgningen med den enkelte
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
§ 17, stk. 2
Efter gældende regler skal den individuelle jobsamtale for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere
afholdes, senest hver gang personen i sammenlagt 3 måneder har modtaget offentlige forsørgelsesydelser
eller har deltaget i tilbud efter kapitlerne 10-12. Samtalen kan ske telefonisk, digitalt eller på anden måde,
hvis personen deltager i tilbud efter kapitel 10-12.
Det foreslås, at de individuelle jobsamtaler for jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal
afholdes løbende tilpasset den enkeltes behov og mindst 4 gange inden for 12 kalendermåneder. Det
betyder, at jobcenteret konkret skal vurdere den enkeltes behov for samtaler og indkalde den ledige til
hyppigere samtaler, hvis det vurderes, at det ikke er tilstrækkeligt med 4 samtaler inden for 12
kalendermåneder.
§ 17, stk. 3
Efter gældende regler skal den individuelle jobsamtale for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere
afholdes, senest hver gang personen i sammenlagt 3 måneder har modtaget offentlige forsørgelsesydelser
eller har deltaget i tilbud efter kapitlerne 10-12. Samtalen kan ske telefonisk, digitalt eller på anden måde,
hvis personen deltager i tilbud efter kapitel 10-12.
Som nævnt i bemærkningerne til nr. 31, foreslås det, at samtalerne for kontanthjælpsmodtagere skal
afholdes løbende tilpasset den enkeltes behov og mindst 4 gange inden for 12 kalendermåneder. Det
foreslås, at samtalerne kan ske telefonisk, digitalt eller på anden måde, f.eks. pr. brev, hvispersonendeltager
i tilbud efter kapitel 10-12.

LAB § 18 – Efterfølgende jobsamtale for revalidender, ressourcister og
modtagere af uddannelseshjælp
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
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§ 18. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 3 og 4, skal den individuelle jobsamtale efter § 16 afholdes,
senest hver gang personen i sammenlagt 3 måneder har modtaget offentlige forsørgelsesydelser eller har
deltaget i tilbud efter kapitel 10-12.
Stk. 3.Efter at samtalerne efter § 20 a er afholdt, skal de individuelle samtaler efter § 16 for personer, der er
omfattet af § 2, nr. 12, afholdes, i det omfang det er nødvendigt for at sikre uddannelsesfokus og fremdrift i
arbejdet med uddannelsespålægget, jf. § 21 b.
Stk. 4. Efter at samtalerne efter § 20 a er afholdt, skal de individuelle samtaler efter § 16 for personer, der er
omfattet af § 2, nr. 13, afholdes, senest hver gang personen i sammenhængende 2 måneder har modtaget
offentlige forsørgelsesydelser eller har deltaget i tilbud efter kapitel 12.
Stk. 5. Samtalen efter stk. 1-4 kan ske telefonisk, digitalt eller på anden måde, hvis personen deltageri tilbud
efter kapitel 10-12.
Stk. 6. Opfølgning kan foregå uden kontakt til sygemeldte personer omfattet af § 2, nr. 3, 4 og 13, hvis der er
tale om alvorlig sygdom, hvor kontakt til den sygemeldte ikke er hensigtsmæssig eller mulig på grund afden
sygemeldtes helbredssituation (standby). Ved vurdering af, om en sygdom er alvorlig, indgår navnlig, om
sygdommen er livstruende.
Generelle bemærkninger
§ 18, stk. 3 og 4
Under forløbet skal der afholdes samtaler i det omfang, det er nødvendigt for at sikre uddannel sesfokus og
fremdrift i arbejdet med uddannelsespålægget.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
§ 18, stk. 3 og 4
Efter gældende regler skal de individuelle jobsamtaler for en arbejdsmarkedsparat kontanthjælpsmodtager
afholdes senest, hver gang personen i sammenlagt 3 måneder har modtaget offentlige forsørgelsesydelser
eller har deltaget i tilbud efter kapitlerne 10-12. Samtalerne kan ske telefonisk, digitalt eller på andenmåde,
hvis personen deltager i tilbud efter kapitel 10-12.
Efter gældende regler skal de individuelle jobsamtaler for en ikke -arbejdsmarkedsparat
kontanthjælpsmodtager afholdes senest, hver gang personen i sammenlagt 3 måneder har modtaget
offentlige forsørgelsesydelser eller har deltaget i tilbud efter kapitel 10-12. Samtalen kan ske telefonisk,
digitalt eller på anden måde, hvis personen deltager i tilbud efter kapitel 10-12.
Det foreslås, at for personer under 30 år, der efter gældende regler får kontanthjælp, og som efter
lovforslaget vil blive uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, jf. lovforslagets § 1, nr. 6, skal de
individuelle samtaler afholdes i det omfang, det er nødvendigt for at sikre uddannelsesfokusogarbejdetmed
uddannelsespålægget, jf. lovforslagets § 1, nr. 44, om uddannelsespålæg. Der kan derfor være storforskel på
intensiteten i opfølgning afhængig af den enkeltes behov.
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Det foreslås også, at for en person under 30 år, som efter lovforslaget vil blive aktivitetsparat
uddannelseshjælpsmodtager, jf. lovforslagets § 1, nr. 6, skal den individuelle samtale afholdes, senesthver
gang personen i sammenhængende 2 måneder har modtaget offentlige forsørgelsesydelserellerhardeltaget
i tilbud efter kapitel 12.
§ 18, stk. 5
Efter gældende regler skal de individuelle jobsamtaler for en ikke -arbejdsmarkedsparat
kontanthjælpsmodtager afholdes senest, hver gang personen i sammenlagt 3 måneder har modtaget
offentlige forsørgelsesydelser eller har deltaget i tilbud efter kapitel 10-12. Samtalen kan ske telefonisk,
digitalt eller på anden måde, hvis personen deltager i tilbud efter kapitel 10-12.
Det foreslås, at individuelle samtaler for en aktivitetsparat uddannelseshjælpsmodtager også kan ske
telefonisk, digitalt eller på anden måde, hvis personen deltager i tilbud efter kapitel 10-12.
§ 18, stk. 6
Efter gældende regler kan opfølgning foregå uden kontakt til sygemeldte ikke -arbejdsmarkedsparate
kontanthjælpsmodtagere, 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.
Det foreslås, at opfølgning for en sygemeldt person under 30 år, som efter lovforslaget vil blive aktivitetsparat
uddannelseshjælpsmodtager, jf. lovforslagets § 1, nr. 6, også kan foregå uden kontakt, 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, in dgår navnlig, om
sygdommen er livstruende.

LAB § 18 a – Kordinerende sagsbehandler
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
Ret til koordinerende sagsbehandler
§ 18 a. En person, der er omfattet af § 2, nr. 3 eller 13, har ret til en koordinerende sagsbehandler, der skal
sikre, at personen får en helhedsorienteret indsats, som er tværfaglig og koordineret på tværs af de
kommunale forvaltninger og andre myndigheder.
Stk. 2. Kommunen skal tilbyde personen en koordinerende sagsbehandler, umiddelbart nårdenpågældende
vurderes som aktivitetsparat.
Generelle bemærkninger
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at funktionen som koordinerende sagsbehandler kan overdrages til en
anden enhed i kommunen end jobcentret. Det foreslås videre, at den koordinerende sagsbehandlerikke kan
træffe afgørelser efter beskæftigelseslovgivningen, hvis pågældende er fra en anden enhed endjobcentret.
Det svarer til, hvad der i dag gælder, når der udpeges en gennemgående og koordinerende sagsbeha ndler
for personer i ressourceforløb.
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Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal have helhedsorienteret hjælp
Gældende regler
Efter gældende regler skal ledige match-vurderes som enten jobklare, indsatsklare eller midlertidigtpassive.
Udsatte kontanthjælpsmodtagere med store problemer kan derfor i dag blive kategoriseret sommidlertidigt
passive, hvor der ikke tages hånd om deres situation.
Kontanthjælpsmodtagere, som er indsatsklare, skal have samtaler i jobcenteret hver 3. måned, første tilbud
senest efter 9 måneder samt gentagne tilbud senest efter 12 måneder.
Der er ikke regler, som sikrer, at udsatte ledige med komplekse problemer af f.eks. økonomisk,
sundhedsmæssig og social art får en helhedsorienteret indsats, som kan være forudsætningen for, at de på
et tidspunkt kan opnå selvforsørgelse.

Den foreslåede ordning
Alle mennesker på kontanthjælp bør have en indsats, så de får mulighed for at blive en del af fællesskabet
på arbejdsmarkedet. For dem, der har behov for det, skal det være mul igt at få en helhedsorienteret og
tværfaglig indsats, som er baseret på en tidlig og grundig afklaring af den enkeltes udfordringer og behov.
Det foreslås derfor, at kontanthjælpsmodtagere skal have en tidlig visitationssamtale senest en uge efter,at
de har henvendt sig om hjælp, hvor de vil blive vurderet jobparate eller aktivitetsparate.
Mange oplever i dag at skulle løbe spidsrod mellem de offentlige systemer, og at indsatsen ikke hænger
sammen. For at sikre kontinuitet og sammenhæng i indsatsen foreslås det, at når jobcenteret visiterer en
borger som aktivitetsparat, skal borgeren have tildelt en koordinerende sagsbehandler. Denne skal sikre,at
indsatsen bliver tværfaglig og koordineret på tværs af de kommunale forvaltninger og andre myndigheder,
og at personen bedst muligt bistås med at realisere sit beskæftigelsesmål.
Kommunen får pligt til at tilbyde den koordinerende sagsbehandler, umiddelbart når personenvisiteressom
aktivitetsparat. Udgangspunktet er, at den koordinerende sagsbehandler følger bo rgeren gennem hele
forløbet, indtil borgeren er jobparat. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at funktionen som koordinerende
sagsbehandler kan overdrages til en anden enhed i kommunen end jobcentret. F.eks. vil funktioneni starten
i nogle tilfælde bedst kunne varetages af en person fra socialforvaltningen, hvis personen mestharbehovfor
en social indsats. Senere, når indsatsen kan gøres mere beskæftigelsesrettet, kan der udpeges en
koordinerende sagsbehandler fra beskæftigelsessystemet. Personen bør inddrages, nårennykoordinerende
sagsbehandler udpeges.
Det foreslås videre, at den koordinerende sagsbehandler ikke kan træffe afgørelser efter
beskæftigelseslovgivningen, hvis pågældende er fra en anden enhed end jobcentret. Det svarer til,hvadder
i dag gælder, når der udpeges en gennemgående og koordinerende sagsbehandler for personer i
ressourceforløb.
Det foreslås, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal deltage i opfølgende samtaler 4 gange inden
for 12 måneder, og at de senest efter 6 måneder skal påbegynde en helhedsorienteret og jobrettet indsats,
som skal afspejle den enkeltes behov. Herefter skal de have tilbud igen senest efter 12 måneder. Indsatsen
skal have perspektiv mod arbejdsmarkedet og i videst mulig omfang foregå på enten en ordinærarbejdsplads
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eller en socialøkonomisk virksomhed. Samtidig skal de, der har behov for det, have en parallel indsats, der
målrettes deres sociale eller sundhedsmæssige problemer, f.eks. bolig, økonomi eller psykiske problemer.
Den enkelte skal opleve, at der løbende bliver fulgt tæt op på indsatsen. Opfølgningen skal have fokus på,
om den enkelte udvikler sig hen imod et job, og den skal sikre, at indsatsen løbende bliver tilpasset de
fremskridt, som den enkelte har gjort.
Der vil blive udviklet et værktøj, der kan understøtte kommunens fokus på progression for aktivitetsparate i
opfølgningen med den enkelte.
Det foreslås, at særligt udsatte kontanthjælpsmodtagere, som ikke har mulighed for at deltage i almindelige
aktive tilbud, skal tilbydes en mentor, således at ingen bliver overladt til sig selv. Mentorenskal kunne hjælpe
den enkelte med at få struktur på hverdagen og med at håndtere problemer m.v., således at personenbliver
bedre i stand til at deltage i aktiviteter og senere komme i job.
Det indgår i aftalen om kontanthjælpsreformen, at der etableres følgende forsøg, som vil blive udmøntet i
bekendtgørelse:
Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for de mest udsatte. Det foreslås, at der igangsættes et forsøg med
dag-til-dag-formidling for de kontanthjælpsmodtagere, der har været længe i systemet og har komplekse
problemer, f.eks. i form af hjemløshed, misbrug m.v., og som har meget ringe eller slet intet kendskab til
arbejdsmarkedet. For de personer, der deltager i forsøget, vil der med hjemmel i lov om aktiv socialpolitik
blive iværksat forsøg om lempeligere fradrag for arbejdsindtægter i ydelserne, jf. det samtidigt fremsatte
lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om statens uddannelsesstøtte, lov om børnetilskud
og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love.
Integrationspålæg til aktivitetsparate indvandrere over 30 år. Det foreslås, at der igangsættes et forsøg med
integrationspålæg til aktivitetsparate indvandrere over 30 år, som har svært ved at opnå tilknytning til det
danske arbejdsmarked, herunder på grund af manglende danskkundskaber. Pålægget består af en intensiv
integrationsfaglig beskæftigelsesindsats, hvor den ledige lærer dansk og får styrket sine faglige færdigheder
og viden om danske samfundsforhold.
Helhedsindsats for udsatte familier. Det foreslås, at der igangsættes et forsøg for særligt udsatte familiermed
børn, hvor én eller flere i familien modtager kontanthjælp. Indsatsen skal ske ud fra et helhedssynpåfamilien
og skal sætte ind over for hele familiens problemer, så de kan få hverdagen, økonomien og familielivet til at
hænge sammen, og så forældrene på sigt kan få en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Der vil blive
udarbejdet et konkret forslag til et forsøg, som vil blive forelagt aftalepartierne i efteråret 2013 med henblik
på, at forsøget kan træde i kraft primo 2014.
Øget indflydelse til borgeren. Det foreslås, at der igangsættes forsøg, som inddrager viden om empowerment
og anvendelse af nye teknologier, der kan understøtte jobcenterets arbejde med at sikre borgerenindflydelse
på egen situation.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter gældende regler kan ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere få hjælp fra forskellige
kommunale forvaltninger og andre myndigheder. Det betyder, at borgeren skal henvende sig mange
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forskellige steder og have kontakt med en række forskellige sagsbehandlere, og at indsatsen ikke
nødvendigvis hænger sammen.
Det foreslås at sikre aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere en
helhedsorienteret indsats, som skal koordineres på tværs af kommunale forvaltninger og andre
myndigheder.
Det foreslås derfor også, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere
umiddelbart, når de vurderes som aktivitetsparate, får ret til en koordinerende sagsbehandler. Den
koordinerende sagsbehandler er ansvarlig for at varetage sagsbehandlingen i samarbejde med personen,
herunder løbende at følge op på indsatsen og løbende at koordinere indsatsen i den enkelte sag samt bistå
personen med at realisere sit uddannelses- eller beskæftigelsesmål. Forslaget skal sikre, atpersonenoplever
kontinuitet og sammenhæng i indsatsen.
Det foreslås endvidere, at kommunen kan vælge at udpege en koordinerende sagsb ehandler fra en anden
kommunal enhed end jobcentret. Dette kan f.eks. være relevant, hvis hovedvægten af borgerensproblemer
skal løses af en anden forvaltning. Forslaget indebærer, at en sagsbehandler fra en anden enhed end
jobcentret kan være koordinerende sagsbehandler og udføre opgaver på beskæftigelsesområdet, som
vedrører faktisk forvaltningsudøvelse. Der kan f.eks. være tale om at foretage opfølgning og understøtte,at
personen når målet. En sagsbehandler fra en anden enhed end jobcentret kan ikke træffe afgørelse efter
beskæftigelseslovgivningen.
Der kan undervejs opstå behov for, at der udpeges en ny gennemgående og koordinerende sagsbehandler.
Det kan f.eks. ske, hvis personen i den første periode har haft en sagsbehandler fra socialforvaltningen, fordi
hovedvægten i indsatsen var af social karakter. Her kan det være hensigtsmæssigt at udpege en ny
gennemgående og koordinerende sagsbehandler, når hovedvægten i indsatsen overgår til at være
beskæftigelsesrettet. Personen inddrages, inden der udpeges en ny koordinerende sagsbehandler.
Kommentarer fra Høringsnotatet
Det er i lovforslaget fastsat, at aktivitetsparate ledige har ret til en koordinerende sagsbehandlerumiddelbart
i forbindelse med visitationen som ”aktivitetsparat”.
Det gælder både for unge og voksne uddannelses- og kontanthjælpsmodagere. Det vil sige, at kommunen
har en pligt til at tildele den aktivitetsparate en koordinerende sagsbehandler. Den koordinerende
sagsbehandler kan komme fra jobcenteret eller en anden del af den kommunale forvaltning, hvis det er
relevant, fx hvis personen har væsentlig sociale problemstillinger, der skal afhjælpes. Det er
kommunalbestyrelsen, der beslutter, i hvilken del af kommunens forvaltning funktionen somkoordinerende
sagsbehandler konkret skal ligge. Dermed er reglen den samme som for den koordinerende sagsbehandleri
forbindelse med ressourceforløb, som blev indført med aftalen om en reform af førtidspension og fleksjob.
Der er ikke noget krav om, at den koordinerende sagsbehandler skal skifte, når pers onen skal have en mere
beskæftigelsesrettet indsats e.l. Den koordinerende sagsbehandler vil som udgangspunkt være en ansat
sagsbehandler i kommunen og er således i besiddelse af de faglige kvalifikationer, som kommunenvurderer,
er relevante. Kommunen bør i den forbindelse være opmærksom på, at de ansatte, der skal fungere som
koordinerende sagsbehandlere, har de kompetencer mv. der er behov, for at de kan udføre deres opgaver.
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Der er ikke noget til hinder for, at kommunen tilbyder andre ledige, fx uddannelsesparate med handicap,en
koordinerende sagsbehandler, men kommunen har ikke pligt hertil. Ligeledes er der ikke noget til hinderfor,
at kommunen kan etablere tværfaglige team e.l., der kan understøtte den helhedsorienterede indsat over
for de aktivitetsparate ledige. Der er ikke fastsat krav herom. Kommunen har således fleksibilitet i
tilrettelæggelsen og organiseringen af indsatsen over for målgruppen. Arbejdet med at udvikle én samlet
plan på beskæftigelsesområdet er i gang og tager udgangspunkt i rehabiliteringsplanen, som blev indførtpr.
1. januar 2013 i forbindelse med reformen om førtidspension og fl eksjob. Som et første skridt arbejdes der
på at samle planerne på tværs af beskæftigelsesområdet, herunder jobplanen, fastholdelsesplanen,
rehabiliteringsplan mv. Hensigten er, at ledige vil få adgang til deres plan via ”Min side” på Jobnet.
Etableringen af grundlaget for ”Min side” på Jobnet er en del af aftalen om en kontanthjælpsreform.
Med aftalen om en kontanthjælpsreform får kommunen endvidere et langt bedre grundlag for at sikre, at
der i arbejdet med uddannelsespålægget bygges videre på den unges uddannelsesplan fra Ungdommens
Uddannelsesvejledning. Beskæftigelsesministeriet vil parallelt hermed samarbejde med relevante
interessenter med henblik på at sikre, at visionen om én plan udbredes til også at omfatte socialområdetog
andre relevante områder.

LAB § 20 – Første samtale for kontanthjælpsmodtagere og efterfølgende
samtaler for jobparate kontanthjælpsmodtagere
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 20. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, skal før-ste jobsamtale efter § 16 afholdes senest 1 uge
fra første henvendelse til kommunen om hjælp.
Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, skal der herefter afholdes jobsamtaler efter § 16 mindst 2
gange inden for de første 3 kalendermåneder fra første henvendelse til kommunen om hjælp.
Generelle bemærkninger

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal have helhedsorienteret hjælp
Gældende regler
Efter gældende regler skal ledige match-vurderes som enten jobklare, indsatsklare eller midlertidigtpassive.
Udsatte kontanthjælpsmodtagere med store problemer kan derfor i dag blive kategoriseret sommidlertidigt
passive, hvor der ikke tages hånd om deres situation.
Kontanthjælpsmodtagere, som er indsatsklare, skal have samtaler i jobcenteret hver 3. måned, første tilbud
senest efter 9 måneder samt gentagne tilbud senest efter 12 måneder.
Der er ikke regler, som sikrer, at udsatte ledige med komplekse problemer af f.eks. økonomisk,
sundhedsmæssig og social art får en helhedsorienteret indsats, som kan være forudsætningen for, at de på
et tidspunkt kan opnå selvforsørgelse.

Den foreslåede ordning
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Alle mennesker på kontanthjælp bør have en indsats, så de får mulighed for at blive en del af fællesskabet
på arbejdsmarkedet. For dem, der har behov for det, skal det være muligt at få en helhedsorienteret og
tværfaglig indsats, som er baseret på en tidlig og grundig afklaring af den enke ltes udfordringer og behov.
Det foreslås derfor, at kontanthjælpsmodtagere skal have en tidlig visitationssamtale senest en uge efter,at
de har henvendt sig om hjælp, hvor de vil blive vurderet jobparate eller aktivitetsparate.
§ 20, stk. 1
Det foreslås, at alle modtagere af uddannelseshjælp som udgangspunkt skal mødes som uddannelsesparate.
Alle skal have en tidlig visitationssamtale inden for en uge efter, at de har henvendt sig omhjælp.Kommunen
skal igangsætte arbejdet med uddannelsespålægget i forbindelse med den tidlige visitationssamtale.

Jobparate kontanthjælpsmodtagere skal arbejde for kontanthjælpen
Gældende regler
Efter gældende regler står kontanthjælpsmodtagere til rådighed for arbejde og skal aktivt søge at udnytte
deres arbejdsmuligheder. Kontanthjælpsmodtagere har desuden ret og pligt til aktiveringefterlovenskapitel
10-12 om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller løntilskud. Personer under 30 år skal
påbegynde tilbud senest efter en sammenhængende pe riode på 13 uger med kontanthjælp, ogpersoner,der
er fyldt 30 år, skal påbegynde tilbud senest efter en sammenhængende periode på 9 måneder med
kontanthjælp.
Tilbuddene skal så vidt muligt være rettet mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er beho v for
arbejdskraft, og gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger med henblik på, at personen hurtigst
muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse. Tilbud har såledessomoverordnetformål,
at det skal hjælpe den enkelte ledige til beskæftigelse.

Den foreslåede ordning
Det er et grundlæggende element i kontanthjælpsreformen, at alle skal mødes med klare krav og
forventninger. Personer, der har behov for kontanthjælp, fordi de i en periode ikke kan forsørge sigselv,skal
have ret til hjælp og den nødvendige støtte til at komme i job. De skal samtidig have pligt til at leve op til de
krav, der stilles for at modtage hjælpen - herunder at søge job aktivt, dvs. bredt, intensivt og realistisk og
løbende dokumentere deres jobsøgningsaktiviteter i en joblog på »Min Side« på Jobnet.
Det foreslås derfor, at kontanthjælpsmodtagere skal have en tidlig visitationssamtale inden en uge efter,at
de har henvendt sig om hjælp, hvor de vil blive vurderet som jobparate eller aktivitetsparat e. For at sikre,at
jobparate kontanthjælpsmodtagere bevarer fokus på job og jobsøgning, foreslås det, at de dernæstskal have
to samtaler inden for de første tre måneder
Indsat under Folketinget 2. Behandling af lovforslaget
Der er tale om en rettelse, hvor det præciseres, at den første jobsamtale for kontanthjælpsmodtagere sker
efter 1 uge fra første henvendelse til kommunen om hjælp, og ikke efter at personen har modtagetoffentlige
forsørgelsesydelser i sammenhængende 1 uge fra første henvendelse til kommunen om hjælp.
I mange tilfælde vil kommunen ikke kunne nå at behandle en ansøgning om kontanthjælp på en uge, og
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derfor kan der reelt være risiko for, at personen ikke kommer til jobsamtale 1 uge efter, at personen har
henvendt sig til kommunen, men på et senere tidspunkt.
§ 20, stk. 2
Det foreslås, at alle jobparate kontanthjælpsmodtagere herefter skal deltage i opfølgende samtaler 4gange
inden for 12 måneder, hvor tidspunkterne for samtalerne vil afhænge af den enkeltes behov.
Det foreslås videre, at de senest efter 3 måneder bliver mødt med krav om at arbejde for kontanthjælpen i
form af nytteindsats, virksomhedspraktik eller løntilskudsjob. Indsatsen skal så vidt muligt være rettetmod
det private arbejdsmarked. Kravet om at arbejde for kontanthjæl pen kan igangsættes tidligere, hvis
kommunen vurderer, at det er hensigtsmæssigt
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
§ 20, stk. 1
Efter gældende regler skal den første jobsamtale for en kontanthjælpsmodtager afholdes, senest når
personen har modtaget offentlige forsørgelsesydelser i sammenhængende 1 måned fra første henvendelse
om hjælp til kommunen, hvis personen er under 30 år, eller 3 måneder fra første henvendelse om hjælp til
kommunen, hvis personen er fyldt 30 år. Derefter skal en kontanthjælpsmodtager have en jobsamtale,senest
hver gang personen i sammenlagt 3 måneder har modtaget offentlige forsørgelsesydelser eller har deltaget
i tilbud efter kapitlerne 10-12
Det foreslås, at den første jobsamtale for jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal
afholdes seneste en uge fra første henvendelse om hjælp til kommunen. Den første samtale er en
visitationssamtale, hvor kommunen sammen med kontanthjælpsmodtageren igangsætter en plan for den
enkeltes vej mod job med udgangspunkt i den enkeltes kompetencer og behov.
Kommunen skal ved samtalen også vurdere, hvorvidt personen er jobparat elle aktivitetsparat. Der vil
administrativt blive fastsat nærmere regler om visitation med hjemmel i de gældende
bemyndigelsesbestemmelser i lovens §§ 4 a og 21, stk. 2.
§ 20, stk. 2
Efter gældende regler skal den første jobsamtale for en kontanthjælpsmodtager afholdes, senest når
personen har modtaget offentlige forsørgelsesydelser i sammenhængende 1 måned fra første henvendelse
om hjælp til kommunen, hvis personen er under 30 år, eller 3 måneder fra første henvendelse om hjælp til
kommunen, hvis personen er fyldt 30 år. Derefter skal en kontanthjælpsmodtager have en jobsamtale,senest
hver gang personen i sammenlagt 3 måneder har modtaget offentlige forsørgelsesydelser eller har deltaget
i tilbud efter kapitlerne 10-12
Det foreslås, at der efter afholdelse af den første jobsamtale for jobparate kontanthjælpsmodtagere skal
afholdes mindst 2 jobsamtaler yderligere inden for de første 3 kalendermåneder fra første henvendelse om
hjælp til kommunen. Samtalerne skal understøtte den jobparates egen aktive jobsøgning. Kommunen skal
under samtalerne med udgangspunkt i den jobparates joblog m.v. følge op på, om den enkelte søger job
tilstrækkeligt bredt, intensivt og realistisk. Er det ikke tilfældet, skal kommunen stille krav til denenkelte om
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jobsøgningen, herunder pålægge personen at søge konkrete job eller formidle personen til konkrete ledige
job.
Kommentarer fra Høringsnotatet
§ 20, stk. 1
Det fremgår af de almindelige bemærkninger, at screeningsværktøjet skal anvendes til at understøtte den
faglige vurdering af borgeren. Screeningsværktøjet udvikles som et støtteværktøj til sagsbehandlerne. Det
skal endvidere bemærkes, at screeningsværktøjet ligeledes vil tage højde for den unges motivation og
selvopfattelse. (…)
Det kan bemærkes, at man kan klage over jobcenterets afgørelse af, hvorvidt man er vurderet at være
”uddannelsesparat” eller ”aktivitetsparat”, da det vil få ydelsesmæssige konsekvenser. (…)

LAB § 20 a og b – Første samtale for modtagere af uddannelseshjælp og
samtale til kontanthjælpsmodtagere og modtagere af uddannelseshjælp
på barsel
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 20 a. For en person, der er omfattet af § 2, nr. 12 eller 13, skal første samtale efter § 16 afholdes senest 1
uge fra første henvendelse til kommunen om hjælp.
Stk. 2. For en person, der er omfattet af § 2, nr. 12, og som ikke vurderes åbenlyst uddannelsesparat, og for
en person, der er omfattet af § 2, nr. 13, skal der herefter afholdes samtaler efter § 16 mindst 2 gange inden
for de første 3 kalendermåneder fra første henvendelse til kommunen om hjælp. I helt særlige tilfælde,hvor
jobcenteret ved første samtale efter stk. 1 vurderer, at en person er omfattet af § 2, nr. 13, og har særlige
komplekse udfordringer i form af helbredsmæssige og sociale barrierer, skal der ikke afholdes samtalerefter
1. pkt.
§ 20 b. For en person, der er omfattet af § 2, nr. 2 eller 3, og som er på barsel og er omfattet af § 13, stk. 7,
nr. 4, i lov om aktiv socialpolitik, skal jobcenteret inden for 3 måneder før barselsperiodens afslutningtilbyde
en samtale, hvor personens tilknytning til arbejdsmarkedet drøftes.
Stk. 2. For en person, der er omfattet af § 2, nr. 12 eller 13, og som er på barsel og er omfattet af § 13, stk. 7,
nr. 4, i lov om aktiv socialpolitik, skal jobcenteret inden for 3 måneder før barselsperiodens afslutningtilbyde
en samtale, hvor personens uddannelsesønsker og -muligheder drøftes.
Stk. 3. Samtalen efter stk. 1 og 2 afholdes ved personligt fremmøde, men skal dog ske telefonisk, digitalteller
på anden måde, hvis personen anmoder herom.
Generelle bemærkninger
§ 20 a
Det foreslås, at alle modtagere af uddannelseshjælp som udgangspunkt skal mødes som uddannelsesparate.
Alle skal have en tidlig visitationssamtale inden for en uge efter, at de har henvendt sig omhjælp.Kommunen
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skal igangsætte arbejdet med uddannelsespålægget i forbindelse med den tidlige visitationssamtale. Der
henvises til bemærkningerne i pkt. 2.2 om uddannelsespålægget.
§§ 20 a og b
Hvis der er brug for yderligere afklaring af personens ressourcer og udfordringer, skal kommunen
gennemføre en grundigere visitation, der understøttes af mindst to yderligere samtaler inden for de første
tre måneder fra første henvendelse til kommunen om hjælp. Formålet er at afdække den unges ressourcer
og udfordringer i forhold til uddannelse, således at der kan iværksættes en indsats med henblik på at
overkomme barriererne på uddannelsesvejen.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
§ 20 a
Efter gældende regler skal første jobsamtale for en kontanthjælpsmodtager under 30 år afholdes, senestnår
personen har modtaget offentlige forsørgelsesydelser i sammenhængende 1 måned fra første henvendelse
om hjælp til kommunen.
Det foreslås, at for en person under 30 år, der efter gældende regler får kontanthjælp, og som efter
lovforslaget vil blive omfattet af de to nye målgrupper, der modtager uddannelseshjælp, jf. lovforslagets§1,
nr. 6, skal første samtale afholdes, senest når personen har modtaget offentlige forsørgelsesydelser i
sammenhængende 1 uge fra første henvendelse om hjælp til kommunen.
Den første samtale er en visitationssamtale, hvor kommunen med udgangspunkt i den unges ressourcer og
udfordringer i forhold til uddannelse skal tale med den unge om, hvilken vej vedkommende skal gå. Forud
for visitationen skal den unge have forberedt sig ved at overveje uddannelsesønsker, - mål og muligheder.
Samtalen skal resultere i, at den enkelte unge visiteres til det videre forløb, som fører hen imod ordinær
uddannelse.
Der vil administrativt blive fastsat nærmere regler om visitation med hjemmel i de gældende
bemyndigelsesbestemmelser i lovens §§ 4 a og 21, stk. 2.
Det foreslås endvidere, at efter afholdelse af den første samtale, skal der med personer, som ikke eråbenlyst
uddannelsesparate, gennemføres en grundigere visitation, der understøttes af mindst 2 samtaleryderligere
inden for de første 3 kalendermåneder fra første henvendelse om hjælp til kommunen. I heltsærlige tilfælde,
hvor jobcenteret ved første samtale vurderer, at en person er omfattet af § 2, nr. 13, og har særlige
komplekse udfordringer i form af helbredsmæssige og sociale barrierer, skal disse samtaler i kke afholdes.
Denne mulighed er begrænset til situationer, hvor der ikke er den mindste tvivl om, at den unge er
aktivitetsparat, og der er derfor ikke brug for en grundigere visitation.
Samtalerne suppleres med iværksættelse af en aktiv indsats samt læse -, skrive- og regnetestog-undervisning
og tilrettelægges, så de bedst muligt følger op på og understøtter den igangsatte indsats. Formålet er
grundigt at afdække ressourcer og udfordringer i forhold til uddannelse for at kunne iværksætte den rette
indsats, således at den unge støttes og hjælpes til at overkomme barrierer på uddannelsesvejen. Efter 3
kalendermåneder skal den unge således endeligt visiteres som hhv. uddannelses - eller aktivitetsparat.
§ 20 b
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Efter gældende regler er der efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ikke en særlig vejledningssamtale
for kontanthjælpsmodtagere, som er på barsel og er omfattet af § 13, stk. 4, nr. 4, i lov om aktiv socialpolitik,
og dermed er på barselsorlov efter regler i lov om ret til orlov og dagpenge ved bars el (barselloven).
Det foreslås, at jobcenteret inden for 3 måneder før barselsperiodens afslutning skal tilbyde
kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere, som er på barsel og er omfattet af § 13, stk. 4,
nr. 4, i lov om aktiv socialpolitik, mindst en vejledningssamtale.
Formålet med samtalen for uddannelseshjælpsmodtagere er at sikre, at de har fokus på uddannelse mod
barselsperiodens slutning og dermed understøtte fodfæstet på uddannelsesvejen tidligere.
Formålet med samtalen for kontanthjælpsmodtagere er at sikre, at de har fokus på at opnå eller genvinde
tilknytning til arbejdsmarkedet.
Det foreslås, at samtalerne som udgangspunkt skal ske ved personligt fremmøde. Samtalen kan dog ske
telefonisk, digitalt eller på anden måde, hvis personen anmoder om det.
Kommentarer fra Høringsnotatet
Det fremgår af de almindelige bemærkninger, at screeningsværktøjet skal anvendes til at understøtte den
faglige vurdering af borgeren. Screeningsværktøjet udvikles som et støtteværktøj til sagsbehandlerne. Det
skal endvidere bemærkes, at screeningsværktøjet ligeledes vil tage højde for den unges motivation og
selvopfattelse. (…)
Det kan bemærkes, at man kan klage over jobcenterets afgørelse af, hvorvidt man er vurderet at være
”uddannelsesparat” eller ”aktivitetsparat”, da det vil få ydelsesmæssige konsekvenser. (…)

LAB § 21 - Bemyndigelsesbestemmelser om opgørelser af perioden for
modtagelsen af offentlige forsørgelsesydelser og det individuelle
kontaktforløb
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 21. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om opgørelse af tidsperioder med offentlige
forsørgelsesydelser og deltagelse i tilbud for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-4, 12 og 13, herunder om,
hvilke ydelser der medregnes i opgørelsen af perioder med offentlige forsørgelsesydelser.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter gældende regler fastsætter beskæftigelsesministeren regler om opgørelse af tidsperioderne i
forbindelse med jobsamtaler.
Det foreslås, at beskæftigelsesministeren også kan fastsætte regler om opgørelse af tidsperioder med
offentlige forsørgelsesydelser og deltagelse i tilbud for personer under 30 år, der efter gældende regler får
kontanthjælp, og som efter lovforslaget vil få uddannelseshjælp.
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LAB § 21 b - Uddannelsespålæg
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
Uddannelsespålæg for dagpengemodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere
§ 21 b. Jobcenteret skal som led i det individuelle kontaktforløb vurdere, om personer under 25 år, der er
omfattet af § 2, nr. 1, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som ikke har
forsørgerpligt over for hjemmeboende børn, vil kunne gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår.
Stk. 2. Når jobcenteret vurderer, at en person, der er omfattet af stk. 1, kan gennemføre en uddannelse, skal
jobcenteret pålægge personen inden for en nærmere fastsat frist at komme med forslag til en eller flere
relevante studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelser, som den pågældende kan ansøge om
optagelse på. Det er en betingelse, at personen under hele uddannelsen har et forsørgelsesgrundlag i form
af SU, elevløn eller lignende.
Stk. 3. Jobcenteret skal ved første samtale, jf. § 20 a, pålægge en person, der er omfattet af § 2, nr. 12 eller
13, inden for en nærmere fastsat frist at komme med relevante forslag til en eller flere studie - eller
erhvervskompetencegivende uddannelser, som personen på kortere eller længere sigt kan påbegynde på
almindelige vilkår. Jobcenteret kan iværksætte aktiviteter og tilbud efter kapitel 9 b–12 for at hjælpe
personen med at blive i stand til at komme med forslag til en eller flere studie - eller
erhvervskompetencegivende uddannelser. Det er en betingelse, at personen under hele uddannelsenharet
forsørgelsesgrundlag i form af SU, elevløn eller lignende.
Stk. 4. Jobcenteret skal ud fra en vurdering af personens forudsætninger pålægge den pågældende indenfor
en nærmere fastsat frist at søge om optagelse på en eller flere uddannel ser, jf. stk. 2 og 3.
Stk. 5. Hvis en person omfattet af stk. 2 eller 3 optages på en uddannelse, er den pågældende forpligtet til at
påbegynde og gennemføre uddannelsen.
Stk. 6. For en person, der er omfattet af § 2, nr. 12 eller 13, skal de test- og prøveresultater vedrørende
Forberedende Voksenundervisning samt aktiviteter og tilbud efter kapitel 9 b -12, der skal iværksættes for,
at personen når sit uddannelsesmål, fremgå af uddannelsespålægget efter stk. 3-5.
Stk. 7. Jobcenteret skal underrette uddannelsesinstitutionen om, at personen efter stk. 5 erpålagtatbegynde
og gennemføre uddannelsen, herunder de aktiviteter og indsatser, pågældende har fået af jobcenteret,
eventuelle test- og prøveresultater og om jobcenteret vurderer, at der er risiko for, at pågældende kan få
særlige vanskeligheder ved at gennemføre uddannelsen. Uddannelsesinstitutionen skal underrette
jobcenteret, når personen optages på uddannelsen, samt hvis uddannelsesinstitutionen vurderer, der er
risiko for frafald. Underretning efter 1. og 2. pkt. kan ske uden samtykke fra personen.
Stk. 8. Jobcenteret skal fortsætte indsatsen for personer, der via uddannelsespålæg skal påbegynde en
uddannelse inden for en måned efter uddannelseshjælpens ophør, helt frem til uddannelsesstart.
Stk. 9. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om uddannelsespålægget, herunder om
udformning, digitalisering og procedurer for udarbejdelse af pålægget.
Generelle bemærkninger
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Uddannelsespålæg til unge der modtager uddannelseshjælp
Gældende regler
Efter de gældende regler skal jobcenteret i forbindelse med det individuelle kontaktforløb vurdere, om
kontanthjælpsmodtagere under 25 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, som ikke har
forsørgerpligt over for hjemmeboende børn, kan tage en uddannelse på ordinære vilkår. Dette
uddannelsespålæg omfatter tre trin:
Trin 1.
Hvis kommunen vurderer, at en person kan tage en uddannelse på almindelige vilkår, skal kommunen
forpligte den unge til inden for en nærmere fastsat tidsfrist at komme med forslag til en eller flere studieeller erhvervskompetencegivende uddannelser, som det er realistisk for den unge at søge optagelse på.
Jobcenteret vurderer konkret hvor lang tidsfrist, den unge skal have. Fristens længde beror på kommunens
konkrete skøn, hvori indgår, at der bl.a. skal tages hensyn til, at den unge skal have rimelig tid til at træffe
uddannelsesvalg, optagelsestidspunkter for uddannelserne m.v. Kommunen skal bede den unge om at
prioritere uddannelserne, hvis den unge kommer med flere forslag til uddannelser.
Trin 2.
Kommunen skal pålægge den unge inden for en nærmere fastsat frist at søge om optagelse på en eller flere
uddannelser, som den unge har valgt efter trin 1. Kommunen skal som led i fastlæggelsen af, hvilke
uddannelser det vil være relevant for den unge at søge ind på, tage hensyn til den unges ønsker. At en
uddannelse er relevant for den unge vil sige, at den er rimelig i forhold til den unges uddannelsesmæssige
forudsætninger og beskæftigelsesmuligheder i øvrigt, og at den unge har en realistisk mulighed for at
gennemføre uddannelsen. Det forudsættes, at den unge er berettiget til et forsørgelsesgrundlag under
uddannelsen i form af SU, elevløn eller lignende (f.eks. praktikløn eller skoleydelse).
Herefter pålægger jobcenteret den unge at søge om optagelse på en eller flere konkrete uddannelser.
Trin 3.
Når den unge optages på den valgte uddannelse, er den unge forpligtet til at gå i gang med og gennemføre
uddannelsen. Hvis kommunen vurderer, at personen er i risiko for at falde fra e n uddannelse, skal
uddannelsesinstitutionen, som den unge er optaget på, underrettes. Kommunen skal i denne underretning
oplyse, at den unge forud for uddannelsesstart har været omfattet af et uddannelsespålæg.
Uanset hvornår uddannelsen starter, er den unge omfattet af ret og pligt til tilbud indtil det tidspunkt, hvor
uddannelsen starter. Når den unge er gået i gang med uddannelsen, falder grundlaget for udbetaling af
kontanthjælpen bort. Hvis den unge uden rimelig grund efterfølgende opgiver uddannelsen, kankommunen
sanktionere den unge.

Den foreslåede ordning
Det foreslås, at reglerne for uddannelsespålægget udvides til at gælde alle modtagere af uddannelseshjælp,
dvs. både uddannelsesparate og aktivitetsparate unge under 30 år. Uddannelsespålægget vil dermed også
omfatte forsørgere og unge, som ikke vurderes umiddelbart at kunne gå i gang med en uddannelse på kort
sigt.
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Arbejdet med uddannelsespålægget skal iværksættes hurtigst muligt og senest ved første samtale mellem
personen og jobcenteret. Indsatsen for den unge på vej mod uddannelse beskrives i uddannelsespålægget.
Den unge og kommunen skal, trods den unges eventuelle udfordringer, have et mål om, at den unge på sigt
skal i ordinær uddannelse – også selvom vejen til uddannelse kan være lang. Den unge skal hurtigst muligt i
gang med at overveje relevante uddannelser, og uddannelsesindsatsen skal tilpasses den enkelte unge.
Med forslaget afskaffes eksisterende jobplaner for unge, der skal have uddannelseshjælp. I stedet danner
uddannelsespålæggets tre trin rammen om indsatsen for den unge. Pålægget skal også indeholde de
indsatser og aktiviteter, som jobcenteret skal iværksætte, for at den unge bliver parat til at påbegynde og
gennemføre en uddannelse.

Uddannelsesrettet indsats til uddannelsesparate unge der modtager uddannelseshjælp
Gældende regler
Efter gældende regler skal unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, der vurderes at være i
stand til at tage en uddannelse på ordinære vilkår, have et pålæg om at tage en uddannelse, og personen er
frem til uddannelsens start omfattet af de gældende regler om ret og pligt til tilbud.
Kommunen kan give tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud.

Den foreslåede ordning
Alle unge, der ikke har en uddannelse, skal have fokus rettet mod, at de skal i gang med og gennemføre en
uddannelse hurtigst muligt. Det skal sikres, at de, der har brug for det, får en indsats, som bidrager til, at
dette opfyldes.
Unge, der vurderes at kunne påbegynde en uddannelse inden for ca. et år og gennemføre denne uddannelse
på ordinære vilkår, vil være i målgruppen »uddannelsesparate«. Unge, som slet ikke har barrierer i forhold
til at kunne påbegynde og gennemføre en uddannelse, vil som nævnt blive defineret som »åbenlyst
uddannelsesparate«.
Det foreslås, at alle modtagere af uddannelseshjælp som udgangspunkt skal mødes som uddannelsesparate.
Alle skal have en tidlig visitationssamtale inden for en uge efter, at de har henvendt sig omhjælp.Kommunen
skal igangsætte arbejdet med uddannelsespålægget i forbindelse med den tidlige visitationssamtale. Der
henvises til bemærkningerne i pkt. 2.2 om uddannelsespålægget.
Hvis der er brug for yderligere afklaring af personens ressourcer og udfordringer, skal kommunen
gennemføre en grundigere visitation, der understøttes af mindst to yderligere samtaler inden for de første
tre måneder fra første henvendelse til kommunen om hjælp. Formålet er at afdække den unges ressourcer
og udfordringer i forhold til uddannelse, således at der kan iværksættes en i ndsats med henblik på at
overkomme barriererne på uddannelsesvejen.
Med forslaget får kommunen pligt til at igangsætte en indsats for alle uddannelsesparate modtagere af
uddannelseshjælp hurtigst muligt og senest en måned efter den unges første henvendels e. Indsatsen kan
bestå af tilbud, der understøtter den unges vej til ordinær uddannelse, herunder tilbud om vejledning og
opkvalificering, nytteindsats, virksomhedspraktik og løntilskud. Indsatsen skal fortsætte kontinuerligt,ogder
må maksimalt være en periode på 4 uger mellem hver indsats. Under forløbet skal der afholdes samtaler i
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det omfang, det er nødvendigt for at sikre uddannelsesfokus og fremdrift i arbejdet med
uddannelsespålægget.
For at sikre at den unge har de grundlæggende kompetencer, skal kommunen sørge for, at alle
uddannelseshjælpsmodtagere, der har grundskolen som højest fuldførte uddannelse, inden for en måned
læse-, skrive- og regnetestes og får igangsat forberedende voksenundervisning og ordblindeforløb, hvis
testen viser behov for det. Dette vil blive udmøntet i bekendtgørelse med hjemmel i den gældende § 21i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen skal sikre, at personen gennemfører den igangsatte
undervisning og består de til undervisningen relevante prøver. Testresultater, igangsat undervisning og
gennemførte prøver skal fremgå af uddannelsespålægget. Testen kan foregå parallelt med den øvrige aktive
indsats.
Der vil derudover gælde særlige regler for åbenlyst uddannelsesparate unge, da denne gruppe ikke har
barrierer for at påbegynde og gennemføre en uddannelse. Åbenlyst uddannelsesparate skal derfor også
tilmeldes som jobsøgende, udarbejde et CV, stå til rådighed for arbejdsmarkedet og i videst mulig omfang
arbejde og forsørge sig selv frem til uddannelsesstart. Hvis de fortsat søger om uddannelseshjælp, skal den
åbenlyst uddannelsesparate arbejde for sin ydelse, og der iværksættes tilbud om nytteindsats eller
virksomhedspraktik hurtigst muligt og senest inden for en måned fra første henvendelse til kommunen om
hjælp. Disse unge skal i gang med en indsats med det samme, og det skal være undtagelsen, at indsatsen
først igangsættes efter en måned.
Dog er det muligt for kommunen at give åbenlyst uddannelsesparate tilbud om vejledning og opkvalificering,
men uden refusion. Hensigten med, at denne mulighed er åben, er, at kommunerne også skal kunne give
tilbud efter disse regler, hvor de unge yder en indsats for deres ydelse. Det er ikke meningen, at disse unge
skal have egentlige kurser og lignende.
Kommunen skal fortsætte den aktive indsats helt frem til uddannelsesstart.

Uddannelsesrettet indsats til aktivitetsparate unge der modtager uddannelseshjælp
Gældende regler
Efter gældende regler gives der alene uddannelsespålæg til unge, der vurderes umiddelbart at have
forudsætningerne for at tage en uddannelse på almindelige vilkår.
Unge, der ikke umiddelbart vurderes at have forudsætningerne herfor, får ikke uddannelsespålæg,menalene
tilbud efter de almindelige regler om ret og pligt til tilbud. Indsatsen målrettes dermed typisk mod ordinær
beskæftigelse. Jobcenteret skal dog i forbindelse med den løbende opfølgning have fokus på, om derersket
en udvikling i den unges forudsætning for at kunne tage en ordinær uddannelse. De tilbud, der gives, bør
derfor have et indhold, der så vidt muligt leder den unge på vejen mod en uddannelse.

Den foreslåede ordning
Det indgår i kontanthjælpsreformen, at alle unge under 30 år uden uddannelse skal have indsats rettet mod
uddannelse.
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Det foreslås, at alle uddannelseshjælpsmodtagere skal have en tidlig visitationssamtale inden for en uge
efter, at de har henvendt sig om hjælp. Kommunen skal igangsætte arbejdet med uddannelsespålægget i
forbindelse med den tidlige visitationssamtale.
Kommunen skal gennemføre et grundigere visitationsforløb, som understøttes af mindst to yderligere
samtaler inden for tre måneder efter, at den unge har henvendt sig om hjælp. Dog kan kommunen i helt
særlige tilfælde vurdere en ung som aktivitetsparat ved de n første samtale, hvis den unge har særlige
komplekse udfordringer i form af helbredsmæssige og sociale barrierer.
Aktivitetsparate unge har nogle væsentligt større udfordringer end uddannelsesparate, som der skal tages
hånd om, inden de bliver i stand til at gennemføre en uddannelse. Derfor vil forløbet frem til valget af
uddannelsen for den unge kunne være af længere varighed. Forløbet skal dog gennemføres på så kort tid,
som det vil være muligt under hensyntagen til den unges muligheder og behov.
Med forslaget får kommunen pligt til at igangsætte en indsats for aktivitetsparate
uddannelseshjælpsmodtagere hurtigst muligt og senest en måned efter den unges første henvendelse.
Indsatsen kan bestå af tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedsprakti k og løntilskud. Indsatsen
skal fortsætte kontinuerligt, dog således at der maksimalt må være en periode på 4 uger mellem hverttilbud.
Under forløbet skal der afholdes samtaler hver anden måned for at sikre uddannelsesfokus og fremdrift i
forhold til uddannelsespålægget.
Det foreslås videre, at kommunen skal give tilbud om mentorstøtte til særligt udsatte unge, som ikke kan
tage imod andre aktive tilbud. Det vil løbende blive fulgt tæt, hvorledes indsatsen for de aktivitetsparate
uddannelseshjælpsmodtagere tilrettelægges i kommunerne.
På samme måde som for uddannelsesparate unge skal kommunen sørge for, at aktivitetsparate
uddannelseshjælpsmodtagere, der har grundskolen som højest fuldførte uddannelse, inden for en måned
læse-, skrive- og regnetestes og får igangsat Forberedende Voksenundervisning og ordblindeundervisning,
hvis testen viser behov for det. Testen kan foregå parallelt med den øvrige aktive indsats.
På grund af disse unges udfordringer er det vigtigt, at de får en koordineret og systematisk ind sats med tæt
og hyppig opfølgning, hvor der tages udgangspunkt i deres særlige ressourcer og udfordringer.
Det foreslås, at de unge, så snart de vurderes aktivitetsparate, skal have tilbudt en koordinerende
sagsbehandler, som skal sikre, at indsatsen er tværfaglig og koordineret på tværs af de kommunale
forvaltninger og andre myndigheder. Indsatsen vil bl.a. kunne bestå af uddannelsesafklarende og
understøttende tilbud som f.eks. brobygningsforløb på uddannelsesinstitutioner, læse -, skrive- eller
regneundervisning og virksomhedspraktikker. Unge, der har behov for det, skal kunne få tilknyttetenmentor,
som kan støtte den unge, indtil personen bliver i stand til at gå i gang med en ordinær uddannelse og evt.
undervejs i det videre forløb i det ordinære uddannelsessystem. Parallelt hermed kan indsatsen bestå af
hjælp til sociale udfordringer som f.eks. økonomi og boligsituation eller helbredsproblemer.
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at funktionen som koordinerende sagsbehandler kan overdrages til en
anden enhed i kommunen end jobcentret. Det foreslås videre, at den koordinerende sagsbehandlerikke kan
træffe afgørelser efter beskæftigelseslovgivningen, hvis pågældende er fra en anden enhed endjobcentret.
Det svarer til, hvad der i dag gælder, når der udpeges en gennemgående og koordinerende sagsbehandler
for personer i ressourceforløb.
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Det indgår i aftalen om kontanthjælpsreformen, at der etableres et forsøg, hvor f.eks. frivillige seniorerskal
være mentorer for unge uddannelseshjælpsmodtagere.

Grundlæggende kompetencer til ufaglærte kontanthjælpsmodtagere
Gældende regler
Efter de gældende regler skal jobcenteret i jobsamtalerne under det individuelle kontaktforløb følge op på
den lediges situation, og mulighederne og behovet for aktive tilbud skal drøftes.
Det er fastsat i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, at jobcenteret for
kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere, der ikke har en ungdomsuddannelse, ved den første
jobsamtale skal vurdere, om personen skal læse- og skrivetestes. Læse- og skrivetesten skal afklare, om
personen har behov for læse- og skrivekursus for at forbedre sine muligheder for at tage en ordinær
uddannelse eller arbejde. Ved jobcenterets vurdering heraf indgår personens forudsætninger, herunder
personens hidtidige skoleforløb og eventuelle erhvervserfaring. Vurderer jobcenteret, at personen skal
gennemføre en læse- og skrivetest, skal jobcenteret aftale med den pågældende, hvornår og hvortestenskal
foretages.
Der er ikke derudover regler om, at man har ret til at få vurderet sine grundlæggende kompetencer.

Den foreslåede ordning
Der er i dag mange ufaglærte kontanthjælpsmodtagere, som mangler grundlæggende kompetencer.Mange
kan på trods heraf have års erhvervserfaring og være i besiddelse af en række relevante ko mpetencer, som
er anvendelige og relevante i forskellige jobs. Disse kompetencer er ofte uformelle og kan være vanskelige
at få synliggjort eller italesat for borgeren selv.
Det foreslås derfor, at alle ufaglærte kontanthjælpsmodtagere får ret til realkompetencevurdering. Det vil
endvidere med hjemmel i den eksisterende bemyndigelse i § 21 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsatsblive
fastsat, at ufaglærte kontanthjælpsmodtagere får ret til at blive læse -, skrive- og regnetestet, og at de fårret
til læse-, skrive-, regnekurser og ordblindeundervisning, hvis testen viser behov for det.
Ufaglærte kontanthjælpsmodtagere, som ønsker at blive optaget på en ordinær uddannelse, kan få
vejledning og hjælp hertil, f.eks. til udfyldelse af ansøgningsskemaer

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter gældende regler skal jobcenteret som led i det individuelle kontaktforløb vurdere, om en
dagpengemodtager eller kontanthjælpsmodtager under 25 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende
uddannelse, og som ikke har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn, vil kunne gennemføre en
uddannelse på almindelige vilkår.
Vurderer jobcenteret, at personen kan gennemføre en uddannelse, skal jobcenteret inden for en nærmere
fastsat frist pålægge personen at komme med forslag til en eller flere relevante studie- eller
erhvervskompetencegivende uddannelser, som den pågældende kan ansøge om optagelse på. Det er en
betingelse, at personen under hele uddannelsen har et forsørgelsesgrundlag i form af SU, elevløn el.lign.
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Jobcenteret skal ud fra en vurdering af personens forudsætninger pålægge den pågældende inden for en
nærmere fastsat frist at søge om optagelse på en eller flere uddannelser. Hvis personen optages på en
uddannelse, er den pågældende forpligtet til at påbegynde og gennemføre uddannelsen.
Vurderer jobcenteret, at der er risiko for, at den unge, som påbegynder en uddannelse, kan få særlige
vanskeligheder ved at gennemføre uddannelsen, skal jobcenteret underrette uddannelsesinstitutionenom,
at den unge er pålagt at påbegynde en uddannelse. Underretning kan ske uden samtykke fra den unge.
Det foreslåede stk. 1 og 2 svarer for så vidt angår dagpengemodtagere til de gældende regler for gruppen.
Det foreslås i stk. 3, at jobcenteret ved første samtale, jf. lovens § 20 a, skal pålægge en person under 30 år,
som efter lovforslaget vil få uddannelseshjælp, jf. lovforslagets § 1, nr. 6, inden for en nærmere fastsat frist
at komme med relevante forslag til en eller flere studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelser, som
personen på kortere eller længere sigt kan påbegynde og gennemføre på almindelige vilkår. Fristen
fastlægges under hensyn til den enkeltes ressourcer og behov for supplerende støtte. For nogle
uddannelsesparate vil fristen være kort eller unødvendig, fordi uddannelsesvalget allerede er kendt. For
andre unge med betydelige udfordringer kan fristen være lang.
Det foreslås også i stk. 3, at jobcenteret kan iværksætte aktiviteter og tilbud efter kapitel 9 b-12 for athjælpe
personen i stand til at komme med forslag til en eller flere studie- eller erhvervskompetencegivende
uddannelser. Det er en betingelse, at personen under hele uddannelsen har et forsørgelsesgrundlag i form
af SU, elevløn el.lign., f.eks. i form af praktikløn eller skoleydelse.
Det foreslås i stk. 4 og 5, at jobcenteret ud fra en vurdering af personens forudsætninger skal pålægge den
pågældende inden for en nærmere fastsat frist at søge om optagelse på en eller flere uddannelser, samt at
den pågældende er forpligtet til at påbegynde og gennemføre uddannelsen, hvis personen optages på en
uddannelse.
For en person under 30 år, som efter lovforslaget vil få uddannelseshjælp, jf. lovforslagets § 1, nr. 6, foreslås
det i stk. 6, at testresultater fra vejledende læsetest for voksne (VLV), prøveresultater i forbindelse med de
enkelte trin i forberedende voksenundervisning samt de aktiviteter og tilbud efter kapitel 9 b -12, der
iværksættes for, at personen når sit uddannelsesmål, skal fremgå af uddannelsespålægget efter stk. 3-5.
Det foreslås i stk. 7, at jobcenteret skal underrette uddannelsesinstitutionen om, at personen er pålagt at
begynde og gennemføre en uddannelse, herunder de aktiviteter og indsatser, pågældende har fået af
jobcenteret, eventuelle test- og prøveresultater, og om jobcenteret vurderer, at der er risiko for, at
pågældende kan få særlige vanskeligheder ved at gennemføre uddannelsen. Dette svarer bortset fra
underretning om test- og prøveresultater til de hidtil gældende regler i § 21 b, stk. 5. Det foreslås også, at
uddannelsesinstitutionen skal underrette jobcenteret, når personen optages på uddannelsen, samt hvis
uddannelsesinstitutionen vurderer, at der er risiko for frafald. Det foreslås, at også denne underretningkan
ske uden samtykke fra personen således, at kommunen kan iværksætte mentorstøtte, hvis der er behovfor
dette. Underretningerne mellem jobcenter og uddannelsesinstitutioner skal ske digitalt for at minimere
administrationen, jf. stk. 9.
Det foreslås i stk. 8, at jobcenteret skal fortsætte indsatsen helt frem til uddannelsesstart for personer, der
via uddannelsespålæg skal påbegynde en uddannelse inden for en måned efter uddannelseshjælpensophør.
Dermed vil den unge opleve overgangen fra uddannelseshjælp til uddannelse som et ubrudt forløb.
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Det foreslås endvidere i stk. 9, at beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om
uddannelsespålægget, herunder om digitalisering, udformning og procedurer for udarbejdelse af pålægget.
Med denne bemyndigelse vil der bl.a. blive fastsat regler om, at jobcenteret inden for en uge skal sikre sig,
at personen er startet på uddannelsesinstitutionen og derefter er godt på vej til at tage uddannelsen. Dervil
endvidere blive fastsat regler om, at underretningerne mellem jobcenter og uddannelsesinstitution skal
foregå digitalt, også selvom den digitale understøtning først er i drift på et senere tidspunkt. Reglerne herfor
og den digitale løsning forventes udarbejdet i samarbejde med Ministeriet for Børn og Undervisning. Dervil
endvidere blive fastsat regler om, hvordan underretningerne mellem jobcenter og uddannelsesinstitution
skal foregå frem til den digitale understøtning er i drift.
Kommentarer fra Høringsnotatet
For alle unge er uddannelse målet, og alle unge uddannelseshjælpsmodtagere skal derfor have et
uddannelsespålæg. For nogle kan vejen til ordinær uddannelse være lang, og derfor skal de frister, som
kommunen fastsætter, tilpasses den enkelte unges situation og kompetencer. Uddannelsespålægget skal
fortsat gennemføres i dialog og samarbejde med den unge. Der skal iværksættes indsatser, der understøtter
fremdriften i uddannelsespålægget og uddannelsesmålet (…)
Der er ingen regler om, at uddannelsespålægget skal gives til erhvervsuddannelser. Uddannelsesmålet for
den enkelte unge skal tage udgangspunkt i den enkeltes evner, motivation og uddannelsesønsker.Derfindes
endnu ikke registeropgørelser af, til hvilke uddannelser der i dag gives uddannelsespålæg, men det må
formodes, at en del er til erhvervsuddannelser (…)
Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at unge er uddannelsesparate, hvis de vurderes at kunne
gennemføre en uddannelse på ordinær vilkår, og derfor vil unge, der påbegynder en uddannelse påbaggrund
af et uddannelsespålæg, udløse de samme taxametre som alle andre studerende på de samme uddannelser.
Unge, som ikke er uddannelsesparate og ikke kan påbegynde og gennemføre en uddannelse på ordinære
vilkår, skal have en helhedsorienteret, tværfaglig indsats med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og
behov. Denne indsats kan fx foregå på en erhvervsskole i form af et brobygningsforløb, hvis det givermening
i forhold til den enkeltes vej mod at blive uddannelsesparat. I de situationer vil indsatsen være en del af ret
og pligt indsatsen, og kommunen skal derfor finansiere indsatsen fuldt ud. (…)
Det følger af aftalen, at for alle unge er uddannelse målet, også selvom vejen dertil kan være lang. De
uddannelsesparate unge, der har lidt længere vej til uddannelse, skal have en indsats bestående af forskellige
uddannelsesafklarende og -understøttende aktiviteter med udgangspunkt i den enkelte unges individuelle
ressourcer og udfordringer. Dette skal sikre, at de unge rustes – fagligt og socialt – til at påbegynde og
gennemføre en uddannelse på ordinære vilkår:
-

-

Uddannelsespålægget er udgangspunktet og rammen for kommunernes arbejde med de unge.Som
led heri identificeres de barrierer og udfordringer, som den unge måtte have i forhold til at opfylde
de enkelte trin i uddannelsespålægget.
Indsatsen kan fx bestå af brobygning til uddannelse, som er forløb, de r skal understøtte de unge i
overgangen fra offentlig forsørgelse til uddannelse ved at forberede og ruste de unge fagligt og
socialt til ordinær uddannelse.
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Indsatsen kan også bestå af uddannelses- eller virksomhedspraktik, der kan hjælpe den unge til
afklaring af uddannelsesønsker og muligheder samt give konkret erfaring.

Unge kan tilbydes mentorstøtte, hvis kommunen vurderer, at den unge har behov for særlig støtte og
vejledning. Hvis der er behov, kan den unge få tilknyttet en mentor, som ligeledes kan følge den unge førog
efter overgangen til ordinær uddannelse for at sikre fastholdelse i uddannelse.
De aktivitetsparate unge, der ikke vurderes at kunne gennemføre e n uddannelse på ordinære vilkår, skal
have en tværfaglig og helhedsorienteret vurdering af deres ressourcer og udfordringer ift. uddannelse.
Herunder skal den unges evt. sociale og helbredsmæssige ressourcer og udfordringer afklares. Også her er
uddannelsespålægget udgangspunktet og rammen for kommunens arbejde med de unge. Formålet med
indsatsen for aktivitetsparate unge er, at den enkelte på sigt kan blive i stand til at gennemføre enuddannelse
på ordinære vilkår. Indsatsen for gruppen omlægges og skal fremover bestå af en kombination af fx
uddannelsesafklarende og -understøttende forløb, vejledning og opkvalificering, for forløb til uddannelse
(snusepraktik), virksomhedspraktik, sociale og helbredsmæssige tilbud. (…)
Unge skal ikke sendes i uddannelse, hvis ikke de er uddannelsesparate. Aktivitets- parate unge skal have
indsatser, der kan understøtte, at de på sigt bliver uddannelsesparate. (…)
I dag er det sådan, at kommunerne kun i begrænset omfang tester kontanthjælps- modtagere for læse-,
skrive- og regnefærdigheder, og de nødvendige indsatser iværksættes ikke i tilstrækkeligt omfang. Dette
understøttes af en undersøgelse fra Deloitte af jobcentrenes anvendelse af forberedende
voksenundervisning og ord- blindeundervisning fra maj 2012. Derfor sikrer reformen, at alle med behov får
den nødvendige indsats. (…)
Kommentar: Det kan oplyses, at driftsudgifter til danskuddannelse refunderes på lige fod meddriftsudgifter
til FVU for uddannelseshjælpsmodtagere, da disse tilbud er tilbud om vejledning og opkval ificering og
refunderes med 50 pct. inden for et rådigheds- beløb. (…)
Endeligt svar
Kontanthjælpsreformen skal sikre, at de unge, der kan, tager en ordinær uddannelse, mens de unge,derikke
er uddannelsesparate, får hjælp til at blive det. Unges uddannelsesparathed afdækkes via en tidligoggrundig
visitationsproces.
Visitationen af unge kan tage udgangspunkt i en tidlig screening. Der udvikles et screeningsværktøj, der på
baggrund af objektive og subjektive faktorer, som fx karakterer fra grundskolen, tidligere frafald fra
ungdomsuddannelse og motivation skal bidrage til vurderingen af den unges muligheder for at gennemføre
en uddannelse.
Visitationen består herudover af uddannelsesafklarende indsatser, som kan være med til atafklare denunges
ressourcer og behov, læse-, skrive og regnetest og undervisning, hvis der er behov. På den baggrundvisiteres
den unge efter 3 måneder som uddannelses- eller aktivitetsparat.
Den videre indsats for den unge tilrettelægges med henblik på, at uddannelsesparate unge afklares og
motiveres til at kunne påbegynde og gennemføre en uddannelse, og aktivitetsparate får hjælp og støtte til
at blive uddannelsesparate.
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Den unges uddannelsesafklaring, opkvalificering og motivation understøttes ved at igangsætte
uddannelsesrettede forløb som fx virksomhedspraktik, brobygningsfor løb og læse-, skrive- og
regneundervisning. Med kontanthjælpsreformen vil alle unge uden en ungdomsuddannelse skulle testesfor
deres læse-, skrive- og regnefærdigheder. Hvis testen viser et behov for det, skal den nødvendige indsats
iværksættes, således at den unge får de faglige kvalifikationer, det kræver at gennemføre en uddannelse.
Med kontanthjælpsreformen er der ligeledes fokus på overgangen til ordinær uddannelse og en styrket
dialogen mellem kommunerne og uddannelsesinstitutionerne. Uddannelsesinstitutionerne får fx adgangtil
at se den unges uddannelsespålæg.

LAB § 22 - Tilbudsmuligheder
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 22. Jobcenteret kan give tilbud om følgende:
1)
2)
3)
4)

Mentorstøtte, jf. kapitel 9 b,
Vejledning og opkvalificering, jf. kapitel 10,
virksomhedspraktik, jf. kapitel 11, og
ansættelse med løntilskud, jf. kapitel 12.

Stk. 2. Tilbud kan gives i henhold til en jobplan eller en rehabiliteringsplan , jf. kapitel 9, eller et
uddannelsespålæg, jf. § 21 b.
Stk. 3. Tilbud skal så vidt muligt være rettet mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er behov for
arbejdskraft, og gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger, med henblik på at persone n hurtigst
muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse. Tilbud kan gives hver for sig eller i
kombination.
Stk. 4. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3 og 11, kan tilbud uanset stk. 3 fastsættes af jobcenteret
under hensyn til konkrete behov på arbejdsmarkedet.
Stk. 5. For de i § 2, nr. 1-3 og 11, nævnte målgrupper kan tilbud efter kapitel 10 og 11 gives med henblik på,
at den enkelte opnår samfundsmæssig forståelse.
Stk. 6. For personer omfattet af § 2, nr. 5, kan tilbud efter kapitel 10-12 også gives med henblik på fastholdelse
af tilknytning til arbejdsmarkedet.
Stk. 7. For en person, der er omfattet af § 2, nr. 12 eller 13, skal tilbud gives med henblik på, at personen
hurtigst muligt påbegynder og gennemfører en relevant studie- eller erhvervskompetencegivende
uddannelse på almindelige vilkår, jf. § 21 b.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
§ 22, stk. 1
De tilbud, som jobcenteret efter gældende regler kan give lovens målgrupper, er vejledning og
opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Tilbuddene gives enten i henhold til en
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jobplan eller en rehabiliteringsplan, og skal så vidt muligt være rettet mod beskæftigelse inden forområder,
hvor der er behov for arbejdskraft, og gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger med henblik på,
at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse.
Det fremgår af aftalen om kontanthjælpsreformen, at tilbud for unge uden uddannelse skal være målrettet
mod, at den unge skal i uddannelse og ikke i job, og at den unge derfor skal have et uddannelsespålæg i
stedet for en jobplan. Det fremgår tillige, at mentorstøtte skal være et element i tilbudsviften for unge uden
uddannelse og for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Der henvises til bemærkningerne til
lovforslagets § 1, nr. 52, om mentorstøtte og § 1, nr. 44, om uddannelsespålæg.
Det foreslås derfor, at det indsættes i § 22, at tilbudsviften udvides med det nye redskab mentorstøtte, jf.
kapitel 9 b
§ 22, stk. 2
Efter gældende regler kan tilbud gives i henhold til en jobplan eller en rehabiliteringsplan, jf. kapitel 9.
Det foreslås, at tilbud også kan gives i henhold til et uddannelsespålæg efter lovens § 21 b.
§ 22, stk. 7
Efter gældende regler skal tilbud så vidt muligt være rettet mod beskæftigelse inden for områdermedbehov
for arbejdskraft og gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger med h enblik på varig beskæftigelse
og hel eller delvis selvforsørgelse.
Det foreslås, at tilbud for uddannelseshjælpsmodtagere gives med henblik på, at personen påbegynder og
gennemfører en egnet studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse på almindelige vilkårindenfor
så kort tid som muligt.

LAB § 24 – Varighed af tilbud
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 24. Tilbud til personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, kan ikke række ud over den dato, hvortil personen er
berettiget til dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Stk. 2. Tilbud til personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, kan gives, så længe personen er berettiget til
kontanthjælp efter § 11 i lov om aktiv socialpolitik.
Stk. 3. Tilbud til personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, kan gives, så længe personen er omfattet af kapitel 6
i lov om aktiv socialpolitik.
Stk. 4. Tilbud til personer, der er omfattet af § 2, nr. 5, kan ikke række ud over den dato, hvortil personen er
berettiget til sygedagpenge efter lov om sygedagpenge. Begrænsningen gælder dog ikke tilbud,dergivessom
led i forrevalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.
Stk. 5. Tilbud til personer, der er omfattet af § 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse, kan ikke række ud
over den dato, hvortil personen er berettiget til ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.
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Stk. 6. Tilbud til personer, der er omfattet af § 2, nr. 11, kan gives, så længe personen er berettiget til
ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 a i lov om aktiv socialpolitik.
Stk. 7. Tilbud til en person, der er omfattet af § 2, nr. 12 eller 13, kan gives, så længe personen er berettiget
til uddannelseshjælp efter § 11 i lov om aktiv socialpolitik.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter gældende regler kan tilbud til kontanthjælpsmodtagere gives så længe, personen er berettiget til
kontanthjælp.
Det foreslås, at tilbud til personer, der modtager uddannelseshjælp, skal kunne gives så længe, personener
berettiget til uddannelseshjælp.

LAB § 25 – Fravigelse af rådighedsforpligtelsen
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 25, stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3, 12 og 13, kan rådighedsforpligtelsen fraviges i
medfør af § 13 c i lov om aktiv socialpolitik.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter gældende regler i § 13 c i lov om aktiv socialpolitik kan beskæftigelsesministeren fastsætte regler om,
at kravet om, at man skal udnytte sine arbejdsmuligheder, kan fraviges under deltagelse i tilbud. Dette er
udmøntet i § 33 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter rådighedsforpligtelsen for
tilbud kan fraviges, hvis tilbuddet medvirker til, at personen kan opnå fast beskæf tigelse.
Det foreslås, at uddannelseshjælpsmodtagere også omfattes af denne bemyndigelsesbestemmelse i § 13ci
lov om aktiv socialpolitik, så beskæftigelsesministeren også kan fastsætte regler, hvorefter
rådighedsforpligtelsen for tilbud kan fraviges, hvis tilbuddet medvirker til, at personen kan opnå ordinær
uddannelse.

LAB § 26 – Tilbud i udlandet
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 26, stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-4, 7, 12 og 13, kan deltagelse i tilbud i udlandet ske i
henhold til § 5 i lov om aktiv socialpolitik.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter de gældende regler kan deltagelse i tilbud i udlandet for bl.a. kontanthjælpsmodtagere ske i henholdtil
§ 5 i lov om aktiv socialpolitik. Efter denne bestemmelse kan kommunen i særlige tilfælde tillade, at retten
til hjælp bevares under kortvarige ophold i udlandet.
Det foreslås, at det indsættes, at deltagelse i tilbud i udlandet for modtagere af uddannelseshjælp v il kunne
ske i henhold til reglerne i lov om aktiv socialpolitik.
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LAB § 29 - Jobplan
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 29. Forud for afgivelse af tilbud efter kapitel 9 b-12 til personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-4, skal der
udarbejdes en jobplan.
Stk. 2. Hvis der er udarbejdet en jobplan og personen skal have et tilbud, som ikke indgår heri, skal jobplanen
revideres.
Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse ved afgivelse af tilbud efter kapitel 9 b-12, hvis tilbuddet varer optil
4 uger eller er blevet fastsat under en jobsamtale og er rettet mod beskæftigelse inden for områder, hvor
der er behov for arbejdskraft. En person har dog ret til at få udarbejdet en jobplan, hvis den pågældende
anmoder herom.
Stk. 4. Tilbud, hvori der efter stk. 3 ikke kræves udarbejdet en jobplan, skal afgives skriftligt,ogdetskal fremgå
af sagen, om personen har accepteret tilbuddet.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter gældende regler skal der for kontanthjælpsmodtagere udarbejdes en jobplan forud for afgivelse af
tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og offentligt løntilskud, dog ikke hvis tilbuddet
varer op til 4 uger eller er blevet fastsat under en jobsamtale og er rettet mod beskæftigelse inden for
områder, hvor der er behov for arbejdskraft.
Som konsekvens af, at mentorstøtte efter lovforslagets § 1, nr. 52, bliver et nyt tilbud i loven, foreslås en
konsekvensændring i lovens § 29, stk. 1 og 3, hvor tilbud om mentorstøtte indsættes. Der skal således forud
for afgivelse af tilbud om mentorstøtte udarbejdes jobplan på samme måde som ved afgivelse afandre tilbud.

LAB § 31 b-f – Mentorstøtte
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
Kapitel 9 b
Mentorstøtte
§ 31 b. Med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær
uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse, kan der gives tilbud om mentorstøtte.
Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, og som udskrives fra psykiatrisk indlæggelse, har ret til et tilbud om
mentorstøtte i op til 3 måneder forud for udskrivelsen og for en periode på mindst 6 måneder i alt.
§ 31 c. Ved afgivelse af tilbud om mentorstøtte skal der indgås en skriftlig af tale om mentorstøtte mellem
jobcenteret og den person, der får støtten. Aftalen kan højst indgås for 6 måneder med mulighed for
forlængelse.
Stk. 2. Aftalen skal indeholde oplysning om
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målet med mentorstøtten,
mentorens navn og kontaktdata,
hvilke opgaver mentoren skal bistå ved,
varigheden af aftalen,
timetallet for mentorstøtten og
klagevejledning.

§ 31 d. Hvis en virksomhed eller en uddannelsesinstitution får støtte til at varetage en mentorfunktion, skal
indsatsen ligge ud over, hvad arbejdsgiveren elle r uddannelsesinstitutionen sædvanligvis forventes at
varetage, og mentorfunktionen skal være afgørende for aktiviteten, tilbuddet eller ansættelsen.
§ 31 e. Støtte til en mentorfunktion i en virksomhed eller en uddannelsesinstitution bevilges til dækning a f
lønomkostninger ved frikøb af medarbejderen, der varetager mentorfunktionen, eller honorar til enekstern
konsulent. Med henblik på at forbedre en medarbejders mulighed for at varetage mentorfunktionenkander
bevilges tilskud til køb af uddannelse for medarbejderen.
Stk. 2. Ud fra en konkret vurdering af behov og forudsætninger hos personen, der har brug for mentor,
fastsættes et timetal for mentorfunktionen i samarbejde med virksomheden eller uddannelsesinstitutionen.
Hvis der ydes støtte til en mentorfunktion for flere personer, kan der fastsættes et timetal for
mentorfunktionen pr. plads i stedet for pr. person.
§ 31 f. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om tilbud om mentorstøtte, herunder om målgruppen
for tilbud om mentorstøtte samt tilskud til køb af uddannelse til mentoren.
Generelle bemærkninger
Det indgår i aftalen om kontanthjælpsreformen, at der etableres følgende forsøg, som vil blive udmøntet i
bekendtgørelse:
Forsøg med støtte i overgangen til uddannelse. Der iværksættes et forsøg, hvorefter unge enlige forsørgere
på uddannelseshjælp, der starter på en uddannelse, får ret til en mentor i form af en studiestartskoordinator,
der løbende skal hjælpe og støtte den unge i udfordringerne i overgangen til ordinær uddannelse.
Forsøg med studiestartsnetværk for forsørgere på uddannelsesinstitutionerne. Der etableres som forsøg
lokale studiestartsnetværk af unge forsørgere i forbindelse med opstart på uddannelsesinstitutioner. Der
afsættes midler til, at uddannelsesinstitutioner og relevante organisationer kan få midler til at organisere,
facilitere og drive lokale studiestartsnetværk af unge forsørgere.

Nye regler for mentorstøtte
Gældende regler
Efter de gældende regler kan der ydes støtte til en mentorfunktion med henblik på at fremme, at personer
kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse. Personerunder30
år, der er omfattet af en indsats efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan få støtte til en
mentorfunktion, hvis de begynder på en ordinær uddannelse på almindelige vilkår.
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Ved bevilling af mentorstøtte skal der indgås en skriftlig aftale om mentorstøtte mellem jobcenteretogden
person, der får støtten. Aftalen kan højst indgås for 6 måneder med mulighed for forlængelse. Aftale n skal
være digital, og den vil fremgå af personens »Min Side« på Jobnet.
Hvis en virksomhed eller en uddannelsesinstitution får støtte til at varetage en mentorfunktion, skal
indsatsen ligge ud over, hvad arbejdsgiveren eller uddannelsesinstitutionen sædv anligvis forventes at
varetage, og mentorfunktionen skal være afgørende for aktiviteten, tilbuddet eller ansættelsen.

Den foreslåede ordning
Udsatte mennesker, der ikke vurderes at kunne deltage i en aktiv indsats, skal ikke overlades til sig selv.
Mentorstøtte anvendes i dag i høj grad til de relativt stærke kontanthjælpsmodtagere. De mest udsatte
personer, der har helbredsmæssige og sociale problemer, får kun i begrænset omfang tilknyttet en mentor
til trods for, at mentorer vil kunne støtte udsatte personer og dermed forbedre deres muligheder for at
deltage i aktiviteter eller komme i job/uddannelse.
Mentoren skal kunne hjælpe personen med at få bragt stabilitet og struktur ind i hverdagen ogdermedstyrke
personen i troen på at kunne udvikle sig og blive i stand til at mestre sit liv og dermed komme tættere på
arbejdsmarkedet. En mentor kan også hjælpe med at håndtere psykiske, sociale, misbrugs - og
familiemæssige problemer og med at forklare og anvende den støtte, som den enkelte får f.eks. fra en
psykolog eller et misbrugscenter.
Det foreslås, at mentorstøtte fremover skal gives som et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
og at kommunerne i øvrigt som hidtil skal kunne give tilbud om mentorstøtte til alle lovens målgrupper for
at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse eller ordinær
ansættelse. Dog vil kommunen fremover ikke kunne modtage refusion fra staten ved tilbudommentorstøtte
til beskæftigede, dagpengemodtagere samt jobparate kontanthjælpsmodtagere. Dermed målrettes tilbud
om mentorstøtte til de målgrupper, der har mest brug for tilbuddet, men kommunerne får fortsat den
fornødne fleksibilitet til at givet mentorstøtte, hvis det vurderes relevant. Der henvises til bemærkningerne
til lovforslagets § 1, nr. 52.
Som noget nyt foreslås, at unge, der ikke tidligere har været i kontakt med jobcenteret, kan få tildelt
mentorstøtte ved overgangen til ordinær uddannelse, så flere kan få en god start på en uddannelse, og
risikoen for at falde fra uddannelsen kan mindskes.
Endvidere foreslås det, at personer, der har været indlagt på grund af psykiske lidelser, skal tilbydes en
mentor i forbindelse med udskrivelsen. Mentoren skal fungere som en udskrivningskoordinator og hjælpe
personen med at få overgangen tilbage til hverdagen og mod job eller uddannelse til at foregå såsmidigtsom
muligt.
Der skal også være særligt fokus på personer indsat i afsoningsinstitutioner, der står over for løsladelse.
Kriminalforsorgen skal i forbindelse med løsladelsen også hjælpe med den relevante kontakt til kommunen,
således at personens forsørgelse så vidt muligt er afklaret ved løsladelsen. Dette sker i det samarbejde, der
allerede er mellem kommunerne og Kriminalforsorgen i »Projekt god løsladelse«, udm øntet i
samarbejdsaftaler, der udarbejdes mellem kommunerne og Kriminalforsorgen.
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Den eksisterende mentorordning i regi af Kriminalforsorgen, som primært omfatter klienter i tilsyn mellem
15-25 år, indebærer et tilbud om støtte og vejledning til at strukturere hverdagen, herunder
kommunikationshjælp, personlig og praktisk hjælp.
Det skal bemærkes, at der med aftale om Kriminalforsorgens økonomi 2013-2016 er aftalt, at der udpeges
ansvarlige for udslusningskoordination i kommunerne med henblik på at modvirke , at løsladte stårpågaden
uden bolig eller forsørgelsesmulighed og uden mulighed for at kontakte offentlige myndigheder.Dererafsat
i alt 10,4 mio. kr. i 2013-2016 til disse formål. Endvidere skal kommunen samarbejde med Kriminalforsorgen
på dette område, herunder særligt vurdere behovet for en mentor efter reglerne i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, der kan tage over, når Kriminalforsorgens indsats stopper.
Desuden foreslås det, at kommunen skal tilbyde aktivitetsparate unge og voksne en mentor, hviskommunen
konkret vurderer, at det på grund af personlige forhold aktuelt ikke er muligt at give andre tilbud efterloven.
Der henvises til forslaget til § 1, nr. 100 og 107, samt bemærkningerne hertil.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
§ 31 b
Efter gældende regler kan der ydes støtte til en mentorfunktion med henblik på at fremme, at en personkan
opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, fleksjob eller ordinær ansættelse. Personer under 30 år, der er
omfattet af en indsats efter loven, kan få støtte til en mentorfunktion, hvis de begynder på en ordinær
uddannelse på almindelige vilkår.
Det foreslås, at al mentorstøtte fremover kan gives som et tilbud efter loven til personer, som har behov for
mentorstøtte for at opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller
ordinær ansættelse.
Som noget nyt kan unge, der ikke tidligere har været i kontakt med jobcenteret, få tilbud om mentorstøtte
ved overgangen til ordinær uddannelse, så flere kan få en god start på en uddannelse, og risikoen foratfalde
fra uddannelsen kan mindskes.
Endvidere foreslås det, at personer, der er omfattet af målgrupperne i lovens § 2, og som er indlagt på grund
af psykiske lidelser, får ret til en udskrivningskoordinator, som er en mentor med særlige kompetencer i
forhold til målgruppen, i forbindelse med deres udskrivelse. Sundhedsvæsenet skal hurtigst muligt efter,at
tidspunktet for udskrivning bliver kendt, meddele kommunen, at en person udskrives, samt oplyse
tidspunktet herfor. Det er herefter kommunens pligt at sørge for, at der knyttes en mentor til personen.
Mentoren skal i forbindelse med udskrivning fra psykiatrisk indlæggelse hjælpe personen medatkoordinere
og genetablere et normalt hverdagsliv med bolig, familie, økonomi, netværk og arbejde. Mentoren skal
således hjælpe personen med at finde en stabil bolig og stabilt forsørgelsesgrundlag samt at deltage i
meningsfulde aktiviteter i hverdagen og understøtte personens vej mod uddannelse eller job. Dette skal ske
igennem en tidlig afklaring af personens ønsker, ressourcer og muligheder samt ved inddragelse af
kommunen og efter behov sundhedsvæsenet. Forløbet indledes med et møde mellem den indlagte eller
indsatte person, mentoren og kommunen m.v. For indlagte personer kan det være relevant også at inddrage
hospitalet eller egen læge. Mentoren kan tilbydes op til 3 måneder forud for udskrivelsen, og indtil personen
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har opnået en stabil og struktureret hverdag. Personen har ret til mentorstøtte til mindst 6 måneder i alt .
Kommunen kan altid forlænge mentorstøtten efter de almindelige regler efter stk. 1.
En anden persongruppe, som kommunen skal have fokus på i forhold til overgangen til en normal hverdag,
er indsatte i afsoningsinstitutioner, der står over for en løsladel se. I regi af Kriminalforsorgen findesallerede
en eksisterende mentorordning, som primært omfatter klienter i tilsyn mellem 15-25 år, menogsåde tungest
belastede personer over 25 år, som har et udtalt støttebehov og i et vist omfang indsatte, der er p å vej til at
blive løsladt. Kriminalforsorgens mentorordning indebærer et tilbud om støtte og vejledningtil atstrukturere
hverdagen, herunder kommunikationshjælp, personlig og praktisk hjælp.
Det kan være personlig hjælp til at komme ud af misbrugsproble mer, oparbejde socialt netværk,
bevidstgørelse i forhold til kriminalitet, ansvarliggørelse i forhold til eget liv og lignende. Der kan ogsåvære
tale om praktisk hjælp til valg af uddannelse eller arbejde, fastholde eller få opbygget fritidsinteresser,hjælp
til kontakten til offentlige myndigheder, herunder bistand til at få orden i økonomiske forhold, så personen
har noget at leve af.
Kriminalforsorgen skal i forbindelse med løsladelsen også hjælpe med den relevante kontakt til kommunen,
således at personens forsørgelse så vidt muligt er afklaret ved løsladelsen. Dette sker i det samarbejde, der
allerede er mellem kommunerne og Kriminalforsorgen i »Projekt god løsladelse«, udmøntet i
samarbejdsaftaler, der udarbejdes mellem kommunerne og Kriminalforsorgen. I den forbindelse bemærkes,
at det med aftale om Kriminalforsorgens økonomi 2013-2016 er aftalt, at der udpeges ansvarlige for
udslusningskoordination i kommunerne med henblik på at modvirke, at løsladte står på gaden uden bolig
eller forsørgelsesmulighed og uden mulighed for at kontakte offentlige myndigheder. Der er afsat i alt 10,4
mio. kr. i 2013-2016 til disse formål.
Kommunen skal samarbejde med Kriminalforsorgen om indsatsen over for målgruppen, således at
overgangen kommer til at fungere så smidigt som muligt. Afsoningsinstitutionen skal derfor hurtigst muligt
efter, at tidspunktet for løsladelse bliver kendt, meddele kommunen, at en person løslades, samt oplyse
tidspunktet herfor. Kommunen skal f.eks. særligt vurdere behovet for en mentor efter re glerne i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats, der kan tage over, når Kriminalforsorgens indsats stopper.
Særligt i forhold til indsatte med kortere frihedsberøvelsesperioder bør kommunen være opmærksompå,at
det af resocialiseringshensyn vil være hensigtsmæssigt, at personens sag ikke lukkes, når den pågældende
indsættes til afsoning. Den omstændighed, at sager lukkes automatisk, har ofte været fremført som et
problem i relation til hurtig afklaring af personens sociale og økonomiske forhold i umiddelbar forlængelse
af personens løsladelse.
Det bemærkes i øvrigt, at der også efter serviceloven kan gives en støtte -kontaktperson til personer, derhar
været indlagt på grund af psykiske lidelser, samt personer, som er indsat i fængsel, i forbindelse med
udskrivelsen eller løsladelsen. Det er således også vigtigt, at kommunen koordinerer indsatsen over for de
nævnte målgrupper i forhold til kommunens egne forvaltningsområder.
Efter forslaget får aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere en egentlig ret og pligt til
mentorstøtte, hvis kommunen konkret vurderer, at det på grund af personens situation aktuelt ikke ermuligt
at tilbyde andre tilbud efter loven. Der henvises til forslaget til § 1, nr. 98 og 104, samt bemærkningerne
hertil.
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§ 31 c
Som konsekvens af at mentorstøtte fremover skal gives som et tilbud efter afsnit IV, er de gældende
bestemmelser i § 78, stk. 3, flyttet til kapitel 9 b som forslag til § 31 c. Bestemmelsen er indsat med lov nr.
1377 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Midlertidig forhøjelse af
jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere, individuel aftale om mentorstøtte og midlertidig sænkelse af
driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter). I bemærkningerne hertil fremgår, at det i nogle
kommuner har vist sig, at der er personer, for hvem det står uklart, at de har fået bevilget mentorstøtte, fx
hvis kommunens medarbejdere er tilknyttet kommunale projekter som mentorer. For at sikre, at de
personer, der har fået bevilget mentorstøtte, er klar over, at de har fået tilknyttet en mentor, og hvad
formålet med mentorstøtten er, indføres der krav om indgåelse af en skriftlig aftale om mentorstøtte mellem
personen og jobcenteret. Dette vil være med til at skabe det fornødne ejerskab til me ntorstøtten for
personen. Den skriftlige aftale om mentorstøtte skal som minimum indeholde oplysning om formålet med
mentorstøtten, mentorens navn, hvilke opgaver mentoren skal bistå med, varigheden og timetallet af
mentorstøtten samt klagevejledning. Aftalen kan højst indgås for 6 måneder med mulighed for forlængelse.
Aftalen om mentorstøtte knytter sig til kommunens afgørelse om bevilling af mentorstøtte. Denne afgørelse
skal efter de forvaltningsretlige regler indeholde en klagevejledning og kan påklages til
Beskæftigelsesankenævnet, jf. gældende lovs § 128.
Der er ikke tilsigtet indholdsmæssige ændringer af bestemmelsen.
§ 31 d
Som konsekvens af at mentorstøtte fremover skal gives som et tilbud efter afsnit IV, er de gældende
bestemmelser i § 79, flyttet til kapitel 9 b som forslag til § 31 d. Bestemmelsen er senest ændret ved lov nr.
480 af 12. juni 2009 om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov omaktiv
socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (En styrket beskæftigelsesrettet indsatsoverfor
sygemeldte m.fl.). Det fremgår bl.a. af bemærkningerne til bestemmelsen, at indsatsen i enmentorfunktion,
der varetages af en virksomhed eller uddannelsesinstitution, skal ligge ud over, hvad arbejdsgiveren
henholdsvis uddannelsesinstitutionen sædvanligvis forventes at varetage, og mentorfunktionen skal være
afgørende for aktiviteten, tilbuddet eller ansættelsen.
Der er ikke tilsigtet indholdsmæssige ændringer af bestemmelsen.
§ 31 e
Som konsekvens af at mentorstøtte fremover skal gives som et tilbud efter afsnit IV, er de gældende
bestemmelser i § 80 flyttet til kapitel 9 b som forslag til § 31 e. Der er ikke sket indholdsmæssige ændringer
af bestemmelserne Bestemmelsen er senest ændret ved lov nr. 480 af 12. juni 2009 om ændring af lov om
sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af
udlændinge i Danmark (En styrket beskæftigelsesrettet indsats over for sygemeldte m.fl.). Det fremgårbl.a.
af bemærkningerne til bestemmelsen, at virksomheder uanset størrelse med bestemmelsen frit kanvælge,
om mentorfunktionen skal varetages af en medarbejder i virksomheden eller af en ekstern konsulent.
Bestemmelsen om dækning af lønomkostninger, honorar til en ekstern konsulent og tilskud til uddannelse
svarer til de hidtidige regler. Timetallet for en mentorfunktion, der bevilges til en virksomhed eller en
uddannelsesinstitution, fastsættes ud fra en konkret vurdering af behov og forudsætninger hosde personer,
der har brug for mentor. Hvor en virksomhed eller en uddannelsesinstitution løbende har flere personer i
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tilbud, er det i disse tilfælde muligt at fastsætte et timetal for mentorfunktion pr. plads i stedet for til hver
enkelt person. Timetallet fastsættes i en aftale mellem jobcenteret og virksomheden henholdsvis
uddannelsesinstitutionen. I aftalen tages der udgangspunkt i, hvilken personkreds der almindeligvisindgåri
et af de løbende tilbud, og hvilket mentorbehov de almindeligvis har.
Der er ikke tilsigtet indholdsmæssige ændringer af bestemmelsen.
§ 31 f
Som konsekvens af at mentorstøtte fremover skal gives som et tilbud efter afsnit IV, er de gældende
bestemmelser i § 81 flyttet til kapitel 9 b som forslag til § 31 f. Bestemmelsen svarer til den hidtidige
bestemmelse i § 81, dog er det præciseret, at beskæftigelsesministeren også kan fastsætte regler om
målgrupperne for tilbud om mentorstøtte, f.eks. om hvorledes de målgrupper, der ikke ellers er kendte i
beskæftigelsesindsatsen, herunder personer indlagt til psykiatrisk behandling eller personer, der starterpå
uddannelse uden at have været i kontakt med jobcenteret tidligere mv., skal afgrænses.
Kommentarer fra Høringsnotatet
§ 31 b
Med kontanthjælpsreformen sker der en omfordeling af ressourcerne til mentor ordningen, således at
mentorstøtten primært anvendes på unge på vej i uddannelse og udsatte uddannelses- og
kontanthjælpsmodtagere.
De mere ressourcestærke ledige som dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere vurderes
ikke i samme grad at have behov for mentorstøtte, da de i udgangspunktet står fuldt til rådighed for
arbejdsmarkedet og selv bør kunne klare at komme i job eller uddannelse. Det er derfor i lovforslaget
foreslået, at kommunen ikke fremover kan modtage refusion for mentorstøtte til disse målgrupper.
Kommunerne kan fortsat uden statslig refusion give tilbud om mentorstøtte til beskæftigede,
arbejdsløshedsdagpengemodtagere samt jobparate kontanthjælpsmodtagere, hvis det fx vurderesatkunne
gavne den enkelte lediges muligheder for at komme i job eller uddannelse. Muligheden for at tilbyde
mentorstøtte er således meget fleksibel, og refusionen er som hidtil 50 pct. af mentorudgiften for de
målgrupper, kommunen fremadrettet kan modtage refusion for, herunder personer, der udskrives fra
psykiatrisk behandling.
Der er ikke begrænsninger på, hvor mange tilbud dagpengemodtagere kan modtage samtidig. Kommunen
kan således give samtidige tilbud om fx virksomhedspraktik og mentorstøtte efter de foreslåede regler,hvis
det vurderes relevant. Mentorstøtte til unge på vej i uddannelse er en del af det generelle tilbud ommentor
til udannelses- og kontanthjælpsmodtagere. Forsøget med frivillige seniorer som mentorer er således et
supplement til den generelle mentorordning.
Mentorer til såvel unge som voksne indgår i kommunens generelle mentorkorps e.l. og deltager i de
uddannelsestilbud mv. kommunen tilbyder. I den forbindelse skal kommunen sikre, at mentoren har den
relevante faglige baggrund og har fået den fornødne efteruddannelse i forhold til den person, der modtager
mentorstøtte. Dette er særligt relevante i forhold til de mest udsatte målgrupper som fx personer, der
udskrives fra psykiatrisk behandling.
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Det bemærkes, at der allerede er en mentorfunktion på det sociale område efter serviceloven, de såkaldte
støtte-kontaktpersoner. Det er intentionen i kontanthjælpsreformen, herunder forslaget omkoordinerende
sagsbehandlere til alle aktivitetsparate ledige, at kommunens forskellige forvaltninger samarbejder om
indsatsen til den enkelte, og der således også i den forbindelse sker en koordination af brugen af de
forskellige mentorordninger. Eventuelle refusionsomlægninger eller lign. på servicelovens område harikke
været en del af reformen af kontanthjælpssystemet. (…)
Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at Kriminalforsorgen i forbindelse med løsladelsen skal
hjælpe med den relevante kontakt til kommunen, og dette sker i det samarbejde, der allerede er mellem
kommunerne og Kriminalforsorgen i ”Projekt god løsladelse”, udmøntet i samarbejdsaftaler, derudarbejdes
mellem kommunerne og Kriminalforsorgen. Samarbejdet mellem kommunerne og Kriminalforsorgen sker
således inden for den ramme KL skitserer.
Med aftalen om kontanthjælpsreformen etableres funktionen som udslusningskoordinator i kommunerne,
som er ansvarlig for kommunens opgaver i forbindelse med udslusningen med henblik på at modvirke, at
løsladte står på gaden uden bolig eller forsørgelsesmulighed og uden mulighed for at kontakte offentlige
myndigheder.
Det bemærkes, at finansieringen af udslusningskoordinationen er en del af aftalen om Kriminalforsorgens
økonomi 2013-2016. (…)

LAB § 32 – Vejledning og opkvalificering
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 32. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5 og 11-13, kan få tilbud om vejledning og opkvalificering, der
kan bestå af følgende:
1) Uddannelser, der har hjemmel i lov, som udbydes generelt, og som umiddelbart er rettet mod
beskæftigelse på arbejdsmarkedet, jf. stk. 5, og
2) uddannelser og kurser, der ikke er omfattet af nr. 1, samt særligt tilrettelagte projekter og
uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet, danskundervisning og korte
vejlednings- og afklaringsforløb.
Stk. 3. Tilbuddet skal udvikle eller afdække den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer med
henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet, og for personer, der er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, til at
kunne påbegynde og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse.
Generelle bemærkninger
Dog er det muligt for kommunen at give åbenlyst uddannelsesparate tilbud om vejledning og opkvalificering,
men uden refusion. Hensigten med, at denne mulighed er åben, er, at kommunerne også skal kunne give
tilbud efter disse regler, hvor de unge yder en indsats for deres ydelse. Det er ikke meningen, at disse unge
skal have egentlige kurser og lignende.
Med forslaget vil kommunen også kunne vælge at give tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel
10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis kommunen vurderer, at det er dette, der bedst vil kunne

84

Kontanthjælpsreformen

19-01-2014

bringe personen nærmere arbejdsmarkedet. De første 9 måneder vil kommunen dog ikke kunne få refusion
for udgifter til tilbud om ordinær uddannelse, bortset fra regne -, læse- og stavekurser og
ordblindeundervisning. De første 24 måneder vil kommunen ikke kunne få refusion for udgifter til tilbudom
øvrig vejledning og opkvalificering
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
§ 32, stk. 1
Efter gældende regler er der følgende to former for tilbud om vejledning og opkvalificering, som
dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere m.fl. kan få.
1) Uddannelser, der har hjemmel i lov, som udbydes generelt, og som umiddelbart er rettet mod
beskæftigelse på arbejdsmarkedet, og
2) uddannelser og kurser, der ikke er omfattet af nr. 1, samt særligt tilrettelagte projekter og
uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet, danskundervisning ogkorte vejlednings-og
afklaringsforløb.
Det har bl.a. betydning for, hvilken refusion kommunerne kan få af forsørgelsesudgifter.
Det foreslås, at den samme opdeling kommer til at gælde for uddannelseshjælpsmodtagere.
Svar fra ministeren
Jobparate kontanthjælpsmodtagere skal have fokus på job og jobsøgning, og de skal derfor i de første
måneder af deres ledighed koncentrere sig om at søge job.
Jobparate kontanthjælpsmodtagere skal derefter arbejde for deres kontanthjælp.
Ufaglærte kontanthjælpsmodtagere får ret til at modtage læse-, skrive- og regneundervisning som
supplement til, at de skal arbejde for kontanthjælpen. Kommunen kan godt som første tilbudgive uddannelse
til de jobparate kontanthjælpsmodtagere. Kommunen vil ikke kunne modtage statsrefusion af
driftsudgifterne til tilbud det. (…)
Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere kan få tilbud om uddannelse (vejledningogopkvalificering
efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), og kommunerne vil kunne modtage statsrefusionaf
driftsudgifterne, med mindre der er tale om åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere,som
alene venter på at kunne starte på en uddannelse. Hensigten er, at disse unge skal arbejde for ydelsen indtil
de kan starte på uddannelsen.
§ 32, stk. 3
Efter gældende regler skal tilbud om vejledning og opkvalificering udvikle eller afdække den ledigesfaglige,
sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet.
Det foreslås, at det tilføjes, at for uddannelseshjælpsmodtagere skal tilbud om vejledning og opkvalificering
udvikle eller afdække den lediges faglige, sociale e ller sproglige kompetencer med henblikpåopkvalificering
til at kunne påbegynde og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse.
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LAB § 32 a – Ret til kurser efter læse-, skrive- og regnetest
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 32 a. Har en test vist, at en person, som er omfattet af § 2, nr. 2, 3, 12 eller 13, har behov for et læse-,
skrive-, regne- eller ordblindekursus, har personen ret til tilbud om et sådant kursus. Personer omfattet af
§ 2, nr. 2 og 3, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, har ret til tilbud om
realkompetencevurdering. Der skal være tale om tilbud omfattet af § 32, stk. 1, nr. 1, eller regler udstedt i
medfør af § 32, stk. 5.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Det foreslås som noget nyt, at kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere får ret til etlæse, skrive-, regne- eller ordblindekursus, hvis en test har vist, at de har behov herfor. Det foreslås endvidere,at
kontanthjælpsmodtagere, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, får ret til tilbud om
realkompetencevurdering. Der skal være tale om tilbud om forberedende voksenundervisning, som er
omfattet af § 32, stk. 1, nr. 1, og regler herom udstedt i medfør af § 32, stk. 5.

LAB § 35 – Seks ugers begrænsning i kapitel 10 tilbud for
kontanthjælpsmodtagere - Ophæves
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 35 ophæves
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter gældende regler kan arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år, alene fåtilbud
om vejledning og opkvalificering i op til i alt 6 uger inden for den første sammenhængende periode på 9
måneder med kontanthjælp. Varighedsbegrænsningen gælder ikke , når der alene er tale om
danskundervisning. Indgår danskundervisning som en betydelig del af et tilbud, er der en
varighedsbegrænsning på 26 uger.
Det foreslås, at bestemmelsen ophæves. Der er således ikke varighedsbegrænsninger for tilbud om
vejledning og opkvalificering til jobparate kontanthjælpsmodtagere. De første 9 måneder vil kommunen
imidlertid ikke kunne få refusion for udgifter til tilbud om ordinær uddannelse, jf. lovens § 32, stk. 1, nr. 1,
bortset fra læse-, skrive-, regne- og ordblindekurser. Og de første 24 måneder vil kommunen ikke kunne få
refusion for tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering, jf. lovens § 32, stk. 1, nr. 2. Der henvises til § 1, nr.
110, om ændring af refusionsreglerne og bemærkningerne hertil.

LAB § 37 – Studie- og erhvervskompetence givende uddannelser til under
30-årige
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
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§ 37. Personer under 30 år, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 12 og 13, kan ikke modtage tilbud efter dette
kapitel til en studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Jobcenteret kan fravige bestemmelsen i stk. 1 for personer, der ikke har en
erhvervskompetencegivende uddannelse, og som
1) har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn,
2) er fyldt 25 år og er omfattet af § 2, nr. 1, og som har ret og pligt til efterfølgende tilbud efter § 89,
eller
3) er fyldt 25 år, og er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, og har opbrugt deres ret til SU til videregående
uddannelse.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter gældende regler kan dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere under 30 år ikke få tilbud om
studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse.
Det kan dog fraviges, hvis personen ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse og har
forsørgerpligt over for hjemmeboende børn, eller er fyldt 25 år og har ret og pligt til efterfølgende tilbud.
Den uddannelse, der i givet fald kan gives som tilbud, skal kvalificere til arbejde inden for områder, hvorder
er behov for arbejdskraft, og der må ikke være tale om en uddannelse med længere varighed end en
professionsbacheloruddannelse.
Det foreslås, at det tilføjes, at uddannelseshjælpsmodtagere ikke kan få tilbud om studie - og
erhvervskompetencegivende uddannelse. De vil dog kunne få det, hvis d e er fyldt 25 år og har opbrugtderes
ret til SU til videregående uddannelse.
Studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse som tilbud er relevant i situationer,hvorpersonenhar
opbrugt retten til SU til en videregående uddannelse (jf. SU-lovens kapitel 5), og hvor tilbuddet består af en
videregående uddannelse med en varighed, som maksimalt svarer til en professionsbacheloruddannelse som
f.eks. pædagog, lærer eller sygeplejerske.
Det foreslås, at bestemmelsen om, at den uddannelse, de vil kunne få som tilbud, skal kvalificere til arbejde
inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, og at der ikke må være tale om en uddannelse med
længere varighed end en professionsbacheloruddannelse, også skal gælde for denne gruppe.
Personen vil modtage den uddannelseshjælp, som pågældende er berettiget til efter lov om aktiv
socialpolitik. Da der er tale om uddannnelsesparate, vil det svare til SU. Personen skal deltage aktivt i
uddannelsen.

LAB §§ 38-39 - Ydelser
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 38, stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-5, 7 og 11-13, modtager under tilbuddet den ydelse, som
den pågældende er berettiget til i henhold til lov om aktiv socialpolitik eller lov om sygedagpenge, elle r for
personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, efter anden lovgivning.
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§ 39. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5, 7 og 11-13, kan der ved deltagelse i tilbud om vejledning
og opkvalificering ydes befordringsgodtgørelse efter § 82.
Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 11-13, kan der ved deltagelse i tilbud om vejledning og
opkvalificering ydes godtgørelse efter § 83.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter gældende regler modtager kontanthjælpsmodtagere under tilbud om vejledning og opkvalificeringden
ydelse, som den pågældende er berettiget til i henhold til lov om aktiv socialpolitik.
Den foreslåede ændring af § 38, stk. 2, betyder, at uddannelseshjælpsmodtagere ligeledes skal modtage den
ydelse, som den pågældende er berettiget til i henhold til lov om aktiv socialpolitik.
For så vidt angår uddannelseshjælpens størrelse efter lov om aktiv socialpolitik henvises til det samtidig
fremsatte lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis
udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love.
Efter gældende regler kan kontanthjælpsmodtagere ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering
få befordringsgodtgørelse efter reglerne i § 82.
Den foreslåede ændring af § 39, stk. 1, betyder, at uddannelseshjælpsmodtagere ligeledes skal kunne få
befordringsgodtgørelse efter reglerne i § 82, når de deltager i tilbud om vejledning og opkvalificering. Der
henvises til forslag til ændring af § 82, jf. lovforslagets § 1, nr. 94 og 95.
Efter den gældende § 83 kan kontanthjælpsmodtagere, der deltager i tilbud om vejledning og opkvalificering
få en godtgørelse på op til 1.000 kr. om måneden til hel eller delvis godtgørelse af anslåede udgifter ved
deltagelse i tilbud.
Den foreslåede ændring af § 39, stk. 2, betyder, at uddannelseshjælpsmodtagere ligeledes skal kunne få en
godtgørelse efter reglerne i § 83, når de deltager i tilbud om vejledning og opkvalificering.

LAB § 42 - Virksomhedspraktik
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 42. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5 og 11, og som enten har behov for en afklaring af
beskæftigelsesmål, eller som på grund af mangelfulde faglige, sproglige eller sociale kompetencer kun
vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår eller med løntilskud, kan få tilbud om
virksomhedspraktik på en offentlig eller privat virksomhed.
Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 6 og 7, kan få tilbud om virksomhedspraktik.
Stk. 3. Tilbuddet gives med henblik på at afdække eller optræne personens faglige, sociale eller sproglige
kompetencer samt at afklare beskæftigelsesmål.
Stk. 4. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, kan få tilbud om virksomhedspraktik som led i en
uddannelsesrettet indsats.
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Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Virksomhedspraktik på private og offentlige virksomheder kan efter de gældende regler gives til bl.a.
kontanthjælpsmodtagere, som har behov for afklaring af beskæftigelsesmål, eller som på grund af
mangelfulde faglige, sproglige eller sociale kompetencer kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse pånormale
vilkår eller med løntilskud.
Ifølge aftalen om kontanthjælpsreformen skal unge ledige uden uddannelse fremover have
uddannelseshjælp og ikke kontanthjælp, og indsatsen for disse skal være rettet mod uddannelse. Det
foreslås, at målgruppen for virksomhedspraktik udvides med modtagere af uddannelseshjælp, således at
disse kan få virksomhedspraktik som led i en uddannelsesrettet indsats.

LAB §§ 42 a-b – Nytteindsats og objektiv ret til virksomhedspraktik hvis
personen selv har fundet tilbuddet
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 42 a. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3, 12 og 13, kan virksomhedspraktik tillige gives som
nytteindsats, som består af udførelse af samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere.
Stk. 2. Tilbuddet gives med det formål, at personen skal arbejde for sin ydelse.
§ 42 b. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, har ret til tilbud om virksomhedspraktik, som de selv har
fundet, bortset fra nytteindsats efter § 42 a, såfremt betingelserne i dette kapitel i øvrigt er opfyldt.
Stk. 2. Arbejdsgiveren og den ledige aftaler varigheden af perioden med virksomhedspraktik.
Generelle bemærkninger
§ 42 a

Nytteindsats som tilbud
Gældende regler
Efter de gældende regler skal aktiveringstilbud så vidt muligt være rettet mod beskæftigelse inden for
områder, hvor der er behov for arbejdskraft, og gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger med
henblik på, at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse.
Tilbud har således som overordnet formål at hjælpe den enkelte ledige til beskæftigelse.

Den foreslåede ordning
Det fremgår af aftalen om kontanthjælpsreformen, at åbenlyst uddannelsesparate, som modtager
uddannelseshjælp, skal i nytteindsats, indtil de overgår til ordinær uddannelse. Den enkelte nytteindsatskan
maksimalt have en varighed på 13 uger. Det fremgår ligeledes, at jobparate kontanthjælpsmodtagere senest
efter 3 måneder skal arbejde for kontanthjælpen enten i nytteindsats, virksomhedspraktik eller i et
løntilskudsjob. Nytteindsats kan iværksættes tidligere, når kommunen vurderer, at det er relevant,herunder
hvis der opstår tvivl om den jobparates rådighed.
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Det foreslås derfor, at virksomhedspraktik udvides med den nye indsats: »nytteindsats«, som skal kunne
tilbydes modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp i op til 13 uger.
Ved nytteindsats forstås arbejde på kommunale arbejdspladser af nytteskabende værdi. Arbejdet skal have
et indhold, som giver den enkelte mulighed for en beskæftigelse, hvor personen indgår i etarbejdsfællesskab
og udfører et stykke arbejde for sin ydelse. Nytteindsats skal primært gives til personer, der er i stand til at
arbejde, og som enten afventer at påbegynde en uddannelse eller et job.
Det foreslås, at beskæftigelsesministeren skal kunne fastsætte nærmere regler om indholdetafnytteindsats.
Bemyndigelsesbestemmelsen vil bl.a. blive anvendt til at fastsætte regler for, hvordan kommunerne skal
sikre, at nytteindsats får et rimeligt indhold og ikke giver problemer i forhold til konkurrenceforvridning,
statsstøtteregler m.v.
Det fremgår i øvrigt af aftalen om kontanthjælpsreformen, at ministeren overvåger udviklingeni anvendelsen
af nytteindsats.
Inden for de rammer, som fastsættes i medfør af den foreslåede bemyndigelsesbestemmelse i § 1, nr. 75 –
forslaget til LAB §50, vil det være op til kommunerne at beslutte, hvad indholdet af nytteindsatserne skal
være. Der kan f.eks. være opgaver, der relaterer sig til vedligeholdelse af kommunale institutioner,anlægog
lignende eller at gå til hånde inden for kommunale servicetilbud. Nytteindsats skal desuden kunne gi ves i
kombination med andre tilbud, herunder mentorstøtte.
Det foreslås, at der skal gælde det samme for nytteindsats, som gælder for almindelig virksomhedspraktik
med hensyn til hvilken ydelse, personen modtager, muligheden for hjælpemidler og befordringsgodtgørelse,
og at etableringen af nytteindsats forud for etableringen skal have været drøftet mellem virksomheden og
tillidsmanden eller en repræsentant for de ansatte.
Det foreslås også, at rimelighedskravet for almindelig virksomhedspraktik som udgangsp unktogsåskal gælde
for nytteindsats. Rimelighedskravet betyder, at der skal være et rimeligt forhold mellem antalletafordinært
ansatte og antallet af personer i virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud. Der må maksimalt være 1
person i virksomhedspraktik for hver 5 ordinært ansatte, hvis en virksomhed har 0-50 ansatte, og herudover
1 person for hver 10 ordinært ansatte.
Formålet med rimelighedskravet er bl.a. at sikre, at ledige primært arbejder sammen med ordinært ansatte
og dermed opnår erfaringer, som bedst muligt bringe dem tættere på et rigtigt job. Med nytteindsats er
formålet som nævnt, at den ledige indgår i et arbejdsfællesskab og udfører et stykke arbejde for sin ydelse,
som skaber nytte. Da formålet med nytteindsats således ikke er det samme som for almindelig
virksomhedspraktik, vil der kunne være situationer, hvor rimelighedskravet ikke vil være hensigtsmæssigt.
Der foreslås derfor indført en dispensationsmulighed, således at det lokale beskæftigelsesråd på baggrund
af en begrundet ansøgning fra kommunen skal kunne træffe afgørelse om, at rimelighedskravet ikke skal
gælde for personer i nytteindsats. Beskæftigelsesministeren skal kunne fastsætte nærmere regler herom.
For at understøtte en hensigtsmæssig etablering og opfølgning på anvendelsen nytteindsats og øvrige
indsatser foreslås det videre, at det lokale beskæftigelsesråd får nye opgaver i relation til virksomhedspraktik,
nytteindsats og ansættelse med løntilskud.

Den foreslåede ordning
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Det foreslås, at alle kontanthjælpsmodtagere får ret til tilbud om virksomhedspraktik og løntilskud på en
privat eller offentlig virksomhed, hvis de selv finder pladsen, og betingelserne i øvrigt er opfyldt.
Virksomheden og den ledige aftaler selv varigheden, der ikke kan overskride varigheden af
virksomhedspraktik eller løntilskud efter de gældende regler. Anvendelsen af virksomhedsrettede tilbudskal
kunne initieres af personen selv via »Min Side« på Jobnet.
Kommunen skal efter forslaget ikke foretage en vurdering af den lediges ønsker og forudsætn inger samt
arbejdsmarkedets behov med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller
delvis selvforsørgelse.
Hvis betingelserne er opfyldt, skal kommunen give tilbuddet og kan ikke give den ledige et andet tilbud.Den
ledige vil dog fortsat kunne formidles til et ordinært job uden løntilskud.
De formelle betingelser, der skal være opfyldt for virksomhedspraktik og løntilskud, er bl.a., attilbuddetikke
kan finde sted i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat, at rimelighedskravet (og for
løntilskudsjob også merbeskæftigelseskravet) er opfyldt, og at der foreligger skriftlige tilkendegivelserom
dette fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant.
Indsat under Folketingets 2. Behandling af lovforslaget:
Efter lovforslaget består nytteindsats af udførelse af samfundsnyttige opgaver på en kommunal virksomhed.
Med ændringsforslaget indføres der hjemmel til, at nytteindsats tillige kan foregå på en regional ellerstatslig
virksomhed. Jobcenteret vil dermed kunne aftale med virksomheder under regionerne eller staten, at de
tilbyder nytteindsats. Det kan fx være på hospitaler. Der indføres med forslaget ikke en pligt for statslige og
regionale virksomheder til at stille nytteindsatspladser til rådighed.
§ 42 b

Ret til virksomhedsrettede tilbud og jobrotation
Gældende regler
Efter de gældende regler har man som ledig ikke krav på en bestemt type tilbud eller et tilbud på enbestemt
arbejdsplads. Tilbud skal så vidt muligt gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger med henblik på,
at personen kommer i job. I sidste ende er det jobcenteret, der afgør, om en borger kan få et bestemt tilbud.
At en borger selv finder en virksomhed, som er interesseret i at få personen i virksomhedspraktik eller i
løntilskud, og som kan opfylde de formelle betingelser herfor, indebærer ikke, at borgeren automatiskfårret
til tilbuddet. Det skal vurderes af jobcenteret, om det er det rette tilbud, og jobcenteret kan i stedet kan
vælge at give borgeren et andet tilbud.

Generelle bemærkninger til lovteksten – L78
§ 42 a
Præcisering af nytteindsats
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Efter de gældende regler skal aktiveringstilbud så vidt muligt være rettet mod beskæftigelse inden for
områder, hvor der er behov for arbejdskraft, og gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger med
henblik på, at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse. Tilbud
har således som overordnet formål at hjælpe den enkelte ledige til beskæftigelse.
Med aftalen om kontanthjælpsreformen fra april 2013, som blev indgået mellem regeringen
(Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Det
Konservative Folkeparti og Liberal Alliance, blev nytteindsats aftalt som en ny tilbudsmulighed. Form åleter
at give især åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og jobparate
kontanthjælpsmodtagere mulighed for at indgå̊ i et arbejdsfællesskab og udføre arbejde af nytteskabende
værdi for deres ydelse, mens de af- venter at kunne påbegynde uddannelse eller job. Af aftalen fremgik
endvidere, at nytteindsats skulle kunne etableres på kommunale arbejdspladser. Under behandlingen af L
223 (2012/2013), som implementer dele af aftalen, blev det besluttet at udvide dette til »kommunale,
regionale eller statslige virksomheder«.
Af bemærkningerne til L 223 fremgår, at der ved nytteindsats forstås arbejde af nytteskabende værdi.
Arbejdet skal have et indhold, som giver den enkelte mulighed for en beskæftigelse, hvor personen indgåri
et arbejdsfællesskab og udfører et stykke arbejde for sin ydelse. Nytteindsats skal primært givestil personer,
der er i stand til at arbejde, og som enten afventer at påbegynde en uddannelse eller et job. Den enkelte
nytteindsats kan vare op til 13 uger.
Det fremgår af lov nr. 895 af 4. juli 2013, som implementerer kontanthjælpsreformen, og som skal træde i
kraft 1. januar 2014, at personer, der modtager kontanthjælp eller ud- dannelseshjælp, fremoverkanfåtilbud
om nytteindsats, som består af udførelse af samfundsnyttige opgaver på en kommunal, regional ellerstatslig
virksomhed.
Det fremgår tillige af ændringsloven, at beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om
nytteindsats, her- under om indholdet og om muligheden for at dispensere fra rimelighedskravet,detvil sige
kravet om, at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud og ansatte i
virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud.
Bemyndigelsesbestemmelsen vil bl.a. blive anvendt til at fastsætte regler for, hvordan kommunerne skal
sikre, at nytteindsats får et rimeligt indhold, er i overensstemmelse med statsstøtteregler og ikke er
konkurrenceforvridende m.v.
Inden for de rammer, som fastsættes i medfør af den foreslåede bemyndigelsesbestemmelse, vil det være
op til kommunerne at beslutte, hvad indholdet af nytteindsatsen skal være. Der kan fx være opgaver, der
relaterer sig til vedligeholdelse af kommunale institutioner, anlæg og lignende, el - ler opgaver med at gåtil
hånde inden for kommunale ser- vicetilbud. Nytteindsats skal desuden kunne gives i kombinationmedandre
tilbud, herunder mentorstøtte. Dette frem- går af bemærkningerne til L 223.
Der er, efter ændringsloven er vedtaget, fundet behov for yderligere præcisering om, hvor nytteindsatskan
etableres, idet der fx er adskillige selvejende institutioner, som udfører arbejde for kommunerne,regionerne
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eller staten på bag- grund af driftsoverenskomst e.l. med disse. Det kan fx være selvejende daginstitutioner
eller plejehjem.
For at undgå̊ usikkerhed om, hvor nytteindsats kan etableres, foreslås det, at den afgrænsning, der gælder
for, hvor offentlige løntilskudsjob kan etableres, også̊ skal gælde for, hvor nytteindsats kan etableres. Det
foreslås derfor, at det præciseres, at nytteindsats kan etableres hos »offentlige arbejdsgivere«, og at
beskæftigelsesministeren får bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler for, hvad der forstås ved
offentlige arbejdsgivere.
Bemyndigelsesbestemmelsen vil blive brugt til at fastsæt- te samme afgrænsning af, hvad der forstås ved
offentlige arbejdsgivere, som gælder på løntilskudsområdet. Det fremgår af bekendtgørelse om en aktiv
beskæftigelsesindsats, at der ved offentlige arbejdsgivere i forbindelse med løntilskudsansættelse forstås1)
kommuner, regioner og kommunale fællesskaber, 2) statsinstitutioner og 3) organisationer, foreninger,
selskaber, institutioner o.l., hvis udgifter dækkes med mindst 50 pct. af offentlige tilskud.
Med anvendelsen af samme afgrænsning af offentlige arbejdsgivere på nytteindsatsområdet og
løntilskudsområdet sikres der ensartet fortolkning af, hvor der kan etableres nytteindsats, idet det er en
afgrænsning, som i forvejen anvendes af jobcentrene. Det bemærkes, at nytteindsats i daginstitutionerm.v.
bl.a. vil indebære, at der skal indhentes børne- attester i det omfang, den konkrete nytteindsats vurderesat
være omfattet af reglerne om børneattester, jf. bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved
ansættelse og beskæftigelse af personer i skoler, dag-, fritids- og klubtilbud samt private pasningsordninger.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter de gældende regler kan virksomhedspraktik gives på private og offentlige virksomheder med henblik
på at afdække eller optræne personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer eller at afklare
beskæftigelsesmål. Virksomhedspraktik har således et klart beskæftigelsesrettet sigte.
Det foreslås, at virksomhedspraktik udvides med »nytteindsats«, som skal kunne tilbydes modtagere af
kontanthjælp og uddannelseshjælp. Formålet med nytteindsats er, at personen skal arbejde for sin ydelse.
Ved nytteindsats forstås arbejde på kommunale arbejdspladser af nytteskabende værdi. Arbejdet skal have
et indhold, som giver den enkelte mulighed for en form for beskæftigelse, hvor personen indgår i et
arbejdsfællesskab og udfører et stykke arbejde for sin ydelse. Der kan f.eks. være opgaver, der relaterer sig
til vedligeholdelse af kommunale institutioner, anlæg og lignende eller at gå til hånde inden for kommunale
servicetilbud. Nytteindsats skal desuden kunne gives i kombination med andre tilbud, herunder men torstøtte.
Nytteindsats skal primært gives til personer, der er i stand til at arbejde, og som enten afventer atpåbegynde
en uddannelse eller et job. Det vil dog også kunne gives til personer, der er aktivitetsparate, i de situationer
hvor nytteindsats vurderes at være det mest egnede tilbud med henblik på at bringe dem tættere påatkunne
tage en uddannelse eller et job.
§ 42 b.
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Efter de gældende regler skal jobcenteret så vidt muligt give kontanthjælpsmodtagere tilbud ud fra den
enkeltes ønsker og forudsætninger med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og
hel eller delvis selvforsørgelse. Tilbuddene skal så vidt muligt være rettet mod beskæftigelse inden for
områder med behov for arbejdskraft.
Det foreslås, at alle kontanthjælpsmodtagere får ret til virksomhedspraktik på en privat eller offentlig
virksomhed, hvis de selv finder pladsen, og betingelserne i øvrigt er opfyl dt. Virksomheden og den ledige
aftaler selv varigheden, der ikke kan overskride varigheden af virksomhedspraktik efter de gældende regler.
Kommunen skal efter forslaget ikke foretage en vurdering af den lediges ønsker og forudsætninger samt
arbejdsmarkedets behov med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller
delvis selvforsørgelse. Der er tale om en ret for den ledige, og hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt, skal
kommunen acceptere aftalen og kan ikke give den ledige et andet tilbud. Den ledige vil dog fortsat kunne
formidles til et ordinært job uden løntilskud.
De formelle betingelser, der skal være opfyldt for virksomhedspraktik, er bl.a., at tilbuddet ikke kan finde
sted i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat, at rimelighedskravet er opfyldt, og at der
foreligger skriftlig tilkendegivelse om dette fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser – L 78
Efter de gældende regler i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan virksomhedspraktik gives på private og
offentlige virksomheder med henblik på at afdække eller optræne personens faglige, sociale eller sproglige
kompetencer eller at afklare beskæftigelsesmål. Virksomhedspraktik har således et klartbeskæftigelsesrettet
sigte.
Det foreslås med affattelsen af § 42 a, at virksomhedspraktik udvides med »nytteindsats«, som skal kunne
tilbydes modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp. Formålet med nytteindsats er, at personen skal
arbejde for sin ydelse.
Det foreslås, at der ved nytteindsats forstås arbejde hos offentlige arbejdsgivere af nytteskabende værdi.
Arbejdet skal have et indhold, som giver den enkelte mulighed for en form for beskæftigelse, hvorpersonen
indgår i et arbejdsfællesskab og udfører et stykke arbejde for sin ydelse. Der kan f.eks. være opgaver, der
relaterer sig til vedligeholdelse af kommunale institutioner, anlæg og lignende, eller at gå til hånde indenfor
kommunale servicetilbud. Nytteindsats skal desuden kunne gives i kombination med andre tilbud,herunder
mentorstøtte.
Nytteindsats skal primært gives til personer, der er i stand til at arbejde, og som enten afventer atpåbegynde
en uddannelse eller et job. Det vil dog også kunne gives til personer, der er aktivitetsparate, i de situationer,
hvor nytteindsats vurderes at være det mest egnede tilbud med henblik på at bringe dem tættere påatkunne
tage en uddannelse eller et job.
Forslaget svarer til § 1, nr. 66, i lov nr. 895 af 4. juli 2013, som skulle træde i kraft 1. januar 2014, med den
ændring, at det præciseres, at nytteindsats skal foregå hos offentlige arbejdsgivere, og ikke som der står i §
1, nr. 66, på en kommunal, regional eller statslig virksomhed.
Efter de gældende regler i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal jobcenteret så vidt muligt give
kontanthjælpsmodtagere tilbud ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger med henblik på, at personen
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hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse. Tilbuddene skal så vidt muligt
være rettet mod beskæftigelse inden for områder med behov for arbejdskraft.
Det foreslås med affattelsen af § 42 b, at alle kontanthjælpsmodtagere får ret til virksomhedspraktik på en
privat eller offentlig virksomhed, hvis de selv finder pladsen, og betingelserne i øvrigt er opfyldt.
Virksomheden og den ledige aftaler selv varigheden, der ikke kan overskride varigheden af
virksomhedspraktik efter de gældende regler.
Kommunen skal efter forslaget ikke foretage en vurdering af den lediges ønsker og forudsætninger samt
arbejdsmarkedets behov med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller
delvis selvforsørgelse. Der er tale om en ret for den ledige, og hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt, skal
kommunen acceptere aftalen og kan ikke give den ledige et andet tilbud. Den ledige vil dog fortsat kunne
formidles til et ordinært job uden løntilskud.
De formelle betingelser, der skal være opfyldt for virksomhedspraktik, er bl.a., at tilbuddet ikke kan finde
sted i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat, at rimelighedskravet er opfyldt, og at der
foreligger skriftlig tilkendegivelse om dette fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant.
Forslaget svarer til § 1, nr. 66 i lov nr. 895 af 4. juli 2013, som skulle træde i kraft 1. januar 2014. Forslag til
bestemmelsen fremsættes på ny af lovtekniske årsager.
Kommentarer fra Høringsnotatet
§ 42 a
Der vil blive fremsat ændringsforslag, således at der bliver mulighed for, at nytte - indsats også kanfinde sted
hos regionale og statslige arbejdsgivere efter frivillig aftale med kommunen. Rammerne for nytteindsatsen
vil være de samme som for kommunale arbejdsgivere. Kommunerne har desuden mulighed for at vælge at
aktivere personerne i fx almindelig virksomhedspraktik i private virksomheder eller i offentlige virksomheder,
som ikke behøver være kommunale.
Til bemærkningen om, at rimelighedskravet ofte ikke overholdes i dag, kan oplyses, at der efterde gældende
regler er mulighed for at beslutte, at rimelighedskravet skal vurderes ud f ra en anden afgrænsning af
virksomheden end P-nummeret, hvis der er enighed om dette på arbejdspladsen. Dette ændrer lovforslaget
ikke på. (…)
Det fremgår af aftalen, at rimelighedskravet som udgangspunkt skal gælde i nytte - indsats, hvilket betyder,
at det drejer sig om arbejdspladser, hvor der også er al- mindeligt ansatte, og at der kan være tale omarbejde,
der også i forvejen bliver udført. Der er intet til hinder for, at nytteindsats kan bestå af aktiviteter, som ikke i
forvejen bliver udført af den enkelte kommune. Det vil være op til kommunen at beslutte, hvad indholdetaf
nytteindsats skal være. (…)
Det fremgår som nævnt, at nytteindsats som udgangspunkt vil være omfattet af rimelighedskravet.Dergives
mulighed for, at Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) kan dispensere fra rimelighedskravet for nytteindsat,
hvilket skal ske efter begrundet ansøgning fra kommunen.
LBR får ved lovforslaget nye opgaver med indførelsen af nytteindsats. Rådet skal således sammen med
kommune en gang årligt drøfte en samlet strategi for kommunens etablering og opfølgning pånytteindsatser.
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Kommunen skal med forslaget underrette LBR om anvendelsen af bl.a. nytteindsats og løbende sende LBR
over sigter over pladser i virksomhedspraktik, nytteindsats og løntilskud. Der vil derfor være gode muligheder
for, at de uhensigtsmæssigheder, der evt. måtte opstå, vil blive håndteret blandt de relevante aktører. Det
fremgår videre af lovforslaget, at Beskæftigelsesministeren på samme måde som ved virksomhedspraktikvil
kunne fastsætte nærmere regler om nytteindsats, herunder regler om, hvordan kommunerne skal sørge for
at etablere nytteindsats således, som det er tilsigtet med reglerne. (…)
Hensigten med nytteindsats er, at det primært skal gives til personer, som er i stand til at arbejde. Der ertale
om personer, som enten afventer at påbegynde en uddannelse eller et job, og som derfor kan arbejde i tiden
frem mod uddannelse el- ler ordinær beskæftigelse. (…)
Ang. nytteindsats efter løntilskudsreglerne: Det fremgår af aftalen om kontanthjælpsreformen, at man i
nytteindsats modtager uddannelseshjælp eller kontant hjælp, hvorfor der ikke er tale om ansættelse.Dette
svarer til forsørgelsesgrundlaget for virksomhedspraktik. Merbeskæftigelseskravet gælder ikke for
virksomheds- praktik, og det er tilsvarende valgt, at det heller ikke skal gælde for nytteindsats. Ang. skriftlig
aftale med tillidsrepræsentanten: Det fremgår af aftalen, at forud for etablering af virksomhedspraktiki form
af nytteindsats skal etableringen have været drøftet mellem virksomheden og tillidsrepræsentantenelleren
medarbejderrepræsentant. (…)
Det fremgår af lovforslaget, at beskæftigelsesministeren skal kunne fastsætte nær- mere regleromindholdet
af nytteindsats, herunder regler for hvordan kommunerne skal sikre, at nytteindsats får et rimeligt indhold
og ikke giver problemer i for- hold til konkurrenceforvridning, statsstøtteregler m.v.
Efter de gældende regler kan der klages til beskæftigelsesankenævnet over konkurrenceforvridning. Pr. 1.
juli 2013 kan der klages til Ankestyrelsens beskæftigelses- udvalg. Begge er uafhængige klageinstanser. (…)
Ifølge aftalen skal nytteindsats primært gives til personer, som er i stand til at arbejde, og som entenafventer
at påbegynde en uddannelse eller et job og derfor kan arbejde i tiden op til dette. Der er derfor ikke grundlag
for at give disse tilbud om en kompetencegivende uddannelse inden for nytteindsatsens fagområ de. (…)
Hensigten med nytteindsats er, at det primært skal gives til personer, der enten er uddannelsesparate eller
jobparate. Nytteindsats kan maksimalt gives i 13 uger, hvorfor risikoen for at fastholde ledige er begrænset.
De kommunaløkonomiske konsekvenser skal efter sædvanlig praksis DUT- forhandles på baggrund af de
beskrivelser og forudsætninger, som vil fremgå af Beskæftigelsesministeriets DUT-notater.Deterforståelsen
med KL, at reformen vil blive DUT-forhandlet efter sommerferien. (…)
Det fremgår af lovforslaget, at nytteindsats gives med det formål, at personen skal arbejde for sin ydelse.
Nytteindsats har dermed et andet formål end almindelige tilbud, som er bedre egnede til personer, der er
socialt udsatte. Fx kan tilbud om vejledning og opkvalificering gives med henblik på at udvikle personens
faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet. (…)

LAB § 44 – Varighed af virksomhedspraktik
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 44. Et tilbud om virksomhedspraktik efter § 42 kan have en varighed, der udgør op til
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1) 4 uger for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1,
2) 4 uger for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 12,
3) 13 uger for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 12, hvis personen ikke har erhvervserfaring, har
langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud, og
4) 13 uger for personer, der er omfattet af § 2, nr. 3-7, 11 og 13.
Stk. 2. For personer, der er omfattet af stk. 1, nr. 3 og 4, kan perioden efter en konkret vurdering forlænges
op til 26 uger. Hvis personen herefter ud fra en konkret individuel vurdering har særligt behov forenlængere
periode, kan perioden forlænges yderligere.
Stk. 3. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, og som har fået en jobplan efter § 28, stk. 2, kan varigheden
fastsættes ud fra en konkret, individuel vurdering af det i jobplanen fastsatte behov for optræning.
Stk. 4. Et tilbud om virksomhedspraktik i form af nytteindsats, jf. § 42 a, kan have en varighed på op til 13
uger.
Generelle bemærkninger til lovteksten – L78
Præcisering af virksomhedspraktik til uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp
Efter de regler i lov nr. 895 af 4. juli 2013, som implementerer kontanthjælpsreformen, og som skal træde i
kraft 1. januar 2014, er det uklart, hvor længe et tilbud om virksomhedspraktik til uddannelsesparate
modtagere af uddannelseshjælp kan vare, idet der i en bestemmelse (§ 1, nr. 69) står, at det kan have en
varighed op til 4 uger og op til 13 uger, hvis personen ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed elleri
øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud.
I en anden bestemmelse (§ 1, nr. 70) står blot, at det kan have en varighed på op til 13 uger.
Det sidstnævnte er en fejl, som er opstået ved, at der i stedet for et »og« er indsat en bindestreg.
Det foreslås, at denne fejl rettes, således at det gøres klart, at virksomhedspraktik til uddannelsesparate
modtagere af uddannelseshjælp kan vare op til 4 uger og kun op til 13 uger, hvis personen ikke har
erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse medløntilskud.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
§ 44, stk. 1
Efter de gældende regler kan virksomhedspraktik højst vare 4 uger for bl.a. arbejdsmarkedsparate
kontanthjælpsmodtagere.
Det kan dog vare op til 13 uger, hvis personen ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed, eller i øvrigt
har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud. Det kan også vare op til 13 uger, hvis personen er
ikke-arbejdsmarkedsparat. Perioden kan efter en konkret vurdering forlænges op til 26 uger. Hvis personen
herefter har et særligt behov for en længere periode, kan perioden forlænges yderligere.
Det foreslås præciseret, at disse varighedsregler alene gælder almindelig virksomhedspraktik ogdermedikke
nytteindsats. Det foreslås, at varigheden af nytteindsats kan være op til 13 uger.
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§ 44, stk. 1, nr. 2-4
Det foreslås, at de ovennævnte varighedsregler for almindelig virksomhedspraktik også skal gælde for
modtagere af uddannelseshjælp, som er i almindelig virksomhedspraktik (ikke nytteindsats).
Det betyder, at for modtagere af uddannelseshjælp, som er uddannelsesparate, vil almindelig
virksomhedspraktik højst kunne vare op til 4 uger.
For uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp, som ikke har erhvervserfaring, har langvarig
ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud, vil virksomhedspraktik dog
kunne vare op til 13 uger.
For personer, der ikke er uddannelsesparate, men aktivitetsparate, vil virksomhedspraktik også kunne vare
op til 13 uger. Perioden kan efter en konkret vurdering forlænges op til 26 uger. Hvis p ersonen herefter har
et særligt behov for en længere periode, kan perioden forlænges yderligere.
§ 44, stk. 4
For virksomhedspraktik i form af nytteindsats foreslås varigheden fastsat til maksimalt 13 uger uden
mulighed for forlængelse i samme arbejdsfunktion på samme arbejdsplads. Det udelukker ikke,atenperson
kan tilbydes flere nytteindsatser efter hinanden inden for forskellige områder.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser – L 78
§ 44, stk. 4
Det foreslås, at for unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, som pr. 1. januar 2014
vil få uddannelseshjælp efter lov nr. 894 af 4. juli 2013 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven,lov
om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag samt forskellige andre lo ve, og er aktivitetsparate,
kan tilbud om virksomhedspraktik vare op til 13 uger. Det svarer til varighedsbegrænsning foraktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere.

LAB § 45 – Ydelser under virksomhedspraktik
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 45, stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-5, 7 og 11-13, modtager under tilbuddet den ydelse, som
personen er berettiget til i henhold til lov om aktiv socialpolitik eller lov om sygedagpenge.
Generelle bemærkninger
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter de gældende regler modtager bl.a. kontanthjælpsmodtagere under deltagelse i virksomhedspraktikden
ydelse, som de er berettiget til i henhold til lov om aktiv socialpolitik. Personerne har mulighed for at få
befordringsgodtgørelse efter lovens § 82 og hel eller delvis godtgørelse til anslåede udgifter ved at deltage i
tilbuddet efter § 83.
Det foreslås, at dette også kommer til at gælde for personer, der modtager uddannelseshjælp.
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LAB § 46 – Transport- og beskæftigelsesgodtgørelse
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 46. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5, 7 og 11-13, kan der ved deltagelse i tilbud om
virksomhedspraktik ydes befordringsgodtgørelse efter § 82.
Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 11-13, kan der ved deltagelse i tilbud om
virksomhedspraktik ydes godtgørelse efter § 83.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter de gældende regler modtager bl.a. kontanthjælpsmodtagere under deltagelse i virksomhedspraktikden
ydelse, som de er berettiget til i henhold til lov om aktiv socialpolitik. Personerne har mulighed for at få
befordringsgodtgørelse efter lovens § 82 og hel eller delvis godtgørelse til anslåede udgifter ved at deltage i
tilbuddet efter § 83.
Det foreslås, at dette også kommer til at gælde for personer, der modtager uddannelseshjælp.

LAB § 47 – Hjælpemidler
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 47. I forbindelse med tilbud om virksomhedspraktik kan der ydes tilskud efter kapitel 14 til hjælpemidler,
herunder til køb af arbejdsredskaber, jf. §§ 76 og 77.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Det fremgår af den gældende § 47, at der kan ydes tilskud til hjælpemidler, herunder til køb af
arbejdsredskaber og til mentorstøtte efter §§ 78-80.
Da reglerne for mentorstøtte med lovforslaget flyttes til et selvstændigt kapitel, foreslås det,atmentorstøtte
udgår af § 47. Der vil fortsat kunne gives mentorstøtte i forbindelse med virksomhedspraktik, herunder i
forbindelse med nytteindsats.

LAB § 48 – Drøftelser af nytteindsats med tillidsrepræsentant m.v.
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 48. Der skal i såvel private som offentlige virksomheder være et rimeligt forhold mellem antallet afansatte
uden tilskud og antallet af personer i virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud efter kapitel 12.
Stk. 2. Forud for etablering af virksomhedspraktik i mere end 13 uger skal spørgsmålet om etableringenhave
været drøftet mellem virksomheden og repræsentanter for virksomhedens ansatte.
Stk. 3. Forud for etablering af virksomhedspraktik i form af nytteindsats skal etableringen have været drøftet
mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten eller en medarbejderrepræsentant.
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Stk. 4. For personer, der er i virksomhedspraktik i form af nytteindsats, kan det lokale beskæftigelsesråd
dispensere fra rimelighedskravet efter ansøgning fra kommunen.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Som nævnt ovenfor kan varigheden af virksomhedspraktik i særlige tilfælde forlænges ud over de 13ugerfor
visse målgrupper. Spørgsmålet om etablering af virksomhedspraktik i mere end 13 uger skal efter de
gældende regler have været drøftet mellem virksomheden og repræsentanter for de ansatte.
Da virksomhedspraktik i form af nytteindsats ifølge bemærkningerne til nr. 69 skal kunne tilbydes i op til 13
uger uden mulighed for forlængelse, foreslås det, at spørgsmålet om etableringen af nytteindsats skal være
drøftet forud mellem virksomheden og tillidsmanden eller repræsentanter for de ansatte,uafhængigtafhvor
lang tid nytteindsatsen fastsættes til.
Efter de gældende regler skal der i såvel private som offentlige virksomheder være et rimeligtforholdmellem
antallet af ordinært ansatte og antallet af personer i virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud. Der
må maksimalt være 1 person i virksomhedspraktik for hver 5 ordinært ansatte, hvis en virksomhed har 0-50
ansatte, og herudover 1 person for hver 10 ordinært ansatte.
Formålet med rimelighedskravet er bl.a. at sikre, at ledige primært arbejder sammen med ordinært ansatte
og dermed opnår erfaringer, som bedst muligt bringer dem tættere på et rigtigt j ob. Med nytteindsats er
formålet som nævnt, at den ledige indgår i et arbejdsfællesskab og udfører et stykke arbejde for sin ydelse,
som skaber nytte.
Da formålet således ikke er det samme som for almindelig virksomhedspraktik, vil der kunne være
situationer, hvor rimelighedskravet ikke vil være hensigtsmæssigt. Der foreslås derfor indført en
dispensationsmulighed, således at det lokale beskæftigelsesråd på baggrund af en begrundet ansøgningfra
kommunen skal kunne træffe afgørelse om, at rimelighedskravet ikke skal gælde for personer i nytteindsats.

LAB § 49 – Forbud mod konkurrenceforvridning – Ophæves jf. L 78
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 49. Etablering af virksomhedspraktik jf. §§ 42 og 42 a, må ikke være konkurrenceforvridende.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter gældende regler må etablering af virksomhedspraktik ikke være konkurrenceforvridende.
Det foreslås præciseret, at dette også gælder for virksomhedspraktik i form af nytteindsats.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser – L 78
Det fremgår af den gældende § 49 a, at kommunen underretter det lokale beskæftigelsesråd (LBR) om
anvendelsen af virksomhedspraktik, samt at ministeren kan fastsætte regler om denne underretning.
Ved § 2, nr. 15 og 16, i lov nr. 895 af 4. juli 2013 udvides LBR´s opgaver, og reglerne herom samles i
styringslovens § 46 a. Samtidig udvides kommunernes underretning til LBR, således at kommunerne ikke kun
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skal underrette LBR om virksomhedspraktik, men også om virksomhedspladser generelt, dvs. også
nytteindsats og løntilskudsjob. Ændringerne træder i kraft den 1. januar 2014.
Det fremgår af lovbemærkninger til disse ændringer (Lovforslag nr. 223 af 28. maj 2013, bemærkningerne til
§ 2, nr.14 og 15), at reglerne om LBR´s opgaver samles i § 46 i styringsloven om LBR’s opgaver, og at den
gældende bemyndigelsesbestemmelse i § 49 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsatsdermedophæves.Ved
en fejl er denne bestemmelse ikke ophævet. Det fore slås derfor, at § 49 a ophæves.

LAB § 50 – Bemyndigelsesbestemmelse til fastsættelse af regler om
betingelser for virksomhedspraktik
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 50. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler efter dette kapitel, herunder om, at der kan
fastsættes nærmere betingelser for virksomhedspraktik hos private arbejdsgivere, om krav til omfangetafet
tilbud om virksomhedspraktik samt regler om, hvornår betingelsen efter § 48 er opfyldt. Ministeren kan
desuden fastsætte nærmere regler om nytteindsats som nævnt i § 42 a, herunder om indholdet og hvad der
forstås ved offentlige arbejdsgivere, samt nærmere regler om muligheden for at dispensere fra
rimelighedskravet efter § 48, stk. 4.
Generelle bemærkninger

Nytteindsats som tilbud
Gældende regler
Efter de gældende regler skal aktiveringstilbud så vidt muligt være rettet mod beskæftigelse inden for
områder, hvor der er behov for arbejdskraft, og gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger med
henblik på, at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse.
Tilbud har således som overordnet formål at hjælpe den enkelte ledige til beskæftigelse.

Den foreslåede ordning
Det fremgår af aftalen om kontanthjælpsreformen, at åbenlyst uddannelsesparate, som modtager
uddannelseshjælp, skal i nytteindsats, indtil de overgår til ordinær uddannelse. Den enkelte nytteindsatskan
maksimalt have en varighed på 13 uger. Det fremgår ligeledes, at jobparate kontanthjælpsmodtagere senest
efter 3 måneder skal arbejde for kontanthjælpen enten i nytteindsats, virksomhedspraktik eller i et
løntilskudsjob. Nytteindsats kan iværksættes tidligere, når kommunen vurderer, at det er relevant,herunder
hvis der opstår tvivl om den jobparates rådighed.
Det foreslås derfor, at virksomhedspraktik udvides med den nye indsats: »nytteindsats«, som skal kunne
tilbydes modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp i op til 13 uger.
Ved nytteindsats forstås arbejde på kommunale arbejdspladser af nytteskabende værdi. Arbejdet skal have
et indhold, som giver den enkelte mulighed for en beskæftigelse, hvor personen indgår i etarbejdsfællesskab
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og udfører et stykke arbejde for sin ydelse. Nytteindsats skal primært gives til personer, der er i stand til at
arbejde, og som enten afventer at påbegynde en uddannelse eller et job.
Det foreslås, at beskæftigelsesministeren skal kunne fastsætte nærmere regler om indholdetafnytteindsats.
Bemyndigelsesbestemmelsen vil bl.a. blive anvendt til at fastsætte regler for, hvordan kommunerne skal
sikre, at nytteindsats får et rimeligt indhold og ikke giver problemer i forhold til konkurrenceforvridning,
statsstøtteregler m.v.
Det fremgår i øvrigt af aftalen om kontanthjælpsreformen, at ministeren ove rvåger udviklingeni anvendelsen
af nytteindsats.
Inden for de rammer, som fastsættes i medfør af den foreslåede bemyndigelsesbestemmelse i § 1, nr. 75 –
forslaget til LAB §50, vil det være op til kommunerne at beslutte, hvad indholdet af nytteindsatserne skal
være. Der kan f.eks. være opgaver, der relaterer sig til vedligeholdelse af kommunale institutioner,anlægog
lignende eller at gå til hånde inden for kommunale servicetilbud. Nytteindsats skal desuden kunne gives i
kombination med andre tilbud, herunder mentorstøtte.
Det foreslås, at der skal gælde det samme for nytteindsats, som gælder for almindelig virksomhedspraktik
med hensyn til hvilken ydelse, personen modtager, muligheden for hjælpemidler og befordringsgodtgørelse,
og at etableringen af nytteindsats forud for etableringen skal have været drøftet mellem virksomheden og
tillidsmanden eller en repræsentant for de ansatte.
Det foreslås også, at rimelighedskravet for almindelig virksomhedspraktik som udgangspunktogsåskal gælde
for nytteindsats. Rimelighedskravet betyder, at der skal være et rimeligt forhold mellem antalletafordinært
ansatte og antallet af personer i virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud. Der må maksimalt være 1
person i virksomhedspraktik for hver 5 ordinært ansatte, hvi s en virksomhed har 0-50 ansatte, og herudover
1 person for hver 10 ordinært ansatte.
Formålet med rimelighedskravet er bl.a. at sikre, at ledige primært arbejder sammen med ordinært ansatte
og dermed opnår erfaringer, som bedst muligt bringe dem tættere på et rigtigt job. Med nytteindsats er
formålet som nævnt, at den ledige indgår i et arbejdsfællesskab og udfører et stykke arbejde for sin ydelse,
som skaber nytte. Da formålet med nytteindsats således ikke er det samme som for almindelig
virksomhedspraktik, vil der kunne være situationer, hvor rimelighedskravet ikke vil være hensigtsmæssigt.
Der foreslås derfor indført en dispensationsmulighed, således at det lokale beskæftigelsesråd på baggrund
af en begrundet ansøgning fra kommunen skal kunne træffe afgørelse om, at rimelighedskravet ikke skal
gælde for personer i nytteindsats. Beskæftigelsesministeren skal kunne fastsætte nærmere regler herom.
For at understøtte en hensigtsmæssig etablering og opfølgning på anvendelsen nytteindsats og øvrige
indsatser foreslås det videre, at det lokale beskæftigelsesråd får nye opgaver i relation til virksomhedspraktik,
nytteindsats og ansættelse med løntilskud.
Generelle bemærkninger til lovteksten – L78
Præcisering af nytteindsats
Efter de gældende regler skal aktiveringstilbud så vidt muligt være rettet mod beskæftigelse inden for
områder, hvor der er behov for arbejdskraft, og gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger me d
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henblik på, at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse. Tilbud
har således som overordnet formål at hjælpe den enkelte ledige til beskæftigelse.
Med aftalen om kontanthjælpsreformen fra april 2013, som blev indgået mellem regeringen
(Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Det
Konservative Folkeparti og Liberal Alliance, blev nytteindsats aftalt som en ny tilbudsmulighed. Form åleter
at give især åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og jobparate
kontanthjælpsmodtagere mulighed for at indgå̊ i et arbejdsfællesskab og udføre arbejde af nytteskabende
værdi for deres ydelse, mens de af- venter at kunne påbegynde uddannelse eller job. Af aftalen fremgik
endvidere, at nytteindsats skulle kunne etableres på kommunale arbejdspladser. Under behandlingen af L
223 (2012/2013), som implementer dele af aftalen, blev det besluttet at udvide dette til »kommunale,
regionale eller statslige virksomheder«.
Af bemærkningerne til L 223 fremgår, at der ved nytteindsats forstås arbejde af nytteskabende værdi.
Arbejdet skal have et indhold, som giver den enkelte mulighed for en beskæftigelse, hvor personen indgåri
et arbejdsfællesskab og udfører et stykke arbejde for sin ydelse. Nytteindsats skal primært givestil personer,
der er i stand til at arbejde, og som enten afventer at påbegynde en uddannelse eller et job. Den enkelte
nytteindsats kan vare op til 13 uger.
Det fremgår af lov nr. 895 af 4. juli 2013, som implementerer kontanthjælpsreformen, og som skal træde i
kraft 1. januar 2014, at personer, der modtager kontanthjælp eller ud- dannelseshjælp, fremoverkanfåtilbud
om nytteindsats, som består af udførelse af samfundsnyttige opgaver på en kommunal, regional ellerstatslig
virksomhed.
Det fremgår tillige af ændringsloven, at beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om
nytteindsats, her- under om indholdet og om muligheden for at dispensere fra rimelighedskravet,detvil sige
kravet om, at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud og ans atte i
virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud.
Bemyndigelsesbestemmelsen vil bl.a. blive anvendt til at fastsætte regler for, hvordan kommunerne skal
sikre, at nytteindsats får et rimeligt indhold, er i overensstemmelse med statsstøtteregler og ik ke er
konkurrenceforvridende m.v.
Inden for de rammer, som fastsættes i medfør af den foreslåede bemyndigelsesbestemmelse, vil det være
op til kommunerne at beslutte, hvad indholdet af nytteindsatsen skal være. Der kan fx være opgaver, der
relaterer sig til vedligeholdelse af kommunale institutioner, anlæg og lignende, el - ler opgaver med at gåtil
hånde inden for kommunale ser- vicetilbud. Nytteindsats skal desuden kunne gives i kombinationmedandre
tilbud, herunder mentorstøtte. Dette frem- går af bemærkningerne til L 223.
Der er, efter ændringsloven er vedtaget, fundet behov for yderligere præcisering om, hvor nytteindsatskan
etableres, idet der fx er adskillige selvejende institutioner, som udfører arbejde for kommunerne,regionerne
eller staten på bag- grund af driftsoverenskomst e.l. med disse. Det kan fx være selvejende daginstitutioner
eller plejehjem.
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For at undgå̊ usikkerhed om, hvor nytteindsats kan etableres, foreslås det, at den afgrænsning, der gælder
for, hvor offentlige løntilskudsjob kan etableres, også̊ skal gælde for, hvor nytteindsats kan etableres. Det
foreslås derfor, at det præciseres, at nytteindsats kan etableres hos »offentlige arbejdsgivere«, og at
beskæftigelsesministeren får bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler for, hvad der forstås ved
offentlige arbejdsgivere.
Bemyndigelsesbestemmelsen vil blive brugt til at fastsæt- te samme afgrænsning af, hvad der forstås ved
offentlige arbejdsgivere, som gælder på løntilskudsområdet. Det fremgår af bekendtgørelse om en aktiv
beskæftigelsesindsats, at der ved offentlige arbejdsgivere i forbindelse med løntilskudsansættelse forstås1)
kommuner, regioner og kommunale fællesskaber, 2) statsinstituti oner og 3) organisationer, foreninger,
selskaber, institutioner o.l., hvis udgifter dækkes med mindst 50 pct. af offentlige tilskud.
Med anvendelsen af samme afgrænsning af offentlige arbejdsgivere på nytteindsatsområdet og
løntilskudsområdet sikres der ensartet fortolkning af, hvor der kan etableres nytteindsats, idet det er en
afgrænsning, som i forvejen anvendes af jobcentrene. Det bemærkes, at nytteindsats i daginstitutionerm.v.
bl.a. vil indebære, at der skal indhentes børne- attester i det omfang, den konkrete nytteindsats vurderesat
være omfattet af reglerne om børneattester, jf. bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved
ansættelse og beskæftigelse af personer i skoler, dag-, fritids- og klubtilbud samt private pasningsordninger.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter de gældende regler kan ministeren fastsætte nærmere regler om virksomhedspraktik, herunder om
nærmere betingelser for virksomhedspraktik hos private arbejdsgivere, om krav til omfangetafettilbudsamt
regler om, hvornår betingelsen om, at der ikke må foregå konkurrenceforvridning, er opfyldt.
Som nævnt ovenfor foreslås virksomhedspraktik udvidet med redskabet nytteindsats. Det foreslås, at
bemyndigelsesbestemmelsen udvides, således at ministeren også kan fastsætte nærmere regler om
indholdet af nytteindsats. Bemyndigelsesbestemmelsen vil bl.a. blive anvendt til at fastsætte regler for,
hvordan kommunerne skal sikre, at nytteindsats etableres som tilsigtet med reglerne og ikke giverproblemer
i forhold til konkurrenceforvridning, statsstøtteregler m.v.
Inden for disse rammer vil det være op til kommunerne at beslutte, hvad indholdet af nytteindsatsskal være.
Der kan f.eks. være opgaver, der relaterer sig til vedligeholdelse af kommunale institutioner, anlæg og
lignende eller at gå til hånde inden for kommunale servicetilbud.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser – L 78
Efter de gældende regler kan beskæftigelsesministeren fastsætte nærmere regler om virksomhedspraktik,
herunder om nærmere betingelser for virksomhedspraktik hos private arbejdsgivere, om krav til omfanget
af et tilbud samt regler om, hvornår betingelsen om, at der ikke må foregå konkurrenceforvridning,eropfyldt.
Virksomhedspraktik foreslås udvidet med redskabet nytteindsats, jf. lovforslagets § 2, nr. 1. Det foreslås, at
bemyndigelsesbestemmelsen udvides, således at beskæftigelsesministeren også kan fastsætte nærmere
regler om nytteindsats, herunder om indholdet, om muligheden for at dispensere fra rimelighedskravet og
om, hvad der forstås ved offentlige arbejdsgivere.
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Bemyndigelsesbestemmelsen vil bl.a. blive anvendt til at fastsætte regler for, hvordan kommunerne skal
sikre, at nytteindsats etableres som tilsigtet med reglerne og ikke giver problemer i forhold til
konkurrenceforvridning, statsstøtteregler m.v. Inden for disse rammer vil det være op til komm unerne at
beslutte, hvad indholdet af nytteindsats skal være. Der kan f.eks. være opgaver, der relaterer sig til
vedligeholdelse af kommunale institutioner, anlæg og lignende eller at gå til hånde inden for kommunale
servicetilbud.
Bemyndigelsesbestemmelsen vil bl.a. også blive anvendt til at fastsætte nærmere regler om,hvadderforstås
ved offentlige arbejdsgivere.
Bemyndigelsesbestemmelsen vil blive brugt til at fastsætte samme afgrænsning af offentlige arbejdsgivere,
som gælder på løntilskudsområdet. Denne afgrænsning fremgår af bekendtgørelse nr. 835 af 10. august2012
om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvor det er fastsat, at der ved offentlige arbejdsgivere i forbindelse med
løntilskudsansættelse forstås 1) kommuner, regioner og kommunale fællesskaber, 2) statsinstitutionerog3)
organisationer, foreninger, selskaber, institutioner o.l. , hvis udgifter dækkes med mindst 50pct.afoffentlige
tilskud.
Med denne afgrænsning vil der bl.a. kunne etableres nytteindsats i mange selvejende institutioner, som
udfører arbejde for kommunale, regionale eller statslige virksomheder. Det kan fx være selvejende
daginstitutioner eller plejehjem.
Med anvendelsen af samme afgrænsning af offentlige arbejdsgivere på nytteindsatsområdet og
løntilskudsområdet sikres der ensartet fortolkning af, hvor der kan etableres nytteindsats, idet det er en
afgrænsning, som i forvejen anvendes af jobcentrene.

LAB § 51 – Forudgående ledighedsperiode i forbindelse med ansættelse i
løntilskud hos private arbejdsgivere
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 51. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-6, 8 og 11-13, kan få tilbud om ansættelse med løntilskud hos
offentlige eller private arbejdsgivere. Det gælder dog ikke persone r, der er omfattet af § 2, nr. 5, og som er i
et ansættelsesforhold. For personer omfattet af § 2, nr. 12, er det en betingelse, at de ikke vurderes åbenlyst
uddannelsesparate.
Stk. 2. For at blive ansat med løntilskud hos private arbejdsgivere skal personer,
1) der er omfattet af § 2, nr. 1, have været ledige i sammenlagt mere end 6 måneder, jf. dog stk. 3,
2) der er omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 10-13, i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder
have modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge i en
ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig
uddannelsesydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret,
eller have været ledige selvforsørgende, jf. dog stk. 3, og
3) der er omfattet af § 2, nr. 5, i en sammenlagt periode på mere end 6 måneder have modtaget
arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge, jf. dog stk. 3.
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Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
§ 51, stk. 1, 1. pkt.
Efter gældende regler kan tilbud om ansættelse med løntilskud blandt andet gives til
kontanthjælpsmodtagere.
En del af denne persongruppe vil med kontanthjælpsreformen i stedet få uddannelseshjælp.
Det foreslås derfor, at tilbud om ansættelse med løntilskud fremover også kan gives til personer, der
modtager uddannelseshjælp, dog ikke til uddannelseshjælpsmodtagere, som vurde res åbenlyst
uddannelsesparate.
Svar fra ministeren
Målet for alle uddannelseshjælpsmodtagere er ordinær uddannelse. Åbenlyst uddannelsesparate er unge,
der vurderes umiddelbart at kunne påbegynde og gennemføre en uddannelse. De skal derfor hurtigstmuligt
i gang med en ordinær uddannelse.
Åbenlyst uddannelsesparate skal i videst muligt omfang forsørge sig selv frem til uddannelsesstart, og hvis
ikke de kan forsørge sig selv, er hensigten, at de skal arbejde for deres ydelse i nytteindsats.
Der er også mulighed for, at de kan arbejde for ydelse i virksomhedspraktik, således at de unge også kan
komme ud på en privat virksomhed og arbejde for ydelsen.
Offentligt løntilskudsjob er ikke et relevant redskab for de åbenlyst uddannelsesparate unge, idetredskabet
kun vil kunne anvendes i et relativt begrænset antal timer.
§ 51, stk. 1, 3. pkt.
Efter gældende regler kan tilbud om ansættelse med løntilskud bl andt andet gives til
kontanthjælpsmodtagere.
En del af denne persongruppe vil med kontanthjælpsreformen i stedet få uddannelseshjælp.
Det foreslås i lovforslagets § 1, nr. 76, at tilbud om ansættelse med løntilskud fremover også kan gives til
personer, der modtager uddannelseshjælp. Det foreslås, at uddannelseshjælpsmodtagere, som vurderes
åbenlyst uddannelsesparate, ikke kan få tilbud om ansættelse med løntilskud.
§ 51, stk. 2.
Efter gældende regler er det en betingelse for at blive ansat med løntilskud hos en privat arbejdsgiver,atden
person, der ansættes, har været ledig i sammenlagt 6 måneder, hvis der er tale om en dagpengemodtager,
eller 6 sammenhængende måneder, hvis der er tale om en kontanthjælpsmodtager.
Den forudgående ledighed tælles således, at der for dagpengemodtagere alene medregnes perioder med
dagpenge og for kontanthjælpsmodtagere alene perioder med kontanthjælp.
Det gældende regelsæt har den konsekvens, at ledige, som overgår fra dagpenge til kontanthjælp eller
selvforsørgelse, starter forfra i tælleregnskabet og skal optjene ny ledighed for at kunne deltage i ordningen,
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uanset at de tidligere opfyldte kravet som dagpengemodtagere. Det betyder, at nogle ledige ikke kanfåtilbud
til trods for, at de er langtidsledige og kan have behovet.
Det foreslås, at alle langtidsledige stilles ens uanset, om de har skiftet ydelseskategori eller er blevet
selvforsørgende. Det foreslås derfor, at for at blive ansat med løntilskud hos private arbejdsgivere skal
personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 1, have været ledige i sammenlagt mere end 6 måneder, og
personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2, 3 og 10-13, skal i en sammenhængende periode på mere end
6 måneder have modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpen ge i en
ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særliguddannelsesydelse
efter lov om uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret, eller have været ledige
selvforsørgende.
Ledige vil herefter kunne medregne al forudgående ledighed og perioder med ydelser, uanset om der har
været udbetalt dagpenge, sygedagpenge i en ledighedsperiode, kontanthjælp, ressourceforløbsydelse,
revalideringsydelse, ledighedsydelse, uddannelseshjælp, den særlige uddannelsesydelse eller ingen ydelse.
Det foreslås endvidere, at for at blive ansat med løntilskud hos private arbejdsgivere skal personer, der er
omfattet af § 2, nr. 5, i en sammenlagt periode på mere end 6 måneder have modtaget
arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge.

LAB § 52 – Formål med løntilskud
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 52. Tilbud om ansættelse med løntilskud gives
1) med henblik på oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencerafpersoner,
der er omfattet af § 2, nr. 1-5 og 11-13,
2) med henblik på opnåelse eller fastholdelse af beskæftigelse for personer, der er omfattet af § 2, nr.
6, og
3) med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet af personer, der er omfattet af § 2, nr. 8.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter gældende regler gives tilbud om ansættelse med løntilskud til dagpengemodtagere,
kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og revalidender med henblik på oplæring og
genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer.
Det foreslås, at også personer, der modtager uddannelseshjælp, får ret til ansættelse med løntilskud, da
persongruppen efter gældende regler modtager kontanthjælp.

LAB § 52 a – Objektiv ret til løntilskud hvis personen selv har fundet
tilbuddet
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
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§ 52 a. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, har ret til tilbud om ansættelse med løntilskud efter kapitel
12, såfremt betingelserne i dette kapitel og regler fastsat i medfør heraf er opfyldt, og personen selv har
fundet tilbuddet.
Stk. 2. Arbejdsgiveren og den ledige aftaler varigheden af perioden med løntilskud.
Generelle bemærkninger

Ret til virksomhedsrettede tilbud og jobrotation
Gældende regler
Efter de gældende regler har man som ledig ikke krav på en bestemt type tilbud eller et tilbud på enbestemt
arbejdsplads. Tilbud skal så vidt muligt gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger med henblik på,
at personen kommer i job. I sidste ende er det jobcenteret, der afgør, om en borger kan få et bestemt tilbud.
At en borger selv finder en virksomhed, som er interesseret i at få personen i virksomhedspraktik eller i
løntilskud, og som kan opfylde de formelle betingelser herfor, indebærer ikke, at borgeren automatiskfårret
til tilbuddet. Det skal vurderes af jobcenteret, om det er det rette tilbud, og jobcenteret kan i stedet kan
vælge at give borgeren et andet tilbud.

Den foreslåede ordning
Det foreslås, at alle kontanthjælpsmodtagere får ret til tilbud om virksomhedspraktik og løntilskud på en
privat eller offentlig virksomhed, hvis de selv finder pladsen, og betingelserne i øvrigt er opfyldt.
Virksomheden og den ledige aftaler selv varigheden, der ikke kan overskride varig heden af
virksomhedspraktik eller løntilskud efter de gældende regler. Anvendelsen af virksomhedsrettede tilbudskal
kunne initieres af personen selv via »Min Side« på Jobnet.
Kommunen skal efter forslaget ikke foretage en vurdering af den lediges ønsker o g forudsætninger samt
arbejdsmarkedets behov med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller
delvis selvforsørgelse.
Hvis betingelserne er opfyldt, skal kommunen give tilbuddet og kan ikke give den ledige et andet tilbud. Den
ledige vil dog fortsat kunne formidles til et ordinært job uden løntilskud.
De formelle betingelser, der skal være opfyldt for virksomhedspraktik og løntilskud, er bl.a., attilbuddetikke
kan finde sted i den virksomhed, hvor personen senest har være t ansat, at rimelighedskravet (og for
løntilskudsjob også merbeskæftigelseskravet) er opfyldt, og at der foreligger skriftlige tilkendegivelserom
dette fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Af bemærkningerne til nr. 64 fremgår det, at det foreslås, at alle kontanthjælpsmodtagere får ret til
virksomhedspraktik på en privat eller offentlig virksomhed, hvis de selv finder pladsen, og betingelserne i
øvrigt er opfyldt.
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Tilsvarende foreslås det, at alle kontanthjælpsmodtagere får ret til ansættelse med løntilskud på en privat
eller offentlig virksomhed, hvis de selv har fundet pladsen, og betingelserne i øvrigt er opfyldt. Kommunen
skal efter forslaget ikke foretage en vurdering af den lediges ønsk er og forudsætninger samt
arbejdsmarkedets behov med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller
delvis selvforsørgelse. Der er tale om en ret for den ledige, og hvis betingelserne er opfyldt, skal kommunen
acceptere aftalen og kan ikke give den ledige et andet tilbud. Den ledige vil dog fortsat kunne formidlestil et
ordinært job uden løntilskud.
De formelle betingelser, der skal være opfyldt for løntilskud, er bl.a., at tilbuddet ikke kan finde sted i den
virksomhed, hvor personen senest har været ansat, at rimelighedskravet og merbeskæftigelseskravet er
opfyldt, og at der foreligger skriftlig tilkendegivelse om dette fra arbejdsgiveren og en
medarbejderrepræsentant.

LAB § 53 – Varighed af løntilskudsordning
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 53. Et tilbud om ansættelse med løntilskud kan gives i op til 1 år. Til personer omfattet af § 2, nr. 1-3, 12 og
13, kan tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere dog kun gives i op til 6 måneder.
Generelle bemærkninger

Ændring af løntilskudsreglerne m.v.
Gældende regler
Et tilbud om ansættelse i et løntilskudsjob kan efter de gældende regler vare op til et år. Den nyeste videnpå
området viser, at ikke mindst lange offentlige løntilskudsforløb ofte har en fastholdelseseffekt.Deterderfor
vigtigt, at ledige ikke er i offentligt løntilskud i længere tid, end de har brug for.
I et offentligt løntilskudsjob modtager kontanthjælpsmodtagere efter de gældende regler løn, der efter
fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligger på niveau med personens individuelle kontanthjælp. Dog udgør
lønnen mindst 82 pct. af højeste dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Ved fastsættelse af
den samlede løn omregnes den særlige støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik til en skattepligtig
indkomst ved at dividere med 0,6.
Efter gældende regler kan ledige på én ydelse ikke medregne en forudgående ledighedsperiode med en
anden ydelse eller uden ydelse ved opgørelse af krave t om forudgående ledighed i forbindelse med
ansættelse i privat løntilskud, ansættelse som vikar i en jobrotationsordning, voksenlærlingeordningen,
opkvalificering ved ansættelse. Afhængig af ordningen kan kravet være mellem 3 og 12 måneders
forudgående ledighed.

Den foreslåede ordning
For at nedsætte risikoen for, at ledige fastholdes i et offentligt løntilskudsjob, foreslås det, at
kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere og dagpengemodtagere fremover kun kan være
ansat i offentlige løntilskudsjob i op til seks måneder.
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Det foreslås videre, at minimumslønnen på 82 pct. af højeste dagpenge afskaffes for
kontanthjælpsmodtagere i offentligt løntilskud, og at de i stedet skal have løn, der svarer til deres
kontanthjælp. Arbejdstiden vil blive fastsat i overensstemmelse hermed.
Alle ledige/personer, der har modtaget ydelser, stilles ens uanset, om de har skiftet ydelseskategori ellerer
blevet ledige selvforsørgende. Det foreslås derfor, at arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp,
uddannelseshjælp, sygedagpenge i en ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse,
ledighedsydelse, særlig uddannelsesydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt
deres dagpengeret, eller perioder som selvforsøgende ledige, kan medregnes v ed opgørelse af kravet om
forudgående ledighed i forbindelse med ansættelse i privat løntilskud, ansættelse som vikar i en
jobrotationsordning, voksenlærlingeordningen, opkvalificering ved ansættelse.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter gældende regler kan tilbud om ansættelse med løntilskud gives til dagpengemodtagere og
kontanthjælpsmodtagere i op til 12 måneder.
Det foreslås, at dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere fremover
kun kan være ansat i et offentligt løntilskudsjob i op til seks måneder.

LAB § 54 – Løn og arbejdsvilkår hos private arbejdsgivere
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 54. Ved ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 5
og 11-13, skal løn- og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt
gældende.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter gældende regler skal løn og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige ved ansættelse med løntilskud
af dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og personer i ressourceforløb.
Det foreslås, at det samme fremover skal gælde for personer, der modtager uddannelseshjælp, da denne
persongruppe efter gældende regler modtager kontanthjælp.

LAB § 55 - Løn og arbejdsvilkår hos offentlige arbejdsgivere
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 55. Ved ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3,
5 og 11-13, skal løn- og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige, jf. dog stk. 2-6.
Stk. 4. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 11-13, skal lønnen til personen efter
fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens samlede individuelle hjælpefterlovomaktiv
socialpolitik.
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Generelle bemærkninger
§ 55, stk. 4.

Ændring af løntilskudsreglerne m.v.
Gældende regler
Et tilbud om ansættelse i et løntilskudsjob kan efter de gældende regler vare op til et år. Den nyeste videnpå
området viser, at ikke mindst lange offentlige løntilskudsforløb ofte har en fastholdelseseffekt.Deterderfor
vigtigt, at ledige ikke er i offentligt løntilskud i længere tid, end de har brug for.
I et offentligt løntilskudsjob modtager kontanthjælpsmodtagere efter de gældende regler løn, der efter
fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligger på niveau med personens individuelle kontanthjælp. Dog udgør
lønnen mindst 82 pct. af højeste dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Ved fastsættelse af
den samlede løn omregnes den særlige støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik til en skattepligtig
indkomst ved at dividere med 0,6.
Efter gældende regler kan ledige på én ydelse ikke medregne en forudgående ledighedsperiode med en
anden ydelse eller uden ydelse ved opgørelse af kravet om forudgående ledighed i forbindelse med
ansættelse i privat løntilskud, ansættelse som vikar i en jobrotationsordning, voksenlærlingeordnin gen,
opkvalificering ved ansættelse. Afhængig af ordningen kan kravet være mellem 3 og 12 måneders
forudgående ledighed.

Den foreslåede ordning
For at nedsætte risikoen for, at ledige fastholdes i et offentligt løntilskudsjob, foreslås det, at
kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere og dagpengemodtagere fremover kun kan være
ansat i offentlige løntilskudsjob i op til seks måneder.
Det foreslås videre, at minimumslønnen på 82 pct. af højeste dagpenge afskaffes for
kontanthjælpsmodtagere i offentligt løntilskud, og at de i stedet skal have løn, der svarer til deres
kontanthjælp. Arbejdstiden vil blive fastsat i overensstemmelse hermed.
Alle ledige/personer, der har modtaget ydelser, stilles ens uanset, om de har skiftet ydelseskategori ellerer
blevet ledige selvforsørgende. Det foreslås derfor, at arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp,
uddannelseshjælp, sygedagpenge i en ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse,
ledighedsydelse, særlig uddannelsesydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt
deres dagpengeret, eller perioder som selvforsøgende ledige, kan medregnes ved opgørelse af kravet om
forudgående ledighed i forbindelse med ansættelse i privat løntilskud, ansættelse som vikar i en
jobrotationsordning, voksenlærlingeordningen, opkvalificering ved ansættelse.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter gældende regler skal løn og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige ved ansættelse med løntilskud
af dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og personer i ressourceforløb.
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Det foreslås, at det samme fremover skal gælde for personer, der modtager uddannelseshjælp, da denne
persongruppe efter gældende regler modtager kontanthjælp.
Efter gældende regler skal lønnen til kontanthjælpsmodtagere i offentligt løntilskudsjob mindst svare til 82
pct. af højeste dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., uanset om kontanthjælpen til den
enkelte ledige udgør et mindre beløb.
Det foreslås, at kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere ikke skal kunne få en
indkomstfremgang ved ansættelse i offentligt løntilskudsjob. Det foreslås derfor, at lønnen skal svare til
ydelsen. Arbejdstiden vil fremover blive fastsat i overensstemmelse hermed.
Svar fra ministeren
Med aftalen om en kontanthjælpsreform blev det aftalt, at ydelsen under offentligt løntilskud ikke kan
overstige kontanthjælpen mv. Kontanthjælpsmodtagere mv., der ansættes i offentligt løntilskudsjob kan
maksimalt modtage løn svarende til deres hidtidige kontanthjælpssats. Hermed sidestilles
kontanthjælpsmodtagere, som arbejder for kontanthjælpen i hhv. nytteindsats, vi rksomhedspraktik og i et
løntilskudsjob, rent ydelsesmæssigt.

LAB § 61 – Nettoudvidelse af antallet af ansatte hos arbejdsgivere med
løntilskud
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 61. Ansættelse med løntilskud af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 5 og 11-13, skal medføre en
nettoudvidelse af antallet af ansatte hos vedkommende arbejdsgiver. Ved nettoudvidelse forstås
merbeskæftigelse i forhold til virksomhedens normale beskæftigelse.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter gældende regler skal ansættelse med løntilskud af dagpengemodtagere, kontanth jælpsmodtagere,
sygedagpengemodtagere og personer i ressourceforløb medføre en nettoudvidelse af antalletafansatte hos
vedkommende arbejdsgiver.
Det foreslås, at det samme fremover skal gælde ved ansættelse af personer, der modtager
uddannelseshjælp, da denne persongruppe efter gældende regler modtager kontanthjælp.

LAB § 64 – Fastsættelse af løntilskud
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 64, stk. 2. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 12 og 13, udgør løntilskuddet 59,71
kr. pr. time til private arbejdsgivere. Tilskuddet til offentlige arbejdsgivere udgør 115,43 kr. pr. time.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
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Efter gældende regler udgør løntilskuddet ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere 71,67 kr. pr. time til
private arbejdsgivere og 138,53 kr. pr. time til offentlige arbejdsgivere.
Det foreslås, at det samme fremover skal gælde for personer, der modtager uddannelseshjælp, da denne
persongruppe efter gældende regler modtager kontanthjælp.

LAB § 66 – Befordringsgodtgørelse i forbindelse med løntilskud
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 66. Til personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5 og 11-13, kan der ved ansættelse med løntilskud ydes
befordringsgodtgørelse efter § 82.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter gældende regler kan der udbetales befordringsgodtgørelse til blandt andre kontanthjælpsmodtagere
under ansættelse med løntilskud.
Det foreslås, at det samme fremover skal gælde for personer, der modtager uddannelseshjælp, da denne
persongruppe efter gældende regler modtager kontanthjælp.

LAB § 75 a – Tilbud til ledige selvforsørgende – L 78
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 75 a. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 10, har ret til tilbud efter kapitel 10-12, medmindre tilbuddet ikke
kan antages at ville forbedre personens beskæftigelsesmuligheder. Jobcenteret kan efter en konkret
vurdering give tillægsydelser efter kapitel 14 og 15.
Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 10, og er jobparate, kan få tilbud og tillægsydelser efter de regler,
der gælder for personer omfattet af § 2, nr. 2, i kapitlerne 10-12, 14 og 15, jf. dog stk. 4-7.
Stk. 3. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 10, og som er aktivitetsparate, kan få tilbud og tillægsydelser efter
de regler, der gælder for personer omfattet af § 2, nr. 3, i kapitlerne 10-12, 14 og 15, jf. dog stk. 4-7.
Stk. 4. Tilbud efter kapitel 10 til personer omfattet af § 2, nr. 10, kan højst vare op til 6 uger, medmindre
danskundervisning indgår som en betydelig del af tilbuddet. Den samlede varighed kan ikke overstige 26
uger. Bestemmelserne i §§ 34-36 om varighed finder ikke anvendelse.
Stk. 5. Under ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere skal lønnen til personer omfattetaf§2,
nr. 10, efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag udgøre
1) 80 pct. af højeste dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. for personer, som h ar
forsørgelsespligt over for børn, jf. lov om aktiv socialpolitik, og
2) 60 pct. af højeste dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. for andre personer.
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Stk. 6. Udbetaling af løn efter stk. 5, nr. 1, er betinget af, at børnene opholder sig her i riget bortset fra på
Færøerne og i Grønland. Det gælder dog ikke for EU-/EØS-borgere, hvis deres børn opholder sig i et andet
EU-/EØS-land.
Stk. 7. Bestemmelserne i §§ 32 a, 38, 45 og 52 a finder ikke anvendelse for personer omfattet af § 2, nr. 10.
Generelle bemærkninger til lovteksten – L78
Fastsættelse af løn til ledige selvforsørgende i tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig
arbejdsgiver.
Ved lov nr. 895 af 4. juli 2013, som implementerer kontanthjælpsreformen, og som skal træde i kraft 1. januar
2014, afskaffes minimumslønnen på 82 pct. af højeste dag- penge efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag for
kontanthjælpsmodtagere i offentlig løntilskudsansættelse. Kontanthjælpsmodtagere skal i stedet have en
løn, der efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag svarer til deres kontanthjælp.
Efter gældende regler kan ledige selvforsørgende få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige
arbejdsgivere efter de regler, der gælder for kontanthjælpsmodtagere. Det indebærer, at der pr.1. januar
2014 ikke er fastsat en minimumsløn for ledige selvforsørgende i disse situationer, da de ikke får nogen
offentlig ydelse, og minimumslønnen på 82 pct. af højeste dagpengesats afskaffes.
Det foreslås derfor, at lønnen under ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere efter fradragaf
arbejds- markedsbidrag for ledige selvforsørgende, som ikke er forsørgere, udgør 60 pct. af højeste
dagpengesats og 80 pct. for forsørgere, svarende til henholdsvis 2.445 kr. pr. uge og 3.260 kr. pr. uge (2014niveau). Det svarer til de satser, som modtagere af særlig uddannelsesydelse, jf. lov om uddannelsesordning
for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, og de foreslåede satser, som modtagere af midlertidig
arbejdsmarkedsydelse kan få, jf. lovforslag nr. 70 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Midlertidig arbejds- markedsydelse, indsatsen for
modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til syge- og barselsdag- penge, målretning af
danskuddannelsestilbud m.v.).
Præcisering af tilbud til ledige selvforsørgende
Efter gældende regler har ledige selvforsørgende ret til tilbud om vejledning og opkvalificering,
virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud, med mindre tilbuddet ikke kan antages at ville forbedre
personens beskæftigelsesmulig- heder. Udgangspunktet er, at de får tilbud efter samme regler, somgælder
for kontanthjælpsmodtagere.
Ved lov nr. 895 af 4. juli 2013, som implementerer kontanthjælpsreformen, og som skal træde i kraft 1.januar
2014, får kontanthjælpsmodtagere ret til tilbud om læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus, hvis en test
viser, at personen har behov for det. Derudover får kontanthjælps- modtagere, som ikke har en
erhvervskompetencegivende uddannelse, ret til tilbud om realkompetencevurdering.
Ved samme lov får kontanthjælpsmodtagere også ret til tilbud om selvfunden ansættels e med løntilskud,
såfremt betingelserne er opfyldt. Arbejdsgiveren og den ledige aftaler varigheden afperiodenmedløntilskud.
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Det har ikke været hensigten, at disse tre rettigheder for kontanthjælpsmodtagere også skulle gælde for
ledige selv- forsørgende. Det er ved en fejl ikke blevet konsekvensrettet i loven. Det foreslås derfor, at
reglerne ændres, så det fremgår, at ledige selvforsørgende ikke har ret til tilbud om læ- se-, skrive-, regneeller ordblindekursus, realkompetence- vurdering og selvfunden ansættelse med løntilskud.
Det bemærkes, at der intet er til hinder for, at jobcenteret kan give disse tilbud, men det er ikke en ret for
den ledige selvforsørgende at få tilbuddene.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser – L 78
§ 75 a, stk. 2
Der er tale om forslag til konsekvensændring som følge af, at udtrykket »ikke har andre problemer end
ledighed« med kontanthjælpsreformen pr. 1. januar 2014 erstattes af udtrykket »jobparate«. Der henvises
til § 1, nr. 2, i lov nr. 895 af 4. juli 2013.
Der er endvidere tale om forslag til konsekvensændring som følge af forslag til ændringerne i dels nr. 7,
hvorefter lønnen til ledige selvforsørgende udgør 60 pct. for ikke-forsørgere og 80 pct. for forsørgere af
højeste dagpengesats efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag under ansættelse med løntilskudhosoffentlige
arbejdsgivere, dels nr. 8, hvorefter selvforsørgende ikke får ret til tilbud om realkompetencevurdering og
selvfunden ansættelse med løntilskud.
§ 75 a, stk. 3
Der er tale om forslag til konsekvensændring som følge af, at udtrykket »har andre problemer endledighed«
med kontanthjælpsreformen pr. 1. januar 2014 erstattes af udtrykket »aktivitetsparate«. Der henvises til §
1, nr. 3, i lov nr. 895 af 4. juli 2013.
Der er endvidere tale om forslag til konsekvensændring som følge af forslag til ændringerne i dels nr. 7,
hvorefter lønnen til ledige selvforsørgende udgør 60 pct. for ikke-forsørgere og 80 pct. for forsørgere af
højeste dagpengesats efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag under ansættelse med løntilskudhosoffentlige
arbejdsgivere, dels nr. 8, hvorefter selvforsørgende ikke får ret til tilbud om realkompetencevurdering o g
selvfunden ansættelse med løntilskud.
§ 75 a, stk. 5 og 6
Ved lov nr. 895 af 4. juli 2013 afskaffes minimumslønnen på 82 pct. af højeste dagpenge efter fradrag af
arbejdsmarkedsbidrag
for
kontanthjælpsmodtagere
i
offentlig
løntilskudsansættelse.
Kontanthjælpsmodtagere skal i stedet have en løn, der efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag svarertil deres
kontanthjælp. Arbejdstiden fastsættes i overensstemmelse hermed. Ændringen træder i kraft den 1.januar
2014.
Efter gældende regler kan ledige selvforsøgende få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige
arbejdsgivere efter de regler, der gælder for kontanthjælpsmodtagere. Det indebærer, at der ikke er fastsat
en minimumsløn for ledige selvforsørgende i disse situationer, da de ikke får nogen offentl ig ydelse.
Det foreslås derfor, at lønnen under ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere efter fradragaf
arbejdsmarkedsbidrag for ledige selvforsørgende, som ikke er forsørgere, udgør 60 pct. af højeste dagpenge,
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og 80 pct. for forsørgere, svarende til henholdsvis 2.445 kr. pr. uge og 3.260 kr. pr. uge (2014-niveau). Det
svarer til de satser, som modtagere af særlig uddannelsesydelse, jf. lov om uddannelsesordning for ledige,
som har opbrugt deres dagpengeret, og de foreslåede satser, som mod tagere af midlertidig
arbejdsmarkedsydelse kan få, jf. lovforslag nr. 70 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for
modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til syge- og barselsdagpenge, målretning af
danskuddannelsestilbud mv.).
Forsørgelsespligten er over for børn, og vil svare til den forsørgelsespligt, der gælder efter lov om aktiv
socialpolitik. Her er det den privatretlige forsørgelsespligt over for et barn efter Social -, Børne- og
Integrationsministeriets lovgivning (lov om børns forsørgelse), som er afgørende for, om man i relationtil det
offentlige har forsørgelsesansvar over for barnet. Det følger heraf, at foræl dre hver for sig er forpligtet til at
forsørge barnet. Forpligtelsen ophører ved barnets fyldte 18 år, eller når barnet indgår ægteskab eller selv
får forsørgelsespligt over for et barn.
Det foreslås endvidere, at udbetaling af løn som forsørger over for børn er betinget af, at barnet/børnene
opholder sig i Danmark. Det gælder dog ikke for EU/EØS borgere, hvis børn opholder sig i et andet EU/EØS land.
§ 75 a, stk. 7
Efter gældende regler har ledige selvforsørgende ret til tilbud efter kapitel 10-12, med mindre tilbuddetikke
kan antages at ville forbedre personens beskæftigelsesmuligheder. Udgangspunktet er, at de får tilbudefter
samme regler, som gælder for kontanthjælpsmodtagere.
Ved § 1, nr. 55, i lov nr. 895 af 4. juli 2013, indsættes en ny § 32 a, hvorefter bl.a. kontanthjælpsmodtagere
får ret til tilbud om et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus, hvis en test viser, at personen har behov
for det. Derudover får kontanthjælpsmodtagere, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse,
ret til tilbud efter kapitel 10 om realkompetencevurdering.
Ændringerne træder i kraft den 1. januar 2014.
Ved § 1, nr. 82, i samme lov, indsættes en ny § 52 a, hvorefter kontanthjælpsmodtagere får ret til tilbud efter
kapitel 12 om ansættelse med løntilskud, som de selv har fundet. Ændringerne træder i kraft den 1. januar
2014.
Det har ikke været hensigten, at disse tre rettigheder for kontanthjælpsmodtagere også skulle gælde for
ledige selvforsørgende. Det er ved en fejl ikke blevet konsekvensændret i loven. Det foreslås derfor, at
reglerne ændres, så det fremgår, at ledige selvforsørgende ikke har ret til tilbud om læse -, skrive-, regneeller ordblindekursus, realkompetencevurdering og selvfunden ansættelse med løntilskud.
Der er intet til hinder for, at jobcenteret kan give disse tilbud, men det er ikke en ret for den ledige
selvforsørgende at få tilbuddene.

LAB § 75 b – Aktivitetsdusør til 15-17-årige
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
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§ 75 b. Jobcenteret kan efter en konkret vurdering give personer, der er omfattet af § 2, nr. 9, og fyldt 15 år,
tilbud efter kapitel 10 og 11, jf. dog stk. 2, og tillægsydelser efter kapitel 14 og 15 efter de regler, der gælder
for personer omfattet af § 2, nr. 3.
Stk. 2. Tilbud efter kapitel 11 til personer omfattet af stk. 1 kan have en varighed på op til 26 uger. Hvis
personen herefter ud fra en konkret individuel vurdering har behov for, at tilbuddet har en længere varighed,
kan tilbuddet forlænges.
Stk. 3. I perioden fra den 1. januar 2014 til den 1. januar 2017 kan kommunen efter en konkret vurdering give
en person omfattet af stk. 1 en aktivitetsdusør, når personen deltager i tilbud efter kapitel 10 og 11.
Aktivitetsdusøren udgør op til 638 kr. om ugen (pr. 1. januar 2014) . Denne takst følger den til enhver tid
gældende takst efter lov om produktionsskoler.
Generelle bemærkninger

Aktivitetsdusør til 15-17-årige
Efter gældende regler er der ikke mulighed for, at kommunen kan give tilskud eller ydelse til unge under 18
år, som ikke er omfattet af kontanthjælpsreglerne, og som kommunen visiterer til en uddannelsesrettet
indsats, bortset fra en lille gruppe særligt udsatte unge.
Det foreslås, at der iværksættes en midlertidig ordning i tre år, hvorefter kommunerne kan give en
aktivitetsdusør til unge under 18 år, som visiteres til en uddannelsesrettet indsats. Aktivitetsdusøren kan
maksimalt svare til den skoleydelse, som unge under 18 år får, når de er i et forløb på en produktionsskole,
og udgør op til 638 kr. om ugen (pr. 1. januar 2014). Ordningen evalueres.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter gældende regler kan jobcenteret efter en konkret vurdering give personer, der er mellem 15 år og 18
år, og som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats, tilbud om vejledning og
opkvalificering samt virksomhedspraktik og tillægsydelser efter de regler, der gælder for ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.
Det foreslås, at kommunen efter en konkret vurdering kan give disse personer en aktivitetsdusør, når de
deltager i tilbud om vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik. Aktivitetsdusøren udgør op til
638 kr. om ugen (pr. 1. januar 2014) og svarer til den skoleydelse, unge modtager i et forløb i en
produktionsskole. Denne takst følger den til enhver tid gældende takst efter lov om produktionsskoler.Der
henvises til § 17, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 456 af 23. maj 2012 om produktionsskoler.
Det foreslås endvidere, at muligheden for at give denne dusør er en midlertidig ordning, som skal gælde fra
1. januar 2014 til 1. januar 2017.
Formålet med forslaget er at give disse unge et økonomisk incitament til at deltage og fastholdes i aktive
tilbud.
Aktivitetsdusøren udmåles i forhold til omfanget af den indsats, som den unge deltager i. Dvs. er indsatsen
på fuld tid, udmåles dusøren til 638 kr. pr. uge. Er indsatsen på halv tid, udmåles dusøren til 319 kr. pr. uge.
Ordningen evalueres på et senere tidspunkt.
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Kommentarer fra Høringsnotatet
Aktivitetsdusøren skal efter lovforslaget ligge på niveau med produktionsskoleydelse bl.a. for at sikre,atdet
ikke bliver mindre attraktivt at gå på produktionsskole. Aktivitetsdusøren følger i øvrigt samme regler som
produktionsskoleydelse, som er skattepligtig indkomst. (…)

LAB §§ 78-81 - Mentorregler ophæves og overføres til kapitel 9 b
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
Kapitel 14
Tilskud til udgifter til hjælpemidler m.v.
Overskriften før § 78 ophæves.
§§ 78- 81 ophæves.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter gældende regler kan kontanthjælpsmodtagere få mentorstøtte efter §§ 78-81 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats.
Som konsekvens af, at mentorstøtte efter lovforslagets § 1, nr. 52, bliver et nyt tilbud i loven, foreslås det,at
ordet mentor udgår af overskriften til kapitel 14, og at overskriften til §§ 78-81 ophæves. Reglerne om
mentorstøtte vil herefter fremgå af lovens kapitel 9 b.

LAB § 82 - Befordringsgodtgørelse
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 82. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5 og 11-13, og som deltager i tilbud efter kapitel 10-12, personer,
der er omfattet af § 2, nr. 1, og som deltager i selvvalgt erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse efter
kapitel 8 a, og personer, der er omfattet af § 2, nr. 7, og som deltager i tilbud efter kapitel 10 og 11, har ret
til befordringsgodtgørelse, når den daglige transport mellem bopæl og stedet, hvor tilbuddet eller
uddannelsen gennemføres, og retur er mere end 24 km. Godtgørelsen pr. dag kan alene udbetales for de
kilometer, der ligger ud over de første 24 km. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 12 og 13, og som
ansættes med løntilskud efter kapitel 12 hos en privat arbejdsgiver, har dog ikke ret til
befordringsgodtgørelse.
Stk. 4. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-4, 7 og 11-13, har ret til den faktiske udgift til befordring, hvis
udgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det samme gælder for personer, der er
omfattet af § 2, nr. 5, og som deltager i tilbud som led i afklaringen af den enkeltes arbejdsevne, jf. kapitel 6
i lov om aktiv socialpolitik.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
§ 82, stk. 1

118

Kontanthjælpsreformen

19-01-2014

Efter gældende regler har kontanthjælpsmodtagere, som deltager i tilbud om vejledning og opkvalificering,
virksomhedspraktik eller offentligt løntilskud, ret til befordringsgodtgørelse, når den daglige transport
mellem bopæl og stedet, hvor tilbuddet eller uddannelsen gennemføres, og retur er mere end 24 km.
Godtgørelsen pr. dag kan alene udbetales for de kilometer, der ligger ud over 24 km.
Kontanthjælpsmodtagere, som ansættes med løntilskud efter kapitel 12 hos en privat arbejdsgiver, hardog
ikke ret til befordringsgodtgørelse.
Det foreslås, at de personer under 30 år, der efter gældende regler får kontanthjælp, og som efter
lovforslaget vil blive omfattet af de to nye målgrupper, der modtager uddannelseshjælp, jf. lovforslagets§ 1,
nr. 6, får ret til befordringsgodtgørelse, som gælder for kontanthjælpsmodtagere, jf. § 82 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats.
Det foreslås endvidere, at uddannelseshjælpsmodtagere, som ansættes med løntilskud efter kapitel 12hos
en privat arbejdsgiver, ikke har ret til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats.
§ 82, stk. 4
Efter gældende regler har kontanthjælpsmodtagere ret til at få dækket den faktiske udgift til befordring,hvis
udgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Det foreslås, at de personer under 30 år, der efter gældende regler får kontanthjælp, og som efter
lovforslaget vil blive omfattet af de to nye målgrupper, der modtager uddannelseshjælp, jf. lovforslagets§ 1,
nr. 6, får ret til at få dækket den faktiske udgift til befordring, hvis udgiften er en følge af en nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne.

LAB § 83 - Beskæftigelsesgodtgørelse
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 83. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 11-13, og som deltager i tilbud efter kapitel 10 og 11, kan
efter jobcenterets vurdering få udbetalt op til 1.000 kr. om måneden i hel eller delvis godtgørelse til anslåede
udgifter ved at deltage i tilbuddet. Godtgørelsen anvendes dog ikke til dækning af udgifter til befordringud
over de første 24 km, jf. § 82, stk. 1.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Kontanthjælpsmodtagere kan også efter jobcenterets vurdering få udbetalt op til 1.000 kr. om månedeni hel
eller delvis godtgørelse til anslåede udgifter ved at deltage i tilbud om vejledning og opkvalificering eller
virksomhedspraktik.
Det foreslås, at de personer under 30 år, der efter gældende regler får kontanthjælp, og som efter
lovforslaget vil blive omfattet af de to nye målgrupper, der modtager uddannelseshjæl p, jf. lovforslagets§1,
nr. 6, får ret til godtgørelsen på op til 1.000 kr. efter samme regler, som gælder for kontanthjælpsmodtagere,
jf. § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
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LAB § 92 - Ret og pligt til første tilbud for kontanthjælpsmodtagere
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 92. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, har senest efter en sammenhængende periode på 3 måneder
med kontanthjælp fra første henvendelse til kommunen om hjælp ret og pligt til at påbegynde tilbud efter
kapitel 11 og 12.
Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 3, har senest efter en sammenhængende periode på 6 måneder
med kontanthjælp fra første henvendelse til kommunen om hjælp ret og pligt til at påbegynde tilbud efter
kapitel 10-12.
Stk. 3. Har en test vist, at en person, som er omfattet af § 2, nr. 2 eller 3, har behov for et læse-, skrive-,
regne- eller ordblindekursus, har personen ret til tilbud om et sådant kursus. Personer, som ikke har en
erhvervskompetencegivende uddannelse, har tillige ret til at få tilbud om realkompetencevurdering. De
nævnte kurser kan ikke træde i stedet for tilbud efter stk. 1.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Det gældende kapitel 17 er delt op i et afsnit om ret og pligt til første tilbud for kontanthjælpsmodtagere
henholdsvis under og over 30 år samt ret og pligt til efterfølgende tilbud.
Kontanthjælpsmodtagere under 30 år har efter den gældende § 92 ret og pligt til at påbegynde et tilbudefter
lovens kapitel 10-12 senest efter en sammenhængende ledighedsperiode på 13 uger. For
kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år, indtræder ret og pligt til at påbegynde et tilbud først efter 9
måneders sammenhængende ledighed, jf. den gældende § 95.
Det foreslås, at § 92 omhandler alle kontanthjælpsmodtagere, dvs. alle kontanthjælpsmodtagere over 30år
og kontanthjælpsmodtagere under 30 år, der har en erhvervskompetencegivende uddannelse.
Personer under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, der efter gældende regle r får
kontanthjælp, vil efter lovforslaget blive omfattet af to nye målgrupper, der modtager uddannelseshjælp,jf.
lovforslagets § 1, nr. 6. Ret og pligt til tilbud til disse grupper fremgår af lovforslagets § 1, nr. 107, hvortil der
henvises.
Jobparate kontanthjælpsmodtagere skal i de første 3 måneders ledighed fokusere på jobsøgning.Detforeslås
i stk. 1, at jobparate kontanthjælpsmodtagere senest efter 3 måneder fra første henvendelse til kommunen
om hjælp får ret og pligt til at påbegynde tilbud om virksomhedspraktik og nytteindsats efter kapitel 11eller
ansættelse med løntilskud efter kapitel 12.
De aktive tilbud, som jobparate kontanthjælpsmodtagere skal mødes med efter senest tre måneder, består
således af krav om at arbejde for kontanthjælpen i en nytteindsats, virksomhedspraktik eller i et
løntilskudsjob. Jobcenteret kan altid igangsætte kravet om at arbejde for kontanthjælpen tidligere.Indsatsen
skal i videst muligt omfang rettes mod det private arbejdsmarked.
Jobcenteret kan dog give et tilbud om vejledning og opkvalificering til målgruppen, f.eks. hvis de vurderer,at
det kan være med til at understøtte den lediges aktive jobsøgning, men det kan ikke tælle som et ret ogpligt
tilbud. De første 9 måneder vil kommunen imidlertid ikke kunne få ref usion for udgifter til tilbudomordinær
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uddannelse, bortset fra læse-, skrive-, regne- og ordblindekurser. Og de første 24 måneder vil kommunen
ikke kunne få refusion for tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering.
Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 114, om ændring af refusionsreglerne og bemærkningerne hertil.
Det foreslås i stk. 2, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere senest efter 6 måneder fra første
henvendelse til kommunen om hjælp får ret og pligt til at påbegynde tilbud om vejledning o g opkvalificering
efter kapitel 10, virksomhedspraktik og nytteindsats efter kapitel 11, eller ansættelse med løntilskud efter
kapitel 12.
I de tilfælde, hvor en aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager under 30 år har tilkendegivet, at pågældende
ønsker tilbud efter loven og dermed får aktivitetstillæg, jf. § 1, nr. 35, i det samtidigt fremsatte lovforslagom
ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling afbørnebidrag
og forskellige andre love, skal jobcenteret tilstræbe at give tilbud så hurtigt som muligt og ikke afvente, at
den sidste frist for ret og pligt-tilbud indtræder.
Det foreslås, i stk. 3, at alle kontanthjælpsmodtagere, der har gennemført en test, der viser, at de har behov
for et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus, har ret til tilbud om et sådant kursus.
Kontanthjælpsmodtagere, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse , har tillige ret til
realkompetencevurdering. Skal de have et af de nævnte kurser, kan det dog ikke for jobparate
kontanthjælpsmodtagere erstatte det ret og pligt-tilbud, som de skal have efter forslaget til stk. 1.
Svar fra ministeren
Jobparate kontanthjælpsmodtagere skal have fokus på job og jobsøgning, og de skal derfor i de første
måneder af deres ledighed koncentrere sig om at søge job.
Jobparate kontanthjælpsmodtagere skal derefter arbejde for deres kontanthjælp.
Ufaglærte kontanthjælpsmodtagere får ret til at modtage læse-, skrive- og regneundervisning som
supplement til, at de skal arbejde for kontanthjælpen. Kommunen kan godt som første tilbudgive uddannelse
til de jobparate kontanthjælpsmodtagere. Kommunen vil ikke kunne modtage statsrefusion af
driftsudgifterne til tilbuddet.

LAB § 93 – Ret til mentorstøtte for aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere, der ikke kan deltage i tilbud
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 93. En person, der er omfattet af § 2, nr. 3, og som i perioder på grund af personlige forhold ikke aktuelt
kan deltage i tilbud efter § 92, har ret og pligt til tilbud om mentorstøtte efter kapitel 9 b, indtil personenkan
deltage i tilbud efter § 92. Tilbud om mentorstøtte skal gives for en periode på 6 måneder, og der skal som
minimum være ugentlig kontakt mellem mentor og personen. Tilbud om mentorstøtte kan kunafbrydes,hvis
personen i stedet kan påbegynde et tilbud efter § 92. Kan personen efter de 6 måneder fortsat ikke deltage
i tilbud efter § 92, skal der gives et nyt tilbud om mentorstøtte.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
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Efter gældende regler er mentorstøtte ikke et tilbud efter loven, men en tillægsydelse. Det følger af
lovforslagets § 1, nr. 52, at mentorstøtte bliver et tilbud efter loven.
Det foreslås, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som i perioder på grund af personlige forholdikke
kan deltage i ret og pligt-tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10, virksomhedspraktik og
nytteindsats efter kapitel 11 eller ansættelse med løntilskud efter kapitel 12, får ret og pligt til tilbud om
mentorstøtte efter kapitel 9 b, indtil de kan deltage i et tilbud efter kapitel 10-12. Mentorstøtten skal finde
sted mindst 1 gang ugentligt.
Tilbud om mentorstøtte udskyder således starten af et ret og pligt tilbud efter kapitel 10-12, men personen
bliver umiddelbart omfattet af ret og pligt til tilbud efter kapitel 10-12, når tilbuddet om mentorstøtte
ophører.
Mentoren skal hjælpe og støtte personen med henblik på, at personens livssituation stabiliseres i en sådan
grad, at pågældende bliver i stand til at deltage i en arbejdsrettet indsats. Mentoren skal løbende mødesmed
personen, f.eks. hjemme hos personen eller i forbindelse med en aktivitet e.l. Kontakten kan også, hvis
særlige omstændigheder taler herfor, ske på anden vis, f.eks. telefonisk. For at sikre, at formålet med
mentorstøtten opfyldes, er det dog vigtigt, at der løbende er en så konkret kontakt, at der opbygges en
støttende relation mellem mentor og personen.
Tilbud om mentorstøtte skal gives for en periode på 6 måneder og i øvrigt følge reglerne i § 31 b, jf.
lovforslagets § 1, nr. 52. Tilbuddet om mentorstøtte kan kun afbrydes, hvis kommunen vurderer, atpersonen
nu er klar til at deltage i et ret og pligt-tilbud efter kapitel 10-12 og stiller dette tilbud til rådighed for
personen.
Efter udløbet af perioden på 6 måneder skal kommunen give personen et ret og pligt-tilbud efter forslaget
til § 92. Hvis kommunen vurderer, at personen fortsat ikke kan deltage i ret og pligt-tilbud, skal kommunen
give tilbud om mentorstøtte for en ny periode på 6 måneder.

LAB § 96 – Ret og pligt til efterfølgende tilbud for kontanthjælpsmodtagere
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 96. Når en person, der er omfattet af § 2, nr. 2, har afsluttet det første tilbud efter § 92, stk. 1, har personen
ret og pligt til at påbegynde nyt tilbud efter kapitel 10-12, hver gang den pågældende har modtaget
kontanthjælp i en sammenhængende periode på 6 måneder.
Stk. 2. Når en person, der er omfattet af § 2, nr. 3, har afsluttet det første tilbud efter § 92, stk. 2, har personen
ret og pligt til at påbegynde et nyt tilbud, hver gang den pågældende har modtaget kontanthjælp i en
sammenhængende periode på 12 måneder.
Stk. 3. Hvis en person, der er omfattet af stk. 2, og som har modtaget kontanthjælp i en sammenhængende
periode på mindst 5 måneder siden afslutning af et tilbud efter dette kapitel, overgår til at være omfattetaf
stk. 1, har personen senest 1 måned efter overgangen ret og pligt til at påbegynde tilbud efter stk. 1. Der må
dog højst være en sammenhængende periode på 12 måneder uden tilbud efter dette kapitel.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
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§ 96, stk. 1
Der er tale om konsekvensændringer som følge af ændringerne af tidspunktet for, hvornår jobparate
kontanthjælpsmodtagere skal have første ret og pligt-tilbud. Når de har afsluttet første ret og pligt-tilbud,
har de ret og pligt til efterfølgende tilbud, hver gang de har modtaget kontanthjælp i en sammenhængende
periode på 6 måneder. Det foreslås endvidere, at de har mulighed for som efterfølgende tilbud at få ret og
pligt-tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10, virksomhedspraktik og nytteindsatsefterkapitel
11 eller ansættelse med løntilskud efter kapitel 12.
§ 96, stk. 2
Der er tale om konsekvensændringer som følge af ændringerne af tidspunktet for, hvornår aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere skal have første ret og pligt-tilbud. Når de har afsluttet første ret og pligt-tilbud,
har de ret og pligt til efterfølgende tilbud, hver gang de har modtaget kontanthjælp i en sammenhængende
periode på 12 måneder.

LAB §§ 96 a-c – Ret og pligt til tilbud for modtagere af uddannelseshjælp
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
Kapitel 17 a
Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik
§ 96 a. Personer, som er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, har pligt til at tage imod tilbud efter kapitel 9 b-12 i
hele perioden, indtil de påbegynder ordinær uddannelse.
§ 96 b. Personer, som er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, har hurtigst muligt og senest efter en
sammenhængende periode på 1 måned fra første henvende lse til kommunen om hjælp ret og pligt til at
påbegynde tilbud efter kapitel 10-12 og fortsætte kontinuerligt hermed, indtil de påbegynder ordinær
uddannelse. Der må højst være 4 uger mellem tilbud.
Stk. 2. Har en test vist, at en person, som er omfattet af § 2, nr. 12 eller 13, har behov for et læse-, skrive-,
regne- eller ordblindekursus, har personen ret til tilbud om et sådant kursus senest efter en
sammenhængende periode på 1 måned fra første henvendelse om hjælp til kommunen. De nævnte kurser
kan træde i stedet for tilbud efter stk. 1.
§ 96 c. En person, der er omfattet af § 2, nr. 13, og som i perioder på grund af personlige forhold ikke kan
deltage i tilbud efter § 96 b, har ret og pligt til tilbud om mentorstøtte efter kapitel 9 b, indtil personen k an
deltage i tilbud efter § 96 b. Tilbud om mentorstøtte skal gives for en periode på 6 måneder, og der skal som
minimum være ugentlig kontakt mellem mentor og personen. Tilbuddet kan kun afbrydes, hvis personen i
stedet kan påbegynde et tilbud efter § 96 b. Kan personen efter de 6 måneder fortsat ikke deltage i tilbud
efter § 96 b, skal der gives et nyt tilbud om mentorstøtte.
Generelle bemærkninger
Med forslaget får kommunen pligt til at igangsætte en indsats for alle uddannelsesparate modtagere af
uddannelseshjælp hurtigst muligt og senest en måned efter den unges første henvendelse. Indsatsen kan
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bestå af tilbud, der understøtter den unges vej til ordinær uddannelse, herunder tilbud om vejledning og
opkvalificering, nytteindsats, virksomhedspraktik og løntilskud. Indsatsen skal fortsætte kontinuerligt,ogder
må maksimalt være en periode på 4 uger mellem hver indsats.
§ 96 b
Der vil derudover gælde særlige regler for åbenlyst uddannelsesparate unge, da denne gruppe ikke har
barrierer for at påbegynde og gennemføre en uddannelse. Åbenlyst uddannelsesparate skal derfor også
tilmeldes som jobsøgende, udarbejde et CV, stå til rådighed for arbejdsmarkedet og i videst mulig omfang
arbejde og forsørge sig selv frem til uddannelsesstart. Hvis de fortsat søge r om uddannelseshjælp, skal den
åbenlyst uddannelsesparate arbejde for sin ydelse, og der iværksættes tilbud om nytteindsats eller
virksomhedspraktik hurtigst muligt og senest inden for en måned fra første henvendelse til kommunen om
hjælp. Disse unge skal i gang med en indsats med det samme, og det skal være undtagelsen, at indsatsen
først igangsættes efter en måned
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter gældende regler står reglerne om ret og pligt til tilbud for kontanthjælpsmodtagere under 30 år uden
erhvervskompetencegivende uddannelse i kapitel 17.
Det foreslås at ophæve det gældende kapitel 17 a om særlig indsats for personer, der modtagerkontanthjælp
eller starthjælp. Indsatsen gik ud på, at kommunerne i perioden fra den 1. juli 2006 til den 30. juni 2008 for
personer, der var omfattet af § 2, nr. 2 og 3, og som ikke inden for de seneste 12 måneder havde modtaget
et tilbud efter kapitel 10-12, skulle foretage en sags gennemgang og bistå de pågældende personer med at
finde beskæftigelse eller give et tilbud efter kapitel 10-12. Beskæftigelsesministeren havde hjemmel til at
fastsætte nærmere regler om indsatsen efter og om tilskud hertil. Bestemmelsen har således ikke længere
relevans.
I stedet foreslås det at indsætte et kapitel 17 a om ret og pligt til tilbud for personer, der modtager
uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik.
Der er tale om de nye foreslåede målgrupper i lovens § 2, nr. 12 og 13, jf. lovforslagets § 1, nr. 6.
§ 96 a
Det foreslås, at uddannelseshjælpsmodtagere har ret og pligt til at tage imod de tilbud, som jobcenteretgiver
dem i hele perioden, indtil de påbegynder ordinær uddannelse.
§ 96 b
Efter gældende regler har kontanthjælpsmodtagere under 30 år uden erhvervskompetencegivende
uddannelse senest efter en sammenhængende periode på 13 uger på kontanthjælp fra første henvendelse
om hjælp til kommunen ret og pligt til at påbegynde tilbud efter kapitel 10-12.
Det foreslås, at uddannelseshjælpsmodtagere, som efter kommunens vurdering er åbenlyst
uddannelsesparate, hurtigst muligt og senest efter en sammenhængende periode på 1 måned fra første
henvendelse om hjælp til kommunen, har ret og pligt til at påbegynde tilbud om nytteindsats eller
virksomhedspraktik efter kapitel 11, således at de får ret og pligt til at arbejde for deres uddannelseshjælp.
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Det er ikke muligt for de uddannelseshjælpsmodtagere, der vurderes åbenlyst uddannelsesparate, at få
tilbud om ansættelse med løntilskud efter kapitel 12, jf. lovforslagets § 1, nr. 77.
Det bliver endvidere muligt for kommunen at give gruppen tilbud om vejledning og opkvalificering efter
kapitel 10. Kommunen får dog ikke refusion for udgifterne hertil.
Gruppen skal fortsætte kontinuerligt med ret og pligt tilbud, indtil de påbegynder ordinær udda nnelse.Der
må højst være 4 uger mellem tilbud.
Tilbud skal gives hurtigst muligt og senest efter en sammenhængende periode på 1 måned fra første
henvendelse om hjælp til kommunen. Det forudsættes, at indsatsen for åbenlyst uddannelsesparate, der
netop ikke har barrierer i forhold til at påbegynde en uddannelse, iværksættes umiddelbart efter første
visitationssamtale.
Efter forslaget har de øvrige uddannelseshjælpsmodtagere, som efter kommunens vurdering er
uddannelsesparate, eller som er visiteret som aktivitetsparate, hurtigst muligt og senest efter en
sammenhængende periode på 1 måned fra første henvendelse til kommunen om hjælp, ret og pligt til at
påbegynde tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10, virksomhedspraktik eller nytteindsats
efter kapitel 11 eller ansættelse med løntilskud efter kapitel 12. De skal forsætte kontinuerligt med tilbud,
indtil de påbegynder ordinær uddannelse. Der må højst være 4 uger mellem tilbud.
Det foreslås, at uddannelseshjælpsmodtagere, der har gennemført en test, der viser, at de har behov for et
læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus, har ret og pligt til tilbud om et sådant kursus. De nævnte kurser
kan træde i stedet for ret og pligt-tilbud til åbenlyst uddannelsesparate om nytteindsats eller
virksomhedspraktik efter kapitel 11.
§ 96 c
Det foreslås, at aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, som i perioder på grund af personlige forhold
ikke kan deltage i ret og pligt-tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10, virksomhedspraktikog
nytteindsats efter kapitel 11 eller ansættelse med løntilskud efter kapitel 12, får ret og pligt til tilbud om
mentorstøtte efter kapitel 9 b, indtil de kan deltage i et tilbud efter kapitel 10-12. Mentorstøtten skal finde
sted mindst 1 gang ugentligt.
Tilbud om mentorstøtte udskyder således starten af et ret og pligt tilbud, men personen bliver umiddelbart
omfattet af ret og pligt til tilbud, når tilbuddet om mentorstøtte ophører.
Mentoren skal hjælpe og støtte personen med henblik på, at personens livssi tuation stabiliseres i en sådan
grad, at pågældende bliver i stand til at deltage i en uddannelsesrettet indsats. Mentoren skal løbende mødes
med personen, f.eks. hjemme hos personen eller i forbindelse med en aktivitet e.l. Kontakten kan også,hvis
særlige omstændigheder taler herfor, ske på anden vis, f.eks. telefonisk. For at sikre, at formålet med
mentorstøtten opfyldes, er det dog vigtigt, at der løbende er en så konkret kontakt, at der opbygges en
støttende relation mellem mentor og personen.
Tilbud om mentorstøtte skal gives for en periode på 6 måneder og i øvrigt følge reglerne i § 31 b, jf.
lovforslagets § 1, nr. 52. Tilbuddet om mentorstøtte kan kun afbrydes, hvis kommunen vurderer, atpersonen
nu er klar til at deltage i et ret og pligt tilbud og stiller dette tilbud til rådighed for personen.
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Efter udløbet af perioden på 6 måneder, skal kommunen give personen et ret og pligt tilbud efter forslaget
til § 96. Hvis kommunen vurderer, at personen fortsat ikke kan deltage i ret og pligt tilbud, skal ko mmunen
give tilbud om mentorstøtte for en ny periode på 6 måneder.

LAB § 98 b - Betingelser for ret til jobrotation
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 98 b. For at arbejdsgiveren kan få udbetalt jobrotationsydelse, skal den person, der ansættes som vikar,
1) være omfattet af § 2, nr. 1, og ved ansættelsen have en sammenlagt ledighedsperiode på mindst 3
måneder,
2) være omfattet af § 2, nr. 2, 3, 12 eller 13, og ved ansættelsen have modtaget
arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge i en ledighedsperiode,
ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig uddannelsesydelse efterlovom
uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret, eller været ledig
selvforsørgende i en sammenhængende periode på mindst 3 måneder eller
3) modtage kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik og være omfattet af integrationsprogrammet
efter integrationsloven i en sammenhængende periode på mindst 3 måneder.
Stk. 2. Vikaren skal som minimum være ansat 10 timer pr. uge og kan maksimalt være ansat i en periode på
12 måneder.
Stk. 3. En person, som er omfattet af stk. 1, nr. 2, har ret til at indgå som vikar i en jobrotationsordning,
såfremt betingelserne i dette kapitel i øvrigt er opfyldt, og personen selv har fundet vikariatet.Arbejdsgiveren
og personen aftaler varigheden.
Stk. 4. Arbejdsgiveren skal betale overenskomstmæssig løn eller den for tilsvarende arbejde sædvanligt
gældende løn til vikaren. Vikaren er omfattet af de for lønmodtagere gældende regler fastsat i henhold til
eller ved lov eller ved kollektiv overenskomst m.v.
Stk. 5. Arbejde som vikar i forbindelse med jobrotation medregnes ikke ved opgørelsen af
beskæftigelseskravet efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Generelle bemærkninger
Efter de gældende regler kan kontanthjælpsmodtagere ansættes som vikar i et jobrotationsforløb, hvis
personen har modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på mindst 3 måneder. Det er
kommunen, der afgør, om personen har ret til at blive ansat som vikar i et jobrotationsforløb.
Da det er jobcenteret, der træffer afgørelse om, hvorvidt en person har ret til et virksomhedsrettet tilbud
eller ret til et jobrotationsvikariat, oplever nogle borgere ikke at »kunne komme igennem « i forhold til
jobcentret, hvis de selv har fundet et tilbud eller vikariat.
Det foreslås ligeledes, at alle modtagere af kontanthjælp får ret til ansættelse som jobrotationsvikar på en
privat eller offentlig virksomhed, hvis de selv finder pladsen, og be tingelserne i øvrigt er opfyldt.
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Virksomheden og den ledige aftaler selv varigheden, der ikke kan overskride varigheden af jobrotationefter
de gældende regler.
Kommunen skal efter forslaget ikke foretage en vurdering af den lediges ønsker og forudsætninge r samt
arbejdsmarkedets behov med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller
delvis selvforsørgelse.
Hvis betingelserne er opfyldt, skal kommunen bevilge vikariatet og kan ikke give den ledige et andet tilbud.
Den ledige vil dog fortsat kunne formidles til et ordinært job uden løntilskud.
De formelle betingelser, der skal være opfyldt for jobrotation, er bl.a., at vikaren under ansættelsenvil være
omfattet af de for lønmodtagere gældende regler, der er fastsat ved lov, i henhold til lov eller ved kollektiv
overenskomst m.v.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter gældende regler har private og offentlige arbejdsgivere ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af
jobcenteret, når en beskæftiget midlertidigt deltager i uddannelse, og der i uddannelsesperioden ansættes
en person som vikar for den beskæftigede.
For at arbejdsgiveren kan få udbetalt jobrotationsydelse, skal den person, der ansættes som vikar,være bl.a.
kontanthjælpsmodtager og ved ansættelsen have modtaget kontanthjælp, starthjælp eller
introduktionsydelse i en sammenhængende periode på mindst 3 måneder. Den forudgående ledighedtælles
således, at der for kontanthjælpsmodtagere alene medregnes perioder med kontanthjælp, starthjælpeller
introduktionsydelse.
Det foreslås, at de personer, der efter gældende regler modtager kontanthjælp, og som efter lovforslagetvil
få uddannelseshjælp, og som ved ansættelsen har været ledige i mindst 3 måneder/modtaget ydelser,også
kan ansættes som vikar i en jobrotationsordning.
Det foreslås endvidere, jf. lovforslagets § 1, nr. 78, 110 og 111, at alle ledige/personer, der har modtaget
ydelser, stilles ens uanset, om de har skiftet ydelseskategori eller er blevet ledige selvforsørgende. Det
foreslås derfor, at for at arbejdsgiveren kan få udbetalt jobrotationsydelse, skal den person, der ansættes
som vikar, være kontanthjælps- eller uddannelseshjælpsmodtager, og ved ansættelsen have modtaget
arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge i en ledighedsperiode,
ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig uddannelsesydelse efter lov om
uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret, eller været ledige selvforsørgende i en
sammenhængende periode på mindst 3 måneder.
Det foreslås videre, at alle modtagere af kontanthjælp får ret til ansættelse som jobrotationsvikarpåenprivat
eller offentlig virksomhed, hvis de selv finder pladsen, og betingelserne i øvrigt er opfyldt. Virksomhedenog
den ledige aftaler selv varigheden, der ikke kan overskride de gældende regler for varigheden afjobrotation,
jf. § 98 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Kommunen skal efter forslaget ikke foretage en vurdering af den lediges ønsker og forudsætninger samt
arbejdsmarkedets behov med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller
delvis selvforsørgelse. Der er tale om en ret for den ledige, og hvis betingelserne er opfyldt, skal kommunen
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acceptere aftalen og kan ikke give den ledige et tilbud, så længe vikariatet varer. Den ledige vil dog fortsat
kunne formidles til et ordinært job uden løntilskud.
De formelle betingelser, der skal være opfyldt for jobrotation, er bl.a., at vikaren under ansættelsenvil være
omfattet af de for lønmodtagere gældende regler, der er fastsat ved lov, i henhold til lov eller ved kollektiv
overenskomst m.v., jf. § 98 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

LAB § 98 e – Uddannelseskrav i forbindelse med jobrotation
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 98 e, stk. 2. Der kan uanset stk. 1, nr. 2, ydes tilskud, hvis en person har afsluttet en uddannelse som nævnt
i stk. 1, nr. 2, og personen
1) er omfattet af § 2, nr. 1, og
a) personen er under 30 år og har været ledig i sammenlagt mere end 6 måneder, eller
b) personen er fyldt 30 år og har været ledig i sammenlagt mere end 9 måneder, eller
2) er omfattet af § 2, nr. 2 eller 3, og
a) personen er under 30 år og i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder har
modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge i en
ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig
uddannelsesydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres
dagpengeret, eller været ledig selvforsørgende, eller
b) personen er fyldt 30 år og i en sammenhængende periode på mere end 9 måneder har
modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge i en
ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig
uddannelsesydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres
dagpengeret, eller været ledig selvforsørgende.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter gældende regler er det en betingelse for at yde tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale
med en person (voksenlærlinge), at personen ved uddannelsens påbegyndelse er fyldt 25 år og ikke har en
erhvervsuddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en
erhvervsuddannelse, medmindre personen ikke har anvendt uddannelsen i de sidste 5 år.
Der kan dog ydes tilskud, hvis personen, der ansættes som voksenlærling, har afsluttet en uddannelse oghar
været ledig som dagpengemodtager i sammenlagt 6 måneder, hvis personen er under 30 år, henholdsvis 9
måneder, hvis personen er fyldt 30 år, eller som kontanthjælpsmodtager har været ledigi sammenhængende
6 måneder (under 30 år) henholdsvis sammenhængende 9 måneder (fyldt 30 år). Den forudgående ledighed
tælles således, at der for dagpengemodtagere alene medregnes perioder med dagpenge og for
kontanthjælpsmodtagere alene perioder med kontanthjælp.
Det foreslås, jf. lovforslagets § 1, nr. 78, 108 og 111, at alle ledige/ydelsesmodtagere stilles ens uanset, om
de har skiftet ydelseskategori eller er blevet selvforsørgende. Det foreslås derfor, at der ogsåkanydestilskud
til virksomheder, hvis personen er under 30 år og i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder
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har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge i en
ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særliguddannelsesydelse
efter lov om uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret, eller været ledige
selvforsørgende, eller hvis personen er fyldt 30 år og i en sammenhængende periode på mere end9måneder
har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddanne lseshjælp, sygedagpenge i en
ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særliguddannelsesydelse
efter lov om uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret, eller været ledige
selvforsørgende.
Uddannelseshjælpsmodtagere er allerede omfattet af den gældende formulering af den persongruppe,som
kan være voksenlærlinge, da de opfylder hovedkriterierne, dvs. er fyldt 25 år og ikke har en
erhvervsuddannelse.

LAB § 99 – Opkvalificering af ansættelse
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 99, stk. 2. Tilskud efter stk. 1 kan ydes til udgifter ved opkvalificering af
1) personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, og som forud for ansættelsen har haft mindst 12 måneders
sammenlagt ledighed, dog 6 måneders sammenlagt ledighed, hvis personen er under 30 år eller har
særlig risiko for at blive langtidsledig,
2) personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, og som forud for ansættelsen har modtaget
arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge i en ledighedsperiode,
ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig uddannelsesydelse efterlovom
uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret, været i tilbud efter kapitel 12
eller været ledige selvforsørgende i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder, dog 6
måneder, hvis personen er under 30 år eller har særlig risiko for at blive langtidsledig,
3) personer, der er omfattet af § 2, nr. 3, og som forud for ansættelsen har modtaget
arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge i en ledighedsperiode,
ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig uddannelsesydelse efterlovom
uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpe ngeret, været i tilbud efter kapitel 12
eller været ledige selvforsørgende i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder,
4) personer, der er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, og som forud for ansættelsen har modtaget
arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge i en ledighedsperiode,
ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig uddannelsesydelse efterlovom
uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret, været i tilbud efter kapitel 12
eller været ledige selvforsørgende i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder,
5) personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, og som efter aftale med de forhandlingsberettigede
organisationer har fået anvist løn- og arbejdsvilkår, herunder på grund af mangelfulde sproglige og
eventuelle faglige kompetencer, og
6) personer, der er omfattet af § 2, nr. 4-6 og 8.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
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Efter gældende regler er det en betingelse for at yde tilskud til udgifter ved opkvalificering i forbindelse med
ansættelse af en person uden løntilskud, at en dagpengemodtager, der er under 30 år eller har særlig risiko
for at blive langtidsledig, har 6 måneders forudgående sammenlagt ledighed. Er personen 30 år ellerderover,
er kravet 12 måneders sammenlagt forudgående ledighed.
Kontanthjælpsmodtagere, der er under 30 år, eller som har særlig risiko for at blive langtidsledige, skal have
modtaget kontanthjælp eller deltaget i tilbud om ansættelse med løntilskud i de 6 forudgående
sammenhængende måneder. Er personen 30 år eller derover, er kravet 12 måneder.
Den forudgående ledighed tælles således, at der for dagpengemodtagere alene medregnes perioder med
dagpenge og perioder i løntilskudsansættelse, og for kontanthjælpsmodtagere alene perioder med
kontanthjælp og perioder i løntilskudsansættelse.
Det foreslås, jf. lovforslagets § 1, nr. 78, 109 og 110, at alle ledige stilles ens uanset, om de har skiftet
ydelseskategori eller er blevet selvforsørgende.
Det foreslås, at det også bliver muligt at yde tilskud til opkvalificering af en uddannelseshjælpsmodtager,der
ansættes uden løntilskud. Kravet til forudgående ledighed foreslås at være 6 sammenhængende måneder.
Dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere vil kunne medregne al
forudgående ledighed, uanset om der har været udbetalt arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp,
uddannelseshjælp, sygedagpenge i en ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse,
ledighedsydelse, særlig uddannelsesydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt
deres dagpengeret, eller de har været i tilbud efter kapitel 12 eller været ledige selvforsørgende. Herved
ligestilles alle perioder, når der tælles sammen.

LAB §109 a – Bemyndigelsesbestemmelser til fastsættelse af regler for
kommunernes behandling af oprettelse af virksomhedspraktik m.v.
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 109 a. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om frister for kommunens behandling afansøgninger
om oprettelse af virksomhedspraktikpladser, løntilskudspladser og andre tilskudsberettigede pladser m.v.
efter denne lov, som indgives i et digitalt system, jf. regler fastsat i medfør af § 10 b, stk. 2.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Det fremgår af aftalen, at jobcenteret inden for en klar tidsfrist skal godkende ansøgning om en
virksomhedsplads.
Det foreslås derfor, at beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fastsætte regler om tidsfrister for
behandling af ansøgninger om virksomhedspraktik, løntilskud og andre tilskudsberettigende pladser efter
loven, der indgives via det landsdækkende system, jf. den foreslåede § 10 b, stk. 2. Beskæftigelsesministeren
vil f.eks. kunne fastsætte regler om, at jobcenteret skal behandle fyldestgøren de ansøgninger inden for en
frist på 5 arbejdsdage. Jobcenteret skal som led i behandlingen af ansøgningen påse, at såvel virksomheden
som den ledige opfylder betingelserne for f.eks. ansættelse med løntilskud og etablering af
virksomhedspraktik.
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LAB § 118 – Statsrefusion til tilbud efter Kapitel 10
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 118. Inden for et rådighedsbeløb, jf. stk. 4, refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter for personer,
der er omfattet af § 2, nr. 1-5 og 7, og som modtager ledighedsydelse efter § 74 i lov om aktiv socialpolitik,
samt nr. 10, 12 og 13, når udgiften angår
1)
2)
3)
4)
5)
6)

tilbud efter kapitel 10, herunder deltagerbetaling, jf. dog. stk. 2 og 3,
undervisningsmaterialer efter §§ 76 og 77,
udgifter i forbindelse med partnerskabsaftaler efter § 81 a,
godtgørelse efter § 83,
6 ugers selvvalgt uddannelse, deltagerbetaling samt kost og logi efter kapitel 8 a og § 73 b og
opkvalificering efter § 99 til personer, der ansættes uden løntilskud.

Stk. 2. Der ydes ikke refusion efter stk. 1, nr. 1, for en kommunes udgifter til tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1,
bortset fra tilbud efter § 32 a, for personer omfattet af
1) § 2, nr. 2, i de første 9 måneder på kontanthjælp fra første henvendelse til kommunen o m hjælp, og
2) § 2, nr. 12, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate i de første 9 måneder på uddannelseshjælpfra
første henvendelse om hjælp til kommunen.
Stk. 3. Der ydes ikke refusion efter stk. 1, nr. 1, for en kommunes udgifter til tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2, for
personer omfattet af
1) § 2, nr. 2, i de første 24 måneder på kontanthjælp fra første henvendelse til kommunen om hjælp,
og
2) § 2, nr. 12, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate i de første 24 måneder på uddannelseshjælp
fra første henvendelse om hjælp til kommunen.
Stk. 4. Rådighedsbeløbet i stk. 1 opgøres til 13.970 kr. pr. år fra 2017 (2014-niveau) gange antallet af personer,
der er omfattet af § 2, nr. 1-5, herunder personer, der deltager i tilbud efter kapitel 12, § 2, nr. 7, og som
modtager ledighedsydelse efter § 74 i lov om aktiv socialpolitik samt § 2, nr. 12 og 13. Antallet af personer
efter 1. pkt. opgøres som antal helårspersoner i regnskabsåret.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
§ 118, stk. 2 og 3.
Efter gældende regler refunderer staten inden for et rådighedsbeløb 50 pct. af en kommunes udgifter for
personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5 og 7, og som modtager ledighedsydelse efter § 74 i lov om aktiv
socialpolitik, samt nr. 10, når udgiften blandt andet angår tilbud efter kapitel 10, herunder deltagerbetaling,
undervisningsmaterialer efter §§ 76 og 77, udgifter i forbindelse med partnerskabsaftaler efter § 81 a,
godtgørelse efter § 83, opkvalificering efter § 99 til personer, der ansættes uden løntilskud.
Det foreslås, at uddannelseshjælpsmodtagere omfattes af disse regler.
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Det foreslås dog, at staten ikke yder refusion for en kommunes udgifter til tilbud om vejledning efterkapitel
10 til jobparate kontanthjælpsmodtagere,
1) i de første 9 måneder på kontanthjælp fra første henvendelse om hjælp til kommunen, når der er
tale om tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1, såkaldt ordinære uddannelser/kurser bortset fra tilbud om
læse-, skrive-, regne- og ordblindekurser og realkompetencevurdering efter § 32 a, og
2) i de første 24 måneder på kontanthjælp fra første henvendelse om hjælp til kommunen, når der er
tale om tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2, såkaldt øvrig vejledning og opkvalificering, herunderbl.a.særligt
tilrettelagte projekter.
§ 118, stk. 4.
Efter gældende regler opgøres rådighedsbeløbet til 14.317 kr. pr. år (2013-niveau) gange antalletafpersoner,
der er omfattet af § 2, nr. 1-5, herunder personer, der deltager i tilbud efter kapitel 12, og § 2, nr. 7, som
modtager ledighedsydelse efter § 74 i lov om aktiv socialpolitik. Antallet af personer opgøres som antal
helårspersoner i regnskabsåret.
Det foreslås, at uddannelseshjælpsmodtagere indgår i opgørelsen af rådighedsbeløbet.
Som følge af de ændringer i de samlede offentlige driftsudgifter til aktivering, der følger a f
kontanthjælpsreformen, herunder at der som led i finansieringen af initiativerne foretages en reduktionaf
det kommunale driftsloft over aktiveringsudgifterne svarende til en mindreudgift på 60,0 mio. kr. årligt, er
der som en overgangsbestemmelse, jf. dette lovforslags § 9, stk. 5, foreslået reducerede rådighedsbeløbfor
2014-2016. Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets § 9, stk. 5.
Som følge heraf foreslås det, at det permanente rådighedsbeløb, der fremgår af lovens § 118, stk. 2,
fastsættes til 13.970 kr. pr. år (2014-niveau), hvilket er det beløb, som vil gælde fra 2017.

LAB § 120 – Statsrefusion til løntilskud, hjælpemidler, mentor og
befordringsgodtgørelse
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 120. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter for personer, der er omfattet af § 2, når udgiften
angår
1) løntilskud efter kapitel 12, jf. dog § 121,
2) hjælpemidler efter §§ 76 og 77, jf. dog § 118, stk. 1, nr. 2, og § 119, stk. 1, nr. 2, og
3) befordringsgodtgørelse efter § 82.
Stk. 2. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter til mentorstøtte efter kapitel 9 b til personer, der
er omfattet af § 2, nr. 11.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter gældende regler refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter for personer, der er omfattet af
§ 2, nr. 1-11, når udgiften angår løntilskud efter kapitel 12, jf. dog § 121, hjælpemidler efter §§ 76 og 77, jf.
dog § 118, stk. 1, nr. 2, og § 119, stk. 1, nr. 2, mentor efter §§ 78-81 og befordringsgodtgørelse efter § 82.
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Det foreslås, at uddannelseshjælpsmodtagere omfattes af disse regler. Refusion af mentorstøtte foreslåsdog
flyttet til deres egen paragraf, jf. lovforslagets § 1, nr. 118, bortset fra refusion af mentorstøtte til personer
omfattet af § 2, nr. 11, som modtager ressourceforløbsydelse.
Disse personer er omfattet af aftalen om en reform af førtidspension og fleksjob, som blev udmøntetvedlov
nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesinds ats, lov om aktiv
socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love (Reform af førtidspension og fleksjob,herunder
indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.), og foreslås derfor fortsat at være
omfattet af de gældende refusionsregler og at være omfattet af budgetgarantien.

LAB § 121 a – Statsrefusion til mentorstøtte
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 121 a. Inden for en udmeldt ramme, jf. stk. 2, refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til
mentorstøtte efter kapital 9 b for personer, der ved indgåelse af aftale om mentorstøtte er omfattet af § 2,
nr. 3-10 og 12-13, og § 31 b, stk. 2.
Stk.2. Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år en ramme til hver kommune på baggrund af årets
finanslov.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter gældende regler får kommunen 50 pct. refusion for udgifter til mentor til personer omfattet af § 2, nr.
1-11, samt til beskæftigede.
Med forslaget til nyt kapitel 9 b, lovforslagets § 1, nr. 52, får kommunen også fremover mulighed forattilbyde
mentorstøtte til personer, som kommunen vurderer, har behov herfor.
Det foreslås, at der ydes statsrefusion inden for en udmeldt ramme til kommunernes udgifter til mentorertil
personer, der er omfattet af § 2, nr. 3-10 og 12-13, når de får tilbud om mentorstøtte med henblik på at
fremme, at de kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller
ordinær ansættelse.
Det foreslås således, at der ikke ydes statsrefusion til kommunernes udgifter til mentorer til ordinærtansatte,
ledige modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og jobparate kontanthjælpsmodtagere mv.
For at kunne modtage refusion skal kommunen således have givet tilbud om me ntorstøtte til en personi den
nævnte målgruppe. Tilbud om mentorstøtte kan efter reglerne i kapitel 9 b gives for en periode på op til 6
måneder med mulighed for forlængelse. Hvis den ledige skifter målgruppe, herunder f.eks.kommeri arbejde,
vil kommunen kunne opretholde den indgåede aftale om mentorstøtte for den reste rende aftaleperiode og
modtage refusion også for denne periode. Således får kommunen mulighed for efter behov atlade mentoren
følge personen videre i f.eks. ordinær beskæftigelse eller uddannelse med refusion, og således atpersonen
sikres støtte og hjælp i overgangsperioden. Når mentoraftalen udløber efter senest 6 måneder, kan
kommunen fortsat give tilbud om mentorstøtte efter reglerne i kapitel 9 b, men vil ikke kunne modtage
refusion herfor.

133

Kontanthjælpsreformen

19-01-2014

Der ydes også refusion til mentorudgifter til personer, der er omfattet af § 2, og som udskrives fra psykiatrisk
indlæggelse, jf. den foreslåede § 31 b, stk. 2, i lovforslagets § 1, nr. 52.
Den samlede bevilling til mentorer på finansloven vil blive udmeldt til kommunerne som en øvre
refusionsramme for hvor store udgifter, kommunerne kan hjemtage refusion for. Refusionssatsen er 50pct.
inden for denne ramme. Der vil til brug for kommunernes budgetlægning blive udmeldt en foreløbigramme
på baggrund af forslag til finanslov og en endelig ramme på baggrund af den vedtagne finanslov.
Udgifterne til mentorer til personer omfattet af § 2, nr. 3-10,12 og13 samt efter § 31 b, stk. 2, vil ikke være
omfattet af budgetgarantien.
Hvad angår mentorstøtte til personer i ressourceforløb vil der fortsat være 50 pct. refusion uden en øvre
ramme, og disse udgifter vil fortsat være omfattet af budgetgarantien.

LAB § 131 – Klage over arbejdsgivers beregning ved ansættelse i løntilskud
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 131. Klage over en offentlig arbejdsgivers beregninger af arbejdstiden, jf. § 55, stk. 5, for personer, der er
omfattet af § 2, nr. 1-3, 12 og 13, kan inden 4 uger indbringes for jobcenteret.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Klage over en offentlig arbejdsgivers beregninger af arbejdstiden, jf. § 55, stk. 5, for
kontanthjælpsmodtagere, kan efter gældende regler inden 4 uger indbringes for jobcenteret.
Det foreslås, at klage over en offentlig arbejdsgivers beregninger af arbejdstiden, jf. § 55, stk. 5, for
uddannelseshjælpsmodtagere, skal kunne indbringes for jobcenteret inden 4 uger.
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Lov om ansvaret for og styringen af den
aktive beskæftigelsesindsats (BAL)
BAL § 12 a – Statslige rammeudbud
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 12 a. Beskæftigelsesministeren kan beslutte, at regionsdirektøren efter høring af det regionale
beskæftigelsesråd gennemfører statslige rammeudbud på områder, hvor jobcentre har betydelige
udfordringer.
Stk. 2. Kommunen har pligt til at anvende de andre aktører, der er omfattet af et statsligt rammeudbud, der
er gennemført efter stk. 1, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. Regionsdirektøren kan efter ansøgning fra jobcenteret og efter en konkret vurdering af jobcenterets
indsats og resultater over for en målgruppe, der er omfatte t af et rammeudbud efter stk. 1, fritage
jobcenteret for pligten til at anvende andre aktører efter stk. 2. Regionsdirektøren hører i denne forbindelse
det regionale beskæftigelsesråd.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
§ 12 a, stk. 2 (ophævet)
Efter gældende regler kan beskæftigelsesministeren efter aftale med ministeren for flygtninge,indvandrere
og integration beslutte, at der gennemføres rammeudbud, der vedrører beskæftigelsesindsatsen over for
udlændinge omfattet af integrationsloven.
Det foreslås, at bestemmelsen ophæves som en konsekvens af, at ressortansvaret for sager vedrørende
integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet, herunder introduktionsprogrammet, ved
resolution af 3. oktober 2011 blev overført til Beskæftigelsesministeriet.

BAL § 13 - Bemyndigelsesbestemmelser
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 13, stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, hvilke beskæftigelsesrettede opgaver i lov om
aktiv socialpolitik og lov om sygedagpenge, integrationsloven, lov om ret til orlov og dagpenge vedbarsel der
er omfattet af den kommunale beskæftigelsesindsats.
Stk. 5. Ophæves
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
§ 13, stk. 4
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Efter gældende regler fastsætter beskæftigelsesministeren regler om, hvilke beskæftigelsesrettede opgaver
i lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, der er
omfattet af den kommunale beskæftigelsesindsats.
Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætter efter aftale med beskæftigelsesministeren
regler om hvilke beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven, der er omfattet af denkommunale
beskæftigelsesindsats.
Det foreslås, at bestemmelsen ændres, således at kompetencen til at fastsætte hvilke beskæftigelsesrettede
opgaver efter integrationsloven, der er omfattet af den kommunale beskæftigelses indsats, overgår til
beskæftigelsesministeren.
Ændringen er en konsekvens af, at ressortansvaret for sager vedrørende integration af flygtninge og
indvandrere på arbejdsmarkedet, herunder introduktionsprogrammet, ved resolution af 3. oktober2011blev
overført til Beskæftigelsesministeriet.
§ 13, stk. 5
Efter gældende regler fastsætter ministeren for flygtninge, indvandrere og integration efter aftale med
beskæftigelsesministeren regler om, hvilke beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven, derer
omfattet af den kommunale beskæftigelsesindsats.
Bestemmelsen ophæves som en konsekvens af, at ressortansvaret for sager vedrørende integration af
flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet, herunder introduktionsprogrammet, ved resolution af 3.
oktober 2011 blev overført til Beskæftigelsesministeriet.

BAL § 14 – Organisering af beskæftigelses indsatsen
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 14. Kommunalbestyrelsen skal drage omsorg for, at en særskilt del af kommunens forvaltningalene udfører
den kommunale beskæftigelsesindsats, jf. dog § 15, stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte,atdenne
del af forvaltningen også varetager kommunens opgaver i relation til lov om danskuddannelse til voksne
udlændingen m.fl., lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. samt opgaver i relation til Ungdommens
Uddannelsesvejledning efter kapitel 2 i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, jf. dog
bestemmelserne i nævnte lovs § 8.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter gældende regler skal beskæftigelsesindsatsen i en kommune varetages af jobcentret. Kun hvis der er
udpeget en gennemgående og koordinerende sagsbehandler for borgere i ressourceforløb, eller hvis derer
oprettet et rehabiliteringsteam, kan indsatsen varetages af en anden enhed i kommunen.
Det foreslås, at indsatsen fremover også kan varetages af en anden enhed i kommunen i andre situationer.
Det foreslås i et nyt stk. 3 (ad nr. 8), at kommunerne får mulighed for at skabe nye organisatoriske rammer
for indsatsen over for unge under 30 år uden uddannelse ved at bestemme, at beskæftigelsesindsatsenover
for denne gruppe kan varetages af en særskilt enhed, adskilt fra jobcenteret. Målet er, at indsatsen forunge

136

Kontanthjælpsreformen

19-01-2014

uden uddannelse bør foregå i et miljø, hvor uddannelse er i centrum. Det kan f.eks. være i et UU-centereller
på en erhvervsskole.
Det foreslås endvidere, at kommuner, der vælger denne model, også får mulighed for at fravige
styringslovens § 14, således at de får mulighed for at udskille indsatsen over for unge udenuddannelse uanset
ydelse – på tværs af de forskellige forvaltninger i kommunen – og varetage denne i en særlig enhed. Dette
betyder, at kommunens fulde indsats over for denne gruppe unge, dvs. også på f.eks. social- og
sundhedsområdet, varetages og koordineres i denne enhed. Unge uden uddannelse er unge under 30 år,
som modtager enten uddannelseshjælp, arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse
eller ledighedsydelse. Langt den overvejende del af gruppen vil modtage uddannelseshjælp.
For at fremme dette formål afsættes der en pulje, hvorfra kommunerne kan søge om midler hertil.
Den i det forslåede § 15, stk. 3, 2. pkt., nævnte mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at
etablere den særskilte enhed til varetagelse af indsatsen over for unge under 30 år uden uddannelse somen
tværgående ungeforvaltning, kan – afhængig af det nærmere indhold af kommunalbestyrelsensbeslutning –
betyde, at enheden varetager opgaver inden for flere stående udvalgs opgaveområder. Københavns,Odense
og Aalborg Kommuner har mellemformsstyre med delt administrativ ledelse, jf. §§ 64 a og 65 i lov om
kommunernes styrelse. I disse kommuner vil etableringen af en sådan enhed, der varetager opgaverpåtværs
af udvalgenes opgaveområder, forudsætte dispensation fra reglen om, at formanden for hvert af de stående
udvalg har den øverste daglige ledelse af den del af kommunens administration, der varetager udvalgets
forvaltningsområder, jf. § 64 a, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. Hjemmel til, at økonomi- og
indenrigsministeren kan meddele sådan dispensation, findes i § 65 c, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse,
og ministeriet vil være positivt indstillet over for sådanne dispensationsansøgninger forudsat, at den
fornødne klarhed i opgave- og kompetenceafgrænsningen er sikret.
Århus Kommune har magistratsstyre, jf. § 64 i lov om kommunernes styrelse, hvilket bl.a. indebærer, at det
enkelte magistratsmedlem har såvel den umiddelbare forvaltning, som den øverste administrative ledelse af
de opgaveområder, som efter kommunens styrelsesvedtægt henhører under vedkommende. Efter§ 2,stk.3,
i lov om kommunernes styrelse skal økonomi - og indenrigsministeren godkende ændringer af
styrelsesvedtægten i magistratskommuner. Ministeriet vil være positivt indstillet over for at godkende
ændringer af styrelsesvedtægten, der skal muliggøre etablering af en særskilt enhed som foreslåetpåtværs
af fagforvaltningerne, forudsat at den fornødne klarhed i opgave - og kompetenceafgrænsningen er sikret.
Det foreslås i et nyt stk. 5, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at funktionen som koordinerende
sagsbehandler for personer, der modtager uddannelseshjælp, jf. § 2, nr. 13, i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, eller for kontanthjælpsmodtagere me d komplekse problemer, kan overdragestil en
anden enhed i kommunen end jobcentret. Det foreslås videre, at den koordinerende sagsbehandlerikke kan
træffe afgørelser efter beskæftigelseslovgivningen, hvis pågældende er fra en anden enhed endjobcentret.
Bestemmelsen svarer til, hvad der i dag gælder, når der udpeges en gennemgående og koordinerende
sagsbehandler for personer i ressourceforløb.

BAL § 15 – Etablering af opgaver
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
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§ 15. Kommunalbestyrelsen opretter et bestemt tjenestested (et jobcenter) i kommunen, hvor
beskæftigelsesindsatsen over for borgere og virksomheder varetages, jf. dog stk. 3-5 og kapitel 3 a.
Stk. 2. I jobcenteret skal der i beskæftigelsesindsatsen over for borgere være fokus på beskæftigelse,
selvforsørgelse og rådighed.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at indsatsen over for unge under 30 år uden uddannelse, uanset
hvilken ydelse de modtager, kan varetages af en særskilt enhed. Kommunalbestyrel sen kan uanset § 14,
stk. 1, samtidig beslutte at etablere den særskilte enhed som en tværgående ungeforvaltning.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at funktionen som gennemgående og koordinerende
sagsbehandler for borgere i ressourceforløb, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 68 c, kan overdrages
til en anden enhed i kommunen end jobcenteret. Den gennemgående og koordinerende sagsbehandler fra
en anden enhed end jobcenteret kan ikke træffe afgørelser efter beskæftigelses lovgivningen.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at funktionen som koordinerende sagsbehandler, jf. § 18 a i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, der er omfattet af § 2, nr. 3 og 13, i samme lov, kan
overdrages til en anden enhed i kommunen end jobcentre t. Den koordinerende sagsbehandler fraenanden
enhed end jobcentret kan dog ikke træffe afgørelser efter beskæftigelseslovgivningen.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter gældende regler skal beskæftigelsesindsatsen i en kommune varetages af jobcentret. Kun hvis der er
udpeget en gennemgående og koordinerende sagsbehandler for borgere i ressourceforløb, eller hvis derer
oprettet et rehabiliteringsteam, kan indsatsen varetages af en anden enhed i kommunen.
Det foreslås, at indsatsen fremover også kan varetages af en anden enhed i kommunen i andre situationer.
Det foreslås i et nyt stk. 3 (ad nr. 8), at kommunerne får mulighed for at skabe nye organisatoriske rammer
for indsatsen over for unge under 30 år uden uddannelse ved at bestemme, at beskæftigelsesindsatsenover
for denne gruppe kan varetages af en særskilt enhed, adskilt fra jobcenteret. Målet er, at indsatsen forunge
uden uddannelse bør foregå i et miljø, hvor uddannelse er i centrum. Det kan f.eks. være i et UU-centereller
på en erhvervsskole.
Det foreslås endvidere, at kommuner, der vælger denne model, også får mulighed for at fravige
styringslovens § 14, således at de får mulighed for at udskille indsatsen over for unge udenuddannelse uanset
ydelse – på tværs af de forskellige forvaltninger i kommunen – og varetage denne i en særlig enhed. Dette
betyder, at kommunens fulde indsats over for denne gruppe unge, dvs. også på f.eks. social- og
sundhedsområdet, varetages og koordineres i denne enhed. Unge uden uddannelse er unge un der 30 år,
som modtager enten uddannelseshjælp, arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse
eller ledighedsydelse. Langt den overvejende del af gruppen vil modtage uddannelseshjælp.
For at fremme dette formål afsættes der en pulje, hvorfra kommunerne kan søge om midler hertil.
Den i det forslåede § 15, stk. 3, 2. pkt., nævnte mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at
etablere den særskilte enhed til varetagelse af indsatsen over for unge under 30 år uden uddannelse somen
tværgående ungeforvaltning, kan – afhængig af det nærmere indhold af kommunalbestyrelsensbeslutning –
betyde, at enheden varetager opgaver inden for flere stående udvalgs opgaveområder. Københavns,Odense
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og Aalborg Kommuner har mellemformsstyre med delt administrativ ledelse, jf. §§ 64 a og 65 i lov om
kommunernes styrelse. I disse kommuner vil etableringen af en sådan enhed, der varetager opgaverpåtværs
af udvalgenes opgaveområder, forudsætte dispensation fra reglen om, at formanden for hvert af de stående
udvalg har den øverste daglige ledelse af den del af kommunens administration, der varetager udvalgets
forvaltningsområder, jf. § 64 a, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. Hjemmel til, at økonomi - og
indenrigsministeren kan meddele sådan dispensation, findes i § 65 c, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse,
og ministeriet vil være positivt indstillet over for sådanne dispensationsansøgninger forudsat, at den
fornødne klarhed i opgave- og kompetenceafgrænsningen er sikret.
Århus Kommune har magistratsstyre, jf. § 64 i lov om kommunernes styrelse, hvilket bl.a. indebærer, at det
enkelte magistratsmedlem har såvel den umiddelbare forvaltning, som den øverste administrative ledelse af
de opgaveområder, som efter kommunens styrelsesvedtægt henhører under vedko mmende. Efter§2,stk.3,
i lov om kommunernes styrelse skal økonomi - og indenrigsministeren godkende ændringer af
styrelsesvedtægten i magistratskommuner. Ministeriet vil være positivt indstillet over for at godkende
ændringer af styrelsesvedtægten, der skal muliggøre etablering af en særskilt enhed som foreslåetpåtværs
af fagforvaltningerne, forudsat at den fornødne klarhed i opgave - og kompetenceafgrænsningen er sikret.
Det foreslås i et nyt stk. 5, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at funktionen som koordinerende
sagsbehandler for personer, der modtager uddannelseshjælp, jf. § 2, nr. 13, i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, eller for kontanthjælpsmodtagere med komplekse problemer, kan overdragestil en
anden enhed i kommunen end jobcentret. Det foreslås videre, at den koordinerende sagsbehandlerikke kan
træffe afgørelser efter beskæftigelseslovgivningen, hvis pågældende er fra en anden enhed endjobcentret.
Bestemmelsen svarer til, hvad der i dag gælder, når der udpeges en gennemgående og koordinerende
sagsbehandler for personer i ressourceforløb.

BAL § 28 - Bemyndigelsesbestemmelser
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 28. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte fælles landsdækkende krav til udbud og kontraktermedandre
aktører om beskæftigelsesindsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktivsocialpolitikog
lov om sygedagpenge, integrationsloven og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.
Stk. 2. Ophæves.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
§ 28, stk. 1
Efter gældende regler kan beskæftigelsesministeren fastsætte fælles landsdækkende krav til udbud og
kontrakter med andre aktører om beskæftigelsesindsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,lov
om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.
Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte, at fælles landsdækkende krav til udbud
og kontrakter med andre aktører, som beskæftigelsesministeren har fastsat, helt eller delvis skal finde
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anvendelse i forbindelse med udbud og kontrakter med andre aktører vedrørende beskæftigelsesindsatsen,
som jobcenteret varetager efter integrationsloven.
Det foreslås, at bestemmelsen ændres, således at kompetencen til at fastsætte fælles landsdækkende krav
til udbud og kontrakter med andre aktører om beskæftigelsesindsatsen efter integrationsloven overgår til
beskæftigelsesministeren.
Ændringen er en konsekvens af, at ressortansvaret for sager vedrørende integration af flygtninge og
indvandrere på arbejdsmarkedet, herunder introduktionsprogrammet, ved resolution af 3. oktober2011blev
overført til Beskæftigelsesministeriet.
§ 28, stk. 2
Efter gældende regler kan ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætte, at fælles
landsdækkende krav til udbud og kontrakter med andre aktører, som beskæftigelsesministeren har fastsat,
helt eller delvis skal finde anvendelse i forbindelse med udbud og kontrakter med andre aktørervedrørende
beskæftigelsesindsatsen, som jobcenteret varetager efter integrationsloven.
Det foreslås, at bestemmelsen ophæves som en konsekvens af, at ressortansvaret for sager vedrørende
integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet, herunder introduktionsprogrammet, ved
resolution af 3. oktober 2011 blev overført til Beskæftigelsesministeriet.

BAL § 39 – Samspillet på regionalplan
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 39, stk. 2. Det regionale beskæftigelsesråd indgår årligt en kontrakt med beskæftigelsesministeren, der
indeholder mål for beskæftigelsesindsatsen samt mål og resultatkrav for beskæftigelses regionerne og de
regionale beskæftigelsesråd.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter gældende regler indgår det regionale beskæftigelsesråd årligt en kontrakt med
beskæftigelsesministeren, der indeholder mål for beskæftigelsesindsatsen samt mål og resultatkrav for
beskæftigelsesregionerne og de regionale beskæftigelsesråd. Hvis kontrakten indeholder mål, dervedrører
indsatsen for udlændinge, der er omfattet af integrationsloven, indgår beskæftigelsesministerenkontrakten
efter aftale med ministeren for flygtninge, indvandrere og integration.
Det foreslås at ophæve den del af bestemmelsen, hvorefter fastlæggelse af de mål, der vedrører indsatsen
for udlændinge, der er omfattet af integrationsloven, skal ske efter aftale med ministeren for flygtninge,
indvandrere og integration.
Ændringen er en konsekvens af, at ressortansvaret for sager vedrørende integration af flygtninge og
indvandrere på arbejdsmarkedet, herunder introduktionsprogrammet, ved resolution af 3. oktober2011blev
overført til Beskæftigelsesministeriet.
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BAL § 46 - Opgaver
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 46. Det lokale beskæftigelsesråd overvåger resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret
og rådgiver kommunen om tiltag til forbedring af indsatsen.
Stk. 2. Det lokale beskæftigelsesråd inddrages i udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen, jf. § 23, og kan
indstille til kommunen, at der sker ændringer i planen.
Stk. 3. Det lokale beskæftigelsesråd kan på baggrund af resultatrevisionen, jf. § 24, indstille til kommunen,at
der sker ændringer i indsatsen.
Stk. 4. Det lokale beskæftigelsesråd kan indstille til det regionale beskæftigelsesråd, at
beskæftigelsesregionen tager beskæftigelsesrettede initiativer, jf. §§ 8-12.
Stk. 5. Det lokale beskæftigelsesråd skal sammen med kommunen en gang årligt drøfte en samlet strategi for
kommunens etablering af og opfølgning på anvendelse af nytteindsats efter § 42 a i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Det lokale beskæftigelsesråds (LBR’s) opgaver fremgår af § 46 i lov om ansvaret for og styringen af denaktive
beskæftigelsesindsats. Det fremgår, at rådet har opgaver i relation til kommunens beskæftigelsesindsats,
beskæftigelsesplan og resultatrevision og kan indstille til det regionale beskæftigelsesråd, at regionenskal
tage beskæftigelsesrettede initiativer.
Efter de gældende regler i § 49 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal kommunerne underrette LBR
om anvendelsen af virksomhedspraktik, og beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om denne
underretning. De nærmere regler er fastsat i § 54 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Efter aftalen om kontanthjælpsreformen udvides LBR’s opgaver i relation til virksomhedsrettede tilbud.Det
fremgår således af aftalen, at LBR skal kunne dispensere fra rimelighed skravet for nytteindsats, jf.
bemærkningerne til § 1, nr. 73. Det fremgår videre, at:
–
–
–

Kommunen årligt i samarbejde med LBR skal drøfte en samlet strategi for etablering af og opfølgning
på anvendelsen af nytteindsats.
Kommunen løbende skal orientere LBR om kommunens anvendelse af virksomhedspladserefterden
landsdækkende model, som Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller til rådighed, og at
LBR løbende skal have en oversigt over alle nyoprettede virksomhedspladser.

Ministeren overvåger udviklingen i anvendelsen af nytteindsats og kan fastsætte nærmere regler om
nytteindsats.
Kommunernes orientering af LBR om anvendelsen af virksomhedspraktikpladser vil ske ud frade kvartalsvise,
kommunefordelte oversigter over løntilskuds- og virksomhedspraktikpladser, som Arbejdsmarkedsstyrelsen
stiller til rådighed på portalen bi.ams.dk via udtræksværktøjet KLV (Kvartalsoversigt for Løntilskud og
Virksomhedspraktik).
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Den gældende regel i LAB § 49 a om kommunernes underretning til LBR om virksomhedspraktik udvides
dermed til at omfatte virksomhedspladser generelt, dvs. også nytteindsast og løntilskudsjob.
Det foreslås, at disse opgaver samles i § 46 i styringslovens bestemmelser om LBR’s opgaver. Den gældende
bemyndigelsesbestemmelse i LAB § 49 a ophæves dermed.
Kommentarer fra Høringsnotatet
LBR får ved lovforslaget nye opgaver med indførelsen af nytteindsats. Rådet skal således sammen med
kommune en gang årligt drøfte en samlet strategi for kommunens etablering og opfølgning pånytteindsatser.
Kommunen skal med forslaget underrette LBR om anvendelsen af bl.a. nytteindsats og løbende sende LBR
over sigter over pladser i virksomhedspraktik, nytteindsats og løntilskud. Der vil derfor være gode muligheder
for, at de uhensigtsmæssigheder, der evt. måtte opstå, vil blive håndteret blandt de relevante aktører. Det
fremgår videre af lovforslaget, at Beskæftigelsesministeren på samme måde som ved virksomhedspraktikvil
kunne fastsætte nærmere regler om nytteindsats, herunder regler om, hvordan kommunerne skal sørge for
at etablere nytteindsats således, som det er tilsigtet med reglerne. (…)

BAL § 46 a – Underretning af det lokale beskæftigelsesråd om brug af
kapitel 11-12 i Beskæftigelsesloven
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 46 a. Kommunen skal løbende underrette det lokale beskæftigelsesråd om anvendelsen af
virksomhedspraktik, herunder nytteindsats, efter kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og
ansættelse med løntilskud efter kapitel 12 i samme lov. Underretningen sker via d et landsdækkende system,
som Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller til rådighed for kommunerne. Kommunen skal løbende sende detlokale
beskæftigelsesråd oversigter over pladser i virksomhedspraktik, herunder nytteindsats, og ansættelse med
løntilskud.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om kommunens underretning til det lokale
beskæftigelsesråd efter stk. 1.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Det lokale beskæftigelsesråds (LBR’s) opgaver fremgår af § 46 i lov om ansvaret for og styringen af denaktive
beskæftigelsesindsats. Det fremgår, at rådet har opgaver i relation til kommunens beskæftigelsesindsats,
beskæftigelsesplan og resultatrevision og kan indstille til det regionale beskæftigelsesråd, at regionenskal
tage beskæftigelsesrettede initiativer.
Efter de gældende regler i § 49 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal kommunerne underrette LBR
om anvendelsen af virksomhedspraktik, og beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om denne
underretning. De nærmere regler er fastsat i § 54 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Efter aftalen om kontanthjælpsreformen udvides LBR’s opgaver i relation til virksomhedsrettede tilbud.Det
fremgår således af aftalen, at LBR skal kunne dispensere fra rimelighed skravet for nytteindsats, jf.
bemærkningerne til § 1, nr. 73. Det fremgår videre, at:
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Kommunen årligt i samarbejde med LBR skal drøfte en samlet strategi for etablering af og opfølgning
på anvendelsen af nytteindsats.
Kommunen løbende skal orientere LBR om kommunens anvendelse af virksomhedspladserefterden
landsdækkende model, som Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller til rådighed, og at
LBR løbende skal have en oversigt over alle nyoprettede virksomhedspladser.

Ministeren overvåger udviklingen i anvendelsen af nytteindsats og kan fastsætte nærmere regler om
nytteindsats.
Kommunernes orientering af LBR om anvendelsen af virksomhedspraktikpladser vil ske ud frade kvartalsvise,
kommunefordelte oversigter over løntilskuds- og virksomhedspraktikpladser, som Arbejdsmarkedsstyrelsen
stiller til rådighed på portalen bi.ams.dk via udtræksværktøjet KLV (Kvartalsoversigt for Løntilskud og
Virksomhedspraktik).
Den gældende regel i LAB § 49 a om kommunernes underretning til LBR om virksomhedspraktik udvides
dermed til at omfatte virksomhedspladser generelt, dvs. også nytteindsast og løntilskudsjob.
Det foreslås, at disse opgaver samles i § 46 i styringslovens bestemmelser om LBR’s opgaver. Den gældende
bemyndigelsesbestemmelse i LAB § 49 a ophæves dermed.
Kommentarer fra Høringsnotatet
Det fremgår af lovforslaget, at LBR får nye opgaver ved indførelsen af nytteindsats, fx, årligt i form afatdrøfte
en samlet strategi for kommunens etablering og opfølgning på nytteindsatser. Kommunen skal medforslaget
underrette LBR om anvendelsen af bl.a. nytteindsats og løbende sende LBR oversigter over pladser i
virksomhedspraktik, nytteindsats og løntilskud. (…)

BAL § 58 – Det fælles datagrundlag
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 58, stk. 2. Oplysninger i det fælles datagrundlag kan bruges til fastlæggelse af borgernes rettigheder og
pligter efter lovgivningen, jobsøgning, matchkategorisering, visitationsgrupperinger, tilrettelæggelse og
opgørelse af indsatsen over for de forskellige målgrupper, udarbejdelse af jobplaner, uddannelsesplaner
efter lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.,
uddannelsespålæg og rehabiliteringsplaner samt understøttelse af selvbetjeningsløsninger for borgere og
virksomheder og sagsbehandling, herunder af arbejdsevnevurderinger, visitation, tilsyn, statistik og anden
forvaltning af lovgivningen, jf. stk. 1. Oplysningerne kan endvidere bruges til kontrol.
Stk. 3. Som en del af det fælles it-baserede datagrundlag efter stk. 1 etablerer beskæftigelsesministeren et
register for medlemskab af anerkendte arbejdsløshedskasser.
Stk. 4. For at sikre en koordineret indsats i forhold til borgeren på tværs af kommuner og
arbejdsløshedskasser etablerer beskæftigelsesministeren som en del af det fælles itbaserede datagrundlag
et landsdækkende register omfattende tilmeldinger i jobcentrene, matchkategoriseringer,
visitationsgrupperinger og andre tværgående grupperinger i den arbejdsmarkedsrettede lovgivning.
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Stk. 5. Offentlige myndigheder og arbejdsløshedskasser, der indberetter data til det fælles it-baserede
datagrundlag, er hver især dataansvarlige for indberetningen, brug af data lokalt samt herudover ansvarlige
for at orientere de registrerede om registreringer i det fælles it-baserede datagrundlag.
Stk. 6. Arbejdsmarkedsstyrelsen er dataansvarlig for centrale behandlingsaktiviteter.
Stk. 7. De enkelte kommuner er hver for sig dataansvarlige i relation til andre aktører som databehandlere,
jf. § 32.
Generelle bemærkninger

Brugen af oplysninger i det fælles datagrundlag
Gældende ret
Efter gældende regler kan oplysninger i det fælles datagrundlag, jf. § 58, stk. 2, i lov om ansvaret for og
styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, bruges til at fastlægge borgernes rettigheder og pligter efter
lovgivningen, jobsøgning, matchkategorisering, tilrettelæggelse og opgørelse af indsatsen over for de
forskellige målgrupper, udarbejdelse af jobplaner og rehabiliteringsplaner samt understøttelse af
selvbetjeningsløsninger og sagsbehandling, herunder af arbejdsevnevurderinger, visitation,tilsyn,statistikog
anden forvaltning af lovgivningen, jf. stk. 1. Oplysningerne kan endvidere bruges til kontrol.
Datagrundlaget omfatter oplysninger, herunder person-op-lysninger, som er nødven dige forgennemførelse
af lovgivningen, herunder for fastlæggelse af retskrav i form af rettigheder og pligter for de forskellige
målgrupper i beskæftigelsesindsatsen.
Sammen med andre data af betydning for arbejdsmarkedsovervågning samt styring og opfølgn ing på
beskæftigelsesindsatsen anvendes som datagrundlag for Jobindsats.dk endvidere data på individniveauom
uddannelse fra Ministeriet for Børn og Undervisnings fælles datagrundlag, § 68 a, stk. 10, i lov om ansvaret
for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Den foreslåede ordning
I det nye kontanthjælpssystem skal der ske en tidlig visitation af unge for at få fokus på uddannelse. Der
indføres også et nyt visitationssystem for kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere.
Det foreslås derfor, at det eksisterende fælles datagrundlag udbygges med visitationsgrupperinger,
uddannelsesplaner efter lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse,
beskæftigelse m.v. og uddannelsespålæg. Oplysningerne skal på linje med de eksisterende oplysningeri det
fælles datagrundlag bruges til både administrative og statistiske formål.
Af aftalen fremgår endvidere, at der skal udvikles et bedre datagrundlag og dokumentation for indsatsenfor
ledige med læse-, skrive- og regnevanskeligheder. Datagrundlaget skal omfatte dokumentation for test og
kurser, herunder beståede trin, og være tilgængelig på Jobindsats.dk.
Det foreslås derfor, at også oplysninger om test og indsatsen for ledige med læse -, skrive- og
regnevanskeligheder på linje med andre data af betydning for arbejdsmarkedsovervågning skal indgå som
datagrundlag for Jobindsats.dk.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
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§ 58, stk. 2
Efter den gældende § 58, stk. 2, kan oplysninger i det fælles datagrundlag bruges til fastlæggelse afborgernes
rettigheder og pligter efter lovgivningen, jobsøgning, matchkategorisering, tilrettelæggelse og opgørelse af
indsatsen over for de forskellige målgrupper, udarbejdelse af jobplaner og rehabiliteringsplaner samt
understøttelse af selvbetjeningsløsninger og sagsbehandling, herunder af arbejdsevnevurderinger,visitation,
tilsyn, statistik og anden forvaltning af lovgivningen. Oplysningerne kan endvidere bruges til kontrol.
Det eksisterende matchsystem skal, jf. aftalen om en re form af kontanthjælpssystemet, afskaffes for
personer, der er omfattet af kontanthjælpsreformen. I stedet skal der etableres et nyt visitationssystem.
Formålet med visitationen er, at jobcenteret sammen med borgeren skal igangsætte en plan fordenenkeltes
vej mod uddannelse eller job. Det foreslås derfor, at det kommer til at fremgå, at oplysningerne i det fælles
datagrundlag også kan bruges i forbindelse med visitationsgrupperinger.
Det er hensigten, at alle unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse, der anmoder om
uddannelseshjælp hos kommunen, skal have et uddannelsespålæg, hvor indsatsen for den unge på vejmod
uddannelse beskrives. Kommunen kan i arbejdet med uddannelsespålægget eventuelt bygge videre påden
unges eventuelle uddannelsesplan fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. lov om vejledning om
uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse, m.v. Det foreslås derfor endvidere, at § 58,
stk. 2, udbygges med uddannelsesplaner og uddannelsespålæg.
For så vidt angår understøttelse af selvbetjeningsløsninger vises data om enkeltpersoner allerede i dag på
»Min Side«, jf. den gældende § 60, stk. 7, hvilket er et led i information til borgeren om de registreringer,
som har fundet sted i jobcentrenes sagsbehandlingssystemer. Det foreslås, at bestemmelsen i § 58, stk. 2,
også kommer til at omfatte understøttelse af selvbetjeningsløsninger for virksomheder, så virksomheder
nemt og enkelt i én landsdækkende digital løsning kan ansøge om at få oprettet virksomhedspraktik - eller
løntilskudspladser, og hvor jobcenteret inden en klar tidsfrist - jf. den foreslåede § 109 a i lov om aktiv
beskæftigelsesindsats - digitalt skal godkende en ansøgning om en virksomhedsplads.
Kommuner, der indberetter data til det fælles it-baserede datagrundlag, er dataansvarlige for
indberetningen, brug af data lokalt samt herudover ansvarlige for at orientere de registrerede om
registreringer i det fælles it-baserede datagrundlag, jf. § 58, stk. 5, i lov om ansvaret for og styringen af den
aktive beskæftigelsesindsats. Arbejdsmarkedsstyrelsen er dataansvarlig for centrale behandlingsaktiviteter,
jf. § 58, stk. 6, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.
§ 58, stk. 4
Efter den gældende § 58, stk. 4, indgår bl.a. matchkategoriseringer i et landsdækkende register som en del
af det fælles it-baserede datagrundlag.
Det foreslås som konsekvens af det nye visitationssystem for kontanthjælpsmodtagere, at det
landsdækkende register også kommer til at omfatte visitationsgrupperinger.

BAL § 60 – Etablering og drift m.v. af Jobnet
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
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§ 60, stk. 6. Data, som er registreret i selvbetjeningsløsninger, herunder tilmelding, cv -oplysninger for
personer, der efter § 13, stk.1, og § 73 d, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har pligt til atindlægge
et cv i Jobnet, fraværsperioder, bekræftelse af jobsøgning og andre oplysninger til brug for sagsbehandlingi
kommunerne vedrørende beskæftigelsesindsatsen, indgår i det f ælles datagrundlag.
Generelle bemærkninger til lovteksten – L78
Ledige fleksjobvisiteredes cv i det fælles datagrundlag
Efter gældende regler skal tilmeldte ledige - ledige dag- pengemodtagere og jobparate
kontanthjælpsmodtagere - have et cv i Beskæftigelsesministeriets database (Jobnet). Tilmeldtes cvoplysninger og andre oplysninger registreret i selvbetjeningsløsninger samt andre oplysninger til brug for
sagsbehandling i jobcentrene indgår i det fælles datagrund- lag.
Det fremgår af lov nr. 895 af 4. juli 2013, som implementerer kontanthjælpsreformen, og som skal træde i
kraft 1. januar 2014, at det pr. 1. januar 2014 gælder, at cv-oplysninger for personer, der efter § 13 i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats har pligt til at indlægge et cv i Jobnet, indgår i det fælles datagrundlag. Det
gælder endvidere, at oplysningerne kan anvendes til brug for sagsbehandling i kommunerne vedrørende
beskæftigelsesindsatsen.
Ledige fleksjobvisiterede skal også have et cv. Det vil sige, at de skal give fyldestgørende oplysninger om
tidligere beskæftigelse, uddannelse, kvalifikationer og øvrige forhold af betydning for jobcenteretsbistand
til at finde arbejde. Der skal endvidere angives mindst ét beskæftigelsesmål. Oplysningerne afgives ved, at
personen lægger sit cv på Jobnet.
Det foreslås, at cv-oplysninger for ledige fleksjobvisitere- de i lighed med cv-oplysninger for tilmeldte ledige
og andre, der skal have et cv, skal indgå i det fælles datagrundlag.
De foreslåede ændringer er lovteknisk udformet på den måde, at § 2, nr. 18, om cv i det fælles datagrundlag,
i lov nr. 895 af 4. juli 2013 foreslås ophævet, og at der i stedet foreslås nye bestemmelser om, at cv’er og
andre oplysninger til brug for sagsbehandling i kommunerne vedrørende beskæftigelsesindsatsen indgår i
det fælles datagrundlag.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter den gældende § 60, stk. 6, indgår data, som er registreret i selvbetjeningsløsninger til brug for
sagsbehandling i jobcentrene, i det fælles datagrundlag. Der indgår herunder blandt andet cv-oplysningerom
tilmeldte ledige.
Fremover er målet, at indsatsen for unge uden uddannelse bør foregå i nye organisatoriske rammer, hvor
uddannelse er i centrum. Det fremgår desuden af aftalen, at kontanthjæ lpsmodtagere, der ikke erjobparate,
og uddannelseshjælpsmodtagere, der ikke er uddannelsesparate, får ret til en koordinerende sagsbehandler,
der skal sikre, at indsatsen er tværfaglig og koordineret på tværs af de kommunale forvaltninger og andre
myndigheder. Oplysningerne fra det fælles datagrundlag skal derfor også kunne anvendes og opdateres af
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andre organisatoriske enheder i kommunerne end jobcentrene, i det omfang det er et led i
beskæftigelsesindsatsen.
Det foreslås derfor, at data, som bliver registreret i selvbetjeningsløsninger til brug for kommunens
sagsbehandling vedrørende beskæftigelsesindsatsen, dvs. sagsbehandling i og uden for jobcentrene, skal
indgå i det fælles datagrundlag.
Ifølge Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet – flere i uddannelse og job skal alle voksne
kontanthjælpsmodtagere, åbenlyst uddannelsesparate unge og unge med kompetencegivende uddannelse
udarbejde et CV. Det foreslås derfor, at det i loven præciseres, at cv-oplysninger om alle personer, der efter
beskæftigelseslovgivningen har pligt til at have et CV, jf. § 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan
anvendes i kommunernes sagsbehandling som led i varetagelsen af beskæftigelsesindsatsen.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser – L 78
Efter gældende regler skal tilmeldte ledige og ledige fleksjobvisiterede have et cv, jf. §§ 13, stk. 1, og 73 d,
stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Efter den gældende § 60, stk. 6, indgår data, som er registreret
i selvbetjeningsløsninger til brug for sagsbehandling i jobcentrene, i det fælles datagrundlag. Der indgår
herunder blandt andet cv-oplysninger om tilmeldte ledige. Fremover er målet, at indsatsen for unge uden
uddannelse bør foregå i nye organisatoriske rammer, hvor uddannelse er i centrum. Det fremgår desudenaf
aftalen, at kontanthjælpsmodtagere, der ikke er jobparate, og uddannelseshjælpsmodtagere, der ikke er
uddannelsesparate, får ret til en koordinerende sagsbehandler, der skal sikre, at indsatsen er tværfaglig og
koordineret på tværs af de kommunale forvaltninger og andre myndigheder. Oplysningerne fra det fælles
datagrundlag skal derfor også kunne anvendes og opdateres af andre organisatoriske enhederi kommunerne
end jobcentrene, i det omfang det er et led i beskæftigelsesindsatsen.
Kommunerne skal, jf. § 73 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, holde en samtale med den ledige
fleksjobsvisiterede, hvor det sikres, at oplysninger i cv´et er fyldestgørende. Kommunen har adgang til cv´et
via det fælles datagrundlag.
Det foreslås derfor, at data, som bliver registreret i selvbetjeningsløsninger til brug for kommunens
sagsbehandling vedrørende beskæftigelsesindsatsen, dvs. sagsbehandling i og uden for jobcentrene, skal
indgå i det fælles datagrundlag.
Ifølge aftalen om kontanthjælpsreformen skal alle voksne kontanthjælpsmodtagere, åbenlyst
uddannelsesparate unge og unge med kompetencegivende uddannelse udarbejde et cv. Det foreslåsderfor,
at det i loven præciseres, at cv-oplysninger om alle personer, der efter beskæftigelseslovgivningen har pligt
til at have et cv, jf. §§ 13 og 73 d, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan anvendes i kommunernes
sagsbehandling som led i varetagelsen af beskæftigelsesindsatsen. Der er for så vidt angår
fleksjobsvisiterede, der skal have et cv efter § 73 d, stk. 2, tale om en præcisering af retstilstanden, idet
ordlyden af § 60, stk. 6, hidtil har været afgrænset til tilmeldte ledige.

BAL § 62 – Indberetning, udveksling, videregivelse og samkøring
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
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§ 62. Offentlige myndigheder, arbejdsløshedskasser og andre aktører, der medvirker i forvaltningen af
arbejdsmarkedsrettede ordninger, har pligt til at indberette data om arbejdsmarkedsforhold, om
virksomheders og borgeres deltagelse i arbejdsmarkedsrettede ordninger, beskæftigelsesindsatsenoverfor
borgere, herunder relevante, tværfaglige og helhedsorienterede aktiviteter og indsatser på det
uddannelsesmæssige og social- og sundhedsrettede område, data om borgeres overgang til job,uddannelse
og andre forsørgelsesordninger, data om ydelsesforløb og andre data til forvaltning af lovgivningen og
opfølgning på indsatsen til Beskæftigelsesministeriets it-systemer, herunder det statistiske datavarehusog
det fælles it-baserede datagrundlag i Arbejdsmarkedsstyrelsen.
Generelle bemærkninger

Indberetning og udveksling af data
Gældende ret
Offentlige myndigheder, arbejdsløshedskasser og andre aktører har efter gældende regler i § 62 i lov om
ansvaret for og styringen af den aktiv beskæftigelsesindsats pligt til bl.a. at indberette data om
beskæftigelsesindsatsen over for borgere, herunder relevante aktiviteter og indsatser på det
uddannelsesmæssige og social- og sundhedsrettede område til det fælles datagrundlag.
Derudover kan der efter den gældende § 63 udveksles relevante oplysninger, herunder oplysninger om
relevante uddannelsesmæssige og social- og sundhedsrettede aktiviteter og indsatser, mellem ministerier
med tilhørende styrelser m.fl. til brug for varetagelse af beskæftigelse sindsatsen efter lovgivningen, jf. §1,
den koordinerede indsats over for borgeren, opdateringen af it-systemer, som anvendes i
beskæftigelsesindsatsen, herunder systemer til den landsdækkende formidling, samt opgørelsenafforbrug
af offentlige forsørgelsesydelser.
Kriminalforsorgen skal efter gældende regler meddele kommunen (og via Arbejdsmarkedsstyrelsenogsåakassen for dagpengemodtagere og efterlønsmodtagere) om frihedsberøvelse og unddragelse fra
frihedsberøvelse med henblik på at undgå, at der udbe tales ydelser med urette, jf. lov om
arbejdsløshedsforsikring (§ 62, stk. 3 og 4, og § 74 n, stk. 8-10), lov om sygedagpenge (§ 74, stk. 2) og lov om
aktiv socialpolitik (§ 10 a).

Den foreslåede ordning
I det nye kontanthjælpssystem skal borgere med komplekse problemer sikres en helhedsorienteret og
tværfaglig indsats i forhold til sociale og helbredsmæssige udfordringer, som personen står overfor.
Det foreslås, at offentlige myndigheder m.fl. også får pligt til at indberette oplysninger om de relevante
tværfaglige, koordinerede og helhedsorienterede aktiviteter og indsatser for disse personer. Udvekslingaf
oplysninger kan således ske, når det er nødvendigt for tilrettelæggelse af en koordineret og
helhedsorienteret beskæftigelsesindsats i forhold til borgeren.
Personer, som har været indlagt på grund af psykiske lidelser, får i det nye kontanthjælpssystem ret til en
mentor, der skal fungere som udskrivningskoordinator i forbindelse med deres udskrivelse,jf.denforeslåede
§ 31 b, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen skal tilknytte en mentor, der skal fungere
som udskrivningskoordinator, så snart regionen påbegynder udskrivningsforløbet. Sundhedsvæsenet skal
derfor meddele kommunen via det fælles datagrundlag, at en person udskrives s amt hvornår.
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Det foreslås, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og regionerne får pligt til at indberette oplysninger
om udskrivelse for personer, som har været indlagt på grund af psykiske lidelser, og som i forbindelse med
udskrivningen har ret til en udskrivningskoordinator.
For personer, der har siddet i fængsel, skal kommunen efter forslaget til det nye
kontanthjælpssystem samarbejde med Kriminalforsorgen om indsatsen over for målgruppen, således at
overgangen til en normal hverdag kommer til at fungere så smidigt som muligt. Afsoningsinstitutionen skal
derfor hurtigst muligt efter, at tidspunktet for løsladelse bliver kendt, meddele kommunen, at en person
løslades samt oplyse tidspunktet herfor. Kommunen skal f.eks. særligt vurdere behovet for en mentorefter
reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der kan tage over, når Kriminalforsorgens indsats stopper.
Det foreslås derfor, at afsoningsinstitutionen via det fælles datagrundlag kan meddele kommunen, at en
person løslades samt hvornår. Det foreslås endvidere, at Kriminalforsorgens underretning afbl.a.kommunen
(og via Arbejdsmarkedsstyrelsen også a-kassen for dagpengemodtagere og efterlønsmodtagere) om
frihedsberøvelse og unddragelse fra frihedsberøvelse fremover kan ske digitalt via de t fælles datagrundlag.
På den baggrund foreslås, at adgangen til at udveksle relevante data mellem offentlige myndigheder,
herunder ministerier med tilhørende styrelser m.fl., udvides med Justitsministeriet medtilhørende styrelser.
I det nye kontanthjælpssystem skal samlevende have gensidig forsørgelsespligt, når begge er fyldt 25 år.
Forsørgelsespligten gælder, så snart en i et par søger om enten kontanthjælp eller uddannelseshjælp, jf.de
foreslåede ændringer til §§ 2 a og 2 b i lov om aktiv socialpolitik i det samtidigt fremsatte lovforslag om
ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling afbørnebidrag
og forskellige andre love.
På den baggrund foreslås det endvidere, at adgangen til at udveksle data udvides med ATP, således at
kommunen i forbindelse med afgørelse om samlever kan kræve oplysninger fra ATP om, hvorvidtenansøger
og/eller sambo har eller har haft samlevernotering i ATP.
Forvaltningslovens § 29 om videregivelse af oplysninger til anden forvaltningsmyndighed vil blive overholdt.
Ifølge denne må oplysninger – i sager der rejses ved ansøgning – om ansøgerens rent private forhold ikke
indhentes fra andre dele af forvaltningen eller fra en anden forvaltningsmyndighed, med mindre
1) ansøgeren har givet sit samtykke hertil,
2) andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov eller
3) særlige hensyn til ansøgeren eller tredjemand klart overstiger ansøgerens interesse i,atoplysningen
ikke indhentes.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter den gældende § 62, stk. 1, har offentlige myndigheder, arbejdsløshedskasser og andre aktører, der
medvirker i forvaltningen af arbejdsmarkedsrettede ordninger, pligt til at indberette data om bl.a.
arbejdsmarkedsforhold og om virksomheders og borgeres deltagelse i arbejdsmarkedsrettede ordninger,
beskæftigelsesindsatsen over for borgere, herunder relevante aktiviteter og indsatser på det
uddannelsesmæssige og social- og sundhedsrettede område.
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Det foreslås, at offentlige myndigheder m.fl. også får pligt til at indberette oplysninger om de tværfaglige og
helhedsorienterede aktiviteter og indsatser for udsatte unge modtagere af uddannelseshjælp og voksne
kontanthjælpsmodtagere.
Kravene til indberetning vil blive udmøntet i bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske
datavarehus for beskæftigelsesindsatsen, jf. § 66, stk. 2, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats.

BAL § 63 - Indberetning, udveksling, videregivelse og samkøring
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 63. Til brug for varetagelse af beskæftigelsesindsatsen efter lovgivningen, jf. § 1, den koordinerede,
tværfaglige og helhedsorienterede indsats over for borgeren, opdateringen af it-systemer, som anvendesi
beskæftigelsesindsatsen, herunder systemer til den landsdækkende formidling, samt opgørelsenafforbrug
af offentlige forsørgelsesydelser kan der udveksles nødvendige oplysninger, herunder oplysninger om
relevante uddannelsesmæssige og social- og sundhedsrettede aktiviteter og indsatser, udskrivelse fra
sundhedsvæsenet, frihedsberøvelse, unddragelse fra frihedsberøvelse og løsladelse fraafsoningsinstitution,
mellem følgende ministerier med tilhørende styrelser m.fl.: Beskæftigel sesministeriet, Ministeriet for
Flygtninge, Indvandrere og Integration, Indenrigs- og Socialministeriet, Ministeriet for Videnskab,Teknologi
og Udvikling og Undervisningsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Justitsministeriet og
regioner, samt uddannelsesinstitutioner, kommuner, arbejdsløshedskasser, told- og skatteforvaltningen,Det
Centrale Personregister, Det Centrale Virksomhedsregister, ATP og andre myndigheder, der medvirker i
forvaltningen af arbejdsmarkedsrettede ordninger.
Generelle bemærkninger

Indberetning og udveksling af data
Gældende ret
Offentlige myndigheder, arbejdsløshedskasser og andre aktører har efter gældende regler i § 62 i lov om
ansvaret for og styringen af den aktiv beskæftigelsesindsats pligt til bl.a. at indbe rette data om
beskæftigelsesindsatsen over for borgere, herunder relevante aktiviteter og indsatser på det
uddannelsesmæssige og social- og sundhedsrettede område til det fælles datagrundlag.
Derudover kan der efter den gældende § 63 udveksles relevante oplysninger, herunder oplysninger om
relevante uddannelsesmæssige og social- og sundhedsrettede aktiviteter og indsatser, mellem ministerier
med tilhørende styrelser m.fl. til brug for varetagelse af beskæftigelsesindsatsen efter lovgivningen, jf. § 1,
den koordinerede indsats over for borgeren, opdateringen af it-systemer, som anvendes i
beskæftigelsesindsatsen, herunder systemer til den landsdækkende formidling, samt opgørelsenafforbrug
af offentlige forsørgelsesydelser.
Kriminalforsorgen skal efter gældende regler meddele kommunen (og via Arbejdsmarkedsstyrelsenogsåakassen for dagpengemodtagere og efterlønsmodtagere) om frihedsberøvelse og unddragelse fra
frihedsberøvelse med henblik på at undgå, at der udbetales ydelser med urette, jf. lov om

150

Kontanthjælpsreformen

19-01-2014

arbejdsløshedsforsikring (§ 62, stk. 3 og 4, og § 74 n, stk. 8-10), lov om sygedagpenge (§ 74, stk. 2) og lov om
aktiv socialpolitik (§ 10 a).

Den foreslåede ordning
I det nye kontanthjælpssystem skal borgere med komplekse problemer sikres en helhedsorienteret og
tværfaglig indsats i forhold til sociale og helbredsmæssige udfordringer, som personen står overfor.
Det foreslås, at offentlige myndigheder m.fl. også får pligt til at indberette oplysninger om de relevante
tværfaglige, koordinerede og helhedsorienterede aktiviteter og indsatser for disse personer. Udvekslingaf
oplysninger kan således ske, når det er nødvendigt for tilrettelæggelse af en koordineret og
helhedsorienteret beskæftigelsesindsats i forhold til borgeren.
Personer, som har været indlagt på grund af psykiske lidelser, får i det nye kontanthjælpssystem ret til en
mentor, der skal fungere som udskrivningskoordinator i forbindelse med deres udskrivelse,jf.denforeslåede
§ 31 b, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen skal tilknytte en mentor, der skal fungere
som udskrivningskoordinator, så snart regionen påbegynder udskrivningsforløbet. Sundhedsvæsenet skal
derfor meddele kommunen via det fælles datagrundlag, at en person udskrives samt hvornår.
Det foreslås, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og regionerne får pligt til at indberette oplysninger
om udskrivelse for personer, som har været indlagt på grund af psykiske lidelser, og som i forbindelse med
udskrivningen har ret til en udskrivningskoordinator.
For personer, der har siddet i fængsel, skal kommunen efter forslaget til det nye
kontanthjælpssystem samarbejde med Kriminalforsorgen om indsatsen over for målgruppen, således at
overgangen til en normal hverdag kommer til at fungere så smidigt som muligt. Afsoningsinstitutionen skal
derfor hurtigst muligt efter, at tidspunktet for løsladelse bliver kendt, meddele kommunen, at en person
løslades samt oplyse tidspunktet herfor. Kommunen skal f.eks. særligt vurdere behovet for en mentorefter
reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der kan tage over, når Kriminalforsorgens indsats stopper.
Det foreslås derfor, at afsoningsinstitutionen via det fælles datagrundlag kan meddele kommunen, at en
person løslades samt hvornår. Det foreslås endvidere, at Kriminalforsorge ns underretning afbl.a.kommunen
(og via Arbejdsmarkedsstyrelsen også a-kassen for dagpengemodtagere og efterlønsmodtagere) om
frihedsberøvelse og unddragelse fra frihedsberøvelse fremover kan ske digitalt via det fælles datagrundlag.
På den baggrund foreslås, at adgangen til at udveksle relevante data mellem offentlige myndigheder,
herunder ministerier med tilhørende styrelser m.fl., udvides med Justitsministeriet medtilhørende styrelser.
I det nye kontanthjælpssystem skal samlevende have gensidig forsørgelsespligt, når begge er fyldt 25 år.
Forsørgelsespligten gælder, så snart en i et par søger om enten kontanthjælp eller uddannelseshjælp, jf.de
foreslåede ændringer til §§ 2 a og 2 b i lov om aktiv socialpolitik i det samtidigt fremsatte lovforslag om
ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling afbørnebidrag
og forskellige andre love.
På den baggrund foreslås det endvidere, at adgangen til at udveksle data udvides med ATP, således at
kommunen i forbindelse med afgørelse om samlever kan kræve oplysninger fra ATP om, hvorvidtenansøger
og/eller sambo har eller har haft samlevernotering i ATP.
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Forvaltningslovens § 29 om videregivelse af oplysninger til anden forvaltningsmyndighed vil blive overholdt.
Ifølge denne må oplysninger – i sager der rejses ved ansøgning – om ansøgerens rent private forhold ikke
indhentes fra andre dele af forvaltningen eller fra en anden forvaltningsmyndighed, med mindre
1) ansøgeren har givet sit samtykke hertil,
2) andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov eller
3) særlige hensyn til ansøgeren eller tredjemand klart overstiger ansøgerens interesse i,atoplysningen
ikke indhentes.
Indsat i forbindelse med Folketingets 2. Behandling af lovforslaget:
Den foreslåede nye affattelse af ændringerne til § 63 indebærer, at det kommer til at fremgå af loven, atder
alene må udveksles nødvendige oplysninger mellem de respektive myndigheder m.v. Forslaget er
foranlediget af Datatilsynets høringssvar til det fremsatte lovforsl ag. Der er ikke i øvrigt ændret i forhold til
det fremsatte forslag til ændring af § 63.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Til brug for varetagelse af beskæftigelsesindsatsen efter lovgivningen, den koordinerede indsats over for
borgeren, opdateringen af it-systemer, som anvendes i beskæftigelsesindsatsen, herunder systemertil den
landsdækkende formidling, samt opgørelsen af forbrug af offentlige forsørgelsesydelser, kan der efterden
gældende § 63 udveksles relevante oplysninger, herunder oplysninger om relevante uddannelsesmæssige og
social- og sundhedsrettede aktiviteter og indsatser, mellem en række ministerier med tilhørende styrelse
m.fl., herunder bl.a. kommuner og regioner.
Personer, som har været indlagt på grund af psykiske lidel ser, får i det nye kontanthjælpssystem ret til en
mentor, der skal fungere som udskrivningskoordinator i forbindelse med deres udskrivelse. Det foreslås
derfor, at sundhedsvæsenet skal meddele kommunen via det fælles datagrundlag, at en person udskrives
samt hvornår. Det foreslås endvidere, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og regionerne får pligt til
at indberette oplysninger om udskrivelse for personer, som har været indlagt på grund af psykiske lidelser,
og som i forbindelse med udskrivningen har ret til en udskrivningskoordinator.
For personer, der har siddet i fængsel, skal kommunen efter forslaget til det nye
kontanthjælpssystem samarbejde med Kriminalforsorgen om indsatsen over for målgruppen, således at
overgangen til en normal hverdag kommer til at fungere så smidigt som muligt. Afsoningsinstitutionen skal
derfor hurtigst muligt efter, at tidspunktet for løsladelse bliver kendt, meddele kommunen, at en person
løslades samt oplyse tidspunktet herfor. Kommunen skal f.eks. særligt vurdere behov et for mentorstøtte
efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der kan tage over, når Kriminalforsorgens indsats
stopper. Det foreslås derfor, at afsoningsinstitutionen via det fælles datagrundlag kan meddele kommunen,
når en person indsættes, unddrager sig straffuldbyrdelse eller løslades. Det foreslås endvidere, at
Kriminalforsorgens underretning af bl.a. kommunen (og via Arbejdsmarkedsstyrelsen også A -kasserne) om
frihedsberøvelse og unddragelse fra frihedsberøvelse fremover kan ske digitalt via det fælles datagrundlag.
På den baggrund foreslås, at adgangen til at udveksle de nødvendige relevante data mellem offentlige
myndigheder, herunder ministerier med tilhørende styrelser m.fl., udvides med Justitsministeriet med
tilhørende styrelser.
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I det nye kontanthjælpssystem skal samlevende have gensidig forsørgelsespligt. Forsørgelsespligtengælder,
så snart en i et par søger om enten kontanthjælp eller uddannelseshjælp, jf. de foreslåede ændringer til §§ 2
a og 2 b i det samtidigt fremsatte lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om
børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love.
På den baggrund foreslås det endvidere, at adgangen til at udveksle data udvides med ATP, således at
kommunen i forbindelse med afgørelse om samlever kan kræve oplysninger fra ATP om, hvorvidtenansøger
og/eller sambo har eller har haft samlevernotering i ATP.
Hvis der er indikationer på, at en person er samlevende, jf. reglerne i det foreslåede kapitel 1 a i lov om aktiv
socialpolitik, vil det fremgå af personens »Min Side« på Jobnet.

BAL § 66 – Bemyndigelse til fastsættelse af nærmere regler om omfanget
og brug af systemerne
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 66, stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om den i §§ 62-64 og § 68 a, stk. 8-13,
§ 68 b, stk. 2 og 3, nævnte indberetning og udveksling af data, den i § 65 nævnte anvendelse af fælles
standarder og it-servicer og den i § 67 a nævnte datagenopretning, herunder om, hvordan offentlige
myndigheder, arbejdsløshedskasser og andre aktører skal levere oplysninger til Beskæftigelsesministeriets
it-systemer om virksomheder og personer, som er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,lov om
arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel,lovomaktiv
socialpolitik, integrationsloven og den øvrige arbejdsmarkedsrettede lovgivning.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter gældende regler kan beskæftigelsesministeren fastsætte nærmere regler om indberetning og
udveksling af data m.v. Bemyndigelsesbestemmelsen er udmøntet i bekendtgørelse om det fælles
datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen.
Det foreslås, at beskæftigelsesministerens bemyndigelse udvides til også at omfatte de oplysninger, derer
behov for at indhente til brug for kontrol af udbetalingerne i en enkelt sag eller generel kontrol. Udvidelsen
af bemyndigelsen vil blive benyttet til at fastsætte regler om indberetningen og udvekslingen afoplysninger
til brug for kontrol af udbetalingerne, herunder i forhold til de foreslåede regler om gensidig forsørgerpligt
for samlevende, jf. det samtidigt fremsatte lovforslag herom. Der henvises til bemærkningerne til
ændringerne af §§ 2 a og 2 b i lov om aktiv socialpolitik i det samtidigt fremsatte lovforslag om ændring af
lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og
forskellige andre love.

BAL § 68 a – Brug af oplysninger fra indkomstregisteret
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
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§ 68 a, stk. 10. Data på individniveau om uddannelse fra Undervisningsministeriets fælles datagrundlag, jf.
lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., herunder data
om test, kurser og beståede trin for ledige med læse -, skrive- og regnevanskeligheder, anvendes i
Arbejdsmarkedsstyrelsens statistiske datavarehus, jf. § 59, stk. 2.
Generelle bemærkninger
Sammen med andre data af betydning for arbejdsmarkedsovervågning samt styring og opfølgning på
beskæftigelsesindsatsen anvendes som datagrundlag for Jobindsats.dk endvidere data på individniveauom
uddannelse fra Ministeriet for Børn og Undervisnings fælles datagrundlag, § 68 a, stk. 10, i lov om ansvaret
for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Kommunernes kontrol
Gældende ret
Efter gældende regler i § 68 b i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæfti gelsesindsats kan
kommunerne ud over de tilfælde, der er omfattet af §§ 11 a og 11 c i lov om retssikkerhed og administration
på det sociale område og § 50 i integrationsloven, uden ansøgerens samtykke kræve oplysninger fra
arbejdsgivere, pensionskasser, a-kasser m.fl. om den, der ansøger om eller får ydelser fra kommunen efter
lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge og integrationsloven,
og dennes ægtefælle, hvis det er nødvendigt til brug for kontrol af udbetalinger i en enkelt sag eller generel
kontrol.
Desuden kan kommunerne, hvis det er nødvendigt til brug for kontrol af udbetalingerne i en enkelt sageller
generel kontrol, kræve andre oplysninger end oplysninger om økonomiske forhold fra andre offentlige
myndigheder og fra arbejdsløshedskasserne, jf. § 68 b, stk. 3. Bestemmelsen indebærer, at kommunerne har
hjemmel til registersamkøring af oplysninger.

Den foreslåede ordning
Administration af kontanthjælpsområdet, herunder den gensidige forsørgelsespligt mellemsamlevende,der
fremgår af aftalen, og som foreslås i §§ 2 a og 2 b i kapitel 1 a i det samtidigt fremsatte lovforslag om ændring
af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og
forskellige andre love, skal ifølge aftalen i videst muligt omfang digitaliseres på baggrund af registre, så
administrationsgrundlaget bliver så klart og enkelt som muligt, og fejludbetalinger og socialt snyd forventes
reduceret.
Ved ansøgning om kontanthjælp skal ansøger som hidtil afgive en række oplysninger, herunder oplysninger
om civilstand som ægtefælle/enlig/samlevende. Kommunen skal på baggrund af de afgivne oplysninger
vurdere, om der er behov for en yderligere indsamling af oplysninger med henblik på en samlet konkret
vurdering af ansøgers status som samlevende.
Det foreslås, at kommunen, hvis det er nødvendigt til brug for kontrol af udbetalingerne i en enkelt sag eller
generel kontrol, uden ansøgerens eller modtagerens eller samboens samtykke på tilsvarende m åde kan
kræve oplysninger fra arbejdsgivere, pensionskasser, a-kasser m.fl. om den, der ansøger om eller fårydelser
fra kommunen efter lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge
og integrationsloven, og dennes sambo.
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Det foreslås endvidere, at kommunen, hvis det er nødvendigt til brug for kontrol af udbetalingerne i enenkelt
sag eller en generel kontrol, kan kræve oplysninger fra ATP om, hvorvidt en ansøger og/eller sambo hareller
har haft samlevernotering i ATP. Oplysningerne om samlevernotering i ATP vil endvidere kunne anvendestil
visning på Min Side på Jobnet.
Desuden foreslås, at kommunen til brug for kontrol af udbetalingerne kan kræve oplysninger fra Nemkontoregistret, jf. bekendtgørelse af lov om offentlig betaling m.v., om hvorvidt der er registreret en fælles
bankkonto.
Kommunen skal således ifølge forslaget kunne indhente oplysninger om ansøgeren og dennessambotil brug
for afgørelsen af, hvorvidt ansøgeren og samboen er samlevende, jf. de foreslåed e regler i kapitel 1ai forslag
til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af
børnebidrag og forskellige andre love.
Med forslaget etableres der hjemmel til registersamkøring af oplysningerne i kontroløjemed med ATP og
Nemkonto-registeret på linje med den registersamkøring af oplysninger, der i dag indhentes fra andre
offentlige myndigheder og fra arbejdsløshedskasserne, jf. § 68 b, stk. 3.
Datatilsynet forudsætter i sin praksis, at myndigheder i forbindelse med sammenstilling og samkøring i
kontroløjemed bl.a. har et klart og utvetydigt retsgrundlag at arbejde på, og at de personer, der berøres af
kontrolordningen, skal have forudgående information om kontrolordningen, jf. persondatalovens § 5,stk.1.
Mulighederne for at foretage sammenstilling og samkøring i kontroløjemed svarer til praksis, som var
gældende før persondatalovens ikrafttræden, og som kom til udtryk ved en tilkendegivelse fra flertallet
i Retsudvalgets betænkning af 16. maj 1991 over forslag til lov om ændring af lov om offentlige myndigheders
registre (L 50). Det er her forudsat, at myndighederne i forbindelse med samkøring i kontroløjemed har et
klart og utvetydigt retsgrundlag at arbejde på, og at myndighederne kun lader kontrolordningen tage sigte
på fremtidige forhold, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Flertallet lagde endvidere vægt på,at
de borgere, der berøres af en kontrolordning, i almindelighed gøres opmærksom på myndighedernesadgang
til at foretage samkøring i kontroløjemed, inden kontrollen iværksættes, og at samkøringen så vidtmuligkun
finder sted, hvis de personer, der omfattes af kontrollen, har fået meddelelse om kontrolordningen, inden
de afgiver oplysninger til myndigheden.
Det er Beskæftigelsesministeriets vurdering, at den forslåede ændring til § 68 b, stk. 3, opfylder kravene
til et klart og utvetydigt retsgrundlag.
For så vidt angår information til berørte om kontrolordningen er forholdet det, at uddannelseshjælp
og kontanthjælp er forsørgelsesydelser, der modtages efter ansøgning fra borgeren. Kommunen skal derfor
- som ansvarlig for administrationen af forsørgelsesydelser - når de berørte personer søger om
uddannelseshjælp eller kontanthjælp, orientere om kontrolordningen. Det kan f.eks. ske på denblanketeller
formular, hvorpå der søges om uddannelseshjælp eller kontanthjælp.
Adgangen til at foretage kontrol af samleverstatus ved opslag i f.eks. ATP's samleverregister gælder alene for
kontanthjælp og uddannelseshjælp, der udbetales for periode r efter lovens ikrafttræden. Kommunen skal
derfor, inden de eventuelt foretager en samkøring for personer, der også før lovens ikrafttræden
modtog kontanthjælp, og som også efter lovens ikrafttræden modtagere kontanthjælp, orientere de berørte
personer, inden samkøringen foretages.
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Samkøringen skal i øvrigt overholde persondatalovens § 5, stk. 2, hvorefter indsamling af oplysningerskal ske
til udtrykkeligt angivne og saglige formål, og senere behandling må ikke være uforenelig med disse formål
(finalité-princippet). Der må herudover kun indhentes og videregives oplysninger, der er relevante og
nødvendige for, at kommunen kan gennemføre kontrolopgaven.
Kommunens administration af § 68 b, stk. 3, vil skulle ske inden for disse rammer.
Kommunen har – som dataansvarlig myndighed – endvidere ansvaret for at sikre datasikkerheden og for at
have den nødvendige fokus på behandlingssikkerheden, jf. persondatalovens § 41, stk. 3, og
sikkerhedsbekendtgørelsen, herunder behovet for styring af brugerrettigheder og i nterne kontroller og
uddannelse og vejledning af medarbejderne, jf. også § 58, stk. 5, i lov om ansvaret for og styringen af den
aktive beskæftigelsesindsats.
Datasikkerhedsreglerne indebærer, at databehandlingen skal tilrettelægges således, at de ansatte ikke har
adgang til oplysninger, der principielt ikke er brug for. Ved en eventuel samkøring af et register modtagetfra
en anden myndighed og myndighedens egne oplysninger må de ansatte hos den modtagende myndighed
alene have adgang til oplysninger om de personer fra den anden myndigheds register, som er omfattet af
den kontrollerende myndigheds sagsområde.
Det er kommunernes ansvar at sikre, at der kun autoriseres personer, der er beskæftiget med de formål,
hvortil oplysningerne behandles.
Med hensyn til de centrale behandlingsaktiviteter i det fælles datagrundlag bemærkes, at hensyn til
datasikkerhedsreglerne tilgodeses ved, at kommunen alene kan tilgå oplysninger fra ATP’s samleverregister
i det fælles datagrundlag i Arbejdsmarkedsstyrelsen for personer, hvor kommunen har en åben
beskæftigelsessag vedrørende uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Adgangen til de pågældende
oplysninger om f.eks. samlevende i ATP’s samlever-register kan derved begrænses til kommunale
sagsbehandlere, der behandler ansøgninger om kontanthjælp og uddannelseshjælp, og hvor der skal
foretages partshøring af den samboende med henblik på afgørelse af, om personen er samlever.

Forholdet til persondataloven
Den foreslåede udbygning af det fælles datagrundlag i Arbejdsmarkedsstyrelse n og gennemførelsen af de
foreslåede bestemmelser skal ske inden for rammerne af persondatalovgivningen.
Adgangen til oplysningerne kan ske til brug i en aktuel sag, hvor de professionelle aktører i kommunerne på
socialområdet, beskæftigelsesområdet, uddannelsesområdet og – om nødvendigt efter samtykke fra
borgeren – også sundhedsområdet har behov for at indhente oplysninger, dels for at kunne udarbejde en
systematisk beskrivelse af den enkelte borgers ressourcer og udfordringer, hvor alle relevante forhold i
borgerens samlede situation indgår, dels for at kunne lave en helhedsorienteret, tværfaglig og koordineret
plan på tværs af de kommunale forvaltninger og andre myndigheder, der er nødvendige og hensigtsmæssige
for den enkelte borger.
Kravet i persondatalovens § 5, stk. 2, om, at indhentelse af oplysningerne skal være saglige og skal ske til
udtrykkeligt angivne formål, anses således for at være opfyldt med lovforslaget.
Det er herudover et krav, at adgang til oplysningerne vil skulle ske inden for rammerne af persondataloveni
øvrigt. Det vil blandt andet sige, at myndighederne på nationalt, regionalt og kommunalt niveau skal
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overholde persondatalovens § 5, stk. 2, hvorefter senere behandling af oplysningerne ikke må være
uforenelig med de formål, som oplysningerne er indsamlet til.
Det er endvidere kun oplysninger, der er relevante og tilstrækkelige, som de nævnte myndigheder kan få
adgang til, og de oplysninger, der er adgang til, må ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af
de formål, hvortil oplysningerne indsamles, jf. persondatalovens § 5, stk. 3.
Efter persondatalovens § 7, stk. 1, må der som udgangspunkt ikke behandles følsomme oplysninger om
blandt andet helbredsmæssige forhold. Behandling af oplysninger om helbredsmæssige forholdkandogefter
forudgående samtykke finde sted efter persondatalovens § 7, stk. 2, nr. 1. Behandling af oplysninger om
helbredsmæssige forhold kan endvidere ske, hvis det er nødvendigt for, at et retskrav kan fastlægges,gøres
gældende eller forsvares, jf. persondatalovens § 7, stk. 2, nr. 4.
Efter persondatalovens § 8, stk. 1, må der som udgangspunkt heller ikke behandles oplysninger om strafbare
forhold. Behandling af oplysninger om frihedsberøvelse, unddragelse fra frihedsberøvelse og løsladelse fra
afsoningsinstitution kan dog finde sted, hvis den registrerede har givet sit samtykke, jf. persondatalovens§ 8,
stk. 2, nr. 1. Behandling og videregivelse af oplysninger om frihedsberøvelse, unddragelse fra
frihedsberøvelse og løsladelse kan endvidere ske, hvis videregivelsen er nødvendig for udførelsen af en
myndigheds virksomhed eller påkrævet for en afgørelse, som myndigheden skal træffe, jf.persondatalovens
§ 8, stk. 2, nr. 3.
Oplysninger om helbredsmæssige forhold kan således indgå i det fælles datagrundlag uden forudgående
samtykke, jf. persondatalovens § 7, stk. 2, nr. 4, hvis oplysningerne er nødvendige for, at et retskrav kan
fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Det vil f.eks. være tilfældet i forhold til kommunernesbehandling
af helbredsoplysninger i forbindelse med mentorer, der skal fungere som udskrivningskoordinatorer.
Oplysninger om strafbare forhold kan indgå i det fælles datagrundlag uden forudgående samtykke, jf.
persondatalovens § 8, stk. 2, nr. 3, idet blandt andet oplysninger om løsladelse fra afsoningsinstitution er
nødvendige for kommunens afgørelse om mentorer, der skal fungere som udslusningskoordinatorer.
Der gælder for videregivelse af følsomme oplysninger på det sociale område restriktive bestemmelser i
persondatalovens § 8, stk. 3. For sociale myndigheders indberetninger af data til det fælles it-baserede
datagrundlag i Arbejdsmarkedsstyrelsen er persondatalovens § 8, stk. 3, imidlertid fraveget i lovomansvaret
for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Denne fravige lse opretholdes uændret. I øvrigt vil den
foreslåede udbygning af det fælles datagrundlag ske inden for rammerne af persondataloven.
Det gælder endvidere, at der kun kan ske udveksling af oplysninger mellem forskellige myndigheder, når
dette er nødvendigt til varetagelse af de hensyn, der følger af persondatalovens §§ 6-8.
Myndighederne på nationalt, regionalt og kommunalt niveau skal endvidere iagttage persondatalovens§ 29,
hvorefter den dataansvarlige har oplysningspligt over for den registrerede, når op lysningerne ikke er
indsamlet hos den registrerede. Der vil dog ikke være pligt for de nævnte myndigheder til at underrette de
berørte personer om indhentelsen af oplysninger, idet oplysningspligten – som det er tilfældet med
nærværende lovforslag – ikke gælder, når registreringen eller videregivelsen udtrykkeligt er fastlagtvedlov,
jf. persondatalovens § 29, stk. 2.
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I det omfang der indhentes oplysninger efter reglerne om forudgående samtykke, vil personen dog i
forbindelse med afgivelsen af samtykket blive bekendt med udvekslingen af oplysninger,jf.persondatalovens
§ 29, stk. 2.
Kommunerne er hver især dataansvarlige, jf. § 58, stk. 5, for de oplysninger i selvbetjeningsløsninger for
virksomheder, som indberettes af arbejdsgiverne i forbindelse med ans øgninger om oprettelse af
virksomhedspraktikpladser, løntilskudspladser og andre tilskudsberettigede pladser efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, jf. den foreslåede § 10 b, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Arbejdsmarkedsstyrelsen er dog dataansvarlig for centrale behandlingsaktiviteter i den foreslåede digitale
løsning, jf. § 58, stk. 6.
Der er efter persondatalovens § 29, stk. 1, pligt for den dataansvarlige eller dennes repræsentant til at give
information til den registrerede i de situationer, hvor oplysningerne ikke er indsamlet hos den registrerede
selv, senest når videregivelsen af oplysningerne finder sted. Bestemmelsen gælder dog ikke, hvis
underretning af den registrerede viser sig umulig eller uforholdsmæssig vanskelig, jf. persondatalovens§29,
stk. 3.
Behandlingen af ansøgninger i den digitale løsning vil samtidig omfatte et større antal sager, og som følge af
den forventede massesagsbehandling vurderes det at ville være administrativt uforholdsmæssigtvanskeligt
at opfylde oplysningspligten. På baggrund af omfanget og karakteren af oplysningerne vil der ikke blive sendt
underretningsbreve til de registrerede personer i forbindelse med arbejdsgiveres ansøgningeromoprettelse
af virksomhedspraktikpladser, løntilskudspladser og andre tilskudsberettigede pladser m.v. efter lovomen
aktiv beskæftigelsesindsats, jf. den foreslåede § 10 b, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Myndighederne på nationalt, regionalt og kommunalt niveau skal endvidere forud for iværksætt elsen
anmelde sammenstilling og samkøring af oplysningerne til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 46, ogde skal
indhente tilsynets udtalelse, inden behandlingen iværksættes, jf. persondatalovens § 45, stk. 1, nr. 1.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Arbejdsmarkedsstyrelsen modtager i dag data på individniveau om uddannelse fra Ministeriet for Børn og
Undervisnings fælles datagrundlag til løsning af statistiske opgaver på beskæftigelsesområdet.Oplysningerne
er tilgængelige på Jobindsats.dk, jf. den gældende § 68 a, stk. 10.
Da der med kontanthjælpsreformen indføres systematisk læse -, skrive- og regneundervisning til alle unge
med behov, foreslås det, at bestemmelsen i § 68, stk. 10, udvides med data om test og indsatsen for ledige
med læse-, skrive- og regnevanskeligheder, således at der kan udvikles et bedre datagrundlag og
dokumentation af indsatsen for ledige med læse-, skive- og regnevanskeligheder. Datagrundlaget skal
omfatte dokumentation for test, kurser og beståede trin, og være tilgængelig på jobindsats.dk.
Bestemmelsen vil blive udmøntet i bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehusfor
beskæftigelsesindsatsen.
Kommentarer fra Høringsnotatet
Det er på baggrund at tilsynets høringssvar i den interne høri ngsrunde indsat, dels i de almindelige
bemærkninger (afsnit 2.14.4.1. Gældende ret for brugen af oplysninger i det fælles datagrundlag), dels i
bemærkningerne til lovforslagets § 2, nr. 20, at der alene kan udveksles de nødvendige og relevante data.
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Foranlediget af Datatilsynets efterfølgende høringssvar af 4. juni 2013, vil der blive fremsat et
ændringsforslag, således at det fremgår af lov om ansvaret for og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats, at der alene kan udveksles nødvendige oplysni nger.
Datatilsynet har med hensyn til registersamkøring i kontroløjemed bl.a. bemærket,
-

-

-

-

-

at samkøring forudsætter, at myndighederne har et klart og utvetydigt retsgrundlag at arbejde på,
og at myndighederne kun lader kontrolordningen tage sigte på fremtidige forhold, medmindre
særlige forhold gør sig gældende,
at de personer, der berøres af kontrolordningen, skal have forudgående information om
kontrolordningen, jf. persondatalovens § 5, stk. 1,
at behandling af de modtagne oplysninger skal ske under iagttagelse af de grundlæggende krav i
persondataloven, herunder reglerne om de registrerede personers rettigheder i persondatalovens
kapitel 8 – 10,
at indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål, og at senere
behandling ikke må være uforenelig med disse formål (finalitéprincippet), jf. persondatalovens§5,
stk. 2,
at myndighederne må tilrettelægge databehandlingen således, at de ansatte ikke har adgang til
oplysninger, der principielt ikke er brug for, jf. persondatalovens § 5, stk. 3,
at de ansatte hos den modtagende myndighed alene bør have adgang til oplysninger om de personer
fra den anden myndigheds register, som er omfattet af den kontrollerende myndighedssagsområde,
og
at der efter modtagelsen af oplysninger fra en anden myndighed leves op til oplysningspligten.

Der er med det foreliggende lovforslag etableret et klart og utvetydigt retsgrundlag at arbejde på.
Det kan endvidere bekræftes, at Datatilsynets ovennævnte bemærkninger med hensyn til registersamkøring
i kontroløjemed vil blive overholdt i forbindelse med kommunernes administration af retsgrundlaget.
Persondatalovens 8, stk. 3, er fraveget i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.
Der vil med det nærværende lovforslag ikke ske yderligere fravigelse. (…)
Den digitale kommunikation vil ske i overensstemmelse med de krav om sikkerhedsforanstaltninger, som
følger af persondataloven, sikkerhedsbekendtgørelsen og databeskyttelsesdirektivet. De digitale løsningertil
understøttelse af den digitale kommunikation, som lovforslaget omhandler, vil blive indrettet således,atde
ved etableringen og fremover vil leve op til de krav om de fornødne sikkerhedsforanstaltninger, som følger
af persondataloven og tilhørende bestemmelser. Ligesom anden kommunikation – via Jobnet – mellem
borgerne og det fælles datagrundlag, vil f.eks. kommunikationslinjerne være krypterede. Borgerne vil alene
kunne tilgå egne oplysninger med anvendelse af NemId eller anden tilsvarende sikkerhedsløsning. Den
digitale kommunikation vil alene være til rådighed og tilgængelig for autentificerede brugere. (…)
Adgangen til oplysningerne kan ske til brug i en aktuel sag, hvor de professionelle aktører i kommunerne på
socialområdet, beskæftigelsesområdet, uddannelsesområdet og – om i overensstemmelse med gældende
regler efter samtykke fra borgeren – også på sundhedsområdet har behov for at indhente oplysninger, dels
for at kunne udarbejde en systematisk beskrivelse af den enkelte borgers ressourcer og udfordringer, hvor
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alle relevante forhold i borgerens samlede situation indgår, dels for at kunne lave en helhedsorienteret,
tværfaglig og koordineret plan på tværs af de kommunale forvaltninger og andre myndigheder, der er
nødvendige og hensigtsmæssige for den enkelte borger.
Kravet i persondatalovens § 5, stk. 2, om, at indhentelse af oplysningerne skal være saglige og skal ske til
udtrykkeligt angivne formål, anses således for at være opfyldt med lovforslaget.
Det er herudover et krav, at adgang til oplysningerne vil skulle ske inden for rammerne af persondataloveni
øvrigt. Det vil blandt andet sige, at myndighederne på nationalt, regionalt og kommunalt niveau skal
overholde persondatalovens § 5, stk. 2, hvorefter senere behandling af oplysningerne ikke må være
uforenelig med de formål, som oplysningerne er indsamlet til.
Det er endvidere kun oplysninger, der er relevante og tilstrækkelige, som de nævnte myndigheder kan få
adgang til, og de oplysninger, der er adgang til, må ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af
de formål, hvortil oplysningerne indsamles, jf. persondatalovens § 5, stk. 3. (…)

BAL § 68 b – Kommunernes kontrol
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 68 b. Kommunen kan ud over de tilfælde, der er omfattet af §§ 11 a og 11 c i lov om retssikkerhed og
administration på det sociale område og § 50 i integrationsloven, kræve oplysninger om den, der ansøgerom
eller får ydelser fra kommunen efter lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelses indsats,lovom
sygedagpenge og integrationsloven, og dennes ægtefælle eller sambo, jf. § 2 b i lov om aktiv socialpolitik, i
de tilfælde, der er nævnt i stk. 2 og 3.
Stk. 3. Kommunen kan uden ansøgerens eller modtagerens samtykke, hvis det er nødvendigt t il brug for
kontrol af udbetalingerne i en enkelt sag eller generel kontrol, kræve andre oplysninger end oplysningerom
økonomiske forhold fra andre offentlige myndigheder, ATP, Nemkonto-registret og fra
arbejdsløshedskasserne. Oplysningerne kan samkøres og sammenstilles med data fra myndighedens egne,
andre myndigheders, ATP’s, Nemkonto-registrets og arbejdsløshedskassernes it-systemer, når dette er
nødvendigt for at kontrollere, om betingelserne for at modtage ydelser er opfyldt, herunder med henblikpå
efterfølgende kontrol af, om der er sket fejl eller misbrug i forbindelse med udbetaling af ydelser.
Generelle bemærkninger

Kommunernes kontrol
Gældende ret
Efter gældende regler i § 68 b i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats kan
kommunerne ud over de tilfælde, der er omfattet af §§ 11 a og 11 c i lov om retssikkerhed og administration
på det sociale område og § 50 i integrationsloven, uden ansøgerens samtykke kræve oplysninger fra
arbejdsgivere, pensionskasser, a-kasser m.fl. om den, der ansøger om eller får ydelser fra kommunen efter
lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge og integrationsloven,
og dennes ægtefælle, hvis det er nødvendigt til brug for kontrol af udbetalinger i en enkelt sag eller generel
kontrol.

160

Kontanthjælpsreformen

19-01-2014

Desuden kan kommunerne, hvis det er nødvendigt til brug for kontrol af udbetalingerne i en enkelt sageller
generel kontrol, kræve andre oplysninger end oplysninger om økonomiske forhold fra andre offe ntlige
myndigheder og fra arbejdsløshedskasserne, jf. § 68 b, stk. 3. Bestemmelsen indebærer, at kommunerne har
hjemmel til registersamkøring af oplysninger.

Den foreslåede ordning
Administration af kontanthjælpsområdet, herunder den gensidige forsørgel sespligt mellemsamlevende,der
fremgår af aftalen, og som foreslås i §§ 2 a og 2 b i kapitel 1 a i det samtidigt fremsatte lovforslag om ændring
af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og
forskellige andre love, skal ifølge aftalen i videst muligt omfang digitaliseres på baggrund af registre, så
administrationsgrundlaget bliver så klart og enkelt som muligt, og fejludbetalinger og socialt snyd forventes
reduceret.
Ved ansøgning om kontanthjælp skal ansøger som hidtil afgive en række oplysninger, herunder oplysninger
om civilstand som ægtefælle/enlig/samlevende. Kommunen skal på baggrund af de afgivne oplysninger
vurdere, om der er behov for en yderligere indsamling af oplysninger med henblik på e n samlet konkret
vurdering af ansøgers status som samlevende.
Det foreslås, at kommunen, hvis det er nødvendigt til brug for kontrol af udbetalingerne i en enkelt sag eller
generel kontrol, uden ansøgerens eller modtagerens eller samboens samtykke på tilsv arende måde kan
kræve oplysninger fra arbejdsgivere, pensionskasser, a-kasser m.fl. om den, der ansøger om eller fårydelser
fra kommunen efter lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge
og integrationsloven, og dennes sambo.
Det foreslås endvidere, at kommunen, hvis det er nødvendigt til brug for kontrol af udbetalingerne i enenkelt
sag eller en generel kontrol, kan kræve oplysninger fra ATP om, hvorvidt en ansøger og/eller sambo hareller
har haft samlevernotering i ATP. Oplysningerne om samlevernotering i ATP vil endvidere kunne anvendestil
visning på Min Side på Jobnet.
Desuden foreslås, at kommunen til brug for kontrol af udbetalingerne kan kræve oplysninger fra Nemkontoregistret, jf. bekendtgørelse af lov om offentlig betaling m.v., om hvorvidt der er registreret en fælles
bankkonto.
Kommunen skal således ifølge forslaget kunne indhente oplysninger om ansøgeren og dennessambotil brug
for afgørelsen af, hvorvidt ansøgeren og samboen er samlevende, jf. de f oreslåede regler i kapitel 1ai forslag
til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af
børnebidrag og forskellige andre love.
Med forslaget etableres der hjemmel til registersamkøring af oplysningerne i kontroløjemed med ATP og
Nemkonto-registeret på linje med den registersamkøring af oplysninger, der i dag indhentes fra andre
offentlige myndigheder og fra arbejdsløshedskasserne, jf. § 68 b, stk. 3.
Datatilsynet forudsætter i sin praksis, at myndigheder i forbindelse med sammenstilling og samkøring i
kontroløjemed bl.a. har et klart og utvetydigt retsgrundlag at arbejde på, og at de personer, der berøres af
kontrolordningen, skal have forudgående information om kontrolordningen, jf. persondatalov ens § 5,stk.1.
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Mulighederne for at foretage sammenstilling og samkøring i kontroløjemed svarer til praksis, som var
gældende før persondatalovens ikrafttræden, og som kom til udtryk ved en tilkendegivelse fra flertallet
i Retsudvalgets betænkning af 16. maj 1991 over forslag til lov om ændring af lov om offentlige myndigheders
registre (L 50). Det er her forudsat, at myndighederne i forbindelse med samkøring i kontroløjemed har et
klart og utvetydigt retsgrundlag at arbejde på, og at myndighederne kun lader kontrolordningen tage sigte
på fremtidige forhold, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Flertallet lagde endvidere vægt på,at
de borgere, der berøres af en kontrolordning, i almindelighed gøres opmærksom på myndighedernesadgang
til at foretage samkøring i kontroløjemed, inden kontrollen iværksættes, og at samkøringen så vidtmuligkun
finder sted, hvis de personer, der omfattes af kontrollen, har fået meddelelse om kontrolordningen, inden
de afgiver oplysninger til myndigheden.
Det er Beskæftigelsesministeriets vurdering, at den forslåede ændring til § 68 b, stk. 3, opfylder kravene
til et klart og utvetydigt retsgrundlag.
For så vidt angår information til berørte om kontrolordningen er forholdet det, at uddannelseshjælp
og kontanthjælp er forsørgelsesydelser, der modtages efter ansøgning fra borgeren. Kommunen skal derfor
- som ansvarlig for administrationen af forsørgelsesydelser - når de berørte personer søger om
uddannelseshjælp eller kontanthjælp, orientere om kontrolordningen. Det kan f.eks. ske pådenblanketeller
formular, hvorpå der søges om uddannelseshjælp eller kontanthjælp.
Adgangen til at foretage kontrol af samleverstatus ved opslag i f.eks. ATP's samleverregister gælder alene for
kontanthjælp og uddannelseshjælp, der udbetales for perioder efter lovens ikrafttræden. Kommunen skal
derfor, inden de eventuelt foretager en samkøring for personer, der også før lovens ikrafttræden
modtog kontanthjælp, og som også efter lovens ikrafttræden modtagere kontanthjælp, orientere de berørte
personer, inden samkøringen foretages.
Samkøringen skal i øvrigt overholde persondatalovens § 5, stk. 2, hvorefter indsamling af oplysningerskal ske
til udtrykkeligt angivne og saglige formål, og senere behandling må ikke være uforenelig med disse formål
(finalité-princippet). Der må herudover kun indhentes og videregives oplysninger, der er relevante og
nødvendige for, at kommunen kan gennemføre kontrolopgaven.
Kommunens administration af § 68 b, stk. 3, vil skulle ske inden for disse rammer.
Kommunen har – som dataansvarlig myndighed – endvidere ansvaret for at sikre datasikkerheden og for at
have den nødvendige fokus på behandlingssikkerheden, jf. persondatalovens § 41, stk. 3, og
sikkerhedsbekendtgørelsen, herunder behovet for styring af brugerrettigheder o g interne kontroller og
uddannelse og vejledning af medarbejderne, jf. også § 58, stk. 5, i lov om ansvaret for og styringen af den
aktive beskæftigelsesindsats.
Datasikkerhedsreglerne indebærer, at databehandlingen skal tilrettelægges således, at de ansat te ikke har
adgang til oplysninger, der principielt ikke er brug for. Ved en eventuel samkøring af et register modtagetfra
en anden myndighed og myndighedens egne oplysninger må de ansatte hos den modtagende myndighed
alene have adgang til oplysninger om de personer fra den anden myndigheds register, som er omfattet af
den kontrollerende myndigheds sagsområde.
Det er kommunernes ansvar at sikre, at der kun autoriseres personer, der er beskæftiget med de formål,
hvortil oplysningerne behandles.
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Med hensyn til de centrale behandlingsaktiviteter i det fælles datagrundlag bemærkes, at hensyn til
datasikkerhedsreglerne tilgodeses ved, at kommunen alene kan tilgå oplysninger fra ATP’s samleverregister
i det fælles datagrundlag i Arbejdsmarkedsstyrelsen for personer, hvor kommunen har en åben
beskæftigelsessag vedrørende uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Adgangen til de pågældende
oplysninger om f.eks. samlevende i ATP’s samlever-register kan derved begrænses til kommunale
sagsbehandlere, der behandler ansøgninger om kontanthjælp og uddannelseshjælp, og hvor der skal
foretages partshøring af den samboende med henblik på afgørelse af, om personen er samlever.

Forholdet til persondataloven
Den foreslåede udbygning af det fælles datagrundlag i Arbejdsmarkedsstyre lsen og gennemførelsen af de
foreslåede bestemmelser skal ske inden for rammerne af persondatalovgivningen.
Adgangen til oplysningerne kan ske til brug i en aktuel sag, hvor de professionelle aktører i kommunerne på
socialområdet, beskæftigelsesområdet, uddannelsesområdet og – om nødvendigt efter samtykke fra
borgeren – også sundhedsområdet har behov for at indhente oplysninger, dels for at kunne udarbejde en
systematisk beskrivelse af den enkelte borgers ressourcer og udfordringer, hvor alle relevante forh old i
borgerens samlede situation indgår, dels for at kunne lave en helhedsorienteret, tværfaglig og koordineret
plan på tværs af de kommunale forvaltninger og andre myndigheder, der er nødvendige og hensigtsmæssige
for den enkelte borger.
Kravet i persondatalovens § 5, stk. 2, om, at indhentelse af oplysningerne skal være saglige og skal ske til
udtrykkeligt angivne formål, anses således for at være opfyldt med lovforslaget.
Det er herudover et krav, at adgang til oplysningerne vil skulle ske inden for rammerne af persondataloveni
øvrigt. Det vil blandt andet sige, at myndighederne på nationalt, regionalt og kommunalt niveau skal
overholde persondatalovens § 5, stk. 2, hvorefter senere behandling af oplysningerne ikke må være
uforenelig med de formål, som oplysningerne er indsamlet til.
Det er endvidere kun oplysninger, der er relevante og tilstrækkelige, som de nævnte myndigheder kan få
adgang til, og de oplysninger, der er adgang til, må ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af
de formål, hvortil oplysningerne indsamles, jf. persondatalovens § 5, stk. 3.
Efter persondatalovens § 7, stk. 1, må der som udgangspunkt ikke behandles følsomme oplysninger om
blandt andet helbredsmæssige forhold. Behandling af oplysninger om helbredsmæssige forhold kandogefter
forudgående samtykke finde sted efter persondatalovens § 7, stk. 2, nr. 1. Behandling af oplysninger om
helbredsmæssige forhold kan endvidere ske, hvis det er nødvendigt for, at et retskrav kan fastlægges,gøres
gældende eller forsvares, jf. persondatalovens § 7, stk. 2, nr. 4.
Efter persondatalovens § 8, stk. 1, må der som udgangspunkt heller ikke behandles oplysninger om strafbare
forhold. Behandling af oplysninger om frihedsberøvelse, unddragelse fra frihedsberøvelse og løsladelse fra
afsoningsinstitution kan dog finde sted, hvis den registrerede har givet sit samtykke, jf. persondatalovens§ 8,
stk. 2, nr. 1. Behandling og videregivelse af oplysninger om frihedsberøvelse, unddragelse fra
frihedsberøvelse og løsladelse kan endvidere ske, hvis videregivelsen er nødvendig for udførelsen af en
myndigheds virksomhed eller påkrævet for en afgørelse, som myndigheden skal træffe, jf.persondatalovens
§ 8, stk. 2, nr. 3.
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Oplysninger om helbredsmæssige forhold kan således indgå i det fælles datagrundlag uden forudgående
samtykke, jf. persondatalovens § 7, stk. 2, nr. 4, hvis oplysningerne er nødvendige for, at et retskrav kan
fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Det vil f.eks. være tilfældet i forhold til kommunernesbehandling
af helbredsoplysninger i forbindelse med mentorer, der skal fungere som udskrivningskoordinatorer.
Oplysninger om strafbare forhold kan indgå i det fælles datagrundlag uden forudgående samtykke, jf.
persondatalovens § 8, stk. 2, nr. 3, idet blandt andet oplysninger om løsladelse fra afsoningsinstitution er
nødvendige for kommunens afgørelse om mentorer, der skal fungere som udslusningskoordinatorer.
Der gælder for videregivelse af følsomme oplysninger på det sociale område restriktive bestemmelser i
persondatalovens § 8, stk. 3. For sociale myndigheders indberetninger af data til det fælles it-baserede
datagrundlag i Arbejdsmarkedsstyrelsen er persondatalovens § 8, stk. 3, imidlertid fraveget i lovomansvaret
for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Denne fravigelse opretholdes uændret. I øvrigt vil den
foreslåede udbygning af det fælles datagrundlag ske inden for rammerne af persondataloven.
Det gælder endvidere, at der kun kan ske udveksling af oplysninger mellem forskellige myndigheder, når
dette er nødvendigt til varetagelse af de hensyn, der følger af persondatalovens §§ 6-8.
Myndighederne på nationalt, regionalt og kommunalt niveau skal endvidere iagttage persondatalovens§ 29,
hvorefter den dataansvarlige har oplysningspligt over for den registrerede, når oplysningerne ikke er
indsamlet hos den registrerede. Der vil dog ikke være pligt for de nævnte myndigheder til at underrette de
berørte personer om indhentelsen af oplysninger, idet oplysningspligten – som det er tilfældet med
nærværende lovforslag – ikke gælder, når registreringen eller videregivelsen udtrykkeligt er fastlagtvedlov,
jf. persondatalovens § 29, stk. 2.
I det omfang der indhentes oplysninger efter reglerne om forudgående samtykke, vil personen dog i
forbindelse med afgivelsen af samtykket blive bekendt med udvekslingen af oplysninger,jf.persondatalovens
§ 29, stk. 2.
Kommunerne er hver især dataansvarlige, jf. § 58, stk. 5, for de oplysninger i selvbetjeningsløsninger for
virksomheder, som indberettes af arbejdsgiverne i forbindelse med ansøgninger om oprettelse af
virksomhedspraktikpladser, løntilskudspladser og andre tilskudsberettigede pladser efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, jf. den foreslåede § 10 b, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Arbejdsmarkedsstyrelsen er dog dataansvarlig for centrale behandlingsaktiviteter i den foreslåede digitale
løsning, jf. § 58, stk. 6.
Der er efter persondatalovens § 29, stk. 1, pligt for den dataansvarlige eller dennes repræsentant til at give
information til den registrerede i de situationer, hvor oplysningerne ikke er indsamlet hos den registrerede
selv, senest når videregivelsen af oplysningerne finder sted. Bestemmelsen gælder dog ikke, hvis
underretning af den registrerede viser sig umulig eller uforholdsmæssig vanskeli g, jf. persondatalovens§29,
stk. 3.
Behandlingen af ansøgninger i den digitale løsning vil samtidig omfatte et større antal sager, og som følge af
den forventede massesagsbehandling vurderes det at ville være administrativt uforholdsmæssigtvanskeligt
at opfylde oplysningspligten. På baggrund af omfanget og karakteren af oplysningerne vil der ikke blive sendt
underretningsbreve til de registrerede personer i forbindelse med arbejdsgiveres ansøgningeromoprettelse
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af virksomhedspraktikpladser, løntilskudspladser og andre tilskudsberettigede pladser m.v. efter lovomen
aktiv beskæftigelsesindsats, jf. den foreslåede § 10 b, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Myndighederne på nationalt, regionalt og kommunalt niveau skal endvidere forud for iv ærksættelsen
anmelde sammenstilling og samkøring af oplysningerne til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 46, ogde skal
indhente tilsynets udtalelse, inden behandlingen iværksættes, jf. persondatalovens § 45, stk. 1, nr. 1.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
§ 68 b, stk. 1
Kommunerne kan til brug for kontrol af udbetalingerne i en enkelt sag eller generel kontrol udover de
tilfælde, der er omfattet af §§ 11 a og 11 c i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og
§ 50 i integrationsloven, kræve visse oplysninger fra arbejdsgivere, pensionskasser m.v. om den,deransøger
om eller får ydelser fra kommunen efter lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,lov
om sygedagpenge og integrationsloven, og dennes ægtefælle, jf. den gældende § 68 b.
Det fremgår af aftalen, at forsørgerpligt også skal gælde for samlevende par, hvis begge er fyldt 25 år, når én
i et par søger om enten kontanthjælp eller uddannelseshjælp.
Det foreslås derfor, at kommunerne får mulighed for at kræve de samme oplysninger om samboen til den,
der ansøger om eller får ydelser fra kommunen, som i dag kan kræves om ægtefællen således, atkommunen
ud fra registeroplysninger kan afgøre, om der er tale om samlevende, jf. de foreslåede §§ 2 a og 2 b i det
samtidigt fremsatte lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og
forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love.
Det er en kommunal opgave at IT-understøtte opslag i registre i forbindelse med den obligatoriske
anvendelse af registeroplysninger ved afgørelse af, om samboende personer skal anses for at være
samlevende. Der henvises til bemærkningerne til ændringerne af §§ 2 a og 2 b i lov om aktiv socialpolitik i
det samtidigt fremsatte lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskudog
forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love.
Den konkrete udmøntning, herunder krav til opbygning, indretning og brug vil endvidere kunne ske i
bekendtgørelsesform med hjemmel i § 65, stk. 2, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats.
§ 68 b, stk. 3
Kommunerne kan i dag uden ansøgerens eller modtagerens samtykke, hvis det er nødvendigt til brug for
kontrol af udbetalingerne i en enkelt sag eller generel kontrol, kræve andre oplysninger end oplysningerom
økonomiske forhold fra offentlige myndigheder og fra arbejdsløshedskasserne. Oplysningerne kandesuden
samkøres og sammenstilles med data fra myndighedens egne, andre myndigheders og arbejdsløshedskassers
it-systemer, når dette er nødvendigt for at kontrollere, om betingelserne for at modtage ydelser er opfyldt.
Ved ansøgning om kontanthjælp i det nye kontanthjælpssystem er det hensigten, at ansøger skal afgive en
række oplysninger, herunder oplysninger om civilstand. Oplysningerne skal danne baggrundforkommunens
vurdering af sagen, herunder om en person må anses for samlevende.
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Det foreslås, at kommunen, hvis det er nødvendigt til brug for kontrol af udbetalingerne i en enk elt sag, kan
kræve oplysninger fra ATP om, hvorvidt en ansøger og/eller sambo har/har haft samlevernotering i ATP.
Desuden foreslås, at kommunen kan kræve oplysninger fra NemKonto-registret, jf. bekendtgørelse aflovom
offentlige betalinger m.v., om hvorvidt der er registreret en fælles bankkonto.
Det foreslås endvidere, at oplysningerne fra ATP og NemKonto-registret på linje med de eksisterende data
fra andre offentlige myndigheder og fra arbejdsløshedskasserne skal kunne samkøres og sammenstillesmed
data fra kommunens egne it-systemer, når dette er nødvendigt for at kontrollere, om betingelserne for at
modtage ydelser er opfyldt.
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Integrationsloven
Integrationsloven § 23 c – Tilbudsmuligheder – L 78
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 23 c. Kommunalbestyrelsen kan give udlændinge tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller
private arbejdsgivere. Tilbud om ansættelse med løntilskud gives med henblik på oplæring og
genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer.
Stk. 2. Et tilbud om ansættelse med løntilskud kan gives i op til 1 år.
Stk. 3. §§ 54, 55 og 59 om løn- og arbejdsvilkår, jf. dog stk. 4, §§ 60 og 61 om merbeskæftigelse m.v. og
§§ 63-65 om løntilskud i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats over for personer, der modtager
kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, finder tilsvarende anvendelse for udlændinge, der gives tilbud
om ansættelse med løntilskud. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte, at de regler, som
beskæftigelsesministeren fastsætter i medfør af § 68 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, helt eller
delvist skal finde tilsvarende anvendelse for udlændinge, der gives tilbud om ansættelse med løntilskud.
Stk. 4. § 75 a, stk. 5 og 6, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om løn under tilbud om ansættelse med
løntilskud hos offentlige arbejdsgivere finder tilsvarende anvendelse for personer, der er omfattet af § 23,
stk. 5.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser – L 78
Der er ingen bemærkningen til denne bestemmelse.

Integrationsloven § 26 a – Krav om tjek af jobforslag på Jobnet
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 26 a. En udlænding, der har ansøgt om eller modtager kontanthjælp alene på grund af ledighed, skal ved
første henvendelse til kommunen om hjælp tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret, og kommunen
har pligt til at sikre dette. Udlændingen skal mindst hver syvende dag tjekke sine jobforslag på Jobnet og
dermed bekræfte, at pågældende er arbejdssøgende. De regler, som fastsættes i medfør af § 11, stk. 5, i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats, finder tilsvarende anvendelse for udlændingens tilmeldingogafmelding
som arbejdssøgende.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Der er tale om dels en harmonisering med formulering i det foreslåede § 11, stk. 3, 3. pkt., i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, jf. lovforslagets § 1, nr. 17, dels en konsekvensændring som følge af at dengældende
§ 11, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats bliver stk. 5, jf. lovforslagets § 1, nr. 18.
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Lov om betaling for visse
uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats
(Betalingsloven)
Betalingsloven § 1 – Målgruppen for loven
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 1, stk. 2. Loven gælder for uddannelse af personer, der er omfattet af lov om uddannelsesordningforledige,
som har opbrugt deres dagpengeret, og personer, der i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er omfattet af
1) (---)
2) § 2, nr. 4, og som under revalidering modtager revalideringsydelse, eller som under forrevalidering
modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik,
3) (---)
4) § 2, stk. 7, og som i medfør af § 73 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats deltager i uddannelse,
5) § 2, nr. 11, og som modtager ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 a i lov om aktiv socialpolitik,
6) § 2, nr. 12, og som modtager uddannelseshjælp efter l ov om aktiv socialpolitik, og som er
uddannelsesparate, eller
7) § 2, nr. 13, og som modtager uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og som er
aktivitetsparate
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter bestemmelserne i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats afholder kommunerne udgifter til uddannelse af personer påuddannelsesinstitutioner
m.fl., som i henhold til Ministeriet for Børn og Undervisning er berettiget til at modtage tilskud ellerbevilling
fra Ministeriet for Børn og Undervisning.
De foreslåede ændringer er alene konsekvensændringer som følge af ændringer i Beskæftigelsesministeriets
lovgivning. Således udgår »starthjælp« i § 1, stk. 2, nr. 2, som følge af tidligere lovgivning, mens
»uddannelseshjælp« indsættes som foreslået i dette lovforslag. I § 1, stk. 2, nr. 4, udgår »eller« af sproglige
årsager, og af grammatiske årsager indføjes et komma til sidst i § 1, stk. 1, nr. 5. Endelig indsættes to nye
bestemmelser som § 1, stk. 2, nr. 6 og 7, som tilføjer uddannelseshjælp til henholdsvis uddannelsesparate og
aktivitetsparate.
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Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag § 18 - Bidragsstørrelser
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 18. Alle arbejdsgivere, jf. § 2, betaler bidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til dækning af udgifteri
medfør af kapitel 2 bortset fra § 5, stk. 2, og udgifter i medfør af kapitel 3, 4, 4 a og 5 b, herunder
administrationsudgifter. Bidraget udgør 2.407 kr. årligt pr. fuldtidsbeskæftiget i 2013-pris- og lønniveau.
Bidraget reguleres på finansloven for pris- og lønudviklingen med 2 pct. tillagt den i § 3 i lov om en
satsreguleringsprocent nævnte tilpasningsprocent.
Stk. 2. Alle arbejdsgivere, jf. § 2, betaler i 2014-2015 et bidrag på 566 kr. årligt pr. fuldtidsbeskæftiget til
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag i 2013-pris- og lønniveau. I 2016 udgør bidraget 554 kr. pr.
fuldtidsbeskæftiget i 2013-pris- og lønniveau. Herefter udgør beløbet 537 kr. årligt pr. fuldtidsbeskæftigeti
2013-pris- og lønniveau. Bidraget reguleres på finansloven for pris- og lønudviklingen med 2 pct. tillagt deni
§ 3 i lov om en satsreguleringsprocent nævnte tilpasningsprocent. Beløbet afrundes til nærmeste hele
kronebeløb. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag overfører kvartalsvis beløbet til Ministeriet for Børn og
Undervisning til hel eller delvis finansiering af godtgørelse m.v. ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og
efteruddannelse, jf. § 15 b. Den kvartalsvise overførsel finder sted senest den 30. januar, den 30. april, den
30. juli og den 30. oktober.
Generelle bemærkninger

Ændringer i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Indledning
Det foreslås, at arbejdsgiverne kompenseres for afledte merudgifter til skolepraktikydelse m.v. inden for
ordningen med Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), således at arbejdsgiverne ikke pålægges nye
omkostninger hertil som følge af kontanthjælpsreformen. Kompensationen foreslås udmøntet således, at
bidraget til finansiering af godtgørelse til deltagelse til erhvervsrettet voksen og efteruddannelse i lov om
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag tilsvarende sættes ned over årene 2016 og 2017. Aftalepartierne vil følge
udviklingen.
Det fremgår af »Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti« indgået mellem
regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti november 2012, at
»aftaleparterne er på den baggrund enige om at følge aktivitetsudviklingen løbende«. Det gælder bl.a.
udviklingen i skolepraktikaktiviteten.
Denne opfølgning skal sikre, at der ikke sker store forskydninger i skolers, praktikcentres og virksomheders
brug af skolepraktik i forhold til antallet af indgåede uddannelsesaftaler. Opfølgningen sker med henblikpå
at identificere problemer tidligt, hvilket kan danne grundlag for et eventuelt indgreb. Opfølgningen sker
kvartalsvist.
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Udover denne løbende opfølgning vil Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet og MinisterietforBørnog
Undervisning ultimo 2015 udarbejde analyser, der vurderer konsekvenserne og dermed de afledte effekter
af uddannelsespålæggets virkning på tilgangen til skolepraktik. Analyserne vil blive forelagt og drøftetmed
aftalepartierne.

Gældende regler
AUB er en selvejende institution, der har til formål at administrere refusions - og tilskudsordninger, der skal
medvirke til at skaffe det fornødne antal praktikpladser for uddannelsessøgende. AUB bidrager endvidere til
finansiering af VEU-godtgørelse (godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse) og
befordringsudgifter i henhold til lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet
voksen- og efteruddannelse samt udgifter til kost og logi i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser
m.v.
Alle arbejdsgivere, både offentlige og private, betaler bidrag til AUB. Bidraget består af to øremærkede
bidrag, hvis størrelse og anvendelsesområde fremgår af § 18, stk. 1 og 2, i lov om Arbejdsgivernes
Uddannelsesbidrag. Bidragene opkræves samlet.
I henhold til § 18, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, betaler arbejdsgiverne et bidragtil AUB
til dækning af udgifter i medfør af lovens kapitel 2 om lønrefusion, bortset fra § 5, stk. 2, om statens dækning
af udgifter til lønrefusion, som vedrører valgfri supplerende undervisning, der er studieforberedende, i en
erhvervsuddannelses grundforløb og hovedforløb, samt udgifter i medfør af kapitel 3 om befordringstilskud,
kapitel 4 om mobilitetsfremmende ydelser, kapitel 4 a om skolepraktikydelse og kapitel 5 b om midlertidige
præmierings- og løntilskudsordninger i 2013, herunder administrationsudgifter. Bidraget udgør i 2013 2.407
kr. pr. fuldtidsbeskæftiget i 2013-pris- og lønniveau. Bidraget reguleres fremover på finansloven for pris-og
lønudviklingen med 2 pct. tillagt den i § 3 i lov om en satsreguleringsprocent nævnte tilpasningsprocent.
I henhold til § 18, stk. 2, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, betaler arbejdsgiverne desuden et
bidrag på 530 kr. årligt pr. fuldtidsbeskæftiget til AUB i 2010-pris- og lønniveau (566 kr. årligt pr.
fuldtidsbeskæftiget i 2013-pris- og lønniveau) til finansiering af VEU-godtgørelse m.m. Bidraget regulerespå
finansloven for pris- og lønudviklingen med 2 pct. tillagt den i § 3 i lov om en satsreguleringsprocent nævnte
tilpasningsprocent. AUB overfører kvartalsvis beløbet til Ministeriet for Børn og Undervisning til hel eller
delvis finansiering af VEU-godtgørelse og befordringsudgifter i henhold til lov om godtgørelse og tilskud til
befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt udgifter til kost oglogi i henhold
til lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. § 15 b i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Den foreslåede ordning
Det foreslås, at arbejdsgiverne fra og med den 1. januar 2016 kompenseres for afledte merudgifter til
skolepraktikydelse m.v., jf. lovens § 18, stk. 1, om uddannelsesbidrag, således at arbejdsgiverne ikke
pålægges nye omkostninger som følge af regeringens kontanthjælpsreform. Disse merudgifter for
arbejdsgiverne vil blive indfaset fra og med den 1. januar 2016. Det lægges i den forbindelse til grund, at
arbejdsgiverne i 2016 kompenseres for 22 mio. kr., og for 2017 og frem for 55 mio. kr. årligt i 2013-pris- og
lønniveau (svarende til henholdsvis 22,4 mio. kr. og 55,9 mio. kr. i 2014-pris- og lønniveau).
Kompensationen foreslås indført ved en tilsvarende reduktion i arbejdsgivernes VEU-bidrag, jf. lovens §18,
stk. 2. På den baggrund foreslås det, at bidraget i 2016 fastsættes til 554 kr. pr. fuldtidsbeskæftiget i 2013-
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pris- og lønniveau, og i 2017 og frem til 537 kr. årligt pr. fuldtidsbeskæftiget i 2013-pris- og lønniveau. Af
lovtekniske grunde foreslås det tillige at fastsætte bidraget i 2014-2015 til 566 kr. årligt pr.
fuldtidsbeskæftiget i 2013-pris- og lønniveau, hvilket alene er en fremskrivning af det nuværende bidrags
størrelse.
Bidragets størrelse er beregnet med udgangspunkt i, at VEU-bidraget, jf. den gældende ordning, ville være
fastsat til 566 kr. årligt pr. fuldtidsbeskæftiget i 2013-pris- og lønniveau, jf. også den foreslåede affattelse af
§ 18, stk. 2, 1. pkt. Der er beregningsteknisk lagt til grund, at der vil være 1,9 mio. bidragsydende
fuldtidsbeskæftigede i henholdsvis 2016 og 2017. Den forudsatte kompensation til arbejdsgiverne er
fratrukket, og på baggrund heraf er VEU-bidraget pr. fuldtidsbeskæftiget blevet beregnet.
Som en lovteknisk ændring foreslås det endvidere, at uddannelsesbidraget, jf. § 18, stk. 1, fastsættestil 2.407
kr. årligt pr. fuldtidsbeskæftiget i 2013-pris- og lønniveau, hvilket svarer til den nuværende bidragsstørrelse.
Den foreslåede ordning angår alene den aftalte kompensation til arbejdsgivere, jf. Aftale om en reform af
kontanthjælpssystemet. Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag vil således uafhængigt af dette
lovforslag skulle ændres for så vidt angår uddannelsesbidragets størrelse i 2015-2016 og frem, bl.a.somfølge
af Aftale af 8. november 2012 om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti. Det
forudsættes i forbindelse med nærværende lovforslag, at uddannelsesbidraget fastsættes, således at
arbejdsgiverne samlet set ikke påføres nye omkostninger som følge af kontanthjælpsreformen.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
§ 18, stk. 1
Det foreslås, at bidraget udgør 2.407 kr. årligt pr. fuldtidsbeskæftiget i 2013-pris- og lønniveau. Bidraget
reguleres på finansloven for pris- og lønudviklingen med 2 pct. tillagt den i § 3 i lov om en
satsreguleringsprocent nævnte tilpasningsprocent. Der er tale om en lovteknisk ændring.
Bestemmelsen er lige som den gældende bestemmelse en udmøntning af Aftale af 8. november 2012 om
bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.
§ 18, stk. 2
Det foreslås, at bidraget i 2014-2015 fastsættes til 566 kr. årligt pr. fuldtidsbeskæftiget i 2013-pris- og
lønniveau, og at det i 2016 skal udgøre 554 kr. pr. fuldtidsbeskæftiget i 2013-pris- og lønniveau. Det foreslås
endvidere, at bidraget i 2017 og herefter skal udgøre 537 kr. årligt pr. fuldtidsbeskæftiget i 2013-pris- og
lønniveau.
Kommentarer fra Høringsnotatet
I beregningen af mertilgangen til uddannelse er der taget udgangspunkt i de nuværende overgange fra
kontanthjælp til uddannelse, og på den baggrund vurderes det, at en udvidelse af uddannelsespålægget
kombineret med ydelsesændringerne og de øvrige tiltag i udspillet vil indebære en årlig mertilgang til
uddannelse på 2.500 personer. Fuldt indfaset skønnes antallet i uddannelse at blive øget med ca. 4.400
fuldtidspersoner. Der er forudsat en hurtigere overgang til uddanne lse for de umiddelbart
uddannelsesparate. Der kommer ikke flere af disse i uddannelse, men det vil ske hurtigere, således at der i
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perioden 2014-2017 vil være en øget antal af personer i uddannelse på 250/500/500/250 fuldtidspersoner.
Dette øgede antal er fuldt indfaset i 2018.
Mht. indfasningsprofil er det lagt til grund, at reformen kun vil have ca. halv effekt i 2014, hvorfor der i 2014
er forudsat knap 1.000 fuldtidspersoner i uddannelse.
Herefter vil den årlige mertilgang til uddannelse ske som beskrevet ovenfor.
Ministeriet for børn og unge (MBU) kan oplyse, at beregningerne af de øgede arbejdsgiveromkostninger i
forbindelse med øgede udgifter til skolepraktik mv. er baseret på samme forudsætninger som de øvrige
uddannelsesskøn, og på at mertilgangen af elever, der påbegynder en erhvervsuddannelse som følge af
kontanthjælpsreformen, til at starte med har været forudsat at være i grundforløbet, således at udgifterne
til skolepraktik først viser sig på sigt.
Det er som følge heraf skønnet, at merudgifterne til skolepraktik vil være 22 mio. kr. i 2016 og 55 mio. kr. i
2017 og frem. I dette udgiftsskøn er indregnet merudgifter til lønrefusion. (…)
MBU henviser til, at det fremgår af "Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti",
at der skal ske en løbende opfølgning på bl.a. udviklingen i skolepraktikaktiviteten og de økonomiske
konsekvenser af aftalen. Aftalepartierne får kvartalsvist opfølgning herpå.
En eventuel stigning i AUB's udgifter til skolepraktikydelse eller en stigning i AUB's øvrige
arbejdsgiverfinansierede ordninger, som påvirker AUB's økonomi ud over det forventede, vil således blive
identificeret tidligere end i 2015 - som følge af den kvartalsvise aftaleopfølgning og som følge af MBU's
løbende opfølgning på udviklingen i AUB's økonomi. (…)
MBU kan ikke umiddelbart genkende dette tal. Det fremgår af praktikpladsstatistikken fra marts 2013, at
optaget af elever i skolepraktik i første kvartal 2013 er steget med 811 elever, svarende til 54 pct., seti forhold
til første kvartal 2012. MBU bemærker, at der i 2013 har været forudsat en stigning i optaget til skolepraktik
på ca. 3.500 elever som følge af "Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti".
Endvidere vil særligt første kvartal 2013 være påvirket af aftalens initiativer, idet afskaffelsen af
karensperioden til skolepraktik pr. 1. januar 2013 har medført en fremrykning af optaget til skolepraktik,
således at optaget i første kvartal 2013 reelt omfatter en fem måneders periode (november 2012-marts
2013). På den baggrund må optaget til skolepraktik i første kvartal 2013 forventes at være steget set i forhold
til 2012. (…)
I dag er der allerede mange unge, der overgår fra kontanthjælpssystemet til erhvervsuddannelserne. Det
drejer sig både unge under 25 år, som er omfattet af ungeydelser og uddannelsespålæg, men også om unge
mellem 25 og 30 år, som ikke er omfattet.
Sigtet med kontanthjælpsreformen er, at flere unge får en uddannelse. Det er skønnet i
kontanthjælpsreformen, at ca. 4.400 flere fuldtidspersoner vil overgå til uddannelse, mens ca. 500
fuldtidspersoner vil fremrykke overgangen til uddannelse. De personer, der fremrykker uddannelsesvalget
vil ikke øge antallet af studerende på sigt, da de ville have påbegyndt en uddannelse under alle
omstændigheder. Skønnene for hvor mange, der forlader kontanthjælpssystemet og kommer i uddannelse
eller job, bygger på analyser og data for de nuværende ungeydelser og uddannelsespålæg.

172

Kontanthjælpsreformen

19-01-2014

Beregningerne af de øgede arbejdsgiveromkostninger i forbindelse med øgede udgifter til skolepraktikmv.
er baseret på samme forudsætninger som de øvrige uddannelsesskøn, og på at de elever, der påbegynderen
erhvervsuddannelse som følge af kontanthjælpsreformen, til at starte med vil være i grundforløbet,således
at udgifterne til skolepraktik først viser sig på sigt.
Det er således skønnet, at merudgifterne til skolepraktik vil være 22 mio. kr. i 2016 og 55 mio. kr. i 2017 og
frem.
Det skal i øvrigt bemærkes, at den præcise reformvirkning af, hvor mange flere der vil overgå til uddannelse
som følge af reformen, ikke præcist vil kunne opgøres.
Det vil altid bygge på et beregnet skøn, uanset om virkningen opgøres, inden reformen træder i kraft eller
efter. Det skyldes, at det totale antal unge med et uddannelsespålæg, der overgår fra kontanthjælp til
uddannelse et givet år, ikke alene er et udtryk for reformvirkningen, da en del af disse ville have påbegyndt
uddannelsen uafhængigt af reformen. Det er med andre ord ikke muligt at konstruere et kontrafaktum, og
derved er en direkte kompensation af arbejdsgiverne som følge af kontanthjælpsreformen ikke mulig. (…)
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Lov om kommunal udligning og generelle
tilskud til kommuner
Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner § 14 –
Ydelser omfattet af loven
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 14. Staten yder et årligt tilskud til kommunerne, som fastsættes af finansministeren med tilslutning fra
Folketingets Finansudvalg.
Stk. 2. Tilskuddet fastsættes som summen af
1) det foregående års tilskud med tillæg eller fradrag som følge af engangsreguleringer og op - og
efterreguleringer,
2) regulering for den forventede pris- og lønudvikling i den kommunale sektor fra det foregående årtil
tilskudsåret,
3) kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i udgifts- og opgavefordelingen
mellem staten, kommunerne og regionerne i tilskudsåret,
4) kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i den statslige regulering af
kommunernes virksomhed i tilskudsåret,
5) kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af udviklingen i kommunernes reale udgifter til
kontanthjælp, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, orlovsydelse til kontant hjælpsmodtagere,
aktivering af kontanthjælps-, ledighedsydelses- og ressourceforløbsydelsesmodtagere,revalidering,
udgifter til uddannelseshjælp, aktivitetstillæg og udgifter til aktivering af modtagere af
uddannelseshjælp, driftsudgifter til aktivering af sygedagpengemodtagere og forsikrede ledige samt
driftsudgifter i forbindelse med selvvalgt uddannelse, kommunale udgifter til danskundervisningtil
udlændinge og undervisning i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie samtkontanthjælp
og aktivering efter integrationslovens kapitel 4-5, kommunale udgifter til den særlige
uddannelsesydelse og driftsudgifter til finansiering af uddannelse samt udgifterne til befordringefter
lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, førtidspension og
erhvervsgrunduddannelse i tilskudsåret og

Generelle bemærkninger

Ændringer i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner
De ændringer, som skal ske i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, som følge af
nærværende lovforslag samt det samtidigt fremsatte lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik,SUloven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love, er
konsekvensændringer og medtages i det hele alene af lovtekniske årsager i nærværende lovforslag.
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Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Den kommunale budgetgaranti indebærer, at kommunerne under ét kompenseres for udviklingen i de
kommunale udgifter på visse områder, herunder kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse og
førtidspension. Kompensationen sker via en regulering af bloktilskuddet.
Den foreslåede ændring indebærer, at udgifter til uddannelseshjælp, aktivitetstillæg samt udgifter til
aktivering af modtagere af uddannelseshjælp vil være omfattet af den kommunale budgetgarantiordning.
Hvad angår udgifterne til mentorer vil disse, med undtagelse af udgifter for personer i ressourceforløb,
fremover ikke være omfattet af budgetgarantien.
Ligeledes vil kommunernes udgifter til vejledning og opkvalificering til jobparate kontanthjælpsmodtagere
over 30 år, der får tilbud om ordinær uddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 1, inden for de første 9 måneder fra
første henvendelse om kontanthjælp, bortset fra tilbud efter § 32 a, fremover ikke være omfattet af
budgetgarantien. Budgetgarantien omfatter fremover heller ikke kommunernes udgifter til tilbud om øvrig
vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, inden for de første 2 år fra første henvendelse om
kontanthjælp.
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Lovforslag 223 §§ 9-10 - Ikrafttræden og
overgangsbestemmelser
§ 9 – Ikrafttræden
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 9, stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2014, jf. dog stk. 2 og 4.
Stk. 2. § 2, nr. 2 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2 og 3, § 2,
nr. 12 og 13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 6, og § 21 b, stk. 3,
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 44, træder i kraft den 1. oktober
2013, og har virkning fra den 1. januar 2014. Kommunen skal som led i det individuelle kontaktforløb i
perioden den 1. oktober til og med den 31. december 2013 afgøre, om en person, som ikke er fyldt 30 år den
1. januar 2014, som modtager kontanthjælp i perioden, og som forventes fortsat at have behov for hjælp fra
den 1. januar 2014, bliver jobparat eller aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager efter § 2, nr. 2 eller 3, i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2 og 3, eller uddannelsesparat eller
aktivitetsparat uddannelseshjælpsmodtager efter § 2, nr. 12 eller 13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
som affattet ved denne lovs § 1, nr. 6. Har personen ikke allerede et uddannelsespålæg, skal kommunen
samtidig give pågældende et uddannelsespålæg efter § 21 b, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som
affattet ved denne lovs § 1, nr. 44.
Stk. 3. Samtaler efter stk. 2 erstatter den første samtale efter §§ 20 og 20 a, i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 39 og 41.
Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 11, stk. 4, 2. pkt., som affattet
ved denne lovs § 1, nr. 18, samt ændringerne af § 13, stk. 1 og 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 20 og
21, for så vidt angår personer omfattet af § 2, nr. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft den 1. januar 2014, jf. dog stk. 2 og 4.
Det foreslås i stk. 2, at § 2, nr. 2 og 3, om henholdsvis jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere,
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2 og 3, § 2, nr. 12 og 13, om
henholdsvis uddannelsesparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 6, og § 21 b, stk. 3, om afgivelse af
uddannelsespålæg, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 44, træderi
kraft den 1. oktober 2013 og har virkning fra den 1. januar 2014.
Det foreslås endvidere, at kommunen som led i det individuelle kontaktforløb skal afgøre, om en
kontanthjælpsmodtager bliver jobparat eller aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager efter § 2, nr. 2 eller3,i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2 og 3, eller uddannelsesparat
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eller aktivitetsparat uddannelseshjælpsmodtager efter § 2, nr. 12 eller 13, i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 6. Det gælder for kontanthjælpsmodtagere,
-

som ikke er fyldt 30 år,
som modtager kontanthjælp i perioden den 1. oktober til og med den 31. december 2013, og
hvor kommunen har truffet afgørelse om, at den pågældende har en erhvervskompetencegivende
uddannelse, og afgørelsen medfører, at den pågældende ved fortsat behov for hjælp fraden1.januar
2014 skal modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Der henvises til ikrafttrædelsesbestemmelsen i § 7 i det samtidigt fremsatte forslag til ændringaflovomaktiv
socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre
love.
Hvis kontanthjælpsmodtageren ikke allerede har eller skal have et uddannelsespålæg efter hidtidige regler,
skal kommunen samtidig med afgørelsen om, hvorvidt personen er uddannelsesparat eller aktivitetsparat
uddannelseshjælpsmodtager, give pågældende et uddannelsespålæg efter § 21 b i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 44. Uddannelsespålægget har virkning fra lovens
ikrafttræden den 1. januar 2014. Dvs. at jobcenteret skal pålægge personen inden for en nærmere frist
herefter at komme med relevante forslag til uddannelser.
En person, der har fået et uddannelsespålæg efter hidtidige regler i § 21 b, i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, fortsætter med dette pålæg indtil lovens ikrafttræden. Efter 1. januar 2014 gælder
reglerne om uddannelsespålæg efter denne lov, hvor blandt andet den indsats, der skal tilrettelægges,skal
fremgå af pålægget. Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 44, og bemærkninger hertil.
Det foreslås i stk. 3, at samtaler efter stk. 2 erstatter den første samtale efter §§ 20 og 20 a, i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 39 og 41. Samtalen sker som i led i detindividuelle
kontaktforløb, som personen allerede er omfattet af.
De personer, der bliver uddannelseshjælpsmodtagere, og som ikke vurderes åbenlystuddannelsesparate ved
første samtale efter § 20 a, skal have deres yderligere 2 samtaler efter den 1. januar 2014.
Det foreslås i stk. 4, at beskæftigelsesministeren får bemyndigelse til at fastsætte ikrafttrædelsestidspunktet
for dels reglerne om, at jobparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere,somvurderes
åbenlyst uddannelsesparate, skal dokumentere deres jobsøgning i en joblog på »Min Side« på Jobnet, dels
reglerne om at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal have et cv. Baggrunden er, at it understøttelsen først forventes at være på plads ultimo 2. kvartal 2014.

§ 10 – Overgangsbestemmelser
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 10, stk. 1. En person, der er omfattet af § 2, nr. 1-3 eller 11, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som
før lovens ikrafttræden har fået tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver efter
kapitel 12 med en varighed på op til 1 år efter den hidti l gældende § 53, stk. 1, i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, hvor varigheden rækker ud over den 1. januar 2014, kan fortsætte i dette tilbud.
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Stk. 2. En person, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3 eller 11, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som f ør
lovens ikrafttræden har fået tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, somrækker
ud over den 1. januar 2014, hvor lønnen er fastsat efter den hidtil gældende § 55, stk. 4, i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, bevarer denne løn, indtil løntilskudsansættelsen ophører.
Stk. 3. En person, der er omfattet af § 2, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som efter de hidtil
gældende regler i § 95 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har ret og pligt til første tilbud ef ter kapitel 1012 senest efter en sammenhængende periode på 9 måneder med kontanthjælp fra første henvendelse til
kommunen om hjælp, og som den 1. januar 2014 har haft en sammenhængende periode på mellem 3 og 9
måneder med kontanthjælp, har ret og pligt til at påbegynde første tilbud efter kapitel 11 og 12, i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats hurtigst muligt og senest efter en sammenhængende periode på9månedermed
kontanthjælp.
Stk. 4. En person, der er omfattet af § 2, nr. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som efter de hidtil
gældende regler i § 95 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har ret og pligt til første tilbud efter kapitel 1012 senest efter en sammenhængende periode på 9 måneder med kontanthjælp fra første henvendelse til
kommunen om hjælp, og som den 1. januar 2014 har haft en sammenhængende periode på mellem 6 og 9
måneder med kontanthjælp fra første henvendelse til kommunen om hjælp, har ret og pligt til atpåbegynde
første tilbud efter kapitel 9 b-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats hurtigst muligt og senest efter en
sammenhængende periode på 9 måneder med kontanthjælp.
Stk. 5. Rådighedsbeløbet, jf. § 118, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, opgøres i 2014 til 13.927
kr. (2014-niveau), i 2015 til 13.675 kr. (2014-niveau) og i 2016 til 13.954 kr. (2014-niveau) gange antallet af
helårspersoner.
Stk. 6. Bidragssatserne i § 18, stk. 2, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, som ændret ved denne
lovs § 6, nr. 2, har virkning fra og med beregning af bidrag fra 1. kvartal i det år, som bidraget vedrører.
Stk. 7. De hidtil gældende bestemmelser i § 2, nr. 2 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats forbliver i
kraft, indtil de afløses af regler udstedt i medfør af denne lov.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Forslaget til stk. 1
Dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og ressourceforløbsmodtagere kan efter gældende reglerfå
tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere i op til et år. Det foreslås i stk. 1, at en
person, der efter disse regler, har fået et tilbud, der rækker ud over den 1. januar 2014, kan fortsætte i
tilbuddet. Afbrydes tilbuddet, vil personen være omfattet af reglen om, at løntilskudsansættelse hos en
offentlig arbejdsgiver højst må være ½ år. Er tilbuddet af kortere varighed end et år, kan det ikke efter 1.
januar 2014 forlænges op til et år.
Forslaget til stk. 2
Efter gældende regler i § 55, stk. 4, får kontanthjælpsmodtagere og ressourceforløbsmodtagere, når de er i
tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere, en løn, som svarer til deres kontanthjælp
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henholdsvis ressourceforløbsydelse, dog mindst 82 pct. af højeste dagpenge. Det foreslås i stk. 2, at en
person, som før lovens ikrafttræden har fået tilbud om ansættelse med l øntilskud, som rækker ud over 1.
januar 2014, og hvor lønnen er fastsat efter den hidtil gældende § 55, stk. 4, bevarer denne løn, indtil
løntilskudsansættelsen ophører. Det er kun så længe denne løntilskudsansættelse varer, at lønnen bevares
efter de hidtil gældende regler. Hvis den forlænges efter 1. januar 2014, vil lønnen blive fastsat efter de nye
regler, det vil sige, at der ikke er en minimumsløn på 82 pct. af højeste dagpenge.
Forslaget til stk. 3
Jobparate kontanthjælpsmodtager har efter den foresl åede affattelse af § 92 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, jf. lovforslagets § 1, nr. 99, efter en sammenhængende periode på 3 måneder med
kontanthjælp fra første henvendelse til kommunen om hjælp, ret og pligt til at påbegynde tilbudefterkapitel
11 og 12. Det foreslås i stk. 3, at jobparate kontanthjælpsmodtagere, som efter de hidtil gældende regler
skulle have første ret og pligttilbud senest efter en sammenhængende periode på 9 måneder med
kontanthjælp, og som den 1. januar 2014 har modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på
mellem 3 og 9 måneder, har ret og pligt til første tilbud efter kapitel 11 og 12 hurtigst muligt og senest efter
en sammenhængende periode på 9 måneder på kontanthjælp.
Forslaget til stk. 4
Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har efter den foreslåede affattelse af §§ 92 og 93 i lov om enaktiv
beskæftigelsesindsats, jf. lovforslagets § 1, nr. 99 og 100, efter en sammenhængende periode på 6 måneder
med kontanthjælp fra første henvendelse til kommunen om hjælp, ret og pligt til at påbegynde tilbud efter
kapitel 9 b-12. Det foreslås i stk. 4, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som efter de hidtil gældende
regler skulle have første ret og pligttilbud senest efter en sammenhængende periode på 9 måneder med
kontanthjælp, og som den 1. januar 2014 har modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på
mellem 3 og 9 måneder, har ret og pligt til første tilbud efter kapitel 9 b-12 hurtigst muligt og senest efter en
sammenhængende periode på 9 måneder på kontanthjælp.
Forslaget til stk. 5
Ved lov nr. 1377 af 23. december 2012 blev rådighedsbeløbet, jf. § 118, stk. 2, i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats som led i den midlertidige sænkelse af driftsloftet opgjort til følgende: I2013til 13.329
kr. (2013-niveau), i 2014 til 13.716 kr. (2013-niveau), i 2015 til 13.787 kr. (2013-niveau) og i 2016 til 14.217
kr. (2013-niveau) gange antallet af personer.
Som følge af de ændringer i de samlede offentlige driftsudgifter til aktivering, der følger af
kontanthjælpsreformen, herunder at der som led i finansieringen af initiativerne foretages en reduktionaf
det kommunale driftsloft over aktiveringsudgifterne svarende til en mindreudgift på 60,0 mio. kr. årligt,
foreslås rådighedsbeløbet for 2014-2016 ændret til følgende (angivet i 2014-niveau): 13.927 kr. i 2014,
13.675 kr. i 2015 og 13.954 kr. i 2016.
Rådighedsbeløbet på 13.970 kr. for 2017 er ikke omfattet af reduktionen af driftsloftet i lov nr. 1377 og
fremgår derfor i stedet af den foreslåede ændring af § 118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf.
lovforslagets § 1, nr. 115.
Forslaget til stk. 6
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Det foreslås i stk. 6, at de respektive bidragssatser i det foreslåede § 18, stk. 2, 1.-3. pkt., i lov om
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag har virkning fra og med beregning af bidrag fra 1. kvartal i det år, som
bidraget vedrører.
Forslaget til stk. 7
Det foreslås, at de hidtil gældende bestemmelser i § 2, nr. 2 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
forbliver i kraft, indtil de afløses af regler udstedt i me dfør af denne lov.
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L224
Indledning
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)

Indledning
Baggrunden for reformen
Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og De Radikale) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det
Konservative Folkeparti og Liberal Alliance indgik den 18. april 2013 »Aftale om en reform af
kontanthjælpssystemet – flere i uddannelse og job«. Aftalen indeholder en række initiativer, som skal være
med til at sikre, at unge får en uddannelse, og at alle unge og voksne mødes med klare krav og
forventninger, således at flere får mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet.
Følgende fremgår af aftalen:
»Der er i dag ca. 135.000 personer, der modtager kontanthjælp. Det er alt for mange. P ersoner på
kontanthjælp har meget forskellige udfordringer og behov, men det nuværende kontanthjælpssystem tager
ikke hånd om denne forskellighed. Mange mødes ikke med klare krav, og mange får ikke den rette indsats
og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse.
Konsekvenserne er mærkbare. Hvis man er på kontanthjælp i mange år, er der stor risiko for, at man aldrig
får ordentligt fodfæste eller vender tilbage til arbejdsmarkedet. Det har ikke kun betydning for den enkelte,
men også for dennes familie og for hele samfundet.
Mere end 50.000 af kontanthjælpsmodtagerne er unge under 30 år. Over 90 procent har ikke en
erhvervskompetencegivende uddannelse. 75 procent har højst gennemført folkeskolen. De mange unge på
kontanthjælp er en kæmpe udfordring. For unge skal ikke være på kontanthjælp – de skal mødes med en
tro på, at de har potentiale til at få en uddannelse, som kan give dem fodfæste på arbejdsmarkedet, og en
indsats, der understøtter målet om uddannelse.
Knap hver femte på kontanthjælp er enlig forsørger, typisk unge med et lavt uddannelsesniveau. Det har
ikke kun betydning for den enkelte, men også for deres børn, hvis kontanthjælpen mere eller mindre bliver
et livsvilkår.
15 procent af kontanthjælpsmodtagerne har været på kontanthjælp i mere end fem år, og knap seks
procent har været på kontanthjælp uafbrudt i mere end ti år. Det er i sig selv et stort problem.
Kontanthjælp må ikke være et livsvilkår. Det skal være en midlertidig hjælp.
Godt hver femte kontanthjælpsmodtager får i dag ikke hjælp til at komme videre og væk fra kontanthjælp.
De er af kommunen visiteret som »midlertidigt passive« og friholdes fra en aktiv indsats, der kan bringe
dem tættere på arbejdsmarkedet.
Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti,
Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre en grundlæggende reform af
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kontanthjælpssystemet, som vil betyde, at alle ikke skæres over én kam, men i stedet mødes med klare
krav og forventninger – unge om at tage en uddannelse og voksne om at komme i arbejde. Målet med
reformen er hermed, at flere får mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet.«
Lovforslagene skal ses i sammenhæng - de samtidigt fremsatte lovforslag om ændring af lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige
andre love, og Lov om ændring af lov om aktiv social politik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis
udbetaling af børnebidrag samt forskellige andre love – LF223 og LF224.
Det indgår i aftalen om kontanthjælpsreformen, at der etableres følgende forsøg, som vil blive udmøntet i
bekendtgørelse:
Forsøg med støtte i overgangen til uddannelse. Der iværksættes et forsøg, hvorefter unge enlige forsørgere
på uddannelseshjælp, der starter på en uddannelse, får ret til en mentor i form af en
studiestartskoordinator, der løbende skal hjælpe og støtte den unge i udfordringerne i overgangen til
ordinær uddannelse.
Som led i reformen skabes grundlag for en særlig indsats overfor enlige forsørgere – herunder: Forsøg, hvor
kommunen får mulighed for at give et økonomisk tilskud til relevante udgifter i forbindelse med
uddannelsesstart, som vil blive udmøntet i lov om aktiv socialpolitik.

Ydelse i form af uddannelseshjælp og aktivitetstillæg
Gældende ret
Efter de gældende regler yder kommunen hjælp i form af kontanthjælp, tilbud efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats og tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven.
For at kunne modtage kontanthjælp skal en person opfylde alle betingelserne for, at tildeling og udmåling
kan ske. Det betyder bl.a., at en person skal opfylde de grundlæggende betingelser om,
-

at personen har været ude for ændringer i sine forhold (en social be givenhed) fx i form af sygdom,
arbejdsløshed eller samlivsophør,
at ændringen medfører, at den pågældende er afskåret fra at kunne skaffe det nødvendige til at
kunne forsørge sig selv eller sin familie, og
at behovet ikke kan dækkes gennem andre ydelser.

Netop disse betingelser illustrerer, at hjælpen er subsidiær i forhold til andre private og offentlige
forsørgelsesmuligheder.
Selve kontanthjælpen udmåles i dag med en sats, der bl.a. er afhængig af, om kontanthjælpsmodtageren
har forsørgelsespligt over for børn, personens alder og for personer under 25 år afhænger satsen af, om
modtageren er ude- eller hjemmeboende.
Unge kontanthjælpsmodtagere under 25 år uden forsørgelsespligt overfor hjemmeboende børn modtager i
dag kontanthjælp med en sats, der ligger højere end SU-niveauet. Når den unge har modtaget
kontanthjælp i 6 måneder efter, at den pågældende er påbegyndt et tilbud efter lov om en aktiv
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beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven, nedsættes
den månedlige kontanthjælp til SU-niveauet.
En person under 25 år med forsørgelsespligt overfor hjemmeboende børn modtager kontanthjælp som
voksne forsørgere, mens en person under 25 år med dokumenteret bidragspligt over for et barn alene
modtager et månedlig tillæg til kontanthjælpen på ungesats. Det månedlige tillæg svarer til det fastsatte
bidrag, dog højst normalbidraget.
Herudover modtager personer med en række i loven nærmere definerede psykiske lidelser og unge
kvinder, der er gravide og har passeret 12. svangerskabsuge, kontanthjælp med en højere sats.
Når personen fylder 25 år, modtager personen kontanthjælp på voksensats, som ydes med to satser
afhængig af, om personen har forsørgelsespligt over for børn eller ikke.
I dag udmåles kontanthjælpen med samme beløb, uanset om personen deltager i aktiviteter i form af
tilbud. Kontanthjælpen beregnes som et skattepligtigt beløb, der udbetales bagud for en måned.
Efter de gældende regler har det ikke betydning for satsen, om personen har en
erhvervskompetencegivende uddannelse eller ikke.
Kontanthjælpssatserne reguleres efter de gældende regler en gang årligt den 1. januar. Ved den årlige
regulering af kontanthjælpssatserne anvendes satsreguleringsprocenten for det pågældende finansår med
fradrag af en procentsats. For finansåret 2016 udgør procentsatsen 0,3. For finansåret 2017 udgør
procentsatsen 0,4. For finansårene 2018-2023 udgør procentsatsen 0,75.

Ydelse i form af kontanthjælp og aktivitetstillæg
Gældende ret
Efter de gældende regler skal en person opfylde de grundlæggende betingelser for at få ret til
kontanthjælp.
Selve kontanthjælpen udmåles i dag med en sats, der bl.a. er afhængig af, om kontanthjælpsmodtageren
har forsørgelsespligt over for børn, personens alder og for personer under 25 år afhænger satsen af, om
modtageren er ude- eller hjemmeboende. Alle personer, der er fyldt 25 år, modtager i dag kontanthjælp på
voksensats, som ydes på to satser afhængig af, om personen har forsørgelsespligt over for bø rn eller ikke.
Unge kontanthjælpsmodtagere under 25 år uden forsørgelsespligt overfor hjemmeboende børn modtager i
dag kontanthjælp med en sats, der ligger højere end SU-niveau. Når den unge har modtaget kontanthjælp i
6 måneder efter, at den pågældende har påbegyndt et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven, nedsættes den månedlige
kontanthjælp til SU-niveau.
En person under 25 år med forsørgelsespligt overfor hjemmeboende børn modtager kontanthjælp som
voksne forsørgere, mens en person med dokumenteret bidragspligt over for et barn alene modtager et
månedlig tillæg til kontanthjælpen på ungesats. Det månedlige tillæg svarer til det fastsatte bidrag, dog
højst normalbidraget.
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Herudover modtager personer med en række nærmere definerede psykiske lidelser og unge kvinder, der er
gravide og har passeret 12. svangerskabsuge, kontanthjælp med en højere sats.
Når den unge er fyldt 25 år, modtager personen kontanthjælp på voksensats.
Efter de gældende regler har det ikke betydning for udmåling af satsen, om personen har en
erhvervskompetencegivende uddannelse eller ikke.
Nytilkomne indvandrere skal påbegynde et 3-årigt integrationsprogram, når de ankommer til Danmark.
Efter de gældende regler vil de kunne modtage kontanthjælp under forløbet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)

Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige
I nedenstående tabel ses de samlede økonomiske og administrative konsekvenser af lovforslaget i 20142017 og fuldt indfaset. De samlede økonomiske konsekvenser af kontanthjælpsreformen fremgår af det
samtidigt fremsatte lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og
styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love, der udmønter den del af aftalen om
kontanthjælpsreformen, der vedrører indsatsen.
Tabel 1. Direkte økonomiske konsekvenser i alt
Mio. kr. 2014-priser

2014

2015

2016

2017

Fuldt indfaset

-1.030,6

-1.410,0

-1.413,0

-1.418,8

-1.411,1

- Stat

-311,1

-452,4

-453,9

-457,2

-449,8

- Regioner, DUT

0,9

-1,0

-1,3

-1,4

-1,3

- Kommuner

-720,4

-956,6

-957,8

-960,2

-960,0

- DUT

63,1

65,6

64,4

64,0

64,2

- Budgetgaranti

-783,5

-1.022,2

-1.022,2

-1.024,2

-1.024,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Lovforslag i alt
Heraf

Heraf

- Beskæftigelsestilskud
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Ydelse i form af uddannelseshjælp og aktivitetstillæg
Forslaget indebærer, at kontanthjælpsmodtagere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende
uddannelse fremover skal modtage uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp. Aktivitetsparate unge vil få
mulighed for at modtage et aktivitetstillæg i aktive uger. Forslaget skønnes at berøre omkring 43.000
fuldtidspersoner på kontanthjælp under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Heraf
skønnes det, at omkring 25.500 fuldtidspersoner vil opnå en uændret ydelse i aktive uger.
Forslaget medfører mindreudgifter til kontanthjælp, særlig støtte og ATP-bidrag samt merudgifter til
uddannelseshjælp, SU, boligstøtte og dagtilbudsbetaling. Forslaget skønnes samlet set at medføre
offentlige mindreudgifter på 753,0 mio. kr. i 2014 og 766,1 mio. kr. fra 2015 og frem. Heraf skønnes
mindreudgiften til staten at udgøre 242,0 mio. kr. i 2014 og 246,2 mio. kr. fra 2015 og frem, mens
mindreudgiften til kommunerne skønnes at udgøre 511,0 mio. kr. i 2014 og 519,9 mio. kr. i 2015 og frem.
Kommunernes udgifter til kontant- og uddannelseshjælp, aktivitetstillæg og særlig støtte er omfattet af
budgetgarantien.
Tabel 2. Økonomiske konsekvenser af ydelse i form af uddannelseshjælp og aktivitetstillæg fordelt
på stat og kommune
Mio. kr., 2014-priser

2014

2015

2016

2017

Stat

-242,0

-246,2

-246,2

-246,2

- kontanthjælp og uddannelseshjælp

-247,9

-250,8

-250,8

-250,8

- boligstøtte

10,4

10,4

10,4

10,4

-13,0

-13,0

-13,0

-13,0

- særlig støtte

-1,9

-3,2

-3,2

-3,2

- SU

10,4

10,4

10,4

10,4

Kommuner

-511,0

-519,9

-519,9

-519,9

- kontanthjælp og uddannelseshjælp

-535,2

-541,3

-541,3

-541,3

10,4

10,4

10,4

10,4

- ATP

- boligstøtte
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17,9

17,9

17,9

17,9

- særlig støtte

-4,1

-6,8

-6,8

-6,8

I alt

-753,0

-766,1

-766,1

-766,1

Ydelse i form af kontanthjælp og aktivitetstillæg
Kontanthjælpsmodtagere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse vil fremover
modtage en ydelse, der er lavere end den nuværende kontanthjælp, men højere end SU-satsen.
Aktivitetsparate vil få mulighed for at modtage et aktivitetstillæg i aktive uger. Forslaget skønnes at berøre
omkring 3.100 fuldtidspersoner på kontanthjælp under 30 år med en erhvervskompetencegivende
uddannelse. Heraf skønnes det, at omkring 1.600 fuldtidspersoner vil opnå en uændret ydelse i aktive uger.
Forslaget medfører mindreudgifter til kontanthjælp og merudgifter til boligstøtte og dagtilbudsbetaling.
Forslaget skønnes samlet set at medføre offentlige mindreudgifter på 83,3 mio. kr. i 2014 og 84,3 mio. kr.
fra 2015 og frem. Heraf skønnes mindreudgiften til staten at udgøre 26,6 mio. kr. i 2014 og 26,9 mio. kr. i
2015 og frem, mens mindreudgiften til kommunerne skønnes at udgøre 56,7 mio. kr. i 2014 og 57,4 mio. kr.
i 2015 og frem. Kommunernes udgifter til kontanthjælp er omfattet af budgetgarantien.
Tabel 3. Økonomiske konsekvenser af ydelse i form af kontanthjælp og aktivitetstillæg fordelt på stat og
kommune
Mio. kr., 2014-priser

2014

2015

2016

2017

Stat

-26,6

-26,9

-26,9

-26,9

- kontanthjælp

-27,8

-28,1

-28,1

-28,1

- boligstøtte

1,2

1,2

1,2

1,2

-56,7

-57,4

-57,4

-57,4

-60,0

-60,7

-60,7

-60,7

1,2

1,2

1,2

1,2

2,1

2,1

2,1

2,1

Kommuner
- kontanthjælp
- boligstøtte
- daginstitutionsbetaling
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-83,3

-84,3

-84,3

-84,3

Note: For så vidt angår særlig støtte vil der for gruppen af de 25-29-årige aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere gælde det samme som for de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere.
Der henvises til tabel 2.

Gensidig forsørgelsespligt for samlevende par der er fyldt 25 år
Forslaget indebærer, at samlevende par, hvor begge er fyldt 25 år, får pligt til at forsørge hinanden i
forbindelse med ansøgning om og modtagelse af uddannelses- og kontanthjælp. Forslaget skønnes at
berøre omkring 7.200 fuldtidspersoner.
Forslaget medfører mindreudgifter til kontant- og uddannelseshjælp, til ATP-bidrag og til aktivering i form
af vejledning og opkvalificering samt løntilskud. Forslaget medfører merudgifter til boligstøtte og
dagtilbudsbetaling samt administrative merudgifter i kommunerne. Forslaget skønnes samlet set at
medføre offentlige mindreudgifter på 301,7 mio. kr. i 2014 og 652,2 mio. kr. i 2015 og frem. Heraf skønnes
mindreudgiften til staten at udgøre 103,6 mio. kr. i 2014 og 227,6 mio. kr. i 2015 og frem, mens
mindreudgiften til kommunerne skønnes at udgøre 198,1 mio. kr. i 2014 og 424,6 mio. kr. i 2015 og frem.
Kommunernes udgifter til kontant- og uddannelseshjælp, vejledning og opkvalificering samt løntilskud er
omfattet af budgetgarantien.
Tabel 4. Økonomiske konsekvenser fordelt på kommuner og stat som følge af forslag om gensidig
forsørgelsespligt for samlevende par, der er fyldt 25 år
Mio. kr., 2014-priser

2014

2015

2016

2017

Stat

-103,6

-227,6

-227,6

-227,6

- kontanthjælp og uddannelseshjælp

-108,4

-216,7

-216,7

-216,7

- boligstøtte

4,8

9,5

9,5

9,5

- vejledning og opkvalificering

0,0

-13,2

-13,2

-13,2

- løntilskud

0,0

-4,0

-4,0

-4,0

- ATP

0,0

-3,2

-3,2

-3,2

Kommuner

-198,1

-424,6

-424,6

-424,6

- kontanthjælp og uddannelseshjælp

-214,8

-429,4

-429,4

-429,4

- boligstøtte

4,8

9,5

9,5

9,5
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- daginstitutionsbetaling

5,9

11,8

11,8

11,8

- vejledning og opkvalificering

0,0

-17,5

-17,5

-17,5

- løntilskud

0,0

-4,0

-4,0

-4,0

- administration

6,0

5,0

5,0

5,0

I alt

-301,7

-652,2

-652,2

-652,2

Rådighed
Der skønnes ikke at være økonomiske konsekvenser af betydning forbundet med forslaget.

Sanktioner
Forslaget indebærer harmonisering af periodesanktioner, skærpelse af punktsanktionernes størrelse,
indførelse af digital partshøring, krav om personlig kontakt inden sanktion for aktivitetsparate
ydelsesmodtagere, rådighedsvurdering ved gentagne sygemeldinger samt sanktion på grund af
utilstrækkelig jobsøgning mv. Der vil som følge heraf blive afholdt flere rådighedssamtaler og kommunerne
kan ved gentagne sygemeldinger indhente lægeerklæringer.
Forslaget skønnes samlet set at medføre offentlige merudgifter på 9,1 mio. kr. i 2014-2016 og 8,1 mio. kr. i
2017 og frem. Heraf skønnes merudgiften til staten at udgøre 0,5 mio. kr. i 2014-2016 og -0,5 mio. kr. i
2017 og frem, mens merudgiften til kommunerne skønnes at udgøre 8,6 mio. kr. i 2014 og frem.
Kommunernes udgifter til kontant- og uddannelseshjælp er omfattet af budgetgarantien.
Tabel 5. Økonomiske konsekvenser fordelt på kommuner og stat som følge af forslag om sanktioner
Mio. kr., 2014-priser

2014

2015

2016

2017

Stat

0,5

0,5

0,5

-0,5

- kontanthjælp og uddannelseshjælp

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

- praksisundersøgelser

1,0

1,0

1,0

0,0

Kommuner

8,6

8,6

8,6

8,6

- kontanthjælp og uddannelseshjælp

-1,2

-1,2

-1,2

-1,2

- samtaler

6,5

6,5

6,5

6,5

- lægeerklæringer

3,3

3,3

3,3

3,3
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9,1

9,1

9,1

8,1

Hjælp og støtte i overgang til uddannelse
Uddannelseshjælp i en periode i forbindelse med overgang til uddannelse
Forslaget indebærer, at personer, der i overgangen fra uddannelseshjælp til uddannelse kommer i en
situation, hvor de i en periode står uden forsørgelse, skal kunne modtage uddannelseshjælp, indtil de
påbegynder uddannelsen.
Forslaget skønnes at indebære merudgifter på 3,5 mio. kr. årligt i 2014 og frem. Heraf skønnes merudgiften
til staten at udgøre 1,1 mio. kr., mens merudgiften til kommunerne skønnes at udgøre 2,4 mio. kr.
Kommunernes udgifter til uddannelseshjælp er omfattet af budgetgarantien.
Tabel 6. Økonomiske konsekvenser af uddannelseshjælp i en periode i forbindelse med overgang til
uddannelse fordelt på stat og kommune
Mio. kr., 2014-priser

2014

2015

2016

2017

1,1

1,1

1,1

1,1

- uddannelseshjælp

2,4

2,4

2,4

2,4

I alt

3,5

3,5

3,5

3,5

Stat
- uddannelseshjælp
Kommune

Ingen indkomsthuller for enlige forsørgere under uddannelse
Forslaget indebærer, at enlige personer, der overgår fra et erhvervsfagligt grundforløb til et hovedforløb,
og står uden forsørgelse før de finder en praktikplads, eller står uden forsørgelse mellem to uddannelser,
skal kunne modtage en behovsbestemt hjælp svarende til SU-satsen for enlige forsørgere.
Forslaget skønnes at indebære merudgifter på 2,5 mio. kr. årligt fra 2014 og frem. Heraf skønnes
merudgiften til staten at udgøre 0,8 mio. kr., mens merudgiften til kommunerne skønnes at udgøre 1,7 mio.
kr. Kommunernes udgifter til hjælpen er omfattet af budgetgarantien.

Tabel 7. Økonomiske konsekvenser af ingen forsørgelseshuller for enlige forsørgere under uddannelse
fordelt på stat og kommune
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2014

2015

2016

2017

0,8

0,8

0,8

0,8

- uddannelseshjælp

1,7

1,7

1,7

1,7

I alt

2,5

2,5

2,5

2,5

Stat
- uddannelseshjælp
Kommune

Studiestartspakke
Forslaget indebærer, at enlige forsørgere, der overgår fra uddannelseshjælp til uddannelse, skal have
mulighed for at modtage en studiestartspakke til en maksimal værdi af 5.000 kr.
Forslaget skønnes at indebære merudgifter på 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016. Heraf skønnes
merudgiften til staten at udgøre 2,0 mio. kr., mens merudgiften til kommunerne skønnes at u dgøre 2,0 mio.
kr. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.
Tabel 8. Økonomiske konsekvenser af studiestartspakker fordelt på stat og kommune
Mio. kr., 2014-priser

2014

2015

2016

2017

2,0

2,0

2,0

0

- hjælpemidler

2,0

2,0

2,0

0

I alt

4,0

4,0

4,0

0

Stat
- hjælpemidler
Kommuner

Supplerende børnetilskud til uddannelsessøgende i visse praktik- og skoleperioder
Forsørgere på nogle uddannelser går ned i indkomst i visse praktik- og skoleperioder, fordi lønnen eller
skolepraktikydelsen i disse perioder kan være lavere end den SU-ydelse, som de hidtil har modtaget. Det
gælder blandt andet i visse erhvervsuddannelser og for elever, der optages i skolepraktik, fordi de ikke har
fundet en praktikplads. I visse videregående uddannelser, fx pædagoguddannelsen, ses også en
indkomstnedgang. Derfor indføres et tillæg i form at et supplerende børnetilskud i børnetilskudsloven , der
sikrer, at forsørgere, der overgår fra et uddannelsesforløb, hvor de modtager SU, til en praktik - eller
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skoleperiode med løn eller skolepraktikydelse, får ret til at modtage en ydelse, der bringer deres samlede
indkomst op til et niveau, der svarer til SU-stipendium med forsørgertillæg.
Forslaget skønnes samlet set at indebære statslige merudgifter på 55,1 mio. kr. i 2014 og 74,1 mio. kr. i
2015 og frem. Heraf er en ramme på op til 3 mio. kr. afsat til administrative konsekvenser.
Tabel 9. Økonomiske konsekvenser af børnetilskud til enlige forsørgere
Mio. kr., 2014-priser

2014

2015

2016

2017

- børnetilskud

52,1

71,1

71,1

71,1

- administration

3,0

3,0

3,0

3,0

I alt

55,1

74,1

74,1

74,1

Stat

Kommunen skal se bort fra formue for personer på en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse
(STU)
Forslaget indebærer, at kommunerne ved udbetalingen af uddannelseshjælp skal se bort fra formue for
personer, der deltager i STU.
Forslaget skønnes samlet set at medføre offentlige merudgifter på 6,4 mio. kr. i 2014 og frem. Heraf
skønnes merudgiften til staten at udgøre 2,0 mio. kr., mens merudgiften til kommunerne skønnes at udgøre
4,4 mio. kr. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.
Tabel 10. Økonomiske konsekvenser fordelt på kommuner og stat som følge af forslag om at formue i
form af børneopsparing ikke fradrages i uddannelseshjælpen for personer, der deltager i STU

Mio. kr., 2014-priser

2014

2015

2016

2017

2,0

2,0

2,0

2,0

- uddannelseshjælp

4,4

4,4

4,4

4,4

I alt

6,4

6,4

6,4

6,4

Stat
- uddannelseshjælp
Kommuner

Kommunen skal se bort fra formue i form af udbetalt beløb for kritisk sygdom
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Forslaget indebærer, at kommunerne ved udbetalingen af uddannelses- eller kontanthjælp skal se bort fra
formue i form af udbetalt forsikringssum fra forsikringer for kritisk sygdom.
Forslaget skønnes samlet set at medføre offentlige merudgifter på 32,3 mio. kr. i 2014 og 42,9 mio. kr. i
2015 og frem. Heraf skønnes merudgiften til staten at udgøre 11,0 mio. kr. i 2014 og 14,6 mio. kr. i 2015 og
frem, mens merudgiften til kommunerne skønnes at udgøre 21,3 mio. kr. i 2014 og 28,3 mio. kr. i 2015 og
frem. Kommunernes udgifter til kontant- og uddannelseshjælp er omfattet af budgetgarantien.

Tabel 11. Økonomiske konsekvenser fordelt på kommuner og stat som følge af forslag om at udbetalt
forsikringssum for kritisk sygdom ikke fradrages i uddannelses- eller kontanthjælp
Mio. kr., 2014-priser

2014

2015

2016

2017

11,0

14,6

14,6

14,6

- kontant- og uddannelseshjælp

21,3

28,3

28,3

28,3

I alt

32,3

42,9

42,9

42,9

Stat
- kontant- og uddannelseshjælp
Kommuner

Indbetaling af ATP-bidrag
Forslaget indebærer, at ATP-bidraget beregnes i forhold til uddannelses- eller kontanthjælpens grundsats,
samt at karensperioden på 6 måneder sættes op til 12 måneder.
Forslaget skønnes samlet set at medføre statslige mindreudgifter på 36,0 mio. kr. i 2014 og 42,9 mio. kr. i
2015 og frem.

Tabel 12. Økonomiske konsekvenser fordelt på kommuner og stat som følge af forslag om at ATP
beregnes af grundsatsen samt at karensperioden sættes op til 12 måneder
Mio. kr., 2014-priser

2014

2015

2016

2017

- ATP

-36,0

-42,9

-42,9

-42,9

I alt

-36,0

-42,9

-42,9

-42,9

Stat

Forsøg
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Forslaget indebærer, at der skabes hjemmel til, at beskæftigelsesministeren kan give tilladelse til forsøg,
hvor udsatte grupper får mulighed for lempet fradrag for arbejdsindtægter samt forsøg om dag-til-dagformidling.
Der afsættes 22,9 mio. kr. til forsøgene i 2014 og 0,5 mio. kr. til evaluering i 2015.

Tabel 13. Økonomiske konsekvenser for staten som følge af forsøg om lempet fradrag for
arbejdsindtægter samt forsøg om dag-til-dag-formidling
Mio. kr., 2014-priser

2014

2015

2016

2017

- puljer

22,9

0,0

0,0

0,0

- evaluering

0,0

0,5

0,0

0,0

I alt

22,9

0,5

0,0

0,0

Stat

Registerbaseret sagsbehandling og digitale sagsbehandlingsskridt mv.
Der skønnes ikke at være økonomiske konsekvenser af betydning forbundet med forslaget.

Konsekvensændringer som følge af lovforslaget
Lov om aktiv socialpolitik – hjælp i særlige tilfælde
Forslaget indebærer, at uddannelsesparate personer i alderen 25-29 år, vil være berettiget til et tilskud på
100 pct. af den del af egenbetalingen for tandpleje, der overstiger 600 kr.
Som følge af de øvrige elementer i kontanthjælpsreformen forventes antallet af personer, der er berettiget
til tilskud til tandpleje efter § 82 a i lov om aktiv socialpolitik, at falde svarende til antallet af personer under
30 år, der kommer i uddannelse og antallet af personer mellem 25 og 29 år, hvor kontanthjælpen eller
uddannelseshjælpen bortfalder som følge af, at der indføres gensidig forsørgelsespligt.
Forslaget skønnes samlet set at medføre offentlige merudgifter på 7,6 mio. kr. i 2014 og offentlige
mindreudgifter i 2015, 2016 og 2017 på hhv. 7,5 mio. kr., 10,0 mio. kr. og 10,8 mio. kr. Fuldt indfaset
skønnes de samlede mindreudgifter at udgøre 10,3 mio.kr.
Tabel 14. Økonomiske konsekvenser af kontanthjælpsreform i forhold til tilskud til tandpleje
Mio. kr., 2014-priser

2014

2015

2016

2017

Stat

1,7

-4,4

-5,4

-5,7
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Regioner

0,9

-1,0

-1,3

-1,4

Kommuner

5,0

-2,1

-3,3

-3,7

I alt

7,6

-7,5

-10,0

-10,8

SU-loven – konsekvenser af indførelsen af uddannelseshjælp
De økonomiske konsekvenser er indregnet i forslag 3.1 om uddannelseshjælp.

Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner
De konsekvensændringer, som skal ske i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner,
som følge af nærværende lovforslag samt det samtidigt fremsatte lovforslag om ændring af lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige
andre love, er af lovtekniske årsager medtaget i det samtidigt fremsatte lovforslag, og er derfor ikke
medtaget i dette lovforslag.
De økonomiske og administrative konsekvenser af lovforslaget skal forhandles med kommunerne.

Sammenfattende skema

Økonomiske konsekvenser for
staten, regioner og kommuner

Positive konsekvenser/

Negative konsekvenser/

Mindreudgifter

Merudgifter

Stat:

Stat:

2014: -408,2 mio. kr.

2014: 94,1 mio. kr.

2015: -548,0 mio. kr.

2015: 92,6 mio. kr.

2016: -549,0 mio. kr.

2016: 92,1 mio. kr.

2017: -549,3 mio. kr.

2017: 89,1 mio. kr.

Kommuner:

Kommuner:

2014: -771,8 mio. kr.

2014: 45,4 mio. kr.

2015: -1.009,0 mio. kr.

2015: 47,4 mio. kr.

2016: -1.010,2 mio. kr.

2016: 47,4 mio. kr.

2017: -1.010,6 mio. kr.

2017: 45,4 mio. kr.
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Regioner:

Regioner:

2014: 0,0 mio. kr.

2014: 0,9 mio. kr.

2015: -1,0 mio. kr.

2015: 0,0 mio. kr.

2016: -1,3 mio. kr.

2016: 0,0 mio. kr.

2017: -1,4 mio. kr.

2017: 0,0 mio. kr.

Stat:

Stat:

Ingen

2014: 3,0 mio. kr.
2015: 3,0 mio. kr.
2016: 3,0 mio. kr.
2017: 3,0 mio. kr.

Kommuner:

Kommuner:

Ingen

2014: 6,0 mio. kr.
2015: 5,0 mio. kr.
2016: 5,0 mio. kr.
2017: 5,0 mio. kr.

Økonomiske og administrative
konsekvenser for erhvervslivet

Ingen

Ingen

Administrative konsekvenser
for borgerne

Ingen

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Ingen
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Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter

L 78 - Indledning
Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti,
Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance indgik den 18. april 2013 »Aftale om en reform af
kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job«. Aftalen indeholdt en række initiativer, som skal være
med til at sikre, at unge får en uddannelse, og at alle unge og voksne møde s med klare krav og
forventninger, således at flere får mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet. Den lovgivningsmæssige
udmøntning af aftalen blev vedtaget af Folketinget den 28. juni 2013 med vedtagelsen af to love - nr. 894
og nr. 895 af 4. juli 2013.
Dette lovforslag indeholder en række nye bestemmelser, som ændrer de to ændringslove. Herved
præciseres og konsekvensrettes en række bestemmelser. Lovforslaget skal der- for ses i sammenhæng med
de to vedtagne ændringslove, der udmøntede kontanthjælpsreformen. Lovteknisk ophæves en række
bestemmelser i de vedtagne ændringslove og foreslås på ny som ændringer til hovedloven indeholdende
de nye elementer.
Ifølge af ikrafttrædelsen af en ny offentlighedslov den 1. januar 2014 og en enkelt ændring, der tydeliggør,
at også̊ ledige fleksjobvisiteredes cv’er indgår i det fælles datagrund- lag på beskæftigelsesområdet til brug
for sagsbehandling i kommunerne vedrørende beskæftigelsesindsatsen.
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Lov om aktiv socialpolitik (LAS)
LAS § 1 – Formålet med loven
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§1, stk. 2. Formålet med at give hjælp til forsørgelse er at sætte modtageren i stand til at klare sig selv.
Modtageren og ægtefællen eller samleveren, jf. §§ 2 a og 2 b, skal derfor efter evne udnytte og udvikle deres
arbejdsevne, herunder ved at tage imod tilbud om arbejde, tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter den gældende lovs § 1, stk. 2, skal modtageren af hjælp og ægtefællen efter evne udnytte og udvikle
deres arbejdsevne.
Efter § 2, stk. 1, har enhver kvinde og mand i forhold til det offentlige ansvar for efter evne at forsørge sig
selv, sin ægtefælle og sine børn under 18 år. Det betyder, at kommunen ikke kan yde hjælp til en person,
som kan forsørge sig selv, eller som har mulighed for at blive forsørget af andre, herunder sin ægtefælle.Det
betyder desuden, at der ved beregning af hjælp til en ægtefælle tages hensyn til begge ægtefællers
økonomiske forhold.
Ansvaret for at forsørge en ægtefælle ophører ved separation eller skilsmisse, jf. § 2, stk. 2. Hvis kommunen,
fx på grund af samlivsophør, må træde til med hjælp, indtræder kommunen i retten til at få fastsat bidrag,jf.
§ 97 i lov om aktiv socialpolitik.
Det foreslås, at bestemmelserne i §§ 1 og 2 fremover også skal gælde for samlevende, der opfylder lovens
betingelser for tildeling af hjælp. Hvad angår ansvaret for at forsørge en samlever, vil dette dog ophøre,hvis
en eller flere betingelser for at anses som samlevende ikke længere er tilstede. Dette gælder bl.a. hvis
samlivet ikke længere består - uanset samlivets varighed. Herved adskiller forslaget sig fra retsforholdet
mellem ægtefæller, hvor pligten til gensidig forsørgelse gælder, uanset om parret lever sammen eller hver
for sig.

LAS § 2 – Gensidig forsørgelsespligt
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 2. Enhver mand og kvinde har i forhold til det offentlige ansvar for at forsørge sig selv, sin ægtefælle, sin
samlever, jf. §§ 2 a og 2 b og sine børn under 18 år.
Stk. 2. Ansvaret for at forsørge en ægtefælle ophører ved separation eller skilsmisse. Ansvaret foratforsørge
en samlever, jf. §§ 2 a og 2 b, ophører, når en eller flere betingelser for at anses som samlevende, jf. §§ 2 a
og 2 b, ikke længere er tilstede.
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Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter den gældende lovs § 1, stk. 2, skal modtageren af hjælp og ægtefællen efter evne udnytte og udvikle
deres arbejdsevne.
Efter § 2, stk. 1, har enhver kvinde og mand i forhold til det offentlige ansvar for efter evne at forsørge sig
selv, sin ægtefælle og sine børn under 18 år. Det betyder, at kommunen ikke kan yde hjælp til en person,
som kan forsørge sig selv, eller som har mulighed for at blive forsørget af andre, herunder sin ægtefælle.Det
betyder desuden, at der ved beregning af hjælp til en ægtefælle tages hensyn til begge ægtefællers
økonomiske forhold.
Ansvaret for at forsørge en ægtefælle ophører ved separation eller skilsmisse, jf. § 2, stk. 2. Hvis kommunen,
fx på grund af samlivsophør, må træde til med hjælp, indtræder kommunen i retten til at få fastsat bidrag,jf.
§ 97 i lov om aktiv socialpolitik.
Det foreslås, at bestemmelserne i §§ 1 og 2 fremover også skal gælde for samlevende, der opfylder lovens
betingelser for tildeling af hjælp. Hvad angår ansvaret for at forsørge en samlever, vil dette dog ophøre,hvis
en eller flere betingelser for at anses som samlevende ikke længere er tilstede. Det te gælder bl.a. hvis
samlivet ikke længere består - uanset samlivets varighed. Herved adskiller forslaget sig fra retsforholdet
mellem ægtefæller, hvor pligten til gensidig forsørgelse gælder, uanset om parret lever sammen eller hver
for sig.

LAS §§ 2 a-c – Gensidig forsørgelsespligt for samlevende
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
Forsørgelsespligt for samlevende
§ 2 a. Samlevende har pligt til at forsørge hinanden, hvis den ene eller begge ansøger om eller modtager
uddannelses- eller kontanthjælp efter denne lov.
§ 2 b. To personer anses for samlevende efter § 2 a, når
1) de begge er fyldt 25 år,
2) de begge er ugifte,
3) de har fælles bopæl,
4) de ikke er slægtninge i ret op- eller nedstigende linje,
5) de ikke er søskende, og
6) betingelserne i stk. 2 eller 3 er opfyldt.
Stk. 2. Det er udover kravene i stk. 1 en betingelse, at
1) ansøgeren og samboen har et fælles barn,
2) ansøgeren og samboen er eller har været noteret som samlevende i ATP, eller
3) ansøgeren og samboen tidligere har været gift med hinanden, medmindre de er blevet separeret
eller skilt inden for de seneste 3 måneder.
Stk. 3. Ud over de i stk. 2, nr. 1-3, nævnte tilfælde kan kommunen anse to personer for at være samlevende,
når de har et samliv af ægteskabslignende karakter.
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§ 2 c. Kommunen træffer afgørelse, om en ansøger og en sambo anses for samlevende efter §§ 2 a og 2 b.
Generelle bemærkninger

Gensidig forsørgelsespligt for samlevende par der er fyldt 25 år
Gældende ret
Kontanthjælpssystemet bygger på selvforsørgelsesprincippet. Efter gældende ret har enhvermandogkvinde
i forhold til det offentlige ansvar for at forsørge sig selv, sin ægtefælle og sine børn under 18 år.
Ansvaret for at forsørge en ægtefælle ophører ved separation eller skilsmisse.
Efter de gældende regler er det en betingelse for at få hjælpen,
1) at ansøgeren har været ude for ændringer i sine forhold, f.eks. i form af sygdom, arbejdsløshedeller
samlivsophør,
2) at ændringerne bevirker, at ansøgeren ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen
eller familiens forsørgelse, og
3) at behovet ikke kan dækkes gennem andre ydelser.
Det er endvidere et krav, at ikke blot ansøgeren, men også ægtefællen udnytter sine arbejdsmuligheder.Det
vil sige, at begge skal stå til rådighed for arbejde, tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilbud
efter integrationsprogrammet efter integrationsloven mv.
Efter gældende ret findes der ikke en gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, der ikke er gifte eller
registrerede partnere.

Lovforslagets indhold
Forslaget har til formål at etablere forsørgelsespligt mellem samlevende i situationer, hvor den ene eller
begge ansøger om eller modtager uddannelses- eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik.
Baggrunden for lovforslaget er, at der er stor forskel på, hvilke rettigheder og pligter papirløst samlevende
og ægtefæller har i forhold til lov om aktiv socialpolitik. Mens ægtefæller har pligt til at forsørge hinanden,
findes en tilsvarende pligt ikke for samlevende, der lever i et papirløst parforhold. Det betyder, at den ene
person i et papirløst parforhold kan modtage kontanthjælp, selv om den anden part fx er i beskæftigelse og
tjener tilstrækkeligt til at forsørge dem begge. Dette lovforslag har til hensigt at skabe større ensartethed
mellem gifte og papirløst samlevende i kontanthjælpssystemet.
Samtidig er det et mål, at administrationen af kontanthjælpsområdet, herunder forsørgelsespligt for
samlevende, i videst muligt omfang skal digitaliseres, så administrationsgrundlaget bl iver så klart og enkelt
som muligt, og fejludbetalinger og socialt snyd kan forventes reduceret. For en nærmere beskrivelse af
sagsbehandlingen, herunder brug af registre mv., henvises til forslaget til LAS Kapitel 13a - §§ 98a-c.
Det foreslås som nyt kapitel 1 a at indføre en forsørgelsespligt mellem samlevende personer i forbindelse
med, at den ene eller begge ansøger om eller modtager uddannelses- eller kontanthjælp efter lov om aktiv
socialpolitik.
Forsørgelsespligten mellem ægtefæller er fastsat i lov om ægteskabets retsvirkninger.
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Med dette lovforslag indføres en tilsvarende forsørgelsespligt mellem samlevende personer, dogafgrænset
til alene at gælde i de tilfælde, hvor den ene eller begge skulle få brug for hjælp til forsørgelse, og som efter
de gældende regler vil kunne søge om og modtage hjælp.
Forslaget indebærer, at ugifte samlevende i forhold til det offentlige får ansvar for at forsørge hinanden,
ligesom det i dag gælder for ægtefæller efter § 2 i lov om aktiv socialpolitik. Herved opnås større ensartethed
mellem ægtefæller og samlevende i kontanthjælpssystemet, og derved bliver økonomisk trangetspørgsmål,
der principielt finder sin løsning inden for de nære rammer, som både et ægteskab og et samliv danner.
Kommunerne skal behandle sagerne efter reglerne i lov om retssikkerhed og administration på det sociale
område.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Der er i de gældende regler ikke en gensidig forsørgelsespligt mellem personer, der ikke harindgåetægteskab
med hinanden. Samliv i et papirløst parforhold medfører således ikke en gensidig forsørgelsespligt.
Efter § 2 i lov om ægteskabets retsvirkninger (retsvirkningsloven) påhviler det mand og hustru gennem
pengeydelse, gennem virksomhed i hjemmet eller på anden måde, at bidrage hver efter sin evne til atskaffe
familien det underhold, som efter ægtefællernes livsvilkår må anses for passende. Til underholdethenregnes,
hvad der udkræves til husholdningen og børnenes opdragelse såvel som til fyldestgørelse afhverægtefælles
særlige behov.
Hvis en ægtefælle ikke opfylder sin underholdspligt efter § 2, kan statsforvaltningen efter § 5 i
retsvirkningsloven efter begæring af den anden ægtefælle pålægge ægtefællen at bidrage til den anden
ægtefælles forsørgelse i det omfang, hvori det efter omstændighederne må anses forrimeligt.Bestemmelsen
i § 5 om fastsættelse af bidrag under ægtefællernes samliv anvendes yderst sjældent.
Den privatretlige forsørgelsespligt gælder kun for personer, der er gift med hinanden. Det bemærkes, at
registrerede partnerskaber fortsætter, når det registrerede partnerskab er indgået, inden muligheden for
ægteskab mellem to personer af samme køn blev indført. Efter partnerskabslovens § 3 har registrering af
partnerskab samme retsvirkninger som indgåelse af ægteskab.
Efter § 13 i lov om børns forsørgelse er forældrene hver for sig forpligtet til at forsørge deres barn. Barnet
skal forsørges, opdrages og uddannes under hensyn til forældrenes livsvilkår og barnets tarv. Hvis en af
forældrene ikke opfylder forsørgelsespligten over for barnet, kan statsforvaltningen pålægge forælderenat
udrede bidrag til barnets underhold. Forsørgelsespligten påhviler forældrene som forældre og er således
uafhængig af samliv eller ægteskab.
Den offentligretlige forsørgelsespligt fremgår af § 2 i lov om aktiv socialpolitik og regulerer en
forsørgelsespligt over for ægtefæller og børn under 18 år. Ansvaret for at forsørge en ægtefælle ophørerved
separation eller skilsmisse.
Retten til at modtage kontanthjælp er i dag uafhængig af en samlevers forhold, uanset samlivets varighed.
Tilstedeværelse af fælles børn ændrer ikke ved dette forhold.
Det foreslås i § 2 a, at der skal gælde en forsørgelsespligt mellem samlevende, hvor begge er fyldt 25 år, og
en eller begge ansøger om eller modtager uddannelses- eller kontanthjælp.
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Forsørgelsespligten skal gælde i de situationer, hvor den ene eller begge personer efter de gældende regler
ville have ret til at få udbetalt uddannelses- eller kontanthjælp. Der skal derfor være gensidigforsørgelsespligt
i den situation, hvor en eller begge i et papirløst samlivsforhold ansøger om eller i forvejen modtager
uddannelses- eller kontanthjælp.
Udtrykket sambo anvendes i loven som udtryk for den person, ansøgeren eller modtageren bor sammen
med. Dette har i forvejen betydning ved beregningen af særlig støtte efter § 34 og er i den forbindelse ikke
begrænset til én sambo. I sammenhæng med den foreslåede forsørgelsespligt er udtrykket begrænsettil én
sambo, jf. nedenfor.
Den foreslåede forsørgelsesforpligtigelse vil derfor gælde både i situationer, hvor en person, der modtager
uddannelses- eller kontanthjælp, er eller bliver samlevende med en anden, og i situationer hvor en personi
et papirløst samlivsforhold søger om uddannelses- eller kontanthjælp.
I forslaget til § 2 b angives, hvad der forstås ved samlevende. Det foreslås således i stk. 1, at samlevende som
udgangspunkt afgrænses som to personer, der
- begge er fyldt 25 år,
- har fælles bopæl - det vil sige samme adresse, og
- ikke er gift med en anden eller ikke er slægtninge i ret op- eller nedstigende linje eller søskende.
Efter forslagets indhold skal kommunen undersøge, om ansøgeren og samboen opfylder disse
grundbetingelser, jf. § 2 b, stk. 1.
Undtagelserne om ikke at være gift med en anden og ved nært slægtningskab udspringer af ægteskabslovens
§§ 6 og 9.
Er ovenstående opfyldt, foreslås det i bestemmelsens stk. 2, at kommunen undersøger, om ansøgeren
opfylder ét af følgende kriterier:
1) ansøger har mindst ét fælles barn med samboen,
2) ansøger og samboen er eller har været noteret som samlevende i ATP, eller
3) ansøger tidligere har været gift med sin sambo, medmindre de er separeret eller skilt inden for de
seneste 3 måneder.
Det bemærkes, at forsørgelsesforpligtelsen efter forslaget indtræder uanset samlivetsforudgående varighed.
Oplysninger til brug for afgørelse af, om betingelserne i nr. 1-3 er opfyldt, kan kommunen indhente i CPRregisteret og hos ATP. Det bemærkes i den forbindelse, at oplysninger om tidligere forhold, fx tidligere
notering som samlevende i ATP, kun bevares i en periode, hvorefter oplysningerne slettes. Det er ikke
hensigten, at kommunen skal søge at indhente oplysninger, der er ældre end de oplysninger, der findesi de
nævnte registre. Formålet med at lade tidligere noteringer af samliv mv. være omfattet, er således at
modvirke evt. omgåelse ved, at ansøger og/eller dennes samlever søger at ændre aktuelle oplysninger om
samlivet med henblik på at undgå at blive omfattet af bestemmelsen.
Det foreslås i nr. 3 at omfatte personer, der tidligere har været gift med sin sambo, medmindre de er
separeret eller skilt inden for de seneste 3 måneder. Baggrunden herfor er primært at undgå forsøg på
omgåelse af forsørgelsespligten. Fristen på 3 måneder i forbindelse med separation eller skilsmisse foreslås
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indsat under hensyntagen til, at der i sådanne situationer kan hengå en vis tid med eventuel afhændelse af
fælles bolig og tilvejebringelse af et andet sted at bo.
Opfylder en ansøger kriterierne i § 2 b, stk. 1, og ét af de angivne kriterier i forslaget til § 2 b, stk. 2, nr. 1-3,
meddeler kommunen ansøgeren og dennes sambo i en agterskrivelse med en frist for at svare,atkommunen
forventer at træffe afgørelse om, at ansøgeren er samlevende med samboen. Efter fristens udløb kan
kommunen træffe afgørelse om, at der kan statueres gensidig forsørgelsespligt mellem de to samlevende.
Der skal herefter foretages en beregning af uddannelses- eller kontanthjælp svarende til den, der foretages
for ægtefæller.
Endvidere foreslås det i bestemmelsens stk. 3, at kommunen, hvis betingelserne i stk. 2 ikke er opfyldte,kan
træffe afgørelse om gensidig forsørgelsespligt, hvis det vurderes, at der er et samliv af ægteskabslignende
karakter.
Først og fremmest kan mange papirløse samlevende selv angive, at de har et samliv af ægteskabslignende
karakter med deres sambo. Hvis ansøgeren eller modtageren angiver sig som samlevende, og samboen
bekræfter dette ved kommunens partshøring herom, kan kommunen umiddelbart betragte de to personer
som samlevende og derved fastslå gensidig forsørgelsespligt.
I tilfælde, hvor modtageren eller ansøgeren ikke har angivet sig som samlevende, men hvor kommunenkan
se, der bor en anden på samme adresse, og begge parter opfylder betingelserne i § 2 b, stk. 1, kankommunen
efter omstændighederne foranstalte en nærmere undersøgelse af forholdene og derefter træffe afgørelse
ud fra en konkret, individuel vurdering.
Indikatorer, der kan bevirke, at kommunen ville gå ind i en nøjere undersøgelse af sagen, kunne være, hvis
1) en ansøger og en sambo eksempelvis ejer den fælles bolig sammen, herunder har gæld i den fælles
bolig,
2) ansøger ejer større forbrugsgoder, som fx bil eller fritidsfaciliteter, fx fritidshus, i fællesskabmedsin
sambo,
3) ansøger har fælles gæld eller formue med sin sambo,
4) ansøger har fælles bankkonto med sin sambo,
5) ansøger har boet mindst 2 år sammen med sin sambo,
Disse er indikationer, der kan give et billede af et samliv af en sådan fasthed og karakter, at kommunen kan
anse det for godtgjort i tilstrækkelig grad, at der er tale om et samliv af ægteskabslignende karakter.
Kommunen skal i medfør af forvaltningslovens § 24, når kommunen begrunder afgørelsen, henvise til de
retsregler i henhold til, hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang afgørelsen efter disse regler beror på et
administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for
skønsudøvelsen.
Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende
sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen.
Afgørelser om samliv efter lovforslaget vil adskille sig fra de tilsvarende afgørelser af status som enlig
forsørger i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, og afgørelse af status som reelt
enlig i lov om social pension derved, at hele forsørgelsen vil kunne afhænge af status som samlevende i
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kontanthjælpssystemet. Hermed adskiller samleverbegrebet sig også fra samleverbegrebet i § 85 a. En
afgørelse om samliv i kontanthjælpssystemet kan være meget indgribende, hvorfor der i sagens natur bør
indgå yderligere aspekter i afdækningen af, om personerne er samlevende, end dem der indgår ved
tildelingen af en supplerende ydelse eller tillæg efter lov om social pension eller bortfald af et tilskud efter
lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.
Omvendt vil fx kommunens vurdering af, at ansøger skal have hjælp efter en sats på SU-niveau, der er
betinget af, at personen modtager ekstra børnetilskud efter børnetilskudsloven som enlig forsørger,være en
stærk indikation af, at personen ikke er samlevende, uanset om der måtte være registreret andre personer
på bopælen.
Det er ikke hensigten at statuere gensidig forsørgelsespligt mellem to personer, der deler bolig medhenblik
på at have en billigere boligudgift, men ellers ikke har et samliv, der har ægteskabslignende karakter. Den
omstændighed, at de ind imellem indtager måltider sammen i den fælles bolig og deler bad, køkken,
køkkenredskaber og køleskab, indebærer ikke i sig selv, at kommunen kan statuere gensidigforsørgelsespligt
med den virkning, at de to parter skal pålægges pligt til at forsørge hinanden.
Der kan kun være gensidig forsørgelsespligt mellem to personer. I ganske særlige tilfælde kan der opståtvivl
om, hvem der samlever med hvem. Et eksempel kan være en husholdning bestående af tre personer, hvor
en person har fælles børn med de to andre. Her må kommunen ud fra et konkret individuelt skøn træffe
afgørelse om, hvilket samlivsforhold, der skal danne grundlag for den gensidige forsørgelsespligt.
Nye ansøgere af uddannelses- eller kontanthjælp vil typisk henvende sig til deres kommune,hvisde harværet
ude for ændringer i deres forhold, fx i form af sygdom og arbejdsløshed, og hvor ændringerne bevirker,atde
ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen og familiens forsørgelse, herunder atbehovetikke
er dækket gennem andre ydelser.
Normalt udfylder ansøger et skema med oplysninger om en række forhold, der har betydning for afgørelsen
af, om tildelingsbetingelserne for kontanthjælp er opfyldt, og der kan udmåles kontanthjælp. Her ertale om
årsagen til ansøgningen, ægtefælle/samlever, bopæl, bopælsoplysninger (andre personer,derborpåsamme
bopæl), børn, indtægter, formue mv. Oplysningerne angives på tro- og love. Kommunen undersøger på
baggrund af de afgivne oplysninger mv., om borgeren er berettiget til at få tildelt hjælp. Kommunen skal i
den forbindelse indhente og/eller kontrollere oplysningerne elektronisk fx i CPR-registeret, ATP mv.
Kommunen skal herefter træffe afgørelse om, hvorvidt tildelingsbetingelserne er opfyldt, det vil sige, om
ansøgeren har været ude for ændringer i sine forhold, så ansøger som udgangspunkt vil være berettiget til
at modtage kontanthjælp.
Hvis det er fastslået, at ansøgeren opfylder tildelingsbetingelserne, skal kommunen efter forslagetdernæst
tage stilling til, om ansøgeren er samlevende, og dermed om en anden end kommunen har
forsørgelsespligten over for samleveren. Denne afgørelse har betydning for udmålingen af hjælpen.
Hvis ansøgeren, jf. ovenfor, anses for samlevende, er ansøgers sambo part i sagen, og kommunen skal
skriftligt meddele ansøgerens sambo, hvilke oplysninger kommunen agter at træffe afgørelse pågrundlagaf.
Samboen anmodes heri om at afgive en udtalelse, jf. forvaltningslovens § 19. Partshøringen bør indeholde
oplysning om, hvad forsørgelsespligten indebærer, fx at hver af de samlevende får pligt til at overlade den
anden part tilstrækkeligt til, at denne kan få fyldestgjort sit behov i fornødent omfang.
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Bestrides oplysningerne om fælles barn eller om registrering i ATP, vil kommunen skulle undersøge
forholdene nærmere. En sådan undersøgelse kan dels resultere i, at afgørelsen fastholdes, dels resultere i at
registeroplysningerne bliver bragt i overensstemmelse med de faktiske forhold.
For så vidt angår personer, der allerede modtager kontanthjælp ved lovens ikrafttræden,vil kommunenforud
herfor skulle gennemgå oplysningerne med henblik på at undersøge, om modtageren opfylder kriterierne
for, at der kan konstateres gensidig forsørgelsespligt. Herefter vil kommunen skulle rette henvendelse i form
af en agterskrivelse til de to personer, som en afgørelse om gensidig forsørgelsespligt retter sig imod med
henblik på at modtage en udtalelse, jf. forvaltningslovens § 19. Henvendelsen bør tillige indeholde oplysning
om, hvad forsørgelsespligten indebærer, fx at hver af de samlevende får pligt til at overlade den anden part
tilstrækkeligt til, at denne kan få fyldestgjort sit behov i fornødent omfang. Hvis de oplysninger, der danner
grundlag for afgørelsen om samliv, ikke bestrides af de to, afgørelsen retter sig imod, træffer kommunen
afgørelse om, at parret har forsørgelsespligt over for hinanden, og hjælpen vil fra lovens
ikrafttrædelsestidspunkt blive beregnet efter disse bestemmelser. Afgørelsen meddeles de to parter og
ledsages af en klagevejledning.
Det foreslås, at ansvaret for at forsørge en samlever ophører, når en eller flere betingelser for at anses som
samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b, ikke længere er tilstede.
Gensidig forsørgelsespligt mellem ægtefæller indebærer, at en kontanthjælpsberegning foretages ud fra,
hvad hver af parterne er berettiget til at modtage i kontanthjælp. For personer fyldt 30 år vil der efter
forslaget være to satser, nemlig en forsørgersats og en ikke-forsørgersats. To personer med forsørgelsespligt
over for børn under 18 år vil være berettiget til 27.904 kr. (2*13.952 kr.). Herfra trækkes de indtægter, som
hver af ægtefællerne har. Overstiger indtægten det beløb, der kan udbetales i kontant hjælp, udbetalesder
ikke hjælp.
For en ægtefælle uden børn vil satsen være 10.500 kr. om måneden, og for en ægtefælle med særbørn vil
satsen være 13.952 kr. om måneden. Hvis ægtefællen uden børn har en indtægt, der overstiger, hvad begge
ville være berettiget til i kontanthjælp, udbetales der ikke hjælp til parret. Baggrunden herfor er den
gensidige forsørgelsespligt. En ægtefælle uden børn med en indtægt, der overstiger hvad begge ville være
berettiget til, kommer herved til ikke alene at forsørge ægtefæl len, men også ægtefællens eventuelle
særbørn.
Dette gælder i dag for ægtepar og vil fremover også gælde for samlevende.
Der kan i nogle situationer blive tale om, at kommunen må udbetale uddannelses - eller kontanthjælp til
ansøgeren alligevel. Kontanthjælpssystemets hovedfunktion er at sikre, at ingen stilles i en situation,hvorde
mangler det fornødne til livets ophold. Kommunen må derfor nøje påse, at ansøgeren har noget at leve af,
hvad enten dette skaffes af samleveren eller ydes af kommunen. Hvis en s amlever ikke opfylder sin
forsørgelsespligt, kan kommunen udbetale uddannelses- eller kontanthjælp til dentrængende samlevermod
at få godtgjort udgifterne hertil hos den anden samlever, jf. bemærkningerne til forslaget til § 97 a.
Forudsat samleveren har en forsørgelsespligt, kan kommunen opkræve beløb, der er blevet udbetalt til
ansøgeren i uddannelses- eller kontanthjælp, hos ansøgerens samlever, jf. forslaget til § 97 a.
Efter § 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal kommunen yde rådgivning og
vejledning. Kommunen skal endvidere efter samme lovs § 12 skriftligt give en person besked om
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konsekvenserne, hvis personen ikke medvirker til sagens oplysning, samt om hvilke ændringer derkanhave
betydning for en ydelse, og som personen derfor er forpligtet til at oplyse om. Dette indebærer bl.a., at
kommunen skal vejlede personen om de rettigheder og pligter, der følger af lov om aktiv socialpolitik, samt
om hvilke konsekvenser det har for personen, hvis pågældende ikke overholder disse pligter.Kommunenskal
give personen denne vejledning, når personen ansøger om uddannelses - eller kontanthjælp. Orienteringen
skal tilpasses den enkeltes situation.
Har en person mod bedre vidende og uberettiget modtaget ydelser efter lov om aktiv s ocialpolitik, skal det
beløb, der med urette er modtaget, tilbagebetales, jf. § 91 i lov om aktiv socialpolitik. Det betyder, at
kommunen vil skulle kræve den uretmæssigt modtagne uddannelses- eller kontanthjælp tilbage, hvis en
samlevende person uberettiget og mod bedre vidende har modtaget kontanthjælp.
Kommentarer fra Høringsnotatet
§ 2a
Aftalepartierne bag aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet er enige om at indføre gensidig
forsørgelsespligt for samlevende par.
Med forslaget om at udvide den gensidige forsørgelsespligt mellem ægtefæller til også at omfatte
samlevende par fyldt 25 år i kontanthjælpssystemet ligestilles gifte og samlevende på dette område. Begge
samlivsformer danner i dag de nære rammer, i hvilke et familieliv udfolder sig med i ndbyrdes ansvaroverfor
hinanden og børnene. Eneste forskel er, at nogle er gifte, andre lever i et papirløst parforhold. Med forslaget
vil der ikke længere være forskel på de forpligtelser, som gifte og papirløst samlevende par har i forhold til
hinanden i kontanthjælpssystemet.
Ydelser som fx børnetilskud og pension afhænger i dag af status som reelt enlig. De administrative afgørelser,
der forudsættes for at konstatere samliv i nærværende forslags § 2 b, stk. 3, tager udgangspunkt i tilsvarende
typer af kriterier, som kommunerne allerede kender på de nævnte områder. (…)
Ændringen er en følge af forslaget til § 1, nr. 21.
Svar fra Ministeren
Der er - som jeg også tidligere har svaret - tale om, at der indføres forsørgelsespligt over for hinanden for
papirløst samlevende par, hvorved der fremover vil være større ensartethed mellem ægtepar og papirløst
samlevende par i kontanthjælpssystemet end tidligere. Det er korrekt forstået, at reglerne om overførsel af
bundfradrag er uændrede i forhold til samlevende par.
SVAR fra Justitsministeren om den gensidige forsørgelsespligts forenelighed med Grundlovens §75, stk.2
Justitsministeriet kan i den anledning oplyse følgende:
1. Grundlovens § 75, stk. 2, har følgende ordlyd:
"Stk. 2. Den, der ikke kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er
berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtelser, som loven herom
påbyder. "

205

Kontanthjælpsreformen

19-01-2014

Som det fremgår, følger det af grundlovens § 75, stk. 2, at den, der ikke selv kan ernære sig eller sine, og hvis
forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp fra det offentlige, dog mod at underkaste sigde
forpligtelser, som loven herom påbyder.
Bestemmelsen indebærer, at der skal bestå et offentligt forsørgelsesvæ sen, som sikrer ret til hjælp for
personer, der ikke kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler andre. For en nærmere
beskrivelse af bestemmelsen kan der henvises til bl.a. Henrik Zahle (red.), Danmarks Riges Grundlov med
kommentarer (2.udgave, 2006), side 512-521, og Jens Peter Christensen m.fl., Dansk Statsret (2012), side
382-386.
Retten til hjælp fra det offentlige er således bl.a. betinget af, at forsørgelsen af den pågældende ikke påhviler
nogen anden.
1.2. For så vidt angår ægtefæller, følger det af § 2 i lov om ægteskabets retsvirkninger, jf. lovbekendtgørelse
nr. 1053 af 12. november 2012, at ægtefæller indbyrdes har pligt til at forsørge hinanden.
Det følger endvidere af § 2 i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012 med
senere ændringer, at ægtefæller også i forhold til det offentlige har pligt til at forsørge hinanden.
1.3. Der fremgår bl.a. følgende om indførelsen af en gensidig forsørgelsespligt for samlevende par, der er
fyldt 25 år, af aftale om en reform af kontanthjælpssystemet – flere i uddannelse og job, der blev indgåetden
18. april 2013 mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal
Alliance:
”Gensidigforsørgelsespligt for samlevende par, der er fyldt 25 år. Forsørgelsespligten gælder, så
snart én i et par søgerom enten kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Hvis samleveren har
indkomst eller formue, skal det samlevende par begge leve af det – helt efter de nuværende regler
for gifte. Parret er alene omfattet af den gensidige forsørgelsespligt, hvis begge er fyldt 25 år. ”
Med henblik på at udmønte bl.a. denne del af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet se ndte
beskæftigelsesministeren den 16. maj 2013 et udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktivsocialpolitik,
lov om statens uddannelsesstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og
forskellige andre lov (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, gensidig
forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.) i høring.
Med lovforslaget lægges der op til at indføre en gensidig forsørgelsespligt mellem ugifte samlevende.Herom
er bl.a. anført følgende i lov udkastets almindelige bemærkninger:
”Det foreslås som nyt kapitel 1 a, at indføre en forsørgelsespligt mellem samlevende personer i
forbindelse med at den ene eller begge ansøger om eller modtager uddannelses-ellerkontanthjælp
efter lov om aktiv socialpolitik.
Forsørgelsespligten mellem ægtefæller er fastsat i lov om ægteskabets retsvirkninger.
Med dette lovforslag indføres en tilsvarende forsørgelsespligt mellem samlevende personer,dog
afgrænset til alene at gælde ide tilfælde, hvor den ene eller begge skulle få brug for hjælp til
206

Kontanthjælpsreformen

19-01-2014

forsørgelse, og som efter de gældende regler vil kunne søge om og modtage uddannelses - eller
kontanthjælp.
Forslaget indebærer, at ugifte samlevende i forhold til det offentlige får ansvar for at f orsørge
hinanden, ligesom det i daggælder for ægtefæller efter § 2 i lov om aktiv socialpolitik.Hervedopnås
større ensartethed mellem ægtefæller og samlevende i kontanthjælpssystemet, og derved bliver
økonomisktrang et spørgsmål, der principielt finder sin løsning inden for de nære rammer, som
både et ægteskab og et samliv danner. ”
Efter lovudkastet foreslås der således indsat en ny § 2 a i lov om aktiv socialpolitik, hvorefter ugifte
samlevende vil have pligt til at forsørge hinanden, hvis den ene eller begge ansøger om eller modtager
uddannelses- eller kontanthjælp efter loven. Bestemmelsen vil indebære, at der indføres en indbyrdes
forsørgelsespligt mellem de ugifte samlevende, der omfattes af ordningen i lovudkastet.
Bestemmelsen i lovudkastets § 2 a skal ses i sammenhæng med en ny § 2b, som foreslås indsat i loven, og
som indeholder en afgrænsning af, hvilke ugifte samlevende der omfattes af § 2 a. Den nærmere rækkevidde
af forsørgelsespligten efter §§ 2 a og 2 b er beskrevet i lovudkastets specielle bemærkninger, hvor der bl.a.
er redegjort for betydningen af en ugift samlevendes eventuelle særbørn.
Endvidere skal bestemmelsen i lovudkastets § 2 a ses i sammenhæng med § 97 a, som ligeledes foreslås
indsat i loven, og som har følgende ordlyd:
”§ 97 a. Forsømmer en samlever at opfylde sin forsørgelses pligt efter §§ 2 a og 2 b, udbetaler
kommunen uddannelses- eller kontanthjælp til ansøgeren. Kommunen kan opkræve et beløbhos
samleveren svarende til den udbetalte uddannelses-eller kontanthjælp. Kommunen kan dog kun
opkræve beløbet, hvis samleveren efterlades tilstrækkelige midler til at skaffe det nødvendige til
sin egen og familiens forsørgelse. ”
Det foreslås endvidere med udkastet til lovforslag, at § 2 i lov om aktiv socialpolitik, hvorefter ægtefæl ler
også i forhold til det offentlige har pligt til at forsørge hinanden, udvides til også at omfatte ugifte
samlevende, der er omfattet af den foreslåede § 2 a.
1.4. Som anført ovenfor vil de foreslåede regler i lovudkastets §§ 2 a og 2b betyde, at der indføres en
indbyrdes forsørgelsespligt mellem ugifte samlevende, hvis den ene eller begge ansøger om ellermodtager
uddannelses- eller kontanthjælp, således at forsørgelsen i de tilfælde, der omfattes anordningen,vil påhvile
ansøgerens eller modtagerens samlever.
Da retten til hjælp fra det offentlige efter grundlovens § 75, stk. 2, bl.a. er betinget af, at forsørgelsen af den
pågældende ikke påhviler nogen anden, er det Justitsministeriets opfattelse, at den påtænkte ordningefter
lovudkastet ikke rejser spørgsmål i forhold til grundlovens § 75, stk. 2, jf. også Justitsministeriets besvarelse
af 25. april 2013 af spørgsmål nr. 782 (Alm.del) fra Folketingets Retsudvalg.
Det bemærkes i den forbindelse, at den foreslåede § 97 a sikrer, at den gensidige forsørgelsespligt kan
gennemføres (på en i øvrigt i administrativhenseende forholdsvis simpel måde), hvis ensamleverforsømmer
at op-fylde sin forsørgelsespligt.
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1.5. Hvad angår den sidste del af det stillede spørgsmål – om lovforslag nr. L 89 fra folketingssamlingen
2001/2002 – skal Justitsministeriet bemærkefølgende:
Ved lov nr. 361 af 6. juni 2002 om ændring af lov om aktiv socialpolitikog integrationsloven (Ændring af
reglerne om ret til kontanthjælp, introduktionsydelse m.v.) blev den såkaldte starthjælp indført, ligesom
introduktionsydelsen til udlændinge omfattet af integrationsloven blev ændret, således at den svarede til
satserne for starthjælp. De pågældende regler blev, som det nævnes i det stillede spørgsmål, ændretvedlov
nr. 1040 af 17. december 2002 om ændring af lov om aktivsocialpolitik og integrationsloven (Nedsat
kontanthjælp til personer, der er samlevende med en starthjælps- eller introduktionsydelsesmodtager).Der
fremgår bl.a. følgende af pkt. 3.2 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget, der lå til grund for denne
lovændring (L 89):
”Om forholdet mellem grundlovens § 75, stk. 2, og bestemmelsen i § 26, stk. 1, 2. pkt., i lov om aktiv
socialpolitik bemærkes følgende:
Det må først vurderes, om en starthjælpsmodtager, der lever sammen med en
kontanthjælpsmodtager, er omfattet af den personkreds, der af det offentlige skal garanteres en
egentligret til hjælp. Dette forudsætter som nævnt, at starthjælpsmodtageren ikke kan ernære sig
eller sine, og at forsørgelsen af den pågældende ikke påhviler nogen anden.
Det er bl.a. en betingelse for at modtage starthjælp, at den pågældende person ikke har mulighed
for at skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse, og at behovet ikke kan dækkes
gennem andre ydelser, jf. § 11, stk. 2, nr. 2og 3, i lov om aktiv socialpolitik. Samlevende har
endvidere ikke som ægtefæller forsørgelsespligt over for hinanden, og forsørgelsen af den
pågældende starthjælpsmodtager vil derfor ikke påhvile den anden samlever.
På den baggrund må det antages, at det offentlige skal garantere de omhandlede
starthjælpsmodtagere hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden en egentlig ret til hjælp.
Det må dernæst vurderes, om det offentlige ved lovgivning eller regler udstedt i medfør heraf har
garanteret de omhandlede starthjælpsmodtagere en ret til hjælp, der sikrer dem et fornødent
forsørgelsesgrundlag.
Som nævnt indebærer bestemmelsen i § 26, stk. 1, 2. pkt., at starthjælpen for en person, der er
samlevende med en kontanthjælpsmodtager, kan blive nedsat til 0 kr. Hertil kommer, at der ikke
ved andre offentlige ordninger end starthjælpen, er sikret de pågældende starthjælpsmodtagere
en ret til den fornødne hjælp.
For modtagere af introduktionsydelse gælder som anført, at § 26, stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende
anvendelse. Der kan derfor også i forhold til denne kreds af personer være tilfælde, hvor det
offentlige ikke har sikret det fornødne forsørgelsesgrundlag.
På den anførte baggrund er det regeringens opfattelse, at det offentlige med bestemmelsen i §26,
stk. 1, 2. pkt., i lov om aktiv socialpolitik ikke har sikret en retstilstand, der lever op til de krav, som
grundlovens § 75, stk. 2, stiller. ”
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Som det fremgår, blev der ved vurderingen af lov nr. 361 af 6. juni 2002 lagt vægt på, at samlevende ikke som
ægtefæller havde forsørgelsespligt over for hinanden, og at forsørgelsen af den pågældende
starthjælpsmodtager derfor ikke ville påhvile den anden samlever. I modsætning hertil foreslås der veddet
udkast til lovforslag, der den 16. maj 2013 blev sendt i høring, indført en indbyrdes forsørgelsespligt mellem
de ugifte samlevende, der omfattes af den foreslåede ordning, jf. ovenfor under pkt. 1.3.
Der foreligger derfor efter Justitsministeriets opfattelse ikke sammenlignelige situationer, hvilket også er
baggrunden for, at Justitsministeriet som tidligere nævnt ovenfor under pkt. 2.4 finder, at den påtænkte
ordning efterudkastet til lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om statens
uddannelsesstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre lov
(Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, gensidig forsørgelsespligt mellem
samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.) ikke rejser spørgsmål i forhold til grundlovens§75,
stk. 2.

LAS § 8 a – Pligt til tilmelding som arbejdssøgende
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 8 a. En person, der har ansøgt om eller modtager kontanthjælp, og som efter kommunens vurdering
modtager hjælpen som jobparat, skal ved første henvendelse til kommunen om hjælp tilmelde sig som
arbejdssøgende i jobcenteret, og kommunen skal sørge for, at det sker, jf. kapitel 5 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats eller integrationslovens § 26 a, stk. 1.
Stk. 2. En person, der har ansøgt om eller modtager uddannelseshjælp, og som efter kommunens vurdering
modtager hjælpen som åbenlyst uddannelsesparat, skal senest 1 uge fra første h envendelse til kommunen
om hjælp tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret, og kommunen skal sørge for, at det sker, jf. kapitel
5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Stk. 3. Personen skal løbende tjekke sine jobforslag på Jobnet og dermed bekræft e, at pågældende er
arbejdssøgende efter de regler, der er fastsat herom i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og reglerfastsat
i medfør heraf eller i integrationslovens § 26 a, stk. 1.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter gældende § 8 a skal en person, der modtager hjælp alene på grund af ledighed, for at opfylde sin pligt
til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, tilmeldes som arbejdssøgende i jobcenteret, og kommunen skal
sørge for, at det sker. Personen skal endvidere løbende tjekke sine jobforslag på Jobnet hver7.dagogdermed
bekræfte, at pågældende er arbejdssøgende, jf. § 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Da gruppen af personer, der ansøger om eller modtager hjælp »alene på grund af ledighed« ændres til
personer der ansøger om eller modtager hjælp »som jobparat«, jf. det samtidigt fremsatte lovforslag omen
ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats og forskellige andre love, ændres ordly den i § 8 a, stk. 1, og § 13 d, stk. 1, i
overensstemmelse hermed.
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Efter forslaget skal pligten til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet også gælde for åbenlyst
uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp.
Personer, der er åbenlyst uddannelsesparate er unge, der slet ikke har barrierer i forhold til at påbegynde og
gennemføre en ordinær uddannelse. De skal derfor hurtigst muligt i uddannelse. I perioden frem til
uddannelsesstart skal den unge i videst muligt omfang arbejde og forsørge sig selv. Åbenl yst
uddannelsesparate unge skal derfor frem til start på uddannelse stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
Personer, der er jobparate, er kontanthjælpsmodtagere, der vurderes til at kunne komme i arbejde indenfor
en kortere periode.
Der henvises til det samtidigt fremsatte lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,lov
om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love, der omhandler
indsatsdelen.
Derfor foreslås det i § 8 a, stk. 2, at en person, der modtager uddannelseshjælp som åbenlyst
uddannelsesparat, også får pligt til at tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret. Tilmeldingen skal ske
senest 3 uger fra første henvendelse til kommunen om hjælp, og kommunen skal sørge for, at det sker.
Det foreslås samtidig i § 8 a, stk. 3, at åbenlyst uddannelsesparate på tilsvarende vis som jobparate
modtagere af kontanthjælp løbende skal tjekke jobforslag på Jobnet og dermed bekræfte, at pågældende er
arbejdssøgende.
Indsat som lovændring i forbindelse med 2. Behandlingen i Folketinget
Med ændringen i § 8 a, stk. 2, får åbenlyst uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp pligt til at
tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret senest i forbindelse med den første samtale
(visitationssamtale), der afholdes senest 1 uge fra første henvendelse til kommunenomhjælp,ogkommunen
skal sørge for, at det sker. Der henvises til ændringerne i LAB § 11, stk.3.

LAS § 10 - Opfølgning
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 10, stk. 2. Kommunen skal foretage opfølgning på en sag efter stk. 1 senest 3 måneder efter første
henvendelse. Herefter skal opfølgning ske senest 3 måneder efter, at sagen sidst har været vurderet.
Jobcenteret skal foretage opfølgning på den beskæftigelsesrettede indsats efter reglerne omdetindividuelle
kontaktforløb, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationslovens § 20, ogi øvrigtnår
der opstår begrundet tvivl om, hvorvidt personen eller dennes ægtefælle eller pe rsonen eller dennes
samlever, jf. §§ 2 a og 2 b, udnytter sine arbejdsmuligheder.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter § 10, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik foretager kommunen opfølgning på en sag senest 3 måneder
efter første henvendelse. Opfølgningen efter lov om aktiv socialpolitik har til formål at sikre,atbetingelserne
for at yde hjælpen fortsat er opfyldt, fx om personen stadig bor i kommunen o.l. Jobcentret skal foretage
opfølgning på den beskæftigelsesrettede indsats efte r reglerne om det individuelle kontaktforløb, efter

210

Kontanthjælpsreformen

19-01-2014

kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og i øvrigt når der opstår begrundet tvivl om, hvorvidt
personen eller dennes ægtefælle udnytter sine arbejdsmuligheder.
Det foreslås, at bestemmelsen om opfølgning fremover også skal gælde for samlevende. Kommunen skal
således følge op på, om betingelserne for at modtage hjælp fortsat er tilstede.
Jobcenteret skal foretage opfølgning på den beskæftigelsesrettede indsats efter reglerne omdetindividuelle
kontaktforløb i kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

LAS § 12 – Personer under uddannelse
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 12. Der kan ikke ydes hjælp til personer under uddannelse, jf. dog stk. 2-4 og §§ 37 og 38 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats eller efter integrationslovens § 23 a, stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan herudover
fastsætte regler om, at der i særlige tilfælde kan ydes hjælp til personer under uddannelse.
Stk. 2. Kommunen kan fortsat udbetale uddannelseshjælp efter § 23 til en person i en periode fra det
tidspunkt, hvor personen er påbegyndt en uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg efter lov omen
aktiv beskæftigelsesindsats, og frem til det tidspunkt, hvor personen får udbetalt uddannelsesstøtte efter
SU-loven. Perioden nævnt i 1. pkt. med hjælp kan højst udgøre 2 måneder.
Stk. 3. Kommunen kan uanset § 11 yde en forudbetalt behovsbestemt hjælp til forsørgelse til enpersonunder
30 år, der forsørger eget barn i hjemmet og har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud
og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, i en periode mellem en uddannelses grund - og hovedforløb eller
mellem to uddannelsesforløb, hvis kommunen på baggrund af personens økonomiske forhold vurderer, at
personen har behov herfor. Tilsvarende gælder i forhold til enlige forsørgere under 30 år, der ikke har
erhvervet ret til ekstra børnetilskud, som følge af at betingelserne i § 5, stk. 1, nr. 1, eller § 5 a i lov om
børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag ikke er opfyldt. Hjælp efter 1. og 2. pkt. er betingetaf,
at personens forsørgelse ikke er dækket af uddannelsesstøtte efter SU-loven. Perioden med hjælpkanhøjst
udgøre 2 måneder, og hjælpen kan højst udgøre et beløb på 11.505 kr. pr. måned.
Stk. 4. Når der ydes hjælp til en person, hvis ægtefælle eller samlever, jf. §§ 2 a og 2 b, er under uddannelse,
beregnes der ikke hjælp til ægtefællen eller samleveren, jf. §§ 2 a og 2 b.

Generelle bemærkninger til lovteksten – L78
Enlige forsørgere og ret til børnetilskud
Det følger af reglerne om uddannelseshjælp og kontant- hjælp i lov nr. 894 af 4. juli 2013, som trådte i kraft
den 1. oktober 2013 med virkning fra 1. januar 2014, at satserne for unge under 30 år følger satserne for
SU. Formålet hermed er at undgå̊, at den unge oplever et skift i ydelsesniveau ved overgangen fra
uddannelseshjælp til SU. Svarende til SU-reglerne ydes hjælpen med satsen for enlige forsørgere, når en
forsørger modtager ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
(børnetilskudsloven).
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Ekstra børnetilskud udbetales kvartalsvis forud, jf. § 7 i børnetilskudsloven. Udbetalingen sker senest den
20. i kvartalets første måned. Ekstra børnetilskud udbetales første gang for kvartalet efter det kvartal, i
hvilket retten til tilskuddet er erhvervet, jf. § 10, 1. pkt., første led, i børnetilskudsloven, og sidste gang for
det kvartal, i hvilket retten til tilskuddet ophører, jf. § 10, 1. pkt., andet led i børnetilskudsloven. Udbetaling
af ekstra børnetilskud i et kvartal forud- sætter, at betingelserne er opfyldt ved begyndelsen af det første
døgn i et kvartal, jf. § 6, stk. 2, i børnetilskudsloven.
Som følge af reglerne i børnetilskudsloven vil en modtager af uddannelseshjælp eller kontanthjælp, som
bliver enlig forsørger, derfor først få ret til hjælp med satsen for enlige forsørgere fra begyndelsen af
førstkommende kvartal, det vil sige efter, at retten til ekstra børnetilskud er erhvervet. Efter de gæ ldende
regler om kontanthjælp modtager en forsørger forsørgersatsen fra barnets fødsel, og indtil
forsørgelsespligten ophører. Det vurderes mest hensigtsmæssigt, at dette princip videreføres for
uddannelseshjælp og kontanthjælp efter 1. januar 2014.
Det foreslås derfor, at betingelsen for at modtage uddannelseshjælp eller kontanthjælp med satsen for
enlige forsørgere, ændres fra at være modtager af ekstra børnetilskud til en betingelse om, at den enlige
forsørger skal have erhvervet retten til ekstra børnetilskud.
Den tilsvarende ændring foreslås for enlige forsørgere under 30 år, der efter den vedtagne lov nr. 894 af 4.
juli 2013, kan modtage forudbetalt behovsbestemt hjælp i op til 2 måneder i en periode mellem 2
uddannelsesforløb, da der er ta- le om samme betingelse som ovenfor.
Med forslaget vil definitionen af enlig forsørger - og der- med ydelsessatsen - ikke fuldt ud følge den
definition, der følger af SU-loven.
Den foreslåede ændring af bestemmelsen om forudbetalt behovsbestemt hjælp er lovteknis k udformet på
den måde, at bestemmelsen i lov nr. 894 af 4. juli 2013 foreslås ophævet, og at der i stedet foreslås en ny
bestemmelse til hovedloven.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
§ 12, stk. 1-3
Efter den gældende regel i § 12, stk. 1, kan der ikke udbetales hjælp til personer under uddannelse,
medmindre personen deltager i uddannelse som tilbud efter kapitel 10 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationslovens § 23a,stk.6.
I bekendtgørelse nr. 148 af 27. februar 2012 om uddannelsessøgendes ret til kontanthjælp efter lov om aktiv
socialpolitik i særlige tilfælde er der dog fastsat regler om, at personer i visse tilfælde kan deltage i
uddannelse med kommunens godkendelse.
Der kan som udgangspunkt heller ikke udbetales hjælp i perioder, hvor der ikke er undervisning, fx i en
periode mellem to uddannelsesforløb eller mellem en erhvervsuddannelses grund - og hovedforløb. Efter
Ankestyrelsens principafgørelse nr. 38-13 blev en afsluttet grunduddannelse således ikke anset for afbrudti
relation til retten til kontanthjælp, hvis grunduddannelsen forventedes efterfulgt af en elev -, lærer- eller
praktikplads, også selvom personen ikke havde indgået en aftale om en elev -, lærer- eller praktikplads.Hvis
personen ikke havde fundet en elev-, lærer- eller praktikplads ca. 2 måneder efter afslutningen af
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grunduddannelse, kunne uddannelsen dog anses for afbrudt i relation til kontanthjælp, hvorefter personen
kunne få kontanthjælp, hvis de øvrige betingelser herfor var opfyldt.
For at sikre at personer, der overgår til uddannelse fra uddannelseshjælp, hvor deres SU endnu ikke er på
plads, og at unge enlige forsørgere i en periode mellem et grund- og hovedforløb på en erhvervsuddannelse
eller mellem to uddannelsesforløb ikke opgiver deres uddannelse, fordi de i en periode ikke kan få SU,
foreslås det at indføre regler om, at der i visse tilfælde kan udbetales hjælp til personer under uddannelse.
De nye regler foreslås indsat i § 12 som nye stk. 2 og 3.
Det foreslås, med nyaffattelsen af § 12, stk. 2, at kommunen får mulighed for at fortsætte med at udbetale
uddannelseshjælp i op til 2 måneder til unge, der på baggrund af et uddannelsespålæg er påbegyndt en
uddannelse, men som endnu ikke får udbetalt SU. Målgruppen for den foreslåede bestemmelse er unge
under 30 år, der allerede modtager uddannelseshjælp efter lovens § 23.
Det foreslås med affattelsen af § 12, stk. 3, at kommunen får mulighed for at yde en behovsbestemt
forsørgelseshjælp til enlige forsørgere under 30 år i en periode mellem to uddannelsesforløb ellermellemet
grund- og hovedforløb på en erhvervsuddannelse, herunder hvis perioden ligger i sommerferien mv. Herer
tale om en ny forsørgelsesydelse, som er forudbetalt som følge af, at SU er forudbetalt. Det er en betingelse,
at den enlige forsøger ikke kan modtage SU og dermed få dækket sin og barnets/børnenes forsørgelse.
Hjælpen ydes på baggrund af kommunens konkrete vurdering af personens økonomiske forhold.Detforeslås,
at hjælpen højst kan udgøre et beløb på 11.505 kr. pr. måned, og at hjælpen højst kan ydes i 2 måneder.
Definitionen af enlige forsørgere i forslaget til affattelse af § 12, stk. 3, følger den definition, som følgeraflov
om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (børnetilskudsloven) i forhold til retten til ekstra
børnetilskud. Ifølge børnetilskudsloven har en person ret til ekstra børnetilskud, hvis der ydes ordinært
børnetilskud, og personen, som er indehaver af forældremyndigheden, har barnet h os sig og ikke lever i et
samlivsforhold.
Det foreslås, at en person anses for omfattet af målgruppen, når personen har erhvervet ret til ekstra
børnetilskud.
Der er endvidere visse betingelser i børnetilskudsloven om dansk statsborgerskab samt forudgående bopæl
eller beskæftigelse i Danmark. Det foreslås, at en person anses for omfattet af målgruppen, selvompersonen
ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud, hvis dette alene skyldes, at betingelserne i børnetilskudslovens
§ 5, stk. 1, nr. 1, eller § 5 a, ikke er opfyldt.
Ekstra børnetilskud udbetales kvartalsvis forud, jf. § 7 i børnetilskudsloven. Udbetalingen sker senestden20.
i kvartalets første måned. Ekstra børnetilskud udbetales første gang for kvartalet efter det kvartal, i hvilket
retten til tilskuddet er erhvervet, jf. § 10, 1. pkt., første led, i børnetilskudsloven, og sidste gangfordetkvartal,
i hvilket retten til tilskuddet ophører, jf. § 10, 1. pkt., andet led, i børnetilskudsloven. Når et barn bliver født
fx 1. januar, erhverves retten til børnetilskud den 1. januar, og tilskud udbetales første gang for april kvartal.
Når et barn fylder 18 år 1. januar, ophører retten til børnetilskud i januar kvartal, og tilskud udbetales sidste
gang for dette kvartal. Hvis retten til børnetilskud opstår og bortfalder i samme kvartal, kan derikke udbetales
børnetilskud, da betingelserne skal være opfyldt ved begyndelsen af det første døgn i kvartalet.
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Udbetaling af ekstra børnetilskud i et kvartal forudsætter, at betingelserne er opfyldt ved begyndelsenafdet
første døgn i et kvartal, jf. § 6, stk. 2, i børnetilskudsloven.
Som følge af reglerne i børnetilskudsloven vil en modtager af uddannelseshjælp eller kontanthjælp, som
bliver enlig forsørger, først få ret til hjælp med satsen for enlige forsørge re fra begyndelsen af
førstkommende kvartal efter, at retten til ekstra børnetilskud er erhvervet.
Efter de gældende regler om kontanthjælp, modtager en forsørger satsen for forsørgere fra barnets fødsel.
Dette princip ønskes videreført for uddannelseshjæl p og kontanthjælp, samt den forudbetalte
behovsbestemte hjælp til forsørgelse for enlige forsørgere under 30 år.
Det foreslås derfor i lovforslagets § 1, nr. 1, med affattelsen af § 12, stk. 3, at det skal være en betingelse, at
den enlige forsørger under 30 år skal have erhvervet retten til ekstra børnetilskud for, at personen kan
modtage forudbetalt behovsbestemt hjælp i op til 2 måneder i en periode mellem 2 uddannelsesforløb.
Kommunen vil i det fælles it-system for kommunerne og Udbetaling Danmark over kontante ydelser og
økonomiske tilskud, som en borger modtager fra begge myndigheder, kunne se, om en person harerhvervet
ret til ekstra børnetilskud som enlig forsørger - dette gælder både for de personer, der allerede modtager
ekstra børnetilskud, og de personer, der har fået en afgørelse fra Udbetaling Danmark om, at de har
erhvervet ret til ekstra børnetilskud og vil modtage dette børnetilskud fra næste kvartal. For restgruppener
der tale om oplysninger, som kommunen for størstedelens vedkommende alle rede har, fx oplysningen om
samliv/ikke samliv, som kommunen skal bruge i forbindelse med ansøgningen om uddannelses - eller
kontanthjælp. Hvis kommunen i disse situationer anser det for sandsynligt, at Udbetaling Danmark træffer
afgørelse om, at personen har erhvervet ret til ekstra børnetilskud, skal kommunen på det grundlagudbetale
satsen for enlige forsørgere. Kommunen skal meddele personen, at der er tale om en foreløbig vurderingog
ikke en endelig afgørelse om ret til ekstra børnetilskud, således at Udbetaling Danmark træffer selve
afgørelsen om retten til ekstra børnetilskud. Kommunen skal samtidig med udbetalingen meddele, atderer
tale om en foreløbig udbetaling. Det vil sige, at kommunen tager forbehold for, at der kan ske en
tilbagebetaling af ydelsen som følge af Udbetaling Danmarks afslag på ekstra børnetilskud.
§ 12, stk. 4
Efter gældende § 12, stk. 2, som bliver stk. 4, beregnes der ikke hjælp til ægtefællen, når der ydes hjælp til
en person, hvis ægtefælle er under uddannelse.
Det foreslås, at bestemmelsen fremover også skal gælde for samlevende.

LAS § 13 – Udnyttelse af arbejdsmulighederne
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 13. Det er en betingelse for at få kontanthjælp efter § 11, at ansøge ren ikke har et rimeligt tilbud om
arbejde, og at personen aktivt søger at udnytte sine arbejdsmuligheder. Det er en betingelse for at få
uddannelseshjælp efter § 11, at ansøgeren står til rådighed for ordinær uddannelse eller en indsats rettet
mod ordinær uddannelse. Ansøgerens ægtefælle eller samlever, jf. §§ 2 a og 2 b, skal også udnytte sine
arbejds- eller uddannelsesmuligheder.
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Stk. 2. Kommunen har pligt til at vurdere, om en person, der har ansøgt om eller får kontanthjælp efter § 11,
fortsat opfylder betingelserne for hjælpen ved at udnytte sine arbejdsmuligheder, hvis personen
1) afslår et arbejde, som personen er henvist til,
2) udebliver fra en jobsamtale i jobcenteret eller hos anden aktør, et møde i rehabiliteringsteameteller
fra en rådighedsvurdering i jobcenteret,
3) udebliver fra en opfølgningssamtale i kommunen,
4) undlader at give meddelelse til jobcenteret, kommunen eller arbejdsgiveren om sygdom i tilfælde,
hvor den ledige er givet et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, et tilbud i med før af
integrationsprogrammet efter integrationsloven eller skal møde til jobsamtale hos en arbejdsgiver,
5) undlader at give meddelelse om sygdom til kommunen i tilfælde, hvor den ledige er indkaldt til en
jobsamtale som led i sygeopfølgning eller foranstaltninger som led i sygeopfølgning, eller
6) afviser eller udebliver fra deltagelse i foranstaltninger som led i sygeopfølgning.
Stk. 3. Kommunen har pligt til at vurdere, om en person, der har ansøgt om eller får uddannelseshjælp, jf.
§ 11, fortsat opfylder betingelserne for hjælpen ved aktivt at deltage i den individuelt tilrettelagte
uddannelsesrettede indsats, hvis personen
1) er vurderet til at være åbenlyst uddannelsesparat og afslår et arbejde, som personen er henvist til,
2) udebliver fra en individuel samtale i jobcenteret som led i kontaktforløbet i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, et møde i rehabiliteringsteamet eller fra en rådighedsvurderingi jobcenteret,
3) udebliver fra en opfølgningssamtale i kommunen,
4) undlader at give meddelelse om sygdom til jobcenteret i tilfælde, hvor den ledige er givet et tilbud
efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
5) undlader at give meddelelse om sygdom til kommunen i tilfælde, hvor den ledige er indkaldt til en
individuel samtale som led i sygeopfølgning eller foranstaltninger som led i sygeopfølgning, eller
6) afviser eller udebliver fra deltagelse i foranstaltninger som led i sygeopfølgning.
Stk. 4. Kommunen har pligt til at vurdere, om en uddannelses- eller jobparat modtager af hjælp, jf. § 11,
fortsat opfylder betingelserne om at udnytte sine uddannelses- eller arbejdsmuligheder, hvis personen
gentagne gange melder sig syg, når personen er givet et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven. Kommunen skal dog ikke foretage
en vurdering af personens rådighed, hvis det ikke vurderes relevant.
Stk. 5. Det er en betingelse for at få hjælp, at ansøgeren og dennes ægtefælle eller samlever, jf. §§ 2 a og 2
b, tager imod et rimeligt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller et rimeligt tilbud i medføraf
integrationsprogrammet efter integrationsloven, medmindre ansøgeren i medfør af § 21 f i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats eller integrationslovens § 16, stk. 4, 1. pkt., ikke er forp ligtet til at tage imodtilbud.Har
ansøgeren om uddannelseshjælp ikke en ungdomsuddannelse, er det endvidere en betingelse for at få
uddannelseshjælp, at personen deltager i en læse-, skrive- og regnetest. Har ansøgeren om kontanthjælp
ikke en ungdomsuddannelse, er det en betingelse for at få kontanthjælp, at personen deltager i en læse -,
skrive- og regnetest, hvis jobcenteret vurderer, at der er behov for det, medmindre personen er omfattetaf
et integrationsprogram efter integrationsloven.
Stk. 6. For ansøgere, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, er det en betingelse for at få hjælp, at
ansøgeren medvirker ved beskæftigelsesfremmende foranstaltninger i form af aktiviteter pålagt efter§21b
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i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tilsvarende gælder for personer, der modtager kontanthjælpoghar
fået tilbud om aktiviteter pålagt efter integrationslovens § 16 a.
Stk. 7. Ønsker ansøgeren eller dennes ægtefælle eller samlever, jf. §§ 2 a og 2 b, at modtage eller modtager
ansøgeren eller dennes ægtefælle eller samlever hjælp som uddannelses- eller jobparat, harde dogikke pligt
til at udnytte deres uddannelses- eller arbejdsmuligheder ved at tage imod et tilbud om uddannelse eller
arbejde efter stk. 1, eller tilbud eller beskæftigelsesfremmende foranstaltninger efter stk. 5, hvis
1) tilbuddet ikke kan anses for et rimeligt tilbud på grund af forhold, der vedrører tilbuddets indhold,
2) den pågældende ikke kan deltage i uddannelse eller arbejde på grund af sygdom, eller der er risiko
for, at helbredet forringes, hvis den hidtidige uddannelse eller det hidtidige arbejde fortsættes,
3) afstanden mellem bopæl og uddannelses- eller arbejdssted medfører en urimelig belastningafden
pågældende på grund af transportvanskeligheder eller den tid, der går til transport,
4) den pågældende har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, i det omfang der under fravær
efter bestemmelserne i barsellovens § 6, stk. 1 og 2, § 7, § 8, stk. 1-6 og 8, § 9, § 13 og § 14, stk. 1 og
2, er ret til dagpenge ved graviditet, barsel og adoption,
5) den pågældende er nødt til at passe sine børn, og der ikke kan anvises anden pasningsmulighed,
6) den pågældende modtager støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller
døende nærtstående eller efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel til pasning af alvorligtsygt
barn,
7) den pågældende har ret til ferie efter stk. 11 og 12,
8) den pågældende aftjener værnepligt,
9) arbejdet er omfattet af en overenskomstmæssig konflikt, eller
10) arbejdet omfatter udvikling og fremstilling af krigsmateriel.
Stk. 8. Ønsker ansøgeren at modtage eller modtager ansøgeren hjælp som aktivitetsparat, skal kommunen
vurdere, om der i det enkelte tilfælde foreligger andre forhold end de i stk. 7 nævnte, der kan begrunde, at
den pågældende ikke har pligt til at udnytte sine uddannelses- eller arbejdsmuligheder. 1. pkt. finder
tilsvarende anvendelse for ansøgerens eller modtagerens ægtefælle eller samlever, jf. §§ 2 a og 2 b.
Stk. 9. Reglerne i stk. 1-6 gælder ikke for ansøgerens ægtefælle eller samlever, jf. §§ 2 a og 2 b,nårægtefællen
eller samleveren er under uddannelse eller modtager en offentlig forsørgelsesydelse, som ikke er betinget
af, at modtageren udnytter sine uddannelses- eller arbejdsmuligheder.
Stk. 10. En person, hvis ægtefælle eller samlever, jf. §§ 2 a og 2 b, er berettiget til hjælp efter § 11, og som
udelukkende eller hovedsagelig har arbejdet i hjemmet, kan vælge ikke at udnytte sine uddannelses - eller
arbejdsmuligheder efter reglerne i stk. 1-6. I så fald bliver hjælpen til parret beregnet efter reglerne i § 26,
stk. 3, og § 34, stk. 3.
Stk. 11. En person, der har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp i 12 sammenhængende måneder, har
ret til op til 5 ugers ferie, hvor personen kan modtage uddannelses- eller kontanthjælp. Ferien skal afholdes
inden for de 12 følgende måneder. Det er en betingelse, at personen i øvrigt opfylder betingelserne for at
modtage uddannelses- eller kontanthjælp, mens ferien afholdes. Personen er ikke omfattet af reglerne i stk.
1-6, mens ferien afholdes. Har personen optjent ret til ferie med feriegodtgørelse, skal denne ferie afholdes
først. Den samlede ferie kan højst udgøre 5 uger.
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Stk. 12. Det er en betingelse for afholdelse af ferie, at personen har indgået aftale med kommunenomferiens
placering. Ved placering af ferien skal der tages hensyn til personens øvrige forhold, herunder familiens
afholdelse af ferie, medmindre det i væsentlig grad modvirker den beskæftigelsesindsats, der er iværksat
eller planlagt for personen. Kan den pågældende og kommunen ikke blive enige om, hvornår ferien skal
afholdes, træffer kommunen afgørelse herom.
Stk. 13. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere reglerom
anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1-7, herunder regler om, hvornår kommunen skal kræve
frigørelsesattest, hvis ansøgeren, ægtefællen eller samleveren, jf. §§ 2 a og 2 b, har deltidsarbejde.
Stk. 14. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opgørelse af 12 sammenhængende
måneder med kontanthjælp som nævnt i stk. 11, herunder hvordan ressourceforløbsydelse og periodermed
revalidering i form af særligt tilrettelagte projekter efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
eller tilbud efter kapitel 11 i samme lov kan indgå i opgørelsen.
Generelle bemærkninger
§ 13, stk. 1

Rådighed
Gældende ret
Efter gældende regler er det en betingelse for at få kontanthjælp, at ansøgeren eller modtageren afhjælpog
dennes ægtefælle ikke har et rimeligt tilbud om arbejde, og at de aktivt søger at udnytte deres
arbejdsmuligheder.
Personen har pligt til at møde til jobsamtaler, opfølgningssamtaler mv. samt andre samtaler med et
beskæftigelsesfremmende sigte, som kommunen indkalder til.
Personen har endvidere pligt til at deltage i rimelige tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,fx et
tilbud om virksomhedspraktik eller løntilskud, tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter
integrationsloven eller andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, herunder tilbud eller
foranstaltninger som led i sygeopfølgningen, medmindre personen er omfattet af reglerne om en mindre
intensiv indsats, jf. § 21 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationslovens § 16, stk. 4, 1. pkt.
Hvis personen ikke har en ungdomsuddannelse, er det endvidere en betinge lse for at få hjælp, at personen
deltager i en læse- og skrivetest, hvis jobcenteret vurderer, at der er behov for det. For personer under 25
år, der modtager kontanthjælp med ungesats, og som ikke forsørger eget barn i hjemmet, er det endvidere
en betingelse for at få hjælp, at personen medvirker i aktiviteter pålagt som led i et uddannelsespålægefter
§ 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationslovens § 16 a.
I nogle situationer behøver en kontanthjælpsmodtager dog ikke at stå til rådighed. Det er fx tilfældet, hvis
-

der ikke er tale om et rimeligt tilbud,
kontanthjælpsmodtageren ikke kan arbejde på grund af sygdom,
der er risiko for, at helbredet forringes, hvis det hidtidige arbejde fortsættes,
den pågældende er nødt til at passe sine børn, og der ikke kan anvises anden pasningsmulighed,eller
den pågældende har ret til ferie mv.
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Det er kommunen, der vurderer, om en person fortsat opfylder betingelserne for hjælpen, hvis personenfx
afslår et arbejde, som personen er henvist til, udebliver fra en jobsamtale, udebliver fra en
opfølgningssamtale i kommunen, undlader at give meddelelse til jobcenteret ellerarbejdsgiverenomsygdom
eller afviser eller udebliver fra foranstaltningerne som led i sygeopfølgning. Kommunen skal samtidigt
vurdere, om personen har en rimelig grund til ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder.
En person, der modtager hjælp alene på grund af ledighed, skal endvidere udnytte sine arbejdsmuligheder
ved at søge arbejde og efter krav fra jobcenteret søge konkrete job. Personen skal tilmeldes som
arbejdssøgende i jobcenteret ved personligt fremmøde i jobcenteret, og kommunen skal sørge for, at det
sker. Personen skal bekræfte sin tilmelding som arbejdssøgende ved at tjekke sine jobforslag på Jobnethver
7. dag. Personen skal endvidere lægge et cv med beskrivelse af bl.a. tidligere beskæftigelse og uddannelse
ind i Jobnet og herefter vedligeholde cv´et.
Kontanthjælpsmodtagere, der modtager hjælp på grund af problemer ud over ledighed, har også pligt til at
udnytte deres arbejdsmuligheder aktivt og tage imod rimeligt tilbud om arbejde.
Kommunen skal dog altid for personer, der modtager hjælp på grund af problemer ud over ledighed,foretage
en konkret vurdering af, om der i det enkelte tilfælde foreligger andre forhold, der k an begrunde, at den
pågældende ikke har pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder, fx alvorlige psykiske lidelser eller
misbrugsproblemer.
Rådighedsforpligtelsen gælder ikke for en ansøgers ægtefælle, når ægtefællen er under uddannelse eller
modtager en offentlig forsørgelsesydelse, som ikke er betinget af, at modtageren udnytter sine
arbejdsmuligheder.
En person, hvis ægtefælle er berettiget til hjælp efter § 11, og som udelukkende eller hovedsagelig har
arbejdet i hjemmet, kan vælge ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder. Det betyder, at der alene beregnes
hjælp til den ægtefælle, der er berettiget til kontanthjælp.
En person, der har modtaget kontanthjælp i 12 sammenhængende måneder, har ret til op til 5 ugers ferie i
de efterfølgende 12 måneder, hvor personen kan modtage kontanthjælp. Det er dog en betingelse for
afholdelse af ferie, at personen har indgået en aftale med kommunen om feriens placering.

Den foreslåede ordning
Fremover afskaffes kontanthjælp for unge under 30 år uden en erhvervskompetenceg ivende uddannelse.
Denne persongruppe vil fremover modtage uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp. Voksne,dererfyldt
30 år, unge, der er under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse, og personer, der er
omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, modtager fremover fortsat kontanthjælp.
Efter kontanthjælpsreformen skal alle unge modtagere af uddannelseshjælp i uddannelse og have et
uddannelsespålæg.
Unge, der modtager uddannelseshjælp, inddeles i tre grupper:
-

Åbenlyst uddannelsesparate er unge, der slet ikke har barrierer i forhold til at påbegynde og
gennemføre en ordinær uddannelse. De skal derfor hurtigst muligt i uddannelse. I perioden fremtil
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uddannelsesstart skal den unge i videst muligt omfang arbejde og forsørge sig selv. Åbenlyst
uddannelsesparate unge skal derfor frem til start på uddannelse stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
- Øvrige uddannelsesparate er unge, der vurderes at kunne påbegynde en ordinær uddannelse inden
for ca. et år og gennemføre denne uddannelse. Uddannelsesparate unge skal stå til rådighed for en
uddannelsesrettet indsats, der skal være individuelt tilrettelagt og tage udgangspunkt i denenkelte
unges ressourcer og behov.
- Aktivitetsparate unge er unge, som ikke vurderes at være uddannelsesparate, dvs. unge, derikke kan
påbegynde en ordinær uddannelse inden for ca. et år og gennemføre denne, fordi de har faglige,
sociale og/eller helbredsmæssige problemer. Aktivitetsparate unge skal stå til rådighed for en
indsats, der kan hjælpe dem til at blive uddannelsesparate.
Personer, der modtager kontanthjælp inddeles i 2 grupper:
-

Jobparate, dvs. kontanthjælpsmodtagere, der vurderes til at kunne komme i arbejde inden for en
kortere periode.
- Aktivitetsparate, dvs. kontanthjælpsmodtagere, der ikke vurderes til at kunne komme i arbejde inden
for en kortere periode.
Der henvises i det hele til det samtidigt fremsatte lovforslag om ændring af lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige
andre love, der udmønter den del af aftalen om kontanthjælpsreformen, der vedrører indsatsen.
De eksisterende rådighedsregler for kontanthjælpsmodtagere vil i det væsentligste blive videreførtuændret.
Det gælder blandt andet jobparate kontanthjælpsmodtageres pligt til at være tilmeldt som arbejdssøgende,
være aktivt jobsøgende, tage ordinært arbejde, herunder job som jobcenteret har henvist dem til.
§ 13, stk. 2, nr. 2
Den eksisterende regel om, at personer, der modtager kontanthjælp alene på grund af ledighed,skal deltage
i cv-samtaler, bliver afskaffet. I stedet skal alle modtagere af hjælp indkaldes af kommunen til en samtale
senest en uge efter henvendelsen om hjælp, hvor der foretages en visitation af, om personen er jobparat,
aktivitetsparat eller uddannelsesparat.
§ 13, stk. 3-11

Krav om at deltage i tilbud
Ligesom det gælder for kontanthjælpsmodtagere, foreslås det, at det er en betingelse for at få
uddannelseshjælp, at ansøgeren og ægtefællen eller samleveren tager imod et rimeligt tilb ud efter lovom
en aktiv beskæftigelsesindsats mv.
For en ansøger af uddannelseshjælp foreslås det, at det - ligesom det gælder for modtagere af kontanthjælp
uden en ungdomsuddannelse - er en betingelse for at få hjælp, at personen deltager i en læse -, skrive- og
regnetest, som kommunen igangsætter. For modtagere af kontanthjælp uden en ungdomsuddannelse erdet
en betingelse for at få hjælp, at de deltager i en læse-, skrive- og regnetest, hvis jobcenteret har vurderet,at
der er behov herfor. Det samme vil gælde, hvis en ufaglært kontanthjælpsmodtager har bedt om en læse -,
skrive- og regnetest.

Krav om at medvirke i aktiviteter i uddannelsespålægget
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Efter det samtidigt fremsatte lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,lovomansvaret
for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love, der udmønterdendel afaftalen
om kontanthjælpsreformen, der vedrører indsatsen, udvides uddannelsespålægget (aktiviteter pålagtefter
§ 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) fra at gælde unge under 25 år til fremover at gælde alle unge
under 30 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, herunder også forsørgere.
For personer, der modtager uddannelseshjælp, er det efter forslagets indhold en betingelse f or at få hjælp,
at personen medvirker i aktiviteter i uddannelsespålægget.

Krav om at deltage i samtaler mv.
Kommunen skal efter forslagets indhold vurdere, om en person opfylder betingelserne foruddannelseshjælp
eller kontanthjælp, hvis personen fx udebliver fra en individuel samtale i jobcenteret som led i
kontaktforløbet, udebliver fra en opfølgningssamtale i kommunen, undlader at give meddelelse til
jobcenteret om sygdom eller udebliver fra foranstaltninger som led i sygeopfølgning.
For åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere skal
kommunen endvidere vurdere, om personen opfylder betingelserne for hjælp, hvis personen afslår et
arbejde, som pågældende er henvist til af kommunen.

Gentagne sygemeldinger og rådighed
I nogle tilfælde kan der opstå situationer, hvor en sygemelding anvendes som et forsøg på at undgå at stå til
rådighed for aktive tilbud mv. Det foreslås derfor, at kommunen skal vurdere, om en uddannelsesparat
uddannelseshjælpsmodtager eller en jobparat kontanthjælpsmodtager opfylder sin rådighedsforpligtelse,
hvis den pågældende i forbindelse med aktive tilbud gentagne gange har meldt sig syg.
Kommunen skal efter forslaget foretage en rådighedsvurdering, hvis en person har sygemeldt sig mindst 2
gange inden for en kortere periode eller flere gange inden for en længere periode. Kommunen skal dogikke
foretage en rådighedsvurdering, hvis det ikke vurderes relevant.

Fritagelse fra rådighed
Efter forslaget vil modtagere af uddannelseshjælp få samme rimelige grunde til at blive fritaget fra
rådighedsforpligtelsen, som allerede i dag gælder for personer, der modtager kontanthjælp. De rimelige
grunde er efter forslagets indhold tilpasset denne målgruppes forpligtelse til at stå til rådighed for ordi nær
uddannelse eller en indsats rettet mod ordinær uddannelse.
For aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp skal der efter forslaget foretages en konkret vurdering
af, om der i øvrigt foreligger forhold, der kan begrunde, at personen ikke har pligt t il at udnytte sine
uddannelsesmuligheder, svarende til det, der allerede gælder i dag for kontanthjælpsmodtagere.
I dag gælder rådighedsforpligtelsen ikke for en ansøgers ægtefælle, når denne er under uddannelse eller
modtager en offentlig forsørgelsesydelse, som ikke er betinget af, at modtageren udnytter sine
arbejdsmuligheder. Efter forslaget skal fritagelsen for at stå til rådighed også gælde en ægtefælle eller
samlever til en person, der modtager uddannelseshjælp.
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Reglen om, at en person, hvis ægtefælle er berettiget til hjælp efter § 11, og som udelukkende eller
hovedsagelig har arbejdet i hjemmet, kan vælge ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, vil efter forslagets
indhold fremover komme til at omfatte personer, der modtager uddannelseshjælp.
Modtagere af uddannelseshjælp får efter forslaget ret til at holde ferie i det omfang, som
kontanthjælpsmodtagere har ret til ferie. Det er en betingelse for afholdelse af ferie, at personenharindgået
aftale med kommunen om feriens placering.
Beskæftigelsesministeren får i relation til retten til ferie bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om
opgørelsen af 12 sammenhængende måneder med uddannelseshjælp, samt om hvordan
ressourceforløbsydelse og kontanthjælp kan indgå i opgørelsen.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
§ 13, stk. 1
Efter gældende § 13, stk. 1, er det en betingelse for at få hjælp (kontanthjælp) efter lovens § 11, at ansøgeren
og ægtefællen ikke har et rimeligt tilbud om arbejde, og at de aktivt søger at udnytte deres
arbejdsmuligheder.
Har ansøgeren /ægtefællen et arbejde, eller kan ansøgeren få et arbejde, kan de pågældende ikke få hjælp.
Tilbud om arbejde skal være rimeligt. Det er kommunen, som vurderer, om et tilbud er rimeligt. Denne
vurdering sker med udgangspunkt i, hvad ansøgeren skønnes at kunne klare.
En person skal udnytte sine arbejdsmuligheder ved bl.a. aktivt at søge arbejde, der kan føre til
selvforsørgelse.
Efter forslaget skal unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse fremover modtag e
uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp samt stå til rådighed for ordinær uddannelse samt en indsats
rettet mod ordinær uddannelse. Ved ordinær uddannelse forstås uddannelser, der har hjemmel i lov, som
udbydes generelt, og som umiddelbart er rettet mod beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Derhenvisestil §32,
stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og regler fastsat i medfør heraf.
Som en konsekvens heraf foreslås det, at det i § 13, stk. 1, 1. pkt., præciseres, at det er en betingelse for at
få kontanthjælp, jf. lovens § 11, at ansøgeren skal tage imod et rimeligt tilbud om arbejde og aktivt søge at
udnytte sine arbejdsmuligheder. Har ansøgeren et arbejde eller kan ansøgeren få et arbejde, kan personen
ikke få hjælp. Tilbud om, arbejde skal være rimeligt. Det er kommunen, som vurderer, om ettilbuderrimeligt.
Denne vurdering sker med udgangspunkt i, hvad ansøgeren skønnes at kunne klare.
En person skal udnytte sine arbejdsmuligheder ved bl.a. aktivt at søge arbejde, der kan føre til
selvforsørgelse.
Samtidig foreslås det i § 13, stk. 1, 2. pkt., at det er en betingelse for at få uddannelseshjælp, jf. lovens § 11,
at ansøgeren står til rådighed for ordinær uddannelse eller en indsats rettet mod ordinær uddannelse. Har
ansøgeren en ordinær uddannelse, som den pågældende kan påbegynde, kan ansøgeren ikke få
uddannelseshjælp. Hvis ansøgeren har behov for en indsats rettet mod ordinær uddannelse, er det en
betingelse for at få uddannelseshjælp, at ansøgeren tager imod de tilbud, der gives som led i den
uddannelsesrettede indsats. Tilbuddet som led i den uddannelsesrettede indsats skal være rimeligt. Deter
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kommunen, som vurderer, om et tilbud er rimeligt. Denne vurdering sker med udgangspunkt i, hvad
ansøgeren skønnes at kunne klare.
Endvidere foreslås det i § 13, stk. 1, 3. pkt., at det er en betingelse for at få hjælp, jf. lovens § 11, at også
ansøgerens ægtefælle eller samlever udnytter sine arbejds- eller uddannelsesmuligheder. Således gælder
pligten til at udnytte sine arbejds- eller uddannelsesmuligheder også ansøgerens samlever, jf. forslaget til
§§ 2 a og 2 b.
Det overordnede mål med rådighedsreglerne er at sikre, at modtagere af uddannelseshjælp ogkontanthjælp
lever op til de krav, der er forbundet med at modtage hjælpen.
For den nye gruppe, som efter forslaget er unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende
uddannelse, og som modtager uddannelseshjælp, betyder dette;
-

at åbenlyst uddannelsesparate skal stå til rådighed for ordinær uddannelse og i videst muligtomfang
arbejde og forsørge sig selv frem til uddannelsesstart,
- at åbenlyst uddannelsesparate unge skal tilmeldes Jobnet, løbende tjekke jobforslag på Jobnet,
udarbejde cv, aktivt søge job, efter krav fra jobcenteret søge konkrete job, jf. lovens § 13a,overholde
aftaler om jobsøgning samt registrere jobsøgningaktiviteter på jobloggen på »Min side«. Der
henvises i øvrigt til de specielle bemærkninger til § 1, nr. 9 samt nr. 25-28,
- at øvrige uddannelsesparate unge, der vurderes at kunne påbegynde en ordinær uddannelse inden
for ca. et år, skal stå til rådighed for en uddannelsesrettet indsats,
- at aktivitetsparate unge, der ikke vurderes at være uddannelsesparate, dvs. at de ikke kanpåbegynde
en ordinær uddannelse inden for ca. et år, skal stå til rådighed for en indsats, der kan hjælpe dem til
at blive uddannelsesparate.
§ 13, stk. 2
Efter gældende § 13, stk. 2, har kommunen pligt til at vurdere, om en person fortsat opfylder betingelserne
for hjælp (kontanthjælp), hvis personen fx afslår et arbejde, som personen er henvist til, udebliver fra en
jobsamtale, en cv-samtale, en rådighedsvurdering i jobcenteret eller en opfølgningssamtale i kommunen,
undlader at give meddelelse til jobcenteret eller arbejdsgiveren om sygdom eller afviser eller udebliverfra
foranstaltningerne som led i sygeopfølgning.
Efter forslaget til § 1, nr. 18 og 33 skal unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse
fremover modtage uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp samt stå til rådighed for ordinæruddannelse
samt en indsats rettet mod ordinær uddannelse.
Som en følge heraf foreslås det, at det i § 13, stk. 2, præciseres, at bestemmelsen alene gælder personer,der
har ansøgt om eller får kontanthjælp.
Efter det samtidigt fremsatte lovforslag om en ændring af lov om en aktiv beskæftigelses indsats, lov om
ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love, afskaffes den
eksisterende regel om, at personer, der modtager kontanthjælp alene på grund af ledighed, skal deltage i cvsamtaler. I stedet skal alle modtagere af hjælp indkaldes af kommunen til en samtale senest en uge efter
henvendelsen om hjælp, hvor der foretages en visitation af, om personen er jobparat, aktivitetsparat eller
uddannelsesparat.
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Som følge heraf foreslås det i § 13, stk. 2, nr. 2, at cv-samtale udgår, idet der således ikke længere er krav om
en cv-samtale for kontanthjælpsmodtagere. Fremover har kommunen pligt til at vurdere en persons
rådighed, hvis personen udebliver fra en jobsamtale, et møde i rehabiliteringsteamet eller fra en
rådighedsvurdering i jobcenteret.
§ 13, stk. 3
Efter gældende § 13, stk. 2, har kommunen pligt til at vurdere, om en person fortsat opfylder betingelserne
for hjælp (kontanthjælp), hvis personen fx afslår et arbejde, som personen er henvist til, udebliver fra en
jobsamtale, en cv-samtale, en rådighedsvurdering i jobcenteret eller en opfølgningssamtale i kommunen,
undlader at give meddelelse til jobcenteret eller arbejdsgiveren om sygdom eller afviser eller udebliverfra
foranstaltningerne som led i sygeopfølgning.
Efter forslaget til § 1, nr. 18 og 33 skal unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse
fremover modtage uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp samt stå til rådighed for ordinæruddannelse
samt en indsats rettet mod ordinær uddannelse.
Som en følge heraf foreslås det i § 13, stk. 3, at kommunen har pligt til at vurdere, om en person fortsat
opfylder betingelserne for at modtage uddannelseshjælp, hvis personen fx udebliver fra en individuel
samtale i jobcenteret, udebliver fra en opfølgningssamtale i kommunen, undlader at give meddelelse til
jobcenteret om sygdom eller udebliver fra foranstaltninger som led i sygeopfølgning.
For åbenlyst uddannelsesparate, skal kommunen endvidere vurdere, om personen opfylder betingelserne
for hjælp, hvis personen afslår et arbejde, som pågældende er henvist til.
Forslaget til § 13, stk. 3, svarer i det væsentligste til den gældende lovs § 13, stk. 2, dog således at pligten til
at stå til rådighed er tilpasset til modtagere af uddannelseshjælp. Det indebærer, at kommunen har pligt til
at vurdere, om en person, der har ansøgt om eller får uddannelseshjælp, fortsat opfylder betingelserne for
hjælpen, hvis personen, fx er vurderet til at været åbenlyst uddannelsesparat og afslår et arbejde, som
personen er henvist til, udebliver fra en individuel samtale i jobcenteret som led i kontaktforløbet, fra en
rådighedsvurdering i jobcenteret, en opfølgningssamtale i kommunen, undlader at give meddelelse til
jobcenteret eller arbejdsgiveren om sygdom eller afvise r eller udebliver fra foranstaltningerne som led i
sygeopfølgning.
§ 13, stk. 4
Efter gældende regler stilles der ikke krav om, at en person systematisk skal rådighedsvurderes,nårpersonen
melder sig syg i forbindelse med tilbud mv. Kommunen skal altid undersøge og vurdere en personsrådighed,
hvis der opstår tvivl om rådigheden.
Der kan imidlertid opstå situationer, hvor en sygemelding anvendes som forsøg på at undgå at ståtil rådighed
for aktive tilbud mv.
Derfor foreslås det i § 13, stk. 4, at kommunen skal vurdere, om en uddannelsesparat eller jobparatmodtager
af hjælp opfylder sin rådighedsforpligtelse, hvis den pågældende i forbindelse med aktive tilbud gentagne
gange har meldt sig syg.
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Kommunen skal efter forslaget foretage en rådighedsvurdering, hvis en person har sygemeldt sig mindst 2
gange inden for en kortere periode eller flere end 2 gange inden for en længere periode. Ved en kortere
periode forstås en periode på 2 til 4 måneder, og ved en længere periode forstås en periode på op til 12
måneder.
Kommunen skal dog ikke foretage en vurdering af personens rådighed, hvis det ikke vurderes relevant, fx
hvis der er tale om forudsigelige smålidelser som influenza, eller hvis der tydeligvis er tale om langvarig,
kronisk eller alvorlig sygdom.
Det er op til kommunen at vurdere, hvornår der skal foretages en rådighedsvurdering på baggrund af
gentagne sygemeldinger, og i den vurdering kan personens adfærd i øvrigt indgå.
Der skal være fokus på, om modtageren af hjælp har særlige udfordringer i forhold til helbredet, og hvilke
foranstaltninger, der kan iværksættes for at imødegå sådanne udfordringer. Dette kan ske ved indhentelse
af en generel helbredserklæring fra en læge.
§ 13, stk. 5
Efter gældende § 13, stk. 3, 1. pkt., er det en betingelse for at få hjælp, at ansøgeren og dennes ægtefælle
tager imod et rimeligt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller et rimeligt tilbud i medfør af
integrationsprogrammet efter integrationsloven, medmindre ansøgeren i medfør af § 21 f i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats om en mindre intensiv indsats eller integrationslovens § 16, stk. 4, 1. pkt., ikke er
forpligtet til at tage imod tilbuddet.
Såvel ansøgeren som dennes ægtefælle er således forpligtet til at tage imod et rimeligttilbudomfx vejledning
og opkvalificering, jf. kapitel 10, virksomhedspraktik, jf. kapitel 11, eller ansættelse med løntilskud,jf.kapitel
12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Personer, der er omfattet af reglerne for mindre intensiv indsats, er fortsat omfattet af pligt en til aktivt at
udnytte deres arbejdsmuligheder efter lov om aktiv socialpolitik. Dette indebærer bl.a., at de fortsat er
omfattet af pligten til at søge job. De skal dog kun søge job, som er relevante for dem at søge, mens de er
omfattet af den mindre intensive indsats fx korte vikar- og afløserjob. Det er således alene pligtentil atmøde
op til samtaler og deltage i tilbud, som personer, der er omfattet af den mindre intensive indsats,erundtaget
fra.
Det er personen, som skal dokumentere at være omfattet af en årsag, som kan begrunde en mindre intensiv
indsats. Jobcenteret kan ud fra en konkret vurdering beslutte, at personen fortsat skal være omfattet afden
almindelige indsats, fx fordi jobcenteret vurderer, at personen skal fortsætte i det igangsatt e tilbud.
Efter gældende § 13, stk. 3, 2. pkt., er det, hvis ansøgeren ikke har en ungdomsuddannelse, en betingelse for
at få hjælp, at personen deltager i en læse- og skrivetest, hvis jobcenteret vurderer, at der er behov for det,
medmindre personen er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven. Jobcenteret skal ved
første jobsamtale i kontaktforløbet vurdere, om personen skal læse - og skrivetestes. Læse- og skrivetesten
skal afklare, om personen har behov for et læse- og skrivekursus for at forbedre sine muligheder for at tage
en ordinær uddannelse eller arbejde. Ved jobcenterets vurdering indgår oplysninger om personens
forudsætninger, herunder personens hidtidige skoleforløb eller erhvervsuddannelse. Vurdererjobcenteret,
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at en person, der er ikke har en ungdomsuddannelse, skal gennemføre en læse - og skrivetest, skal
jobcenteret aftale med personen, hvornår og hvor testen skal foretages.
Med forslaget til § 13, stk. 5, 2. pkt., skal en ansøger om uddannelseshjælp, der ikke har en
ungdomsuddannelse, deltage i en læse-, skrive- og regnetest, som kommunen igangsætter.
Med forslaget til § 13, stk. 5, 3. pkt., skal en ansøger om kontanthjælp, der ikke har en ungdomsuddannelse
udover at deltage i en læse- og skrivetest fremover også deltage i en regnetest, hvis jobcenteret vurderer,at
der er behov for en test, medmindre personen er omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven.
§ 13, stk. 6
Efter gældende § 13, stk. 3, 3. pkt., er det for unge under 25 år, der modtager kontanthjælp e fter § 25, stk. 1,
nr. 3 eller 4, (ungesats), og som ikke forsørger eget barn i hjemmet, en betingelse for at få hjælp, at de
pågældende medvirker ved beskæftigelsesfremmende foranstaltninger i form af aktiviteter pålagtefter§ 21
b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationslovens § 16 a (uddannelsespålæg).
Det foreslås i § 13, stk. 6, at bestemmelsen fremover omfatter alle unge under 30 år, som ikke har en
erhvervskompetencegivende uddannelse, og som modtager uddannelseshjælp, uanset omde forsørgereget
barn i hjemmet. Disse personer skal for at få hjælp medvirke ved beskæftigelsesfremmende aktiviteteri form
af aktiviteter pålagt efter § 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tilsvarende gælder for personer,der
har fået tilbud om aktiviteter pålagt efter integrationslovens § 16 a.
§ 13, stk. 7
Efter gældende regler er det en forudsætning for at kunne modtage kontanthjælp, at ansøgeren og en
eventuel ægtefælle aktivt udnytter deres arbejdsmuligheder ved at søge arbejde, tage imod et tilbud om
arbejde eller et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller et tilbud i medfør af
integrationsprogrammet efter integrationsloven.
Efter gældende § 13, stk. 4, har ansøgeren og ægtefællen i nogle situationer ikke pligt til at udnytte deres
arbejdsmuligheder ved at tage imod et tilbud om arbejde eller et tilbud om aktivering, hvis fx - tilbuddetikke
anses for et rimeligt tilbud på grund af forhold, der vedrører tilbuddets indhold,
-

personen ikke kan arbejde på grund af sygdom, eller der er risiko for, at helbredet forringes, hvis
det hidtidige arbejde fortsættes,
- afstanden mellem bopæl og arbejdssted medfører en urimelig belastning af den pågældende på
grund af transportvanskeligheder eller den tid, der går til transport,
- den pågældende er nødt til at passe sine børn, og der ikke kan anvises anden pasningsmulighed,
eller
- den pågældende har ret til ferie mv.
Hvis en ansøger afslår et tilbud om arbejde uden, at der foreligger en årsag, som nævnt i lovens § 13, stk. 4,
kan dette få konsekvenser for hjælpen.
Det er kommunen, der vurderer, om et tilbud om arbejde eller et tilbud om aktivering er rimeligt.
Vurderingen sker bl.a. ud fra, hvad personen skønnes at kunne klare. En person, der er fritaget for at tage
imod et konkret tilbud om arbejde, fordi tilbuddet ikke er rimeligt, er ikke i øvrigt fritaget for at stå til
rådighed. Personen skal således fortsat være tilmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret, bekræfte sin
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tilmelding, være aktivt arbejdssøgende mv. samt være parat til at tage imod et andet – rimeligt – tilbud om
arbejde, tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilbud i medfør af integrationsprogrammetefter
integrationsloven eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning
Det er kommunen, der træffer afgørelse om, hvorvidt en person er fritaget for sin rådighedsforpligtelse på
grund af sygdom. Kommunen kan til brug for sin vurdering forlange dokumentation for sygdommen. Det
forhold, at en persons egen læge anser den pågældende for at være for syg til at arbejde, afskærer ikke
kommunen fra gennem indhentelse af yderligere lægelige oplysninger, eventuelt gennem
speciallægeundersøgelse, at tilsidesætte egen læges vurdering af personens helbredstilstand.
For så vidt angår vurderingen af daglig transporttid mellem bopæl og arbejdssted er hovedreglen, at en
person må acceptere op til 3 timers daglig transporttid. I opgørelsen af transporttiden indgår al den tid, en
person bruger fra bopælen forlades, og til personen igen er hjemme, herunder også ventetid vedfx togskifte.
Efter 3 måneders sammenlagt ledighed skal personen kunne overtage arbejde med en samlet daglig
transporttid på mere end 3 timer med offentlige transportmidler. I særlige tilfælde må personen dog
acceptere op til 4 timers daglig transporttid. De særlige tilfælde kan bl.a. være, hvis der i en region opstår
mangel på arbejdskraft til arbejde, som personen skønnes at kunne klare, og arbejdet ikke i nær fremtid
anses at kunne dækkes af lokal arbejdskraft (flaskehalssituationer).
En person skal ikke stå til rådighed, hvis den pågældende er nødt til at passe sine børn, og der ikke kananvises
anden pasningsmulighed. Bestemmelsen omfatter fx den situation, at kommunen ikke kan skaffe
daginstitutionsplads, men også den situation, at barnet er sygt. Det forudsættes i alle tilfælde, at personen
har forsøgt at skaffe pasningsmulighed til barnet.
En person skal endvidere ikke stå til rådighed i den periode, hvor personen holder ferie efter § 13, stk. 8 og
9, i lov om aktiv socialpolitik.
Efter bestemmelsen i lovens § 13, stk. 9, er det en betingelse for at holde ferie, at den enkelte har indgået
aftale med kommunen om feriens placering. Ved aftalens indgåelse skal der særligt tages hensyn til
personens øvrige forhold, herunder særligt placering af den øvrige families fe rie, medmindre deti væsentlig
grad modvirker beskæftigelsesindsatsen for personen. Her kan der være tale om aktiviteter, der allerede er
iværksat for personen og planlagte aktiviteter.
Det foreslås i § 13, stk. 7, at modtagere af uddannelseshjælp har samme rimelige grunde til at blive fritaget
fra rådighedsforpligtelsen, som gælder for personer, der modtager kontanthjælp, dog tilpasset denne
målgruppes forpligtelse til at stå til rådighed for ordinær uddannelse eller en indsats rettet mod ordinær
uddannelse.
Formuleringerne i § 13, stk. 7, nr. 2 og 3, tilpasses således, at modtagere af uddannelseshjælp, som skal stå
til rådighed for ordinær uddannelse eller en indsats rettet mod ordinær uddannelse, omfattes.
Modtagere af uddannelseshjælp og en evt. ægtefælle eller samlever vil tilsvarende kontanthjælpsmodtagere
i nogle situationer ikke have pligt til at udnytte deres uddannelses- eller arbejdsmuligheder vedattage imod
et tilbud om uddannelse eller arbejde eller et tilbud om aktivering, hvis fx - tilbuddet ikke ansesforetrimeligt
tilbud på grund af forhold, der vedrører tilbuddets indhold,
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-

personen ikke kan arbejde på grund af sygdom, eller der er risiko for, at helbredet forringes,
hvis det hidtidige arbejde fortsættes,
- afstanden mellem bopæl og uddannelses- eller arbejdssted medfører en urimeligbelastning
af den pågældende på grund af transportvanskeligheder eller den tid, der går til transport,
- den pågældende er nødt til at passe sine børn, og der ikke kan anvises anden
pasningsmulighed, eller
- den pågældende har ret til ferie mv.
Hvis en ansøger afslår et tilbud om uddannelse eller arbejde uden, at der foreligger en årsag, som nævnt i
forslaget til § 13, stk. 7, kan dette få konsekvenser for hjælpen.
Det er kommunen, der vurderer, om et tilbud om uddannelse/arbejde eller et tilbud om aktiveringerrimeligt.
Vurderingen sker bl.a. ud fra, hvad personen skønnes at kunne klare. En person, der er fritaget for at tage
imod et konkret tilbud om uddannelse eller arbejde, fordi tilbuddet ikke er rimeligt , er ikke i øvrigt fritaget
for at stå til rådighed.
§ 13, stk. 8
Personer, som modtager kontanthjælp på grund af andre problemer end ledighed, skal også udnytte deres
arbejdsmuligheder aktivt, og tage imod et rimeligt tilbud om arbejde fx et job på nedsat tid og/eller hvorder
tages hensyn til eventuelt skånebehov.
Efter gældende § 13, stk. 4, har ansøgeren og ægtefællen i nogle situationer ikke pligt til at udnytte deres
arbejdsmuligheder ved at tage imod et tilbud om arbejde eller et tilbud om aktivering.
Udover de tilfælde som opregnes i lovens § 13, stk. 4, skal kommunen efter gældende § 13, stk. 5, altid for
personer, der modtager hjælp på grund af problemer ud over ledighed, foretage en konkret vurderingaf,om
der i det enkelte tilfælde foreligger andre forhold, der kan begrunde, at den pågældende ikke har pligt til at
udnytte sine arbejdsmuligheder, fx alvorlige psykiske lidelser eller misbrugsproblemer.
Det foreslås i § 13, stk. 8, at bestemmelsen fremover også skal omfatte aktivitetsparate modtagere af
uddannelseshjælp. Kommunen skal efter forslaget foretage en konkret vurdering af, om deri øvrigtforeligger
forhold, der kan begrunde, at en aktivitetsparat modtager af uddannelseshjælp ikke har pligt til at udnytte
sine uddannelsesmuligheder, fx alvorlige psykiske lidelser eller misbrugsproblemer. Det indebærer, at
ansøgeren om uddannelseshjælp i nogle situationer ikke har pligt til at udnytte sine uddannelsesmuligheder.
§ 13, stk. 9
Ægtefæller har efter gældende regler gensidig forsørgelsespligt, og som hovedregel skal begge ægtefæller
udnytte deres arbejdsmuligheder/stå til rådighed, for at ægteparret kan modtage kontanthjælp. Hjælpentil
et ægtepar beregnes som udgangspunkt med et beløb til hver af ægtefællerne, som svarer til den sats, som
hver af ægtefællerne er berettiget til.
Det almindelige princip om ægtefælleafhængighed i loven kan fraviges i nærmere angivne situationer
således, at der kan udbetales hjælp til en ægtefælle, selv om den anden ægtefælle ikke udnytter sine
arbejdsmuligheder.
Det fremgår af gældende § 13, stk. 6, at en ægtefælle til en kontanthjælpsmodtager ikke er omfattet af
rådighedsreglerne i § 13, stk. 1-3, når ægtefællen er under uddannelse eller modtager en offentlig
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forsørgelsesydelse, som ikke er betinget af, at modtageren udnytter sine arbejdsmuligheder. Det følger af
gældende § 26, stk. 2, at hvis kun en af ægtefællerne er berettiget til hjælp efter § 11, og denandenægtefælle
modtager en offentlig forsørgelsesydelse, beregnes der ikke hjælp til den ægtefælle, der mo dtager en
offentlig forsørgelsesydelse.
Som følge af forslaget om, at unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse fremoverskal modtage
uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp, foreslås det i § 13, stk. 9, at den gældende bestemmelse i § 13,
stk. 6, også kommer til at omfatte modtagere af uddannelseshjælp.
Med forslaget vil en ægtefælle eller samlever til en modtager af uddannelseshjælp ikke være omfattet af
rådighedsreglerne i forslagets § 13, stk. 1-6, når ægtefællen eller samleveren er under uddannelse eller
modtager en offentlig forsørgelsesydelse, som ikke er betinget af, at modtageren udnytter sine
uddannelsesmuligheder.
§ 13, stk. 10
Ægtefæller har efter gældende regler gensidig forsørgelsespligt, og som hovedregel skal begge ægtefæller
udnytte deres arbejdsmuligheder/stå til rådighed for, at et ægtepar kan modtage kontanthjælp. Hjælpentil
et ægtepar beregnes som udgangspunkt med et beløb til hver af ægtefællerne, som svarer til den sats, som
hver af ægtefællerne er berettiget til.
Det almindelige princip om ægtefælleafhængighed i loven kan i nærmere angivne situationer fraviges
således, at der kan udbetales hjælp til en ægtefælle, selv om den anden ægtefælle ikke udnytter sine
arbejdsmuligheder.
Et ægtepar, hvor den ene reelt er hjemmegående, kan efter gældende regler, jf. § 13, stk. 7, vælge, at den
hjemmegående ikke udnytter sine arbejdsmuligheder og derved ikke står til rådighed. I disse tilfælde falder
kontanthjælpen til den hjemmegående ægtefælle væk. Den ægtefælle, der fortsat modtager kontanthjælp,
er undergivet de almindelige rådigheds- og sanktionsregler, og hjælpen til den pågældende erundergivetde
almindelige regler om afhængighed af egen og ægtefælles formue samt fradrag for ansøgerens og
ægtefællens indtægter.
Der er tale om en frivillig ordning, der ophører, når den hjemmegående ægtefælle tilkendegiver, at
vedkommende igen ønsker at udnytte sine arbejdsmuligheder. Der beregnes igen hjælptil begge ægtefæller,
når begge udnytter deres arbejdsmuligheder.
Ægteparret kan ikke modtage særlig støtte efter lovens § 34 til høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde,
jf. § 34, stk. 3.
Som følge af forslaget til § 1, nr. 33 om, at unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse fremover
skal modtage uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp, foreslås det i § 13, stk. 10, at gældende
bestemmelse i § 13, stk. 7, også kommer til at omfatte modtagere af uddannelseshjælp.
Det medfører, at en person, hvis ægtefælle eller samlever er berettiget til uddannelseshjælp, og som
udelukkende eller hovedsagelig har arbejdet i hjemmet, kan vælge ikke at udnytte sine
uddannelsesmuligheder. I så fald beregnes der alene hjælp til den berettigede ægtefælle ellersamlever.Den
ægtefælle, der fortsat modtager uddannelseshjælp, er undergivet de almindelige råd igheds- og
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sanktionsregler, og hjælpen til den pågældende er undergivet de almindelige regler om afhængighedafegen
og ægtefælles formue samt fradrag for ansøgerens og ægtefællens indtægter.
Der beregnes igen hjælp til begge ægtefæller eller samlevere, når begge udnytter deres uddannelses-eller
arbejdsmuligheder.
§ 13, stk. 11
Efter gældende regler skal en kontanthjælpsmodtager og dennes eventuelle ægtefælle udnytte sine
arbejdsmuligheder ved at tage imod tilbud om arbejde mv., medmindre personen har en rimelig grund til
ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, fx sygdom eller afholdelse af ferie.
Efter § 13, stk. 8, har kontanthjælpsmodtagere ret til op til 5 ugers ferie, hver gang personen har modtaget
kontanthjælp i en sammenhængende periode på 12 månede r. Det indebærer, at kontanthjælpsmodtageren
ikke har pligt til at stå til rådighed i en periode på sammenlagt 5 uger i de følgende 12 sammenhængende
måneder, hver gang der er forløbet en sammenhængende periode på 12 måneders kontanthjælp.
Det er en forudsætning, at personen i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage kontanthjælp,mensferien
afholdes. Har personen optjent ret til ferie med feriegodtgørelse, skal denne ferie afholdes først. Den
samlede ferie kan højst udgøre 5 uger. Det er muligt at afholde ferien i udlandet.
Det fremgår endvidere af gældende § 13, stk. 9, at det er en betingelse for ferie, at personen har indgået
aftale med kommunen om feriens placering. Ved placering af ferien skal der tages hensyn til personensøvrige
forhold, herunder familiens afholdelse af ferie, medmindre det i væsentlig grad modvirker den
beskæftigelsesindsats, der er iværksat eller planlagt for personen.
Kan den pågældende og kommunen ikke blive enige om, hvornår ferien skal afholdes, træffer kommunen
afgørelse herom.
Som følge af forslaget til § 1, nr. 33 om, at unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse fremover
skal modtage uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp, foreslås det i § 13, stk. 11, at personer, der
modtager uddannelseshjælp, får en tilsvarende ret som personer, der modtager kontanthjælp, til atafholde
ferie, hvor de pågældende kan modtage uddannelseshjælp. § 13, stk. 11, finder tilsvarende anvendelse for
modtagere af uddannelseshjælp.
Det medfører, at en modtager af uddannelseshjælp har re t til 5 ugers ferie, hver gang personen harmodtaget
uddannelses- eller kontanthjælp i en sammenhængende periode på 12 måneder. Det indebærer, at
modtageren af uddannelseshjælp ikke har pligt til at stå til rådighed i en periode på sammenlagt 5 uger i de
følgende 12 sammenhængende måneder, hver gang der er forløbet en sammenhængende periode på 12
måneders uddannelses- eller kontanthjælp.
Det er en forudsætning, at personen i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage uddannelseshjælp,mens
ferien afholdes. Har personen optjent ret til ferie med feriegodtgørelse, skal denne ferie afholdesførst.Den
samlede ferie kan højst udgøre 5 uger. Det er muligt at afholde ferien i udlandet.
Tilsvarende modtagere af kontanthjælp, er det for modtagere af uddannelseshjæ lp en betingelse for ferie,
at personen har indgået aftale med kommunen om feriens placering.
§ 13, stk. 13
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Efter gældende § 13, stk. 10, som bliver § 13, stk. 13, kan beskæftigelsesministeren efter forhandling med
Beskæftigelsesrådet fastsætte regler om anvendelsen af reglerne i § 13, stk. 1-4. Dvs. reglerne omenpersons
pligt til at stå til rådighed samt om rimelige grunde til, at personen ikke har pligt til at udnytte sine
arbejdsmuligheder.
Beskæftigelsesministeren kan herunder fastsætte regler om, hvornår kommunen kan kræve
frigørelsesattest, hvis ansøgeren eller ægtefællen har deltidsarbejde.
Det foreslås, at det i § 13, stk. 13, præciseres, at beskæftigelsesministeren bemyndiges til efter forhandling
med Beskæftigelsesrådet, at kunne fastsætte regler om anvendelsen af reglerne i § 13, stk. 1-7, idet
persongruppen er udvidet med modtagere af uddannelseshjælp og med personer, der gentagne gange
sygemelder sig i forbindelse med tilbud.
Det foreslås endvidere, at bestemmelserne fremover også skal gælde samlevende. Hermed vil de pligterog
undtagelser, der gælder for ægtefæller, også komme til at gælde for samlevende.
Samlevende har således på tilsvarende vis som ægtefæller pligt til at udnytte deres arbejds - eller
uddannelsesmuligheder. Samlevende har pligt til at tage imod et rimeligt tilbud efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats eller et rimeligt tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven.
Samlevende vil efter forslaget være omfattet, at tilsvarende rimelige grunde til ikke at udnytte deres
arbejdsmuligheder fx hvis tilbuddet ikke anses for et rimeligt tilbud på grund af forhold, der vedrører
tilbuddets indhold, at personen ikke kan deltage i uddannelse eller arbejde på grund af sydom eller der er
risiko for at helbredet forringes, hvis den hidtidige uddannelse eller det hidtidige arbejde fortsættesellerat
afstanden mellem bopæl og uddannelses- eller arbejdssted medfører en urimelig belastning af den
pågældende på grund af transportvanskeligheder eller den tid der går til transport.
Kommunen skal også i forhold til samlevende, som modtager hjælp som aktivitetsparate, vurdere, om der i
det enkelte tilfælde foreligger andre forhold, der kan begrunde, at en person ikke har pligt til at udnytte sine
uddannelses- eller arbejdsmuligheder, dette kan fx være alvorlige psykiske lidelser ellermisbrugsproblemer.
§ 13, stk. 14
Efter gældende § 13, stk. 11, som bliver stk. 14, fastsætter beskæftigelsesministeren nærmere regler om
opgørelsen af 12 sammenhængende måneder med kontanthjælp under ferie samt om, hvorledes perioder
med bl.a. tilbud kan indgå i opgørelsen.
Det foreslås i § 13, stk. 14, som konsekvens af at modtagere af uddannelseshjælp får en tilsvarende ret til
ferie som modtagere af kontanthjælp, jf. forslaget til § 13, stk. 10, at beskæftigelsesministeren ligeledeskan
fastsætte nærmere regler om opgørelsen af 12 sammenhængende måneder med uddannelseshjælp under
ferie mv.
Bemyndigelsen skal bl.a. give mulighed for, at personer, der overgår fra kontanthjælp til uddannelseshjælp,
ikke mister retten til afholdelse af ferie som følge af ydelsesskiftet. Ligeledes skal personer, der overgår fra
uddannelseshjælp til kontanthjælp, ikke miste retten til at afholde ferie, fordi de er fyldt 30 år.
Kommentarer fra Høringsnotatet
§ 13, stk. 3-8
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Efter gældende regler, er det kommunen, der vurderer, om et tilbud om arbejde eller aktivering er rimeligt.
Vurderingen sker bl.a. ud fra, hvad personen skønnes at kunne klare. Der kan være forhold ved arbejdeteller
hos en person, som kan bevirke, at arbejdet i forhold til personen ikke er rimeligt. En person skal ikke stå til
rådighed for et arbejde, tilbud mv. hvis personen har en såkaldt rimelig grund til ikke at udnytte sine
arbejdsmuligheder, fx sygdom.
Hvis en person finder, at et tilbud, som kommunen giver den pågældende, ikke er rimeligt, kan personen
klage over kommunens afgørelse. (…)
Det fremgår af aftalen om en kontanthjælpsreform, at for unge er uddannelse vejen til en stabil og varig
tilknytning til arbejdsmarkedet. Unge, der ikke har en uddannelse, skal derfor have en indsats, som sikrer,at
de entydigt har fokus på, at de skal i gang med en uddannelse så snart det er muligt. Et samtidigt krav om
rådighed for arbejdsmarkedet for denne gruppe vil øge risikoen for frafald i forhold til at fø lge vejen mod
uddannelse. Unge, der er åbenlyst uddannelsesparate, skal hurtigst muligt i uddannelse og skal i videstmuligt
omfang forsørge sig selv frem til uddannelsesstart. Hvis de fortsat søger om hjælp, skal de unge stå til
rådighed for arbejdsmarkedet. (…)
Aftaleparterne bag aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet har haft et ønske om at personer, der
ikke overholder deres rådighedsforpligtelse, skal kunne sanktioneres, og lovgivningen er udformet i
overensstemmelse hermed. Det bemærkes, at kommunen i sin administration er underlagt
retssikkerhedslovens regler. Det indebærer bl.a., at kommunen skal vejlede om konsekvenserne forhjælpen,
hvis en person ikke overholder sin rådighedsforpligtelse. Endvidere skal kommunen i sin administrationfølge
forvaltningslovens almindelige regler om bl.a. partshøring, begrundelse og klagevejledning. Etableringenaf
en digital løsning vil gøre det nemmere for kommunen og for borgerne at sende og besvare partshøringer,
agterskrivelser og afgørelser.
For aktivitetsparate personer, der modtager enten kontanthjælp eller uddannelseshjælp er deti lovforslaget
forudsat, at kommunen altid skal foretage en vurdering af, om der er forhold, der kan begrunde, at de
pågældende ikke har pligt til at udnytte deres arbejdsmuligheder, fx alvorlige psykiske lidelser eller
misbrugsproblemer. Der skal således alene sanktioneres, hvis det giver mening i forhold til at fremme en
persons rådighed. (…)
Lovforslaget er der tale om en videreførelse af den eksisterende regel om, at kommunen i forholdtil personer
med andre problemer end ledighed skal foretage en konkret vurdering af, om der i forhold til personen
foreligger andre forhold end de rimelige grunde til, at personen ikke har pligt til at udnytte sine
arbejdsmuligheder.
Reglen videreføres både i forhold til aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp og aktivitetsparate
modtagere af kontanthjælp. I bemærkningerne til lovforslaget præciseres det, at kommunen altid skal
foretage en socialfaglig vurdering af, om der foreligger konkrete omstændigheder, som fx alvorlige psykiske
lidelser eller misbrugsproblemer er typiske situationer, der kan begrunde, at der ikke skal gives en sanktion.
Der skal således alene sanktioneres, hvis det giver mening i forhold til at fremme personens rådigh ed.
Kravet om, at kommunen skal have udtømt alle rimelige muligheder for at komme i personlig kontakt med
en aktivitetsparat skal styrke kommunens muligheder for at foretage den rette socialfaglige vurdering i
forhold til alle personens forhold og træffe afgørelse på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Dermed
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harmoniseres reglerne med reglerne for ressourceforløb, som blev indført med reformen af førtidspension
og fleksjob.
Kommunen har endvidere efter retssikkerhedslovens regler ansvaret for, at sagerne opl yses i tilstrækkeligt
omfang. Det er således kommunernes ansvar at fremskaffe de fornødne oplysninger og sørge for, at alle
relevante forhold er belyst ved det foreliggende materiale. (…)
Der kan være situationer, hvor en sygemelding anvendes som forsøg på at undgå at stå til rådighed foraktive
tilbud mv. Derfor fremgår det af det fremsatte lovforslags § 13, stk. 4, at det fremover er et krav, at
kommunen skal foretage en rådighedsvurdering, hvis en person, der er uddannelsesparat eller jobparat,har
sygemeldt sig gentagne gang, når personen er givet et aktivt tilbud mv. I bemærkningerne til bestemmelsen
er det præciseret, at kommunen skal foretage en rådighedsvurdering, hvis en person har sygemeldt sig
mindst 2 gange inden for en kortere periode (2-4 måneder) eller flere end 2 gange inden for en længere
periode (periode op til 12 måneder). På den måde sikres det, at der sker en systematisk rådighedsvurdering
ved sygemeldinger. Kommunen skal ikke foretage en rådighedsvurdering, hvis det ikke er relevant, fx hvis
der er tale om alvorlig, langvarig eller kronisk sygdom. (…)

LAS § 13 a – Registrering og jobsøgning på Jobnet
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 13 a. For en person, der har ansøgt om eller modtager hjælp efter § 11 og som er åbenlyst uddannelsesparat
eller er jobparat, er det en betingelse, at den pågældende udnytter sine arbejdsmuligheder ved at søge
arbejde på den måde, der er sædvanlig inden for det pågældende område. Personen skal endvidere efter
krav fra jobcenteret søge konkrete job. En person, der modtager uddannelseshjælp efter § 11, som åbenlyst
uddannelsesparat skal udnytte sine arbejdsmuligheder, indtil den pågældende skal påbegynde ordinær
uddannelse.
Stk. 2. En person, som modtager kontanthjælp som jobparat, skal hurtigst muligt efter tilmelding som
arbejdssøgende i jobcenteret sørge for at lægge en beskrivelse af tidligere beskæftigelse, uddannelse,
kvalifikationer og øvrige forhold af betydning for jobcenterets bistand med at finde arbej de ind i Jobnetefter
de regler, der gælder herom i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og regler fastsat i medfør heraf eller i
integrationslovens § 26 a, stk. 2. Personen skal herefter vedligeholde sin beskrivelse (cv) efter de regler,der
er fastsat herom i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og regler fastsat i medfør heraf eller i
integrationslovens § 26 a, stk. 2.
Stk. 3. En person, der modtager uddannelseshjælp som åbenlyst uddannelsesparat, eller en person, der
modtager kontanthjælp som aktivitetsparat, skal hurtigst muligt og senest 3 uger efter første henvendelse til
kommunen om hjælp lægge sit cv ind i Jobnet, jf. stk. 2, 1. pkt. Stk. 2, 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse
for en person, som er åbenlyst uddannelsesparat, eller som er aktivitetsparat
Stk. 4. En person, som er åbenlyst uddannelsesparat eller er jobparat, og som modtager hjælp efter § 11,skal
være aktivt jobsøgende. Personen skal overholde de aftaler, der fremgår af Jobnet, der er indgået med
kommunen om, hvordan og inden for hvilke områder den pågældende skal søge job. Personenskal endvidere
løbende registrere alle jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet.
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Generelle bemærkninger

Krav om at stå tilmeldt som arbejdssøgende og dokumentation for jobsøgning
Efter forslaget skal pligten til at tilmelde sig som arbejdssøgende - i lighed med, hvad der gælderforjobparate
kontanthjælpsmodtagere - også gælde for åbenlyst uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp.
Tilmeldingen skal ske senest 3 uger fra første henvendelse til kommunen om hjælp, og kommunenskal sørge
for, at det sker, jf. kapitel 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Åbenlyst uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp skal hurtigst muligt i ordinæruddannelse.Indtil
uddannelsesstart skal åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere - i lighed med hvad der
gælder for jobparate kontanthjælpsmodtagere - stå til rådighed ved aktivt at søge job på den måde, som er
sædvanlig for området. Personen skal fremover overholde de aftaler, der er indgået me d kommunen, om
hvordan og inden for hvilke områder personen skal søge job. Personen skal i den forbindelse overholde de
aftaler, der fremgår af »Min side« på Jobnet, og skal endvidere løbende registrere alle jobsøgningsaktiviteter
i jobloggen på »Min side« på Jobnet.
Den åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtager og den jobparate kontanthjælpsmodtager
skal søge job inden for et bredt ansættelsesområde. Jobsøgningen skal samtidig være intensiv og realistisk,
og jobsøgningen skal dokumenteres i jobloggen på »Min side« i Jobnet.
Hvis jobcenteret vurderer, at den åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtager eller den
jobparate kontanthjælpsmodtager ikke har søgt job i tilstrækkeligt omfang, kan jobcenteret stille kravtil den
enkelte om jobsøgningen og gennem klare aftaler sikre, at den enkelte reelt står til rådighed for
arbejdsmarkedet. Aftalen mellem den åbenlyst uddannelsesparate modtager af uddannelseshjælpellerden
jobparate modtager af kontanthjælp og jobcenteret skal fremgå af »Min side « på Jobnet.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
§ 13 a, stk. 1
Efter gældende § 13 a, stk. 1, skal en person, der har ansøgt om eller modtager hjælp alene på grund af
ledighed aktivt udnytte sine arbejdsmuligheder ved at søge job på en måde, som er sædvanligt indenforden
pågældendes område og efter krav fra jobcenteret søge konkrete job.
Efter forslaget skal åbenlyst uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp – udover at skulle stå til
rådighed for ordinær uddannelse – tillige i videst muligt omfang arbejde og forsørge sig selv frem til
uddannelsesstart.
I lyset heraf forslås det i § 13 a, stk. 1, at bestemmelsen fremover udover at gælde for jobparate modtagere
af kontanthjælp også kommer til at gælde for åbenlyst uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp.
For at opfylde pligten om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, skal en person, der er åbenlyst
uddannelsesparat frem til start på ordinær uddannelse udnytte sine arbejdsmuligheder ved at søge job på
en måde, som er sædvanlig inden for den pågældendes område og efter krav fra jobcenteret søge konkrete
job.
Hvis det er sædvanligt inden for et område, at en person søger skriftligt, personligt eller telefonisk, skal den
pågældende gøre dette. Endvidere skal en person så vidt mul igt søge arbejde med fuld sædvanlig arbejdstid
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og arbejde, der udbydes hele året. En person skal herudover gøre brug af Jobnet, bl.a. ved søgning på de job,
der er opslået i Jobnet og ved henvendelse til de arbejdsgivere, der har meldt tilbage på personens cv.
§ 13 a, stk. 2
Efter gældende § 13 a, stk. 2, skal en person, der har ansøgt om eller modtager kontanthjælp alene på grund
af ledighed, hurtigst muligt efter tilmeldingen som arbejdssøgende i jobcenteret, jf. § 8 a, lægge et cv med
beskrivelse af bl.a. tidligere beskæftigelse og uddannelse ind i Jobnet, efter de regler der gælderheromi lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats, og regler der er fastsat i medfør heraf og integrationslovens § 26 a, stk.2.
Personen skal i dag lægge sit cv på Jobnet senest 3 uger efter tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret.
Personens tilmelding som arbejdssøgende sker ved første henvendelse til kommunen om hjælp. Personen
skal herefter vedligeholde sit cv efter de regler, der er fastsat herom i medfør af lov om en akti v
beskæftigelsesindsats og integrationsloven.
I § 13 a, stk. 2, 1 pkt., foreslås det præciseret, at personer, som modtager kontanthjælp som jobparate,fortsat
skal lægge cv på Jobnet senest 3 uger efter tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret.
§ 13 a, stk. 3
Efter gældende § 13 a, stk. 2, skal en person, der har ansøgt om eller modtager kontanthjælp alene på grund
af ledighed, hurtigst muligt efter tilmeldingen som arbejdssøgende i jobcenteret, jf. § 8 a, lægge et cv med
beskrivelse af bl.a. tidligere beskæftigelse og uddannelse ind i Jobnet, efter de regler der gælderheromi lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats, og regler der er fastsat i medfør heraf og integrationslovens § 26 a, stk.2.
Personen skal i dag lægge sit cv på Jobnet senest 3 uger efter tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret.
Personens tilmelding som arbejdssøgende sker ved første henvendelse til kommunen om hjælp. Personen
skal herefter vedligeholde sit cv efter de regler, der er fastsat herom i medfør af lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats og integrationsloven.
Det foreslås i § 13 a, stk. 3, at personer som modtager udannelseshjælp som åbenlyst uddannelsesparate og
kontanthjælpsmodtagere, der er aktivitetsparate, fremover skal lægge cv’et på Jobnet hurtigst muligt, dvs.
senest 3 uger fra første henvendelse til kommunen om hjælp.
Cv’et skal indeholde en beskrivelse af tidligere beskæftigelse, uddannelse, kvalifikationer og øvrige forhold
af betydning for jobcenterets bistand med at finde arbejde efter de regler, der gælder herom i l ov om en
aktiv beskæftigelsesindsats og regler fastsat i medfør heraf.
Personerne skal herefter - i lighed med jobparate kontanthjælpsmodtagere - vedligeholde deres cv efterde
regler, der er fastsat herom i medfør af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
§ 13 a, stk. 4
Efter de gældende regler skal jobcenteret løbende følge op på den lediges jobsøgning i forbindelse med
jobsamtaler. I reglerne stilles dog ikke særskilte krav til dokumentation af den lediges jobsøgning. Reglerne
understøtter derfor ikke i tilstrækkelig grad kravet om, at ledige skal stå til rådighed for at få kontanthjælp.
Det foreslås i § 13 a, stk. 4, at jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate modtagere
af uddannelseshjælp, som skal stå til rådighed ved aktivt at søge job, fremover skal overholde de aftaler,der
er indgået med kommunen om, hvordan og indenfor hvilke områder, personen skal søge job. Personen skal
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i den forbindelse overholde de aftaler, der fremgår af »Min side« på Jobnet og skal endvidere løbende
registrere alle jobsøgningsaktiviteter i jobloggen på »Min side« på Jobnet.
Den åbenlyst uddannelsesparate modtager af uddannelseshjælp og den jobparate modtagerafkontanthjælp
skal mødes med krav om en intensiv jobsøgningsindsats. For den åbenlyst uddannelse sparate gælderkravet,
indtil pågældende begynder i ordinær uddannelse. Den åbenlyst uddannelsesparate
uddannelseshjælpsmodtager og den jobparate kontanthjælpsmodtager skal sørge for at søge job inden for
et bredt ansættelsesområde. Jobsøgningen skal samtidig være intensiv og realistisk, og jobsøgningen skal
dokumenteres i jobloggen på »Min side« på Jobnet. Der henvises til det samtidigt fremsatte lovforslag om
ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats og forskellige andre love, der udmønter den del af aftalen om kontanthjælpsreformen,
der vedrører indsatsen.
Den åbenlyst uddannelsesparate modtager af uddannelseshjælp og den jobparate modtagerafkontanthjælp
skal aktivt søge job på den måde, som er normalt for området. Jobcenteret skal løbende følge op på
jobsøgning med udgangspunkt i jobloggen på »Min side« på Jobnet, herunder at den enkelte
uddannelsesparate modtager af uddannelseshjælp og jobparate kontanthjælpsmodtager søgertilstrækkelig
bredt, intensivt og realistisk.
Hvis jobcenteret vurderer, at den åbenlyst uddannelsesparate modtager af uddannelseshjælp eller den
jobparate modtager af kontanthjælp ikke har søgt job i tilstrækkeligt omfang, kan jobcenteret stille krav til
den enkelte om jobsøgningen og gennem klare aftaler sikre, at den enkelte reelt står til rådighed for
arbejdsmarkedet. Aftalen mellem den åbenlyst uddannelsesparate modtager af uddannelseshjælpellerden
jobparate modtager af kontanthjælp og jobcenteret skal fremgå af »Min side« på Jobnet.
Kommunen kan altid iværksætte et tilbud om virksomhedspraktik i form af fx nytteindsats, hvis kommunen
vurderer, at det er relevant, herunder hvis der opstår tvivl om personens rådighed.

LAS § 13 b – Venteperiode for uddeling af kontanthjælp
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 13 b. En person, der ønsker at modtage kontanthjælp, kan i almindelighed tidligst få udbetalthjælp1måned
efter den første henvendelse til kommunen, jf. dog § 25 a. Ansøgeren er omfattet af § 13 i venteperioden.
For personer, som er åbenlyst uddannelsesparate eller jobparate og som modtager hjælp, jf. § 11, kan
udbetaling af hjælp kun finde sted, hvis ansøgeren er tilmeldt som arbejdssøgende i jobcenteretogudnytter
sine arbejdsmuligheder.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter gældende § 13 b, stk. 1, kan en person, der ønsker at modtage kontanthjælp, i almindelighed tidligstfår
udbetalt hjælp 1 måned efter den første henvendelse til kommunen. Personen kan få udbetaltengangshjælp,
indtil den pågældende kan få udbetalt kontanthjælp, dog højst i op til 1 måned. Personen er omfattet af
rådighedsforpligtelsen i venteperioden. For en person, der modtager hjælp alene på grund a f ledighed,kan
udbetaling af hjælp kun finde sted, hvis den pågældende er tilmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret og
udnytter sine arbejdsmuligheder.
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Det foreslås i § 13 b, stk. 1, at bestemmelsen også kommer til at omfatte personer, der modtager
uddannelseshjælp, således at de tidligst kan få udbetalt hjælp 1 måned efter den første henvendelse til
kommunen, og at de får en tilsvarende ret til at få udbetalt engangshjælp som modtagere af kontanthjælp.
Der henvises til forslaget til § 25 a, stk. 1.
En person, der er åbenlyst uddannelsesparat, skal for at kunne modtage hjælp, tilmelde sig som jobsøgende,
jf. forslaget til § 8 a, stk. 2 samt udnytte sine uddannelses- og arbejdsmuligheder, jf. forslaget til § 13, stk. 1,
2. pkt., for at der kan udbetales uddannelseshjælp.
Det foreslås videre i § 13 b, stk. 1, at bestemmelsen fortsat kommer til at omfatte personer, der modtager
kontanthjælp, således at de tidligst kan få udbetalt hjælp 1 måned efter den første henvendelse til
kommunen. Der henvises til forslaget til § 25 a, stk. 1.
En person, der modtager kontanthjælp som jobparat, skal i lighed med, hvad der gælder i dag, være tilmeldt
som arbejdssøgende, jf. forslaget til § 8 a, stk. 1, og udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. forslaget til § 13, stk.
1, 1. pkt., for at kunne få udbetalt kontanthjælp.

LAS § 14 – Formueforhold
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 14. Kommunen kan ikke yde hjælp, hvis ansøgeren og ægtefællen har formue, som kan dække det
økonomiske behov. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse i forhold til en ansøger og dennes samlever, jf.§§2
a og 2 b. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til 10.000 kr., for ægtefæller eller samlevende, jf. §§ 2 a og
2 b, 20.000 kr.
Stk. 6. For personer, der deltager i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse efter lov om
ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, skal kommunen tillige se bort fra ansøgerens og dennes
ægtefælles eller samlevers, jf. §§ 2 a og 2 b, formue.
Stk. 7. Kommunen ser bort fra engangsbeløb på op til 150.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed, der udbetales
fra forsikring mod visse kritiske sygdomme. Der ses bort fra forsikringsbeløb i op til 5 år efter beløbets
udbetaling.
Generelle bemærkninger
§ 14, stk. 6

Kommunen skal se bort fra formue for personer, der deltager i en særligt tilrettelagt
ungdomsuddannelse (STU)
Gældende ret
Kontanthjælp udgør det underste økonomiske sikkerhedsnet og er subsidiær i forhold til andre private eller
offentlige forsørgelsesmuligheder. Derfor kan der kun udbe tales kontanthjælp, når man ikke har andre
forsørgelsesmuligheder, fx formue man kan leve af.
Kommunen kan ikke yde hjælp, hvis ansøgeren og ægtefællen har formue, som kan dække det økonomiske
behov. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til 10.000 kr., for ægtefæller 20.000 kr.
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Kommunen skal endvidere se bort fra den del af en formue, som er nødvendig for at bevare eller opnå en
nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til ansøgerens erhvervs - eller
uddannelsesmuligheder - uanset med hvilket formål opsparingen er foretaget. Kommunen skal i hvertenkelt
tilfælde vurdere, om der – ud over formuegrænsen på op til 10.000 kr., for ægtefæller 20.000 kr. - er grundlag
for at se bort fra en formue, herunder hvor meget der er grundlag for at se bort fra.
Formue i form af fx en børneopsparing kan således medføre, at opsparingen skal »leves op«, førend derkan
udbetales kontanthjælp.
Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU), jf. lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for
unge med særlige behov, er en uddannelse for unge under 25 år, som er udviklingshæmmede eller har
særlige fysiske behov fx fysisk eller psykisk handicap, og som ikke har mulighed for at gennemføre enanden
ungdomsuddannelse. Uddannelsen er en 3-årig ungdomsuddannelse og indeholder undervisning på skole,
praktisk træning og praktikophold i virksomheder eller på institutioner. Uddannelsen er ikke SU-berettiget,
men personen beholder den ydelse, som personen hidtil måtte have ret til, herunder kontanthjælp.
For unge, der deltager i STU med kontanthjælp som forsørgelsesgrundlag, skal kommunen efterde gældende
regler træffe afgørelse om, at formue i form af fx en børneopsparing eller andre opsparede midler skal
anvendes til den unges forsørgelse, førend der kan udbetales kontanthjælp. Kommunen skal dogsomnævnt
se bort fra den del af en formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendigboligstandard,
eller som bør bevares af hensyn til ansøgerens og familiens erhvervs- eller uddannelsesmuligheder.

Den foreslåede ordning
Det foreslås, at kommunen ved udbetalingen af uddannelseshjælp skal se bort fra al formue, herunder
opsparede midler, som den unge og dennes eventuelle ægtefælle eller samlever har, så længe den unge
deltager i STU.
Formue, som den unge ikke har forbrugt under deltagelsen i STU, vil blive omfattet af de gældende reglerom
formue fra det tidspunkt, hvor den unge afslutter eller afbryder uddannelsen.
§ 14, stk. 7

Kommunen skal se bort fra formue i form af udbetalt beløb for kritisk sygdom
Gældende ret
Kontanthjælp udgør det underste økonomiske sikkerhedsnet og er subsidiær i forhold til andre private eller
offentlige forsørgelsesmuligheder. Derfor kan der kun udbetales kontanthjælp, når man ikke har andre
forsørgelsesmuligheder, fx formue man kan leve af.
Kommunen kan ikke yde hjælp, hvis ansøgeren og ægtefællen har formue, som kan dække det økonomiske
behov. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til 10.000 kr., for ægtefæller 20.000 kr.
Kommunen skal endvidere se bort fra den del af en formue, som er nødvendig for at bevare eller opnå en
nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til ansøgerens erhvervs - eller
uddannelsesmuligheder - uanset med hvilket formål opsparingen er foretaget. Kommunen skal i hvertenkelt
tilfælde vurdere, om der – ud over formuegrænsen på op til 10.000 kr., for ægtefæller 20.000 kr. - er grundlag
for at se bort fra en formue, herunder hvor meget der er grundlag for at se bort fra.
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Formue i form af en forsikringssum for kritisk sygdom medfører således efter de gældende regler, at
opsparingen skal »leves op«, førend der kan udbetales kontanthjælp, hvis beløbet udgør mere end 10.000
kr./20.000 kr.

Den foreslåede ordning
Det foreslås, at kommunen ved udbetalingen af uddannelses- eller kontanthjælp skal se bort fra formue i
form af udbetalte forsikringssummer fra forsikringer ved visse kritiske sygdomme.
Beløbet er bestemt til at give økonomisk frihed i en svær tid under et sygdomsforløb og i en eventuel
rekonvalescensperiode. Det foreslås derfor, at der i kke længere kan ses bort fra erstatningen 5 år efter
udbetalingen. Dette gælder for hver udbetaling, dvs. udbetaling pr. forsikringsbegivenhed. Der kan i nogle
tilfælde udbetales beløb fra flere forsikringer for samme forsikringsbegivenhed.
Der findes en række forsikringsselskaber, der tegner forsikring ved visse kritiske sygdomme. Langt de fleste
forsikringer ved visse kritiske sygdomme er tegnet som led i et ansættelsesforhold. Nogle kanderudoverhave
en individuel forsikring. Der kan være forskel på, hvilke sygdomme der er omfattet af erstatning ved visse
kritiske sygdomme.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
§ 14, stk. 1
Efter den gældende regel i § 14, stk. 1, kan kommunen ikke yde hjælp, hvis ansøgeren og ægtefællen har
formue, som kan dække det økonomiske behov. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til 10.000 kr., for
ægtefæller 20.000 kr. Der ses desuden bort fra den del af en formue, der er nødvendig for at kunne bevare
eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til ansøgerens og familienserhvervseller uddannelsesmuligheder.
Det foreslås i § 14, stk. 1, at reglerne også skal gælde for samlevende.
§ 14, stk. 6 og 7
Efter den gældende regel i § 14, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik kan kommunen ikke yd e hjælp, hvis
ansøgeren eller ægtefællen har formue, som kan dække det økonomiske behov. Kommunen ser dogbortfra
beløb på op til 10.000 kr., for ægtefæller 20.000 kr.
Endvidere ses der efter den gældende regel i § 14, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik , bort fra den del af en
formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard eller som bør bevares
af hensyn til ansøgerens og familiens erhvervs- eller uddannelsesmuligheder.
Det foreslås som nyt stk. 6, at kommunen ved udbetalingen af uddannelseshjælp skal se bort fra al formue,
herunder opsparede midler, som den unge og en eventuel ægtefælle eller samlever har, så længe denunge
deltager i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).
Formue, som den unge ikke har brugt under deltagelsen i STU, vil blive omfattet af de gældende regler om
formue i § 14 i lov om aktiv socialpolitik fra det tidspunkt, hvor den unge afslutter eller afbryderuddannelsen.
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Det foreslås som nyt stk. 7, at kommunen ved udbetalingen af uddannelses- eller kontanthjælp skal se bort
fra formue i form af engangsbeløb fra forsikring mod visse kritiske sygdomme på op til 150.000 kr. i en 5-årig
periode fra udbetalingstidspunktet.
Visse kritiske sygdomme er forsikringsselskabernes betegnelse for de sygdomme, der er nævnt i detenkelte
selskabs forsikringsbetingelser, og som kan udløse en forsikringssum ved kritisk sygdom. Hvert selskab kan
fastsætte sine egne betingelser for, hvilke sygdomme der er omfattet af begrebet kritiske sygdomme,ogder
kan forsikringsselskaberne imellem være forskel på aldersgrænser og beløbsstørrelser.
En forsikringsbegivenhed er den begivenhed, der udløser udbetaling af beløb fra forsikring modvisse kritiske
sygdomme.
Det foreslås, at der ikke længere ses bort fra erstatningen, når der er gået 5 år fra udbetalingstidspunktet,da
beløbet er bestemt til at give økonomisk frihed i en svær tid under sygdomsforløbet og i
rekonvalescensperioden. Udbetales der flere beløb for hver forsikringsbegivenhed, skal der gå 5 år frahvert
af beløbenes udbetaling, før der ikke længere kan ses bort fra beløbet. For at være omfattet af
undtagelsesreglen skal forsikringen klart fremstå som en forsikring mod visse kritiske sygdomme.

LAS §§ 23-24 – Uddannelseshjælp og aktivitetstillæg til uddannelseshjælp
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
Uddannelseshjælp
§ 23. Uddannelsesparate og aktivitetsparate personer under 30 år uden en erhvervskompetence givende
uddannelse modtager uddannelseshjælp.
Stk. 2. Uddannelseshjælpen udgør et månedligt beløb på
1) 11.505 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. dog stk. 5,
2) 8.051 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet, ikke har erhvervet ret til ekstra
børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, og er gift eller bor
sammen med en person, der modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp for personer under
30 år,
3) 5.753 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet, ikke har erhvervet ret til ekstra
børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, og er gift eller bor
sammen med en person, der ikke modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp for personer
under 30 år,
4) 10.500 kr. for kvinder, der er gravide og har passeret 12. svangerskabsuge,
5) 13.952 kr. for personer, der har en dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som
skizofreni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisktilstand,
skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose og emotionelt ustabil
personlighedsstruktur af borderlinetype, og har forsørgelsespligt over for børn,
6) 10.500 kr. for personer, der ikke bor hos en eller begge forældre, og har en dokumenteret psykisk
lidelse som anført i nr. 5,
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5.753 kr. for personer, der er fyldt 25 år og ikke bor hos en eller begge forældre,
2.479 kr. for personer, der er fyldt 25 år og bor hos en eller begge forældre,
5.753 kr. for personer under 25 år, der ikke bor hos en eller begge forældre, og
2.479 kr. for personer under 25 år, der bor hos en eller begge forældre.

Stk. 3. En person, der har en dokumenteret bidragspligt over for et barn, og som modtager uddannelseshjælp
efter stk. 2, nr. 3, 7, 8, 9 eller 10, får et månedligt tillæg, der svarer til det fastsatte bidrag, dog højst
normalbidraget. Er bidraget forskudsvis udlagt på tidspunktet for udbetaling af hjælp, benyttes tillægget til
afdrag på bidragsgælden. Uddannelseshjælp, aktivitetstillæg, jf. § 24 og månedligt tillæg til børnebidragkan
samlet højst udgøre 13.952 kr.
Stk. 4. Hjælp efter stk. 2, nr. 5, og stk. 3 er betinget af, at børnene opholder sig her i landet. Dette gælder dog
ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang disse efter EU-retten er berettigede til hjælpen, eller forpersoner,der
er omfattet af bilaterale overenskomster.
Stk. 5. For en enlig forsørger, der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud som følge af betingelserne i §
5, stk. 1, nr. 1, eller § 5 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, ydes
uddannelseshjælpen med den sats, som den enlige forsørger ville have haft ret til, hvis betingelserne i lov
om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag var opfyldt.
§ 24. Kommunen yder et aktivitetstillæg til uddannelseshjælpen til en person, der er visiteret som
aktivitetsparat og deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. dog stk. 3 og 5. En person
har endvidere ret til aktivitetstillægget, når personen har tilkendegivet, at pågældende ønsker tilbud.
Aktivitetstillægget kan tidligst ydes, når personen har modtaget uddannelseshjælp i 3 måneder, jf. dog stk.
4.
Stk. 2. Aktivitetstillægget udgør et månedligt beløb på
1) 2.447 kr. for personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 1,
2) 5.901 kr. for personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 2,
3) 8.199 kr. for personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 3,
4) 4.747 kr. for personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 7,
5) 8.021 kr. for personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 8,
6) 1.014 kr. for personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 9, og
7) 86 kr. for personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 10.
Stk. 3. Personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 4, 5 eller 6, kan ikke modtage et
aktivitetstillæg til uddannelseshjælpen.
Stk. 4. I de tilfælde, hvor kommunen har visiteret personen som aktivitetsparat ved den første samtale efter
senest en uge, jf. § 20 a, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har personen ret til aktivitetstillæg
fra dette tidspunkt, hvis betingelserne i stk. 1, 1. eller 2. pkt., er opfyldt.
Stk. 5. En person, der er forrevalidend, jf. kapitel 6, kan modtage aktivitetstillæg, når personen deltager i
aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
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Stk. 6. Hvis udbetaling af uddannelseshjælp ophører, og en person ikke har modtaget uddannel seshjælpi en
hel kalendermåned, kan der først udbetales aktivitetstillæg samtidig med uddannelseshjælp, når
betingelserne i stk. 1 eller 4 er opfyldt.
Generelle bemærkninger
§ 23
I dag er kontanthjælpssatserne som hovedregel højere end SU-satserne. Det betyder, at unge typisk får en
lavere ydelse, når de overgår til uddannelse. Dette giver den unge uddannelsesparate en uhensigtsmæssig
økonomisk tilskyndelse til at blive i kontanthjælpssystemet frem for at gå i gang med en uddannelse.
For en ung kontanthjælpsmodtager er uddannelse vejen til en stabil og varig tilknytning til arbejdsmarkedet.
Derfor foreslås det at omlægge den aktive indsats i forhold til gruppen af unge under 30 år uden
erhvervskompetencegivende uddannelse. Målet for indsatsen vil være ordin ær uddannelse. Unge, der
vurderes at kunne påbegynde en uddannelse inden for ca. et år og gennemføre denne uddannelse, vil blive
visiteret som uddannelsesparate, mens unge, der ikke vurderes at være uddannelsesparate, vil blive visiteret
som aktivitetsparate.
Der henvises til det samtidigt fremsatte lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,lov
om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love,derudmønterden
del af aftalen om kontanthjælpsreformen, der vedrører indsatsen.
Det foreslås, at kontanthjælpen for alle unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse
afskaffes. De skal i stedet have en ny ydelse kaldet uddannelseshjælp. Uddannelseshjælpen skal sammen
med den aktive uddannelsesrettede indsats understøtte, at flest mulige af de unge får en uddannelse.
Med unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse forstås unge, der hverken har gennemført en
erhvervsuddannelse, en erhvervsgrunduddannelse (egu) eller en videregående uddan nelse.Ipraksisbetyder
det, at den unge har grundskolen eller en studiekompetencegivende uddannelse (gymnasial uddannelse)
som højeste gennemførte uddannelse.
Det foreslås, at grundydelsen for uddannelseshjælp fastsættes på niveau med SU-satsen, så de unge får
samme indkomst på uddannelseshjælp, som når de starter på en uddannelse. Samtidig sidestillessamboende
forsørgere på SU og uddannelseshjælp ydelsesmæssigt.
For unge, der har en række nærmere definerede psykiske lidelser, og unge kvinder, der er gra vide og har
passeret 12. svangerskabsuge, foreslås det, at de kan modtage uddannelseshjælp med en sats svarende til
kontanthjælpssatsen efter gældende regler.
For unge med fastsat bidragspligt over for børn foreslås det, at de samlet højst kan modtage hjæl p til satsen
for forsørgere, der er fyldt 30 år, svarende til den gældende forsørgersats.

Hjælp og støtte i overgang til uddannelse
Uddannelseshjælp i en periode i forbindelse med overgang til uddannelse
Gældende ret
Efter de gældende regler kan der ikke udbetales hjælp til personer under uddannelse, medmindre personen
deltager i uddannelse som tilbud efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbudi medfør
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af integrationsprogrammet efter integrationslovens § 23, stk. 6. Herudover er der i bekendtgørelse nr. 148
af 27. februar 2012 om uddannelsessøgendes ret til kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige
tilfælde fastsat regler om, at personer i visse tilfælde kan deltage i uddannelse med kommunens
godkendelse.

Den foreslåede ordning
Det er formålet med reformen, at unge, der søger om hjælp, og som ikke har en erhvervskompetencegivende
uddannelse, skal mødes med krav om at tage en uddannelse. De får derfor et uddannelsespålæg.
Unge, der på baggrund af et uddannelsespålæg påbegynder en uddannelse, og som derfor skal overgå fra at
modtage uddannelseshjælp til at modtage statens uddannelsesstøtte (SU), kan i en overgangsperiode
komme til at stå uden forsørgelse, fx fordi uddannelsen påbegyndes med kort varsel, og udbetal ingen af SU
derfor ikke er på plads endnu. Konsekvensen af dette kan være, at den unge ikke påbegynder uddannelsen.
Det foreslås derfor, at kommunen kan fortsætte med at udbetale uddannelseshjælp i op til 2 måneder til
unge, der på baggrund af et uddannelsespålæg er påbegyndt en uddannelse, men som endnu ikke har fået
udbetalt SU. De almindelige betingelser for udbetaling af uddannelseshjælp skal i øvrigt være opfyldt.
Personen må anses for at have opfyldt sin rådighedsforpligtelse ved at påbegynde og deltage i uddannelsen.

Ingen indkomsthuller for enlige forsørgere under uddannelse
Gældende ret
Efter de gældende regler kan der ikke udbetales hjælp til personer under uddannelse, medmindre personen
deltager i uddannelse som tilbud efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbudi medfør
af integrationsprogrammet efter integrationslovens § 23, stk. 6.
Det gælder som udgangspunkt også i perioder, hvor der ikke er undervisning, fx i en periode mellem en
erhvervsuddannelses grund- og hovedforløb eller en periode mellem to uddannelsesforløb fx mellem
afslutningen af en HF-uddannelse og påbegyndelsen af en erhvervsuddannelse. Efter Ankestyrelsens
principafgørelse nr. 38-13 blev en afsluttet grunduddannelse således ikke anset for afbrudt i relationtil retten
til kontanthjælp, hvis grunduddannelsen forventedes efterfulgt af en elev -, lærer- eller praktikplads, også
selvom personen ikke havde indgået en aftale om en elev-, lærer- eller praktikplads. Hvispersonenikke havde
fundet en elev-, lærer- eller praktikplads ca. 2 måneder efter afslutningen af grunduddannelse, kunne
uddannelsen dog anses for afbrudt i relation til kontanthjælp, hvorefter personen kunne få kontanthjælpfra
dette tidspunkt, hvis de øvrige betingelser herfor var opfyldt.
I bekendtgørelse nr. 148 af 27. februar 2012 om uddannelsessøgendes ret til kontanthjælp efter lov om aktiv
socialpolitik i særlige tilfælde er der fastsat regler om, at personer i visse tilfælde kan deltage i uddannelse
med kommunens godkendelse.

Den foreslåede ordning
Personer, der deltager i uddannelse, vil under uddannelsen typisk have ret til og modtage SU efterSU-loven.
For at kunne få SU i sommerferien skal studerende normalt være indskrevet i et uafbrudt uddannelsesforløb
hen over sommerferien.
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Erhvervsuddannelserne består typisk af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er som hovedregel
den SU-berettigende del af uddannelsen. Der findes dog tre hovedforløb, som også berettiger til SU.
Studerende der afslutter grundforløb på en erhvervsuddannelse i juni måned, kan dog få SU i juli måned,hvis
de allerede i juni har opnået en uddannelsesaftale eller er i gang med at søge en uddannelsesaftale eller
læreplads med henblik på at starte på et hovedforløb efter sommerferien. Studerende i enkeltfagssystemet
kan ligeledes være uden SU i sommerferien, hvis de ikke overholder reglerne for deltagerbetaling, og
uddannelsesstederne derfor ikke har den studerende indskrevet på uddannelsen i denne periode.
I perioder mellem forskellige uddannelsesforløb fx mel lem afslutningen af en HF-uddannelse og
påbegyndelsen af en erhvervsuddannelse, vil de studerende ikke kunne modtage SU.
I de tilfælde, hvor uddannelsessøgende ikke kan få SU mellem grund - og hovedforløbet på en
erhvervsuddannelse eller i en periode mellem to uddannelsesforløb, vil de reelt være uden
forsørgelsesgrundlag i den mellemliggende periode. For unge enlige forsørgere vil dette kunne betyde,atde
opgiver deres uddannelse for at få ret til kontanthjælp og dermed sikre sig og barnet/børnene et
forsørgelsesgrundlag.
Det foreslås, at kommunen får mulighed for at yde en behovsbestemt forsørgelseshjælp til enlige forsørgere
under 30 år i en periode mellem et grund- og hovedforløb på en erhvervsuddannelse og i en periode mellem
to uddannelsesforløb, også selvom perioden ligger i uddannelsens sommerferieperiode mv. Det er en
betingelse, at den enlige forsørger ikke kan modtage SU og dermed få dækket sin og barnets/børnenes
forsørgelse. Hjælpen ydes på baggrund af kommunens konkrete vurdering af personens økonomiske forhold.
Det foreslås, at hjælpen højst kan udgøre et beløb på 11.505 kr. pr. måned, hvilket svarer til satsen for
uddannelseshjælp til enlige forsørgere og den sats, den enlige forsørger indtil da modtog i SU.Endeligforeslås
det, at hjælpen højst kan ydes i 2 måneder.
§ 24
Forslaget indebærer desuden, at en ung, der er visiteret aktivitetsparat efter tre måneder, får ret til at
modtage et aktivitetstillæg til uddannelseshjælpen, når personen deltager i aktivitete r i form af tilbudeller
har tilkendegivet, at pågældende ønsker at deltage i tilbud. Kan den unge aktivitetsparate på grund af sin
situation ikke deltage i tilbud, skal personen have aktivitetstillæg alligevel, fx hvis den unge er alvorligt syg.
Når en aktivitetsparat uddannelseshjælpsmodtager har tilkendegivet, at vedkommende ønsker tilbud,skal
kommunen snarest muligt iværksætte en indsats. For en nærmere beskrivelse af, hvornår kommunensenest
skal igangsætte indsatsen henvises til bemærkningerne til i det samtidigt fremsatte lovforslagomændringaf
LAB §§96a-96c der udmønter den del af aftalen om kontanthjælpsreformen, der vedrører indsatsen.
Satsen for aktivitetstillæg er fastsat, så den unge aktivitetsparates samlede ydelse i formafuddannelseshjælp
og aktivitetstillæg svarer til kontanthjælpssatsen efter gældende regler.
Uddannelseshjælpsmodtagere kan i helt særlige tilfælde, hvis den unge har særlige udfordringer i form af
helbredsmæssige eller sociale barrierer, ved den første samtale - senest en uge efter henvendelsen til
kommunen om hjælp - visiteres som aktivitetsparate. De unge får derfor ret til et aktivitetstillæg fra dette
tidspunkt, hvis forudsætningerne for at få aktivitetstillægget i øvrigt er opfyldt.
Generelle bemærkninger til lovteksten – L78
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§ 23
Præciseringer i lov om aktiv socialpolitik
Forsørgere med børn i udlandet
Efter de gældende regler er det en betingelse for at kunne modtage kontanthjælp som forsørger, at
barnet/børnene op- holder sig her i landet, medmindre der er tale om en EU/ EØS-borger, der har ret til
hjælpen efter EU-retten.
Med lovændringen i lov nr. 894 af 4. juli 2013, hvor kontanthjælpen blev afskaffet for alle unge under 30 år
uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, og hvor uddannelseshjælp blev indført i stedet for, blev
der ikke henvist korrekt til, at betingelsen for at kunne modtage uddannelses- hjælp eller kontanthjælp som
forsørger er, at barnet/børnene opholder sig her i landet, medmindre der er tale om en EU/
EØS-borger, der har ret til hjælpen efter EU-retten, og at dette gælder for alle forsørgere.
Det betyder, at EU-borgere, der har børn med ophold i lande uden for EU, og personer, der har børn med
ophold i EU-lande, uden at forsørgeren har ret til hjælp efter de EU- retlige regler, fremover ville kunne få
uddannelseshjælp/ kontanthjælp som forsørgere.
Der foreslås derfor en præcisering med ikrafttræden 1. januar 2014, så̊ det fortsat er en betingelse for at
kunne modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp som forsørger, at barnet/børnene opholder sig her i
landet, medmindre der er tale om en EU/EØS-borger, der har ret til hjælpen efter EU- retten eller tale om
en person, der er omfattet af bilaterale overenskomster.
Enlige forsørgere og ret til børnetilskud
Det følger af reglerne om uddannelseshjælp og kontant- hjælp i lov nr. 894 af 4. juli 2013, som trådte i kraft
den 1. oktober 2013 med virkning fra 1. januar 2014, at satserne for unge under 30 år følger satse rne for
SU. Formålet hermed er at undgå̊, at den unge oplever et skift i ydelsesniveau ved overgangen fra
uddannelseshjælp til SU. Svarende til SU-reglerne ydes hjælpen med satsen for enlige forsørgere, når en
forsørger modtager ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
(børnetilskudsloven).
Ekstra børnetilskud udbetales kvartalsvis forud, jf. § 7 i børnetilskudsloven. Udbetalingen sker senest den
20. i kvartalets første måned. Ekstra børnetilskud udbetales første gang for kvartalet efter det kvartal, i
hvilket retten til tilskuddet er erhvervet, jf. § 10, 1. pkt., første led, i børnetilskudsloven, og sidste gang for
det kvartal, i hvilket retten til tilskuddet ophører, jf. § 10, 1. pkt., andet led i børnetilskudsloven. Udbetaling
af ekstra børnetilskud i et kvartal forud- sætter, at betingelserne er opfyldt ved begyndelsen af det første
døgn i et kvartal, jf. § 6, stk. 2, i børnetilskudsloven.
Som følge af reglerne i børnetilskudsloven vil en modtager af uddannelseshjælp eller kontanthjælp, som
bliver enlig forsørger, derfor først få ret til hjælp med satsen for enlige forsørgere fra begyndelsen af
førstkommende kvartal, det vil sige efter, at retten til ekstra børnetilskud er erhvervet. Efter de gældende
regler om kontanthjælp modtager en forsørger forsørgersatsen fra barnets fødsel, og indtil
forsørgelsespligten ophører. Det vurderes mest hensigtsmæssigt, at dette princip videreføres for
uddannelseshjælp og kontanthjælp efter 1. januar 2014.
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Det foreslås derfor, at betingelsen for at modtage uddannelseshjælp eller kontanthjælp med satsen for
enlige forsørgere, ændres fra at være modtager af ekstra børnetilskud til en betingelse om, at den enlige
forsørger skal have erhvervet retten til ekstra børnetilskud.
Den tilsvarende ændring foreslås for enlige forsørgere under 30 år, der efter den vedtagne lov nr. 894 af 4.
juli 2013, kan modtage forudbetalt behovsbestemt hjælp i op til 2 måneder i en periode mellem 2
uddannelsesforløb, da der er ta- le om samme betingelse som ovenfor.
Med forslaget vil definitionen af enlig forsørger - og der- med ydelsessatsen - ikke fuldt ud følge den
definition, der følger af SU-loven.
Den foreslåede ændring af bestemmelsen om forudbetalt behovsbestemt hjælp er lovteknisk udformet på
den måde, at bestemmelsen i lov nr. 894 af 4. juli 2013 foreslås ophævet, og at der i stedet foreslås en ny
bestemmelse til hovedloven.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Som en konsekvens af at der indføres en ny type hjælp, kaldet uddannelseshjælp, indsættes
en overskrift vedrørende dette.
Forslaget til § 23
Efter den gældende § 25 i lov om aktiv socialpolitik modtager personer, der ikke er fy ldt 25 år, kontanthjælp
efter en sats, der afhænger af, om personen bor hos en eller begge forældre, eller har forsørgelsespligtover
for børn, herunder om pågældende forsørger barnet i eget hjem.
Således modtager en kontanthjælpsmodtager under 25 år:
-

13.952 kr., når den pågældende forsørger eget barn i hjemmet, jf. lovens § 25, stk. 1, nr. 1,
6.767 kr. for personer under 25 år, der ikke bor hos en eller begge forældre, jf. lovens § 25, stk. 1, nr.
3, og
3.265 kr. for personer under 25 år, som bor hos en eller begge forældre, jf. lovens § 25, stk. 1, nr. 4.

Efter § 25, stk. 4, i lov om aktiv socialpolitik, modtager en person under 25 år, der ikke forsørger eget barn i
hjemmet, men har en dokumenteret bidragspligt over for et barn, og som modtager kontanthjælp som ung
ude- eller hjemmeboende, et månedligt tillæg, der svarer til det fastsatte bidrag, dog højst normalbidraget.
Er bidraget forskudsvis udlagt på tidspunktet for udbetaling af hjælp, benyttes tillægget til afdrag på
bidragsgælden. Hjælpen inkl. tillæg kan højst udgøre 13.952 kr. svarende til satsen for voksne forsørgere.
Hjælp i form af forsørgersatsen eller tillæg til ungesatsen er betinget af, at børnene opholder sig heri landet.
Dette gælder dog ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang disse efter EU-retten er berettigede til hjælpen, jf.
lovens § 25, stk. 5.
Unge udeboende personer under 25 år, der har en dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosti ceret som
skizofreni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand,
skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose og emotionelt ustabil personlighedsstruktur
af borderline-type, modtager voksensats for forsørgere, hvis personen har forsørgelsespligt overfor ikke -
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hjemmeboende børn, og satsen for ikke-forsørgere, hvis personen ikke har forsørgelsespligt over for børn,
jf. gældende lovs § 25, stk. 2, nr. 2 og 3.
En kvinde under 25 år, der er gravid og har passeret 12. svangerskabsuge, modtager kontanthjælp med en
sats svarende til satsen for voksne ikke-forsørgere. Dette fremgår af lovens § 25, stk. 3. Fra barnets fødsel er
kvinden berettiget til kontanthjælp på voksensats som forsørger, hvis hun forsørger barnet i hjemmet.
Alle personer, der er fyldt 25 år, modtager i dag kontanthjælp på voksensats, som ydes på to satser afhængig
af, om personen har forsørgelsespligt over for børn. Det er den privatretlige forsørgelsespligt overforetbarn
efter lov om børns forsørgelse, som er afgørende for, om man har forsørgelsespligt over for et barn.
Med forslaget til § 23 vil unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse fremover
modtage en forsørgelsesydelse i form af uddannelseshjælp. Det betyder, at kontanthjælpen afskaffes for
denne gruppe.
Ved en erhvervskompetencegivende uddannelse forstås en erhvervsuddannelse, en erhvervsgrund uddannelse (egu) eller en videregående uddannelse.
Det foreslås, at grundydelsen tager udgangspunkt i SU-satsen.
Grundydelsen for uddannelseshjælp vil være på niveau med SU-satsen og vil således udgøre et månedligt
beløb på:
Grundydelse (SU)
(måned)
Personer under 25 år, hjemmeboende

2.479 kr.

Personer under 25 år, udeboende

5.753 kr.

Personer mellem 25-29 år, hjemmeboende

2.479 kr.

Personer mellem 25-29 år, udeboende

5.753 kr.

Enlige forsørgere

11.505 kr.

Forsørgere, der er gift eller bor sammen med en person, der
modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp for
personer under 30 år
8.051 kr.
Forsørgere, der er gift eller bor sammen med en person, der
ikke modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp for
personer under 30 år
5.753 kr.
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Kvinder under 30 år, der er gravide og har passeret 12.
svangerskabs uge
10.500 kr.
Unge under 30 år, der har en i loven nærmere defineret
psykisk lidelse og har forsørgelsespligt overfor børn
13.952 kr.
Unge under 30 år, der har en i loven nærmere defineret
psykisk lidelse og ikke bor hos en eller begge forældre
10.500 kr.

Definitionen af enlige forsørgere i forslaget til ydelse i form af uddannelseshjælp følger den definition,som
følger af SU-loven. Det fremgår af SU-loven, at tillæg til enlige forsørgere tildeles uddannelsessøgende,der
har ret til og modtager ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af
børnebidrag. Ifølge børnetilskudsloven har en person ret til ekstra børnetilskud, hvis der ydes ordinært
børnetilskud, og personen, som er indehaver af forældremyndigheden, har barnet hos sig og ikke lever i et
samlivsforhold.
En enlig forsørger, der ikke modtager ekstra børnetilskud som følge af betingelserne om dansk
statsborgerskab eller om bopæl eller beskæftigelse i mindst 2 år her i riget inden for de seneste 10 år, får
hjælpen med den sats, som den enlige forsørger ville have haft ret til, hvis disse betingelser i
børnetilskudslovens § 5, stk. 1, nr. 1, eller § 5 a, var opfyldt.
For en person, der forsørger eget barn i hjemmet, og hvor personen ikke modtager ekstra børnetilskudefter
lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag som enlig, og hvor personen er gift el ler bor
sammen med en person, der modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp for personer under 30 år,
vil satsen for uddannelseshjælp udgøre 8.051 kr. (2013-niveau).
Satsen for uddannelseshjælp for en person, der forsørger eget barn i hjemmet, og hv or personen ikke
modtager ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag somenlig,
og hvor personen er gift eller bor sammen med en person, der ikke modtager SU, uddannelseshjælp eller
kontanthjælp for personer under 30 år, vil udgøre 5.753 kr. (2013-niveau).
Ved forståelse af, om en person bor sammen med en anden, anvendes det begreb, som fremgår af SU-loven.
De regler, der gælder i dag for kontanthjælpsmodtagere med de nedenfor nærmere definerede psykiske
lidelser og unge kvinder, der er gravide og har passeret 12. svangerskabsuge, vil efter forslaget fortsatgælde
og vil omfatte alle unge, der ikke er fyldt 30 år, og som er omfattet af de to målgrupper:
-

udeboende, der har en dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni,
skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand,
skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose og emotionelt ustabil
personlighedsstruktur af borderline-type, og
- kvinder, der er gravide og har passeret 12. svangerskabsuge.
Med forslaget vil uddannelseshjælpen til en person, der har en dokumenteret psykisk lidelse som anført
ovenfor, og har forsørgelsespligt over for børn - herunder børn, der ikke bor hjemme - blive udmålt til en
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sats, der svarer til kontanthjælpssatsen for voksne forsørgere, svarende til 13.952 kr., jf. forslaget til § 23,stk.
2, nr. 5. Uddannelseshjælpen til en modtager, der har en dokumenteret psykisk lidelse som anført ovenfor
og ikke har forsørgelsespligt over for børn, udmåles til en sats, der svarer ti l kontanthjælpssatsen for voksne
ikke-forsørgere svarende til 10.500 kr., jf. forslaget til § 23, stk. 2, nr. 6. En uddannelseshjælp på disse satser
forudsætter som efter de gældende regler, at der foreligger en psykiatrisk diagnose. Diagnosticering af
tilstande i det skizofrene spekter skal ske på baggrund af en grundig psykiatrisk klinisk undersøgelse af en
specialist.
Uddannelseshjælpen til en kvinde, der er gravid og har passeret 12. svangerskabsuge, vil efter forslagets
indhold, udgøre 10.500 kr. svarende til kontanthjælpssatsen for voksne ikke-forsørgere, jf. forslaget til § 23,
stk. 2, nr. 4.
En person under 30 år, der ikke forsørger eget barn i hjemmet, men har en dokumenteret bidragspligt over
for et barn, og som modtager uddannelseshjælp på de laveste satser efter forslaget til § 23, stk. 2, nr. 3, 7, 8,
9 og 10, dvs.
1) en ung under 25 år, der er ude- eller hjemmeboende,
2) en ung mellem 25-29 år, der er ude- eller hjemmeboende,
3) en forsørger, der bor sammen med eller er gift med en person, der ikke modt ager SU,
uddannelseshjælp eller kontanthjælp for personer under 30 år og har et andet, men eget barn
boende i hjemmet,
modtager et månedligt tillæg, der svarer til det fastsatte bidrag, dog højst normalbidraget. Er bidraget
forskudsvis udlagt på tidspunktet for udbetaling af hjælp, benyttes tillægget til afdrag på bidragsgælden.Den
samlede hjælp inkl. uddannelseshjælp, aktivitetstillæg og månedligt tillæg til børnebidrag kan højstudgøre
13.952 kr. svarende til satsen for voksne forsørgere, der er fyldt 30 år, jf. forslaget til § 23, stk. 3.
I forslaget til § 23, stk. 4, foreslås det, at - det i lighed med, hvad der i dag gælder for udbetaling af tillæg til
unge, der har en dokumenteret bidragspligt over for børn, der ikke bor hos dem - er udbetaling af tillægget
betinget af, at barnet opholder sig her i landet. Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om en EU/EØS -borger,
i det omfang disse efter EU-retten er berettiget til hjælpen, eller for personer, der er omfattet af bilaterale
overenskomster.
Forslaget til § 24
Der er i dag ingen regler om tillæg til personer under 30 år i forbindelse med aktivering.
Det foreslås, at aktivitetsparate unge, der modtager uddannelseshjælp, kan få aktivitetstillæg, nårdenunge
deltager i et aktivt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Den unge har ret til aktivitetstillægfra
den dato, hvor det aktive forløb starter, eller når den unge har tilkendegivet, at vedkommende ønsker et
aktivt tilbud, dog tidligst efter tre måneder, jf. nedenfor.
Når en aktivitetsparat uddannelseshjælpsmodtager har tilkendegivet, at vedkommende ønsker tilbud,skal
kommunen tilstræbe snarest muligt at iværksætte en indsats. For en nærmere beskrivelse af, hvornår
kommunen senest skal i gangsætte indsatsen henvises til bemærkninger til § 1, nr. 107, i det samtidigt
fremsatte lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen
af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love, der udmønter den del af aftalen om
kontanthjælpsreformen, der vedrører indsatsen.
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Hvis kommunen ikke kan tilbyde en aktiv indsats til trods for, at den aktivitetsparate unge står til rådighed
for en aktiv indsats, skal kommunen udbetale aktivitetstillæg. Den unge har ret til aktivitetstillæg fra den
dato, hvor vedkommende har tilkendegivet sit ønske om et aktivt tilbud.
Der stilles ingen minimumskrav til, hvor mange timer den unge skal være aktiv for at modtage
aktivitetstillægget.
Unge, der ved den første visitation ikke vurderes åbenlyst uddannelsesparate, vil blive mødt som
uddannelsesparate. Denne gruppe unge vil først blive visiteret som enten uddannelsesparate eller
aktivitetsparate efter en grundigere visitation. På baggrund af den grundigere visitation skal kommunenefter
tre måneder vurdere, om den unge er uddannelses- eller aktivitetsparat.
Det foreslås derfor, at de unge først får ret til aktivitetstillæg efter tre måneder.
I helt særlige tilfælde kan kommunen vurdere en ung som aktivitetsparat ved den første samtale senest en
uge efter, at den unge har henvendt sig til kommunen om hjælp. I disse helt særlige tilfælde er der tale om
unge, der har særlige komplekse udfordringer i form af helbredsmæssige og sociale barrierer.
Det foreslås, at disse unge med særlige komplekse udfordringer kan få ret til akti vitetstillæg fra dette
tidspunkt.
For en nærmere beskrivelse af visitationen henvises til det samtidigt fremsatte lovforslag om ændringaflov
om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og
forskellige andre love, der udmønter den del af aftalen om kontanthjælpsreformen, der vedrører indsatsen.
Det foreslås, at satsen for aktivitetstillæg fastsættes således, så den unge aktivitetsparates samlede ydelse i
form af uddannelseshjælp og aktivitetstillæg svarer til kontanthjælpen efter gældende regler.Detmedfører,
at persongruppen med en række nærmere definerede psykiske lidelser og unge kvinder, der er gravide og
har passeret 12. svangerskabsuge ikke vil få et aktivitetstillæg, idet satserne for uddan nelseshjælp til disse
persongrupper svarer til den gældende kontanthjælpssats.
Kommunen skal, som led i den almindelige forpligtelse til at vejlede borgerne om forhold af betydning for
ydelsen, vejlede den unge aktivitetsparate om muligheden for at få akti vitetstillæg. Den unge skal således
have mulighed for at tilkendegive, at den pågældende vil deltage i aktiviteter og dermed få ret til atmodtage
aktivitetstillæg. Retsvirkningerne af manglende vejledning vil følge de almindelige principperformanglende
vejledning. Dette kan betyde, at den unge skal stilles, som om kommunen havde givet den korrekte
vejledning, og den unge kan derved få efterbetalt aktivitetstillæg.
Det foreslås i § 24, stk. 5, at en person, der deltager i forrevalidering efter kapitel 6, kan modtage
aktivitetstillæg, når personen deltager i aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.Detbetyder,
at en forrevalidend kan modtage aktivitetstillæg fra tidspunktet for visitation som forrevalidend.
Det foreslås i § 24, stk. 6, at en person, hvis ret til uddannelseshjælp er ophørt, og hvor personen ikke har
modtaget uddannelseshjælp i en hel kalendermåned, først bliver berettiget til et aktivitetstillæg, når
betingelserne i § 24, stk. 1 eller 4 er opfyldt. Personen skal således som udgangspunkt på ny have modtaget
uddannelseshjælp i 3 måneder, inden den pågældende igen kan modtage aktivitetstillæg. Forpersoner,hvor
kommunen i helt særlige tilfælde ved første visitationssamtale efter senest en uge fra første henvendelse til
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kommunen vurderer, at personen er aktivitetsparat, kan den pågældende modtage aktivitetstillægfradette
tidspunkt.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser - L 78
§ 23, stk. 2, nr. 1,2 og 3 og stk. 5
Det følger af reglerne om uddannelseshjælp og kontanthjælp i lov nr. 894 af 4. juli 2013, at hjælpenydesmed
satsen for enlige forsørgere, når en forsørger modtager ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og
forskudsvis udbetaling af børnebidrag.
Ekstra børnetilskud udbetales kvartalsvis forud, jf. § 7 i børnetilskudsloven. Udbetalingen sker senestden20.
i kvartalets første måned. Ekstra børnetilskud udbetales første gang for kvartalet efter det kvartal, i hvilket
retten til tilskuddet er erhvervet, jf. § 10, 1. pkt., første led, i børnetilskudsloven, og sidste gangfordetkvartal,
i hvilket retten til tilskuddet ophører, jf. § 10, 1. pkt., andet led, i børnetilskuds loven. Når et barn bliver født
fx 1. januar, erhverves retten til børnetilskud den 1. januar, og tilskud udbetales første gang f or april kvartal.
Når et barn fylder 18 år 1. januar, ophører retten til børnetilskud i januar kvartal, og tilskud udbetales sidste
gang for dette kvartal. Hvis retten til børnetilskud opstår og bortfalder i samme kvartal, kan derikke udbetales
børnetilskud, da betingelserne skal være opfyldt ved begyndelsen af det første døgn i kvartalet.
Udbetaling af ekstra børnetilskud i et kvartal forudsætter, at betingelserne er opfyldt ved begyndelsenafdet
første døgn i et kvartal, jf. § 6, stk. 2, i børnetilskudsloven.
Som følge af reglerne i børnetilskudsloven vil en modtager af uddannelseshjælp eller kontanthjælp, som
bliver enlig forsørger, først få ret til hjælp med satsen for enlige forsørgere fra begyndelsen af
førstkommende kvartal efter, at retten til ekstra børnetilskud er erhvervet.
Efter de gældende regler om kontanthjælp, modtager en forsørger satsen for forsørgere fra barnets fødsel.
Dette princip ønskes videreført for uddannelseshjælp og kontanthjælp.
Det foreslås derfor i lovforslagets, at det skal være en betingelse, at den enlige forsørger skal have erhvervet
retten til ekstra børnetilskud for, at personen kan modtage uddannelseshjælp med satsen som enlig
forsørger.
Kommunen vil i det fælles it-system for kommunerne og Udbetaling Danmark over kontante ydelser og
økonomiske tilskud, som en borger modtager fra begge myndigheder, kunne se, om en person harerhvervet
ret til ekstra børnetilskud som enlig forsørger - dette gælder både for de personer, der allerede modtager
ekstra børnetilskud, og de personer, der har fået en afgørelse fra Udbetaling Danmark om, at de har
erhvervet ret til ekstra børnetilskud og vil modtage dette børnetilskud fra næste kvartal. For restgruppener
der tale om oplysninger, som kommunen for størstedelens vedkommende allerede h ar, fx oplysningen om
samliv/ikke samliv, som kommunen skal bruge i forbindelse med ansøgningen om uddannelses - eller
kontanthjælp. Hvis kommunen i disse situationer anser det for sandsynligt, at Udbetaling Danmark træffer
afgørelse om, at personen har erhvervet ret til ekstra børnetilskud, skal kommunen på det grundlagudbetale
satsen for enlig forsørger. Kommunen skal meddele personen, at der er tale om en foreløbig vurdering og
ikke en endelig afgørelse om ret til ekstra børnetilskud, således at Udbetali ng Danmark træffer selve
afgørelsen om retten til ekstra børnetilskud. Kommunen skal samtidig med udbetalingen meddele, atderer
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tale om en foreløbig udbetaling. Det vil sige, at kommunen tager forbehold for, at der kan ske en
tilbagebetaling af ydelsen som følge af Udbetaling Danmarks afslag på ekstra børnetilskud.
§ 23, stk. 4.
I § 23, i lov nr. 894 af 4. juli 2013, som indfører den nye ydelse uddannelseshjælp og satserne for denne
ydelse, blev der ved en fejl ikke henvist korrekt. Med det vedtagne, som trådte i kraft den 1. oktober 2013,
vil der ske en utilsigtet ændring af retstilstanden med virkning fra den 1. januar 2014, således at det ikke
længere er en betingelse for at kunne modtage hjælp som forsørger, at barnet/børnene opholder sig her i
landet, medmindre der er tale om en EU/EØS-borger, i det omfang denne efter EU-retten har ret til hjælpen.
Konkret er betingelsen i den nye lovtekst alene videreført for de forsørgere, der modtager etmånedligttillæg
til hjælpen som følge af en dokumenteret bidragspligt over for barn/børn.
Derimod er betingelsen (for at kunne få forsørgersats) om, at barnet skal have ophold her i landet,
medmindre forsørgeren efter EU-retten har ret til hjælpen, fejlagtigt ikke videreført for andre forsørgere.
Dette betyder, at forsørgere, hvis børn ikke har ophold i Danmark, fremover vil kunne få uddannelseshjælp
som forsørger. Det samme vil komme til at gælde for forsørgere, der ikke har ret til hjælp efter de EU-retlige
regler, og hvis børn har ophold uden for Danmark.
Det foreslås derfor, at det kommer til at fremgå af reglerne, at det er en betingelse for at kunne modtage
uddannelseshjælp som forsørger, at barnet/børnene opholder sig her i landet, medmindre der er tale omen
EU/EØS-borger, i det omfang denne efter EU-retten har ret til hjælpen eller en person, der er omfattet afen
bilateral overenskomst.
Betingelsen om, at børnene skal opholde sig her i landet, er i dag gældende for alle forsørgere,ogdetforeslås
derfor, at betingelsen også fremgår af de regler, der skal have virkning fra den 1. januar 2014.
Kommentarer fra Høringsnotatet
§ 23
Uddannelseshjælpsmodtagere får de samme muligheder for studiebolig, SU-lån og indtægt ved siden af
SU’en, når de går i gang med en ordinær SU-berettiget uddannelse. Ydelsen sænkes for de
uddannelsesparate, der vurderes at kunne gå i gang med en uddannelse inden for senest 1 år og gennemføre
den uddannelse. Det er derfor ikke hensigten, at de skal leve af uddannelseshjælp i en længere periode.
Kommunerne har desuden allerede i dag mulighed for at fastsætte retningslinjer for udlejning af almene og
selvejende ungdomsboliger, der tilgodeser unge, der ikke er under uddannelse – og regeringen opfordrer
derfor kommunerne til i fremtiden at fastsætte retningslinjer, der tilgodeser uddannelseshjælpsmodtagere.
For ikke at pålægge uddannelseshjælpsmodtagere, der skal i gang med en ordinær uddannelse, yderligere
udgifter i forbindelse med studiestart, foreslås det, at der fremsættes ændringsforslag om, at kommunerne,
i forbindelse med unge uddannelseshjælpsmodtageres overgang til uddannelse som følge af et
uddannelsespålæg, får hjemmel til at afholde udgifter til deltagerbetaling i forbindelse med. start på
nødvendig almen voksenundervisning og almen gymnasial uddannelse som enkeltfag.
§ 24
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Ydelsessystemet for uddannelseshjælp er indrettet så unge, der er uddannelsesparate, får en ydelse
svarende til SU. Unge, der ikke er uddannelsesparate, får et aktivitetstillæg, således at den samlede ydelse
svarer til den nuværende. Visitationen er desuden styrke t med det formål at sikre, at de unge visiteresrigtigt.
I lovforslaget er lagt til grund, at den unge skal kunne opretholde sin ydelse, uanset om kommunen eri stand
til at tilbyde den unge en aktiv indsats eller ej. Men hensigten med lovforslaget er natu rligvis, at
aktivitetsparate unge skal have en løbende uddannelsesrettede indsats. Netop derfor vil indsatsen for
uddannelseshjælpsmodtagere blive fulgt tæt.
Det bemærkes, at kommunens forpligtelse til at vejlede den unge om muligheden for aktivitetstillæg samt
konsekvenserne af manglende vejledning fremgår af de specielle bemærkninger til lovforslaget.

LAS § 25 – Kontanthjælp og aktivitetstillæg til kontanthjælp
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
Kontanthjælp
§ 25. Personer, som er fyldt 30 år, og jobparate og aktivitetsparate personer under 30 år med en
erhvervskompetencegivende uddannelse modtager kontanthjælp. Personer, som er omfattet af et
integrationsprogram efter integrationsloven, modtager kontanthjælp.
Stk. 2. Kontanthjælpen til personer, der er fyldt 30 år, udgør et månedligt beløb på
1) 13.952 kr. for personer, som har forsørgelsespligt over for børn, og
2) 10.500 kr. for andre personer.
Stk. 3. Kontanthjælpen til personer under 30 år udgør et månedligt beløb på
1) 13.335 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. dog stk. 6,
2) 9.330 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet, ikke har erhvervet ret til ekstra
børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, og er gift eller bor
sammen med en person, der modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp for personerunder
30 år,
3) 6.767 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet, ikke har erhvervet ret til ekstra
børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, og er gift eller bor
sammen med en person, der ikke modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp for personer
under 30 år,
4) 10.500 kr. for kvinder, der er gravide og har passeret 12. svangerskabsuge,
5) 13.952 kr. for personer, der har en dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som
skizofreni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk til stand, korterevarende psykotisktilstand,
skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose og emotionelt ustabil
personlighedsstruktur af borderlinetype, og har forsørgelsespligt over for børn,
6) 10.500 kr. for personer, der ikke bor hos en eller begge forældre, og har en dokumenteret psykisk
lidelse som anført i nr. 5,
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6.767 kr. for personer, der er fyldt 25 år og ikke bor hos en eller begge forældre,
3.265 kr. for personer, der er fyldt 25 år og bor hos en eller begge forældre,
6.767 kr. for personer under 25 år, der ikke bor hos en eller begge forældre, og
3.265 kr. for personer under 25 år, der bor hos en eller begge forældre.

Stk. 4. En person, der har en dokumenteret bidragspligt over for et barn, og som modtager kontanthjælp
efter stk. 3, nr. 3, 7, 8, 9 eller 10, får et månedligt tillæg, der svarer til det fastsatte bidrag, dog højst
normalbidraget. Er bidraget forskudsvis udlagt på tidspunktet for udbetaling af hjælp, benyttes tillægget til
afdrag på bidragsgælden. Kontanthjælp, aktivitetstillæg, jf. stk. 7 og 8, og månedligt tillæg til børnebidragkan
samlet højst udgøre 13.952 kr.
Stk. 5. Hjælp efter stk. 2, nr. 1, stk. 3, nr. 5, og stk. 4 er betinget af, at børnene opholder sig her i landet. Dette
gælder dog ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang disse efter EU-retten er berettigede til hjælpen, eller for
personer, der er omfattet af bilaterale overenskomster.
Stk. 6. For en enlig forsørger, der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud som følge af betingelserne i §
5, stk. 1, nr. 1, eller § 5 a, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, ydeskontanthjælpen
med den sats, som den enlige forsørger ville have haft ret til, hvis betingelserne i lov om børnetilskud og
forskudsvis udbetaling af børnebidrag var opfyldt.
Stk. 7. Kommunen yder et aktivitetstillæg til kontanthjælpen til en person under 30 år, der er visiteret som
aktivitetsparat, og deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af
integrationsprogrammet efter integrationsloven. En aktivitetsparat person har endvidere ret til
aktivitetstillægget, når personen har tilkendegivet, at pågældende ønsker tilbud. Aktivitets tillægget kan
tidligst ydes, når personen har modtaget kontanthjælp i 3 måneder.
Stk. 8. Aktivitetstillægget udgør et månedligt beløb på
1)
2)
3)
4)
5)

617 kr. for personer, der modtager kontanthjælp efter § 25, stk. 3, nr. 1,
4.622 kr. for personer, der modtager kontanthjælp efter § 25, stk. 3, nr. 2,
7.185 kr. for personer, der modtager kontanthjælp efter § 25, stk. 3, nr. 3,
3.733 kr. for personer, der modtager kontanthjælp efter § 25, stk. 3, nr. 7, og
7.235 kr. for personer, der modtager kontanthjælp efter § 25, stk. 3, nr. 8.

Stk. 9. Personer, der modtager kontanthjælp efter § 25, stk. 3, nr. 4-6, 9 og 10, kan ikke modtage et
aktivitetstillæg til kontanthjælpen.
Stk. 10. En person, der er forrevalidend, jf. kapitel 6, kan modtage aktivitetstillæg, når personen deltager i
aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Stk. 11. Hvis udbetaling af kontanthjælp ophører, og en person ikke har modtaget kontanthjælp i en hel
kalendermåned, kan der først udbetales aktivitetstillæg samtidig med kontanthjælp, når betingelserne i stk.
7 er opfyldt.
Generelle bemærkninger
Det foreslås, at kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år, skal kunne modtage kontanthjælp somi dagmed
voksensats, mens unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse skal modtage
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kontanthjælp med en ungesats. Med erhvervskompetencegivende uddannelse forstås: Unge, der har
gennemført en erhvervsuddannelse, en erhvervsgrunduddannelse (egu) eller en videregående uddannelse.
Det foreslås, at de to voksensatser, der udmåles i dag til henholdsvis forsørgere og ikke -forsørgere, der er
fyldt 25 år, videreføres for personer, der fyldt 30 år. Der vil således fortsat være en sondring mellempersoner,
der har forsørgelsespligt over for børn, og personer, der ikke har forsørgelsespligt over for børn.
Det foreslås, at ungesatsen fastsættes således, at jobparate unge kontanthjælpsmodtagere under 30årmed
en erhvervskompetencegivende uddannelse og uden forsørgelsespligt overfor hjemmeboende børn skal
modtage en ydelse svarende til den nuværende ungesats. Samtidig foreslås det, at jobparate under 30 år,
der har forsørgelsespligt overfor hjemmeboende børn, modtager en ungesats, som er forhøjet i forhold til
SU-niveauet. Baggrunden for, at ydelsen til denne persongruppe ligger på et lidt højere niveau end
uddannelseshjælpen, er, at der i satsen er indregnet en form for bonus udløst af, at den unge neto phargjort,
som samfundet forventer - har taget en uddannelse.
Personer, der vurderes til at komme i arbejde inden for en kortere periode, vil blive visiteret som jobparate,
mens personer, der ikke vurderes at komme i arbejde inden for en kortere periode, vil blive visiteret som
aktivitetsparate. Der henvises til det samtidigt fremsatte lovforslag om ændring af lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige
andre love, der udmønter den del af aftalen om kontanthjælpsreformen, der vedrører indsatsen.
For de aktivitetsparate unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse foreslåsdet,atde
- i lighed med det, der foreslås for aktivitetsparate unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende
uddannelse - får ret til et aktivitetstillæg til kontanthjælpen.
Forslaget indebærer, at når en ung aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager har modtaget kontanthjælp i 3
måneder, får den unge ret til at modtage et aktivitetstillæg til kontanthjælpen, når personen deltager i
aktiviteter i form af tilbud eller har tilkendegivet, at pågældende ønsker at deltage i tilbud. Kan den unge
aktivitetsparate på grund af sin situation ikke deltage i tilbud, får personen alligevel et aktivitetstill æg.
Når en aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager har tilkendegivet, at personen ønsker tilbud, skal kommunen
snarest muligt iværksætte en indsats. For en nærmere beskrivelse af, hvornår kommunen skal igangsætte
indsatsen henvises til bemærkningerne til LAB §§92-93, i det samtidigt fremsatte lovforslag om ændring af
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats
og forskellige andre love, der udmønter den del af aftalen om kontanthjælpsreformen, de r vedrører
indsatsen.
Satsen for aktivitetstillæg er fastsat, så den unge aktivitetsparates samlede ydelse i form af kontanthjælpog
aktivitetstillæg svarer til kontanthjælpen efter gældende regler.
Når satsen for aktivitetstillægget fastsættes, så den unges samlede ydelse svarer til den nuværende ydelse,
betyder det, at unge hjemmeboende og udeboende under 25 år ikke vil få et aktivitetstillæg, idet satserne til
disse to persongrupper svarer til den gældende kontanthjælpssats.
Tilsvarende gælder for persongruppen med en række nærmere definerede psykiske lidelser, unge kvinder,
der er gravide og har passeret 12. svangerskabsuge, og unge med fastsat bidragspligt over for børn. Disse
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personer vil ligeledes fortsætte med at modtage kontanthjælp, der svarer til den gældende
kontanthjælpssats.
Nytilkomne indvandrere skal påbegynde et 3-årigt integrationsprogram, når de ankommer til Danmark.Efter
de regler, der gælder i dag, vil de kunne modtage kontanthjælp under forløbet – uanset om de måtte have
en erhvervskompetencegivende uddannelse – og det vil de også efter kontanthjælpsreformen.Konkretvil de
som øvrige kontanthjælpsmodtagere blive visiteret ind som enten jobparate eller aktivitetsparate.
Generelle bemærkninger til lovteksten – L78
Præciseringer i lov om aktiv socialpolitik
Forsørgere med børn i udlandet
Efter de gældende regler er det en betingelse for at kunne modtage kontanthjælp som forsørger, at
barnet/børnene op- holder sig her i landet, medmindre der er tale om en EU/ EØS-borger, der har ret til
hjælpen efter EU-retten.
Med lovændringen i lov nr. 894 af 4. juli 2013, hvor kontanthjælpen blev afskaffet for alle unge under 30 år
uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, og hvor uddannelseshjælp blev indført i stedet for, blev
der ikke henvist korrekt til, at betingelsen for at kunne modtage uddannelses- hjælp eller kontanthjælp som
forsørger er, at barnet/børnene opholder sig her i landet, medmindre der er tale om en EU/
EØS-borger, der har ret til hjælpen efter EU-retten, og at dette gælder for alle forsørgere.
Det betyder, at EU-borgere, der har børn med ophold i lande uden for EU, og personer, der har børn med
ophold i EU-lande, uden at forsørgeren har ret til hjælp efter de EU- retlige regler, fremover ville kunne få
uddannelseshjælp/ kontanthjælp som forsørgere.
Der foreslås derfor en præcisering med ikrafttræden 1. januar 2014, så̊ det fortsat er en betingelse for at
kunne modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp som forsørger, at barnet/børnene opholder sig her i
landet, medmindre der er tale om en EU/EØS-borger, der har ret til hjælpen efter EU- retten eller tale om
en person, der er omfattet af bilaterale overenskomster.

Enlige forsørgere og ret til børnetilskud
Det følger af reglerne om uddannelseshjælp og kontant- hjælp i lov nr. 894 af 4. juli 2013, som trådte i kraft
den 1. oktober 2013 med virkning fra 1. januar 2014, at satserne for unge under 30 år følger satse rne for
SU. Formålet hermed er at undgå̊, at den unge oplever et skift i ydelsesniveau ved overgangen fra
uddannelseshjælp til SU. Svarende til SU-reglerne ydes hjælpen med satsen for enlige forsørgere, når en
forsørger modtager ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
(børnetilskudsloven).
Ekstra børnetilskud udbetales kvartalsvis forud, jf. § 7 i børnetilskudsloven. Udbetalingen sker senest den
20. i kvartalets første måned. Ekstra børnetilskud udbetales første gang for kvartalet efter det kvartal, i
hvilket retten til tilskuddet er erhvervet, jf. § 10, 1. pkt., første led, i børnetilskudsloven, og sidste gang for
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det kvartal, i hvilket retten til tilskuddet ophører, jf. § 10, 1. pkt., andet led i børnetilskudsloven. Udbetaling
af ekstra børnetilskud i et kvartal forud- sætter, at betingelserne er opfyldt ved begyndelsen af det første
døgn i et kvartal, jf. § 6, stk. 2, i børnetilskudsloven.
Som følge af reglerne i børnetilskudsloven vil en modtager af uddannelseshjælp eller kontanthjælp, som
bliver enlig forsørger, derfor først få ret til hjælp med satsen for enlige forsørgere fra begyndelsen af
førstkommende kvartal, det vil sige efter, at retten til ekstra børnetilskud er erhvervet. Efter de gældende
regler om kontanthjælp modtager en forsørger forsørgersatsen fra barnets fødsel, og indtil
forsørgelsespligten ophører. Det vurderes mest hensigtsmæssigt, at dette princip videreføres for
uddannelseshjælp og kontanthjælp efter 1. januar 2014.
Det foreslås derfor, at betingelsen for at modtage uddannelseshjælp eller kontanthjælp med satsen for
enlige forsørgere, ændres fra at være modtager af ekstra børnetilskud til en betingelse om, at den enlige
forsørger skal have erhvervet retten til ekstra børnetilskud.
Den tilsvarende ændring foreslås for enlige forsørgere under 30 år, der efter den vedtagne lov nr. 894 af 4.
juli 2013, kan modtage forudbetalt behovsbestemt hjælp i op til 2 måneder i en periode mellem 2
uddannelsesforløb, da der er ta- le om samme betingelse som ovenfor.
Med forslaget vil definitionen af enlig forsørger - og der- med ydelsessatsen - ikke fuldt ud følge den
definition, der følger af SU-loven.
Den foreslåede ændring af bestemmelsen om forudbetalt behovsbestemt hjælp er lovteknisk udformet på
den måde, at bestemmelsen i lov nr. 894 af 4. juli 2013 foreslås ophævet, og at der i ste det foreslås en ny
bestemmelse til hovedloven.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Overskriften til § 25 og § 25
Efter de gældende regler udmåles kontanthjælpen med en sats, der bl.a. er afhængig af, om
kontanthjælpsmodtageren har forsørgelsespligt overfor børn, personens alder og for personer under 25 år
afhænger hjælpen af, om modtageren kan anses for at være ude - eller hjemmeboende, jf. gældende lovs §
25.
Alle personer, der er fyldt 25 år, modtager i dag kontanthjælp på voksensats, som ydes på to satser afhængig
af, om personen har forsørgelsespligt over for børn. Det er den privatretlige forsørgelsespligt overforetbarn
efter lov om børns forsørgelse, som er afgørende for, om man har forsørgelsespligt over for et barn.
Unge kontanthjælpsmodtagere under 25 år uden forsørgelsespligt overfor hjemmeboende børn modtageri
dag kontanthjælp med en sats, der ligger højere end SU-niveauet. Når den unge har modtaget kontanthjælp
i 6 måneder efter, at den pågældende er påbegyndt et tilbud efter l ov om en aktiv beskæftigelsesindsatseller
tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven, nedsættes den månedlige kontanthjælp
til SU-niveau, jf. den gældende lovs § 25 f, stk. 1 og 2.
En person under 25 år med forsørgelsespligt overfor hjemmeboende børn modtager kontanthjælp som
voksne forsørgere efter den gældende regel i lovens § 25, stk. 1, nr. 1, mens en person med dokumenteret
bidragspligt over for et barn alene modtager et månedlig tillæg til kontanthjælpen på ungesats, jf. lovens §
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25, stk. 4. Det månedlige tillæg svarer til det fastsatte bidrag, dog højst normalbidraget. Herudovermodtager
personer med en række nærmere beskrevne psykiske lidelser, jf. lovens § 25, stk. 2, nr. 2 og 3, og unge
kvinder, der er gravide og har passeret 12. svangerskabsuge, kontanthjælp med en højere sats, jf. lovens §
25, stk. 3. Når den unge er fyldt 25 år, modtager personen kontanthjælp på voksensats, jf. den gældende lovs
§ 25, stk. 1, nr. 1 og 2.
I dag udmåles kontanthjælpen med samme beløb, uanset om personen deltager i aktiviteter i form aftilbud.
Kontanthjælpen beregnes som et skattepligtigt beløb, der udbetales bagud for en måned. Kontanthjælpen
beregnes normalt fra ansøgningstidspunktet. Ændringer i beregningsgrundlaget har som udgangspunkt
virkning fra ændringstidspunktet og skal ses i forhold til det samlede antal dage i den pågældende måned.
Det foreslås, at § 25 nyaffattes, således at kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år, fortsat skal modtage
kontanthjælp som i dag med voksensats. De to voksensatser, der udmåles i dag til henholdsvis forsørgere og
ikke-forsørgere, der er fyldt 25 år, videreføres for personer, der fyldt 30 år. Der vil således fortsat være en
sondring mellem personer, der har forsørgelsespligt over for børn, og personer, der ikke har forsørgelsespligt
over for børn.
Det foreslås samtidig i § 25, stk. 3, at unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse får
kontanthjælp med en ungesats. Ved en erhvervskompetencegivende uddannelse forstås en
erhvervsuddannelse, en erhvervsgrunduddannelse (egu) eller en videregående uddannelse.
Efter forslaget vil ungesatsen blive fastsat således, at den persongruppe, der omfatter kontanthjælps modtagere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse og uden forsørgelsespligt overfor
hjemmeboende børn, vil modtage en ydelse svarende til den nuværende ungesats. For persongruppen,der
omfatter unge under 30 år, der har forsørgelsespligt overfor hjemmeboende børn, foreslås det, at de får en
ungesats, som er forhøjet i forhold til SU-niveau. Baggrunden for, at ydelsen ligger på et lidt højere niveau
end uddannelseshjælpen, er, at der i satsen er indregnet en form for bonus for, at den unge har gjort som
forventet - har taget en uddannelse.
Kontanthjælpen vil være forhøjet i forhold til SU-satsen og vil således udgøre et månedligt beløb på:
Grundydelse (ungesats)
(måned)
Personer under 25 år, hjemmeboende

3.265 kr.

Personer under 25 år, udeboende

6.767 kr.

Personer ml. 25-29 år, hjemmeboende

3.265 kr.

Personer ml. 25-29 år, udeboende

6.767 kr.

Enlige forsørgere

13.335 kr.
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Forsørgere, der er gift eller bor sammen med en person,
der modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælpfor
personer under 30 år
9.330 kr.
Forsørgere, der er gift eller bor sammen med en person,
der ikke modtager SU, uddannelseshjælp eller
kontanthjælp for personer under 30 år
6.767 kr.
Kvinder under 30 år, der er gravide og har passeret 12.
svangerskabsuge
10.500 kr.
Unge under 30 år, der har en i loven nærmere defineret
psykisk lidelse og har forsørgelsespligt overfor børn
13.952 kr.
Unge under 30 år, der har en i loven nærmere defineret
psykisk lidelse og ikke bor hos en eller begge forældre
10.500 kr.
Personer over 30 år, som har forsørgelsespligt overfor
børn
13.952 kr.
Personer over 30 år

10.500 kr.

Definitionen af enlige forsørgere i forslaget til ydelse i form af kontanthjælp følger, som det vil gælde for
uddannelseshjælpen, den definition, som følger af SU-loven. Det fremgår af SU-loven, at tillæg til enlige
forsørgere tildeles uddannelsessøgende, der har ret til og modtager ekstra børnetilskud efter lov om
børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Ifølge børnetilskudsloven har en person ret til ekstra
børnetilskud, hvis der ydes ordinært børnetilskud, og personen, som er indehaver af forældremyndigheden,
har barnet hos sig og ikke lever i et samlivsforhold.
En enlig forsørger, der ikke modtager ekstra børnetilskud som følge af betingelserne om dansk
statsborgerskab eller om bopæl eller beskæftigelse i mindst 2 år her i riget inden for de seneste 10 år, får
hjælpen med den sats, som den enlige forsørger ville have haft ret til, hvis disse betingelser i
børnetilskudslovens § 5, stk. 1, nr. 1, eller § 5 a, var opfyldt.
For en person, der forsørger eget barn i hjemmet, og hvor personen ikke modtager ekstra børnetilskudefter
lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag som enlig, og hvor personen er gift eller bor
sammen med en person, der modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp for personer under 30 år,
vil satsen for kontanthjælp udgøre 9.330 kr. (2013-niveau).
Mens satsen for kontanthjælp for en person, der forsørger eget barn i hjemmet, og hvor personen ikke
modtager ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvi s udbetaling af børnebidrag somenlig,

258

Kontanthjælpsreformen

19-01-2014

og hvor personen er gift eller bor sammen med en person, der ikke modtager SU, uddannelseshjælp eller
kontanthjælp for personer under 30 år, vil udgøre 6.767 kr. (2013-niveau).
Ved forståelse af, at en person bor sammen med en anden, anvendes det begreb, som fremgår af SU-loven.
De regler, der gælder i dag for kontanthjælpsmodtagere med en række nærmere definerede psykiske lidelser
og unge kvinder, der er gravide og har passeret 12. svangerskabsuge, vil efter forslaget omfatte alle unge,
der ikke er fyldt 30 år, som har en erhvervskompetencegivende uddannelse og som er omfattet af de to
målgrupper:
-

-

udeboende, der har en dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni,
skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand,
skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose og emotionelt ustabil
personlighedsstruktur af borderline-type, jf. forslaget til § 25, stk. 3, nr. 5 og 6, og
kvinder, der er gravide og har passeret 12. svangerskabsuge, jf. forslaget til § 25, stk. 3, nr. 4.

Efter forslaget til § 25, stk. 3, nr. 4, vil kontanthjælpen til en kvinde, der er gravid og har passeret 12.
svangerskabsuge udgøre 10.500 kr. svarende til kontanthjælpssatsen for voksne ikke-forsørgere.
Med forslaget vil kontanthjælpen til en person, der har en dokumenteret psykisk lidelse som anførtovenfor,
og har forsørgelsespligt over for børn - herunder børn, der ikke bor hjemme - blive udmålt til en sats, der
svarer til kontanthjælpssatsen for voksne forsørgere svarende til 13.952 kr. jf. forslaget til § 25, stk. 3, nr. 5.
Kontanthjælpen til en modtager, der har en dokumenteret psykisk lidelse som anført ovenfor, og som ikke
har forsørgelsespligt over for børn, udmåles til en sats, der svarer til kontanthjælpssatsen for voksne ikke forsørgere svarende til 10.500 kr., jf. forslaget til § 25, stk. 3. , nr. 6. Udbetaling af kontanthjælp på disse
satser forudsætter som efter de gældende regler, at der foreligger en psykiatrisk diagnose. Diagnosticering
af tilstande i det skizofrene spekter skal ske på baggrund af en grundig psykiatrisk klinisk undersøgelse afen
specialist.
En person under 30 år, der ikke forsørger eget barn i hjemmet, men har en dokumenteret bidragspligt o ver
for et barn, og som modtager kontanthjælp på de laveste satser efter forslag til § 25, stk. 3, nr. 3, 7, 8,
9 og 10, dvs.
-

en ung under 25 år, der er ude- eller hjemmeboende,
en ung mellem 25-29 år, der er ude- eller hjemmeboende
en forsørger, der bor sammen med eller er gift med person, der ikke modtager SU, uddannelseshjælp
eller kontanthjælp for personer under 30 år og har et andet, men eget barn boende i hjemmet,
modtager et månedligt tillæg, der svarer til det fastsatte bidrag, dog højst normalbidraget. Er bidraget
forskudsvis udlagt på tidspunktet for udbetaling af hjælp, benyttes tillægget til afdrag på bidragsgælden.Den
samlede hjælp inkl. kontanthjælp, aktivitetstillæg og månedligt tillæg til børnebidrag kan højstudgøre 13.952
kr. svarende til satsen for voksne forsørgere, der er fyldt 30 år, jf. forslag til § 25, stk. 4.
I forslaget til § 25, stk. 5, foreslås det, at - det i lighed med, hvad der i dag gælder for udbetaling af tillæg til
unge, der har dokumenteret bidragspligt over for børn, de r ikke bor hos dem - er udbetaling af tillægget
betinget af, at barnet opholder sig her i landet. Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om en EU/EØS -borger,
i det omfang disse efter EU-retten er berettiget til hjælpen, eller for personer, der er omfattet af bilaterale
overenskomster.
259

Kontanthjælpsreformen

19-01-2014

Nytilkomne indvandrere skal påbegynde et 3-årigt integrationsprogram, når de ankommer til Danmark.Efter
de regler, der gælder i dag, vil de kunne modtage kontanthjælp under forløbet - uanset om de måtte have
en erhvervskompetencegivende uddannelse – og det vil de også efter kontanthjælpsreformen.Konkretvil de
som øvrige kontanthjælpsmodtagere blive visiteret ind som enten jobparate eller aktivitetsparate. Det må
forventes, at hovedparten vil blive vurderet som værende aktiv itetsparate, mens de deltager i
integrationsprogrammet.
Til § 25, stk. 7-9, om aktivitetstillæg
Der er i dag ingen regler om tillæg til kontanthjælpen for personer under 30 år i forbindelse med aktivering.
Det foreslås i § 25, stk. 7, at aktivitetsparate unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende
uddannelse kan få aktivitetstillæg, når den unge deltager i et aktivt tilbud efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats. Den unge har ret til aktivitetstillæg fra den dato, hvor det aktive forløb starter, e ller
når den unge har tilkendegivet, at vedkommende ønsker et aktivt tilbud. Det foreslås dog, at de unge først
har ret til aktivitetstillægget efter tre måneder.
Når en aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager har tilkendegivet, at vedkommende ønsker tilbud, skal
kommunen tilstræbe snarest muligt at iværksætte en indsats. For en nærmere beskrivelse af visitationenog
af, hvornår kommunen senest skal igangsætte indsatsen, henvises til bemærkningerne til § 1, nr. 99, i det
samtidigt fremsatte lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og
styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love, der udmønter den del af aftalenom
kontanthjælpsreformen, der vedrører indsatsen.
Hvis kommunen ikke kan tilbyde en aktiv indsats til trods for, at den aktivitetsparate unge står til rådighed
for en indsats, skal kommunen udbetale aktivitetstillæg alligevel.
Der stilles ingen minimumskrav til, hvor mange timer den unge skal være aktiv for at modtage
aktivitetstillægget.
I § 25, stk. 8, foreslås satsen for aktivitetstillæg fastsat således, så den unge aktivitetsparates samlede ydelse
i form af kontanthjælp og aktivitetstillæg svarer kontanthjælpen efter gældende regler. Det medfører, at
hjemmeboende under 25 år og unge udeboende under 25 år ikke vil få et aktivitetstillæg, idet satserne til
disse to persongrupper svarer til den gældende kontanthjælpssats.
Kommunen skal, som led i den almindelige forpligtelse til at vejlede borgerne om forhold af betydning for
ydelsen, vejlede den unge aktivitetsparate om muligheden for at få aktivitetstillæg. Den unge skal således
have mulighed for at tilkendegive at ville deltage i aktiviteter og derved modtage aktivitets tillæg.
Retsvirkningerne af manglende vejledning vil følge de al mindelige principper formanglende vejledning.Dette
kan betyde, at den unge skal stilles, som om kommunen havde givet den korrekte vejledning, og den unge
kan derved få efterbetalt aktivitetstillæg.
Det foreslås i § 25, stk. 10, at en person, der deltager i forrevalidering efter kapitel 6, kan modtage
aktivitetstillæg, når personen deltager i aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.Detbetyder,
at en forrevalidend kan modtage aktivitetstillæg fra tidspunktet for visitation som forrevaliden d.
Det foreslås i § 25, stk. 11, at en person, hvis ret til kontanthjælp er ophørt, og hvor personen ikke har
modtaget kontanthjælp i en hel kalendermåned, først bliver berettiget til et aktivitetstillæg, når
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betingelserne i § 25, stk. 7 er opfyldt. Personen skal således på ny have modtaget kontanthjælp i 3 måneder,
inden den pågældende igen kan modtage aktivitetstillæg.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser – L 78
§ 25, stk. 3, nr. 1, 2 og 3, og § 25, stk. 6
Det følger af reglerne om uddannelseshjælp og kontanthjælp i lov nr. 894 af 4. juli 2013, at hjælpenydesmed
satsen for enlige forsørgere, når en forsørger modtager ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og
forskudsvis udbetaling af børnebidrag.
Ekstra børnetilskud udbetales kvartalsvis forud, jf. § 7 i børnetilskudsloven. Udbetalingen sker senestden20.
i kvartalets første måned. Ekstra børnetilskud udbetales første gang for kvartalet efter det kvartal, i hvilket
retten til tilskuddet er erhvervet, jf. § 10, 1. pkt., første led, i børnetilskudsloven, og sidste gangfordetkvartal,
i hvilket retten til tilskuddet ophører, jf. § 10, 1. pkt., andet led, i børne tilskudsloven. Når et barn bliver født
fx 1. januar, erhverves retten til børnetilskud den 1. januar, og tilskud udbetales første gang for april kvartal.
Når et barn fylder 18 år 1. januar, ophører retten til børnetilskud i januar kvartal, og tilskud udbetales sidste
gang for dette kvartal. Hvis retten til børnetilskud opstår og bortfalder i samme kvartal, kan derikke udbetales
børnetilskud, da betingelserne skal være opfyldt ved begyndelsen af det første døgn i kvartalet.
Udbetaling af ekstra børnetilskud i et kvartal forudsætter, at betingelserne er opfyldt ved begyndelsenafdet
første døgn i et kvartal, jf. § 6, stk. 2, i børnetilskudsloven.
Som følge af reglerne i børnetilskudsloven vil en modtager af uddannelseshjælp eller kontanthjælp, som
bliver enlig forsørger, først få ret til hjælp på satsen for enlige forsørgere fra begyndelsen af førstkommende
kvartal efter, at retten til ekstra børnetilskud er erhvervet.
Efter de gældende regler om kontanthjælp, modtager en forsørger forsørgersatsen fra barnets fødsel.Dette
princip ønskes videreført for uddannelseshjælp og kontanthjælp.
Det foreslås derfor i lovforslagets, at betingelsen for at modtage kontanthjælp på satsen for enlige forsørgere
om, at den enlige forsørger skal være modtager af ekstra børnetilskud, ændres til en betingelse om, at den
enlige forsørger skal have erhvervet retten til ekstra børnetilskud.
Kommunen vil i det fælles it-system for kommunerne og Udbetaling Danmark over kontante ydelser og
økonomiske tilskud, som en borger modtager fra begge myndigheder, kunne se, om en person harerhvervet
ret til ekstra børnetilskud som enlig forsørger - dette gælder både for de personer, der allerede modtager
ekstra børnetilskud, og de personer, der har fået en afgørelse fra Udbetaling Danmark om, at de har
erhvervet ret til ekstra børnetilskud og vil modtage dette børnetilskud fra næste kvartal. For restgrupp ener
der tale om oplysninger, som kommunen for størstedelens vedkommende allerede har, fx oplysningen om
samliv/ikke samliv, som kommunen skal bruge i forbindelse med ansøgningen om uddannelses - eller
kontanthjælp. Hvis kommunen i disse situationer anser det for sandsynligt, at Udbetaling Danmark træffer
afgørelse om, at personen har erhvervet ret til ekstra børnetilskud, skal kommunen på det grundlagudbetale
satsen for enlig forsørger. Kommunen skal meddele personen, at der er tale om en foreløbig vurder ing og
ikke en endelig afgørelse om ret til børnetilskud, således at Udbetaling Danmark træffer selve afgørelsenom
retten til ekstra børnetilskud. Kommunen skal samtidig med udbetalingen meddele, at der er tale om en
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foreløbig udbetaling. Det vil sige, at kommunen tager forbehold for, at der kan ske en tilbagebetaling af
ydelsen som følge af Udbetaling Danmarks afslag på ekstra børnetilskud.
§ 25, stk. 5
I § 25, i lov nr. 894 af 4. juli 2013, som indfører satserne for kontanthjælp, blev der ved en fejl ikk e henvist
korrekt. Med det vedtagne, som trådte i kraft den 1. oktober 2013, vil der ske en utilsigtet ændring af
retstilstanden med virkning fra den 1. januar 2014, således at det ikke længere er en betingelse for at kunne
modtage hjælp som forsørger, at barnet/børnene opholder sig her i landet, medmindre der er tale om en
EU/EØS-borger, i det omfang denne efter EU-retten har ret til hjælpen.
Konkret er betingelsen i den nye lovtekst alene videreført for de forsørgere, der modtager et månedligttillæg
til hjælpen som følge af en dokumenteret bidragspligt over for barn/børn. Derimod er betingelsen (for at
kunne få forsørgersats) om, at barnet skal have ophold her i landet, medmindre forsørgeren efter EU-retten
har ret til hjælpen, fejlagtigt ikke videreført for andre forsørgere. Dette betyder, at forsørgere, hvisbørnikke
har ophold i Danmark, fremover vil kunne få kontanthjælp som forsørger. Det samme vil komme til at gælde
for forsørgere, der ikke har ret til hjælp efter de EU-retlige regler, og hvis børn har ophold uden for Danmark.
Det foreslås derfor, at det kommer til at fremgå af reglerne, at det er en betingelse for at kunne modtage
kontanthjælp som forsørger, at barnet/børnene opholder sig her i landet, medmindre der er tale om en
EU/EØS-borger, i det omfang denne efter EU-retten har ret til hjælpen eller en person, der er omfattet afen
bilateral overenskomst.
Betingelsen om, at børnene skal opholde sig her i landet, er i dag gældende for alle forsørgere og bør derfor
også fremgå af de regler, der skal have virkning fra den 1. januar 2014.

LAS § 25 a - Engangshjælp
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 25 a. Kommunen kan yde op til 1 måneds engangshjælp til personer, der ikke opfylder betingelserne i § 13
b, indtil de har ret til en hel måneds kontanthjælp. Engangshjælpen ydes fra ansøgningstidspunktet,ogindtil
ansøgeren får udbetalt kontanthjælp, jf. dog stk. 4.
Stk. 2. Hjælpen efter stk. 1 kan højst udgøre 4.231 kr.
Stk. 3. For personer under 25 år, som bor hos en eller begge forældre, kan hjælpen højst udgøre 2.103 kr.
Stk. 4. En person, der skal løslades fra fængsel, kan anmode om, at kommunen senest 14 dage forud for
løsladelsen træffer afgørelse om, hvorvidt personen kan modtage engangshjælp ved løsladelsen.Kommunen
skal foretage en konkret vurdering af, om personen forventes at ville kunne opfylde betingelserne for at
modtage engangshjælp. Engangshjælpen skal udbetales til pågældende på dagen for løsladelsen. Hvis
betingelserne for modtagelse af engangshjælp mod forventning alligevel ikke er opfyldt på dagen for
løsladelsen, skal kommunen kræve hjælpen tilbagebetalt. Tilbagebetalingen sker efter § 95.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
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Efter gældende regler kan kommunen yde engangshjælp efter § 25 a i lov om aktiv socialpolitik til enperson,
der har søgt om kontanthjælp, indtil personen har ret til en hel måneds kontanthjælp. En person vil være
berettiget til engangshjælp efter § 25 a, når personen ikke råder over midler til forsørgelsen af sig selv og
familien. Det kan fx være, at pågældende kommer fra en forudbetalt ydelse som SU, at pågældende hidtil
har været forsørget af sin ægtefælle, men denne forsørgelse ophører i forbindelse med samlivsophævelse,
eller personen har været indsat til afsoning i fængsel.
Engangshjælpen er en skønsmæssig ydelse, der højst kan udgøre et fastsat beløb pr. måned for personer
over 25 år samt personer under 25 år, der er udeboende, 5.611 kr. (satsen for 2013), og for personer under
25 år, der er hjemmeboende, 2.789 kr. (satsen for 2013). Kommunen kan således yde op til en måneds
engangshjælp. Det betyder, at der ikke kan ydes engangshjælp eller engangshjælpen kan ydesmedetmindre
beløb, hvis ansøger og/eller ægtefællen selv råder over tilstrækkelige midler til hele ellerdele afforsørgelsen
frem til udbetaling af bagudbetalt kontanthjælp. Det kan fx være egne eller ægtefællens indtægter eller
formue. Engangshjælpen er skattepligtig efter de almindelige regler.
Det foreslås, at en person, der skal løslades fra fængsel, og som står uden et forsørgelsesgrundlag ved
løsladelsen, kan anmode kommunen om at træffe afgørelse om ret til engangshjælp senest 14 dage før
løsladelsen. Engangshjælpen skal kunne stå til rådighed for personen på dagen for løsladelsen.Dermedsikres
det, at personen ikke står uden forsørgelse i den første tid efter løsladelsen, fordi personen først henvender
sig til kommunen på løsladelsesdagen, og behandlingen af ansøgningen om engangshjælp først startes på
det tidspunkt.
Personen skal anmode kommunen om at se på sagen i så god tid, at kommunen kan nå at træffe afgørelse
om evt. engangshjælp inden 14 dage fra løsladelsestidspunktet.
Forslaget indebærer, at kommunen og afsoningsinstitutionen skal samarbejde om bl.a. udveksling af
oplysninger om løsladelsesdato, muligheden for forsørgelse i form af engangshjælp og kontanthjælp mv. I
praksis vil forløbet fx kunne være, at afsoningsinstitutionen eller den mentor Kriminalforsorg en kan stille til
rådighed for personen, drøfter personens situation i forbindelse med løsladelsen og efter behov kontakter
kommunens udslusningskoordinator, der herefter sikrer, at der tages stilling til evt. forsørgelse i forbindelse
med løsladelsen. For så vidt angår samarbejdet mellem kommunen og afsoningsinstitutionen henvises til
bemærkningerne til § 1, nr. 52 og § 2 nr. 20 i det samtidigt fremsatte lovforslag til lov om ændring af lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelses indsats og
forskellige andre love, der udmønter den del af aftalen om kontanthjælpsreformen, der vedrører indsatsen.
Særligt i forbindelse med indsatte med kortere frihedsberøvelsesperioder bør kommunen i øvrigt være
opmærksom på, at det af resocialiseringshensyn vil være hensigtsmæssigt, at personens sag ikke lukkes,når
den pågældende indsættes til afsoning. Den omstændighed, at sager lukkes automatisk, har ofte været
fremført som et problem i relation til hurtig afklaring af personens sociale og økonomiske forhold i
umiddelbar forlængelse af personens løsladelse.
Hvis betingelserne for modtagelse af engangshjælp mod forventning alligevel ikke er opfyldt på dagen for
løsladelsen, kan kommunen kræve hjælpen tilbagebetalt, hvis betingelserne for tilbagebetalingeropfyldt,jf.
kapitel 12. Tilbagebetalingen sker efter § 95 i lov om aktiv socialpolitik.
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LAS § 25 f – Nedsættelse af kontanthjælp på ungesats - Ophæves
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 25 f ophæves.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Bestemmelsen i § 25 f ophæves som følge af forslaget i nr. 33 om, at kontanthjælp for unge under 30 år, der
ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, afskaffes, og i stedet erstattes af en ny ydelse kaldet
uddannelseshjælp.

LAS § 26 – Beregning af hjælp til ægtefæller og samlevende
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 26. Hjælpen til et ægtepar beregnes som summen af de beløb, som hver af ægtefællerne er berettiget til
efter § 25. Hjælpen til et samlevende par, jf. §§ 2 a og 2 b, beregnes som summen af de beløb, som hver af
de samlevende er berettiget til efter §§ 23-25.
Stk. 2. Hvis kun en af ægtefællerne er berettiget til hjælp efter § 11 og den anden ægtefælle modtager en
offentlig forsørgelsesydelse eller tilskud til pasning af egne børn efter § 86 i dagtilbudsloven, beregnes der
ikke hjælp til den ægtefælle, der modtager en offentlig forsørgelsesydelse eller det nævnte tilskud. 1. pkt.
finder tilsvarende anvendelse for samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b.
Stk. 3. Hvis en af ægtefællerne har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. § 13, stk. 10, beregnes
der alene hjælp til den berettigede ægtefælle efter reglerne i § 25. Hjælpen beregnes igen efter stk. 1, når
begge ægtefæller udnytter deres arbejdsmuligheder. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for
samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b.
§ 34, stk. 3. Følgende personer kan ikke få særlig støtte:
1) Ægtepar, der er omfattet af § 13, stk. 10.
2) Personer under 25 år, som får hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 3 og 4.
3) Personer, der får hjælp efter §§ 25 a og 27.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Det fremgår af den gældende § 26 i lov om aktiv socialpolitik, at hjælpen til et ægtepar beregnessomsummen
af de beløb, som hver af ægtefællerne er berettiget til i kontanthjælp efter § 25.
Hvis kun en af ægtefællerne er berettiget til hjælp efter § 11 og den anden ægtefælle modtager en offentlig
forsørgelsesydelse eller tilskud til pasning af egne børn efter § 86 i dagtilbudsloven, beregnes der ikke hjælp
til den ægtefælle, der modtager en offentlig forsørgelsesydelse eller det nævnte tilskud.
Hvis en af ægtefællerne har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. § 13, stk. 7, beregnes der alene
hjælp til den berettigede ægtefælle efter reglerne i § 25. Hjælpen beregnes igen efter stk. 1, når begge
ægtefæller udnytter deres arbejdsmuligheder.
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Det foreslås, at bestemmelserne fremover også skal gælde samlevende.
Stk. 4
Der kan ikke ydes tilskud til pasning af egne børn efte r § 86 i dagtilbudsloven til en ægtefælle, der ikke
udnytter sine arbejdsmuligheder, jf. § 13, stk. 7.
Ved lov nr. 239 af 27. marts 2006 (FT L 89 2005-2006), lov om ændring af lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse,
supplering af udlændinges integrationskontrakter, tilbud til kontant- og starthjælpsmodtagere, som ikke er
blevet aktiveret det seneste år, gentagen aktivering, særlig integrationsindsats, bortfald af kontanthjælp til
hjemmegående ægtefælle og afskaffelse af ægtefælletillægget, styrket sygeopfølgning over forkontant-og
starthjælpsmodtagere og ændring af refusionsbestemmelserne for kontanthjælp m.v.),blevdendagældende
bestemmelse om tillæg til ægtefællen til en person, der havde valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder,
ophævet.
En overgangsbestemmelse indebar dog, at ægtepar, der ved lovens ikrafttræden, 1. marts 2006, modtog
tillæg, kunne fortsætte dermed, dog højst i to år. Lovens § 26, stk. 2, der fastsl år, at der ikke beregnes hjælp
til den ægtefælle, der modtager tilskud til pasning af egne børn efter dagtilbudslovens § 86, er i dag
tilstrækkeligt til at sikre, at en person, der modtager det nævnte tilskud, ikke suppleres opmedkontanthjælp.
Det fremgår endvidere af dagtilbudslovens § 87, stk. 1, nr. 1, at en person, som modtager tilskud til pasning
af egne børn ikke kan modtage offentlig overførselsindkomst eller have en arbejdsindtægt.
Lovens § 26, stk. 4, er derfor ikke længere aktuel og foreslås ophævet.

LAS § 30 - Indtægter
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 30. Har ansøgeren og ægtefællen indtægter, trækkes disse fra i hjælpen, jf. dog §§ 31-33. 1. pkt. finder
tilsvarende anvendelse for samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b.
Stk. 2. Når hjælpen til en gift person beregnes efter § 26, stk. 2, trækker kommunen kun den del af denanden
ægtefælles indtægt fra, som overstiger henholdsvis 10.245 kr. eller 7.711 kr. afhængigt af, om den
pågældende har forsørgelsespligt over for børn eller ikke. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for
samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter de gældende regler i § 30 trækkes de indtægter, som en ansøger og en ægtefælle har, fra i hjælpen, jf.
dog §§ 31-33. Når hjælpen til en gift person beregnes efter § 26, stk. 2, trækker kommunen dog kun den del
af den anden ægtefælles indtægt fra, som overstiger henholdsvis 13.952 kr. eller 10.500 kr. (2013-niveau)
afhængigt af, om den pågældende har forsørgelsespligt over for børn eller ikke.
Det foreslås, at bestemmelsen fremover også skal gælde for samlevende par, således at de indtægter, som
en ansøger og en samlever har, trækkes fra i hjælpen.
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LAS § 31 - Arbejdsindtægter
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 31. Har ansøgeren eller ægtefællen arbejdsindtægter eller indtægter som led i tilbud efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter inte grationsloven eller andre
beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, ses der ved beregningen af uddannelses - eller kontanthjælp
efter § 25 bort fra 14,58 kr. pr. udført arbejdstime. Det beløb, der samlet kan ses bort fra, kan ikke beregnes
på grundlag af mere end 160 timer pr. måned pr. person. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for
samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter § 31 gælder der i dag særlige regler for arbejdsindtægter, således at der ved be regningen af hjælpefter
§ 25 ses bort fra et beløb på 15,23 kr. pr. arbejdstime, hvis ansøgeren eller ægtefællen har arbejdsindtægter
eller indtægter som led i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilbud i medfør af
integrationsloven eller andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger.
Det foreslås, at bestemmelsen fremover også skal gælde samlevende, samt at personer, som modtager
uddannelseshjælp, i lighed med modtagere af kontanthjælp omfattes af bestemmelsen.

LAS § 32 - Feriegodtgørelse
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 32. Feriegodtgørelse efter ferielovgivningen og udbetalte ferietillæg til personer, der er ophørt med at
modtage hjælp efter § 42 i lov om social service bliver trukket fra i hjælpen, når ferien holdes. Der kan kun
foretages fradrag svarende til hjælpen for det antal dage, som feriegodtgørelsen eller ferietillægget er
bestemt til at dække. Optjent ferie med feriegodtgørelse skal afholdes før ferie efter § 13, stk. 11.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Der er tale om konsekvensændringer som følge af forslaget til § 1, nr. 21.

LAS § 34 - Særligstøtte
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 34, stk. 3. Følgende personer kan ikke få særlig støtte:
1) Ægtepar og samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b, der er omfattet af § 13, stk. 7.
2) Personer, som alene får uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 7 og 8, personer, som alene får
uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 9 og 10, personer, som får uddannelseshjælp efter § 23, stk.
2, nr. 9 og 10 og aktivitetstillæg efter § 24, stk. 2, nr. 6 og 7, samt personer, som alene får
kontanthjælp efter § 25, stk. 3, nr. 7-10. Personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2,
nr. 7 og 8, og personer, der modtager kontanthjælp efter § 25, stk. 3, nr. 7 og 8, kan dog modtage
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særlig støtte i de første 3 måneder.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
§ 34, stk. 3, nr. 1
Efter den gældende § 34, stk. 1, kan der ydes særlig støtte til personer, der har høje boligudgifter eller stor
forsørgerbyrde. Ægtepar, der er omfattet af § 13, stk. 7, og hvor den ene dermed har valgt ikke at udnytte
sine arbejdsmuligheder, har ikke ret til særlig støtte.
Det foreslås, at bestemmelsen fremover også skal gælde for samlevende.
§ 34, stk. 3, nr. 2
Efter den gældende § 34, stk. 1, kan personer, som har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, modtage
særlig støtte. Beregning af støtten sker efter bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv
socialpolitik nr. 147 af 27. februar 2012.
Efter den gældende regel i § 34, stk. 3, kan en række personer ikke modtage særlig støtte, herunder unge
under 25 år, der modtager kontanthjælp efter gældende § 25, stk. 1, nr. 3 og 4, jf. § 34, stk. 3, nr. 2. Det vil
sige den persongruppe, der i dag modtager kontanthjælp på satserne for unge under 25 år, der er ude - eller
hjemmeboende.
Det foreslås, at alle unge under 30 år, der modtager uddannelseshjælp på de lave satser og ikke modtager
aktivitetstillæg, og alle kontanthjælpsmodtagere under 30 år, der modtager kontanthjælp på de lave satser
for unge ude- eller hjemmeboende uden at modtage aktivitetstillæg, ikke kan modtage særlig støtte efter§
34.
Retstilstanden vil med forslaget blive til dels videreført, således at der fremover også sondres mellemunge
under og fyldt 25 år. For unge mellem 25-29 år vil der dog blive tale om en ændret retstilstand. Denne gruppe
af unge kan efter forslaget alene modtage særlig støtte efter § 34, hvis de modtager aktivitetstillæg.
Kommentarer fra Høringsnotatet
§ 34, stk. 3, nr. 2
Det er intentionen, at målgruppen for særlig støtte ikke skal udvides til at omfatte unge, der ikke er fyldt 25
år; samtidig er det foreslået i lovforslaget, at personer mellem 25 og 29 år alene skal kunne modtage særlig
støtte, når de modtager aktivitetstillæg som aktivitetsparat.
Det vil blive fremsat ændringsforslag om, at unge 25-29-årige uddannelseshjælpsmodtagere fremover får
mulighed for at modtage økonomisk støtte efter § 34 i visitationsperioden på 3 måneder efter første
henvendelse i kommunen. Dermed sikres de mulighed for at få støtte, indtil deres ydelsesniveauerendeligt
afklaret.
Indsat under 2. Behandlingen i Folketinget
Efter det foreliggende forslag kan uddannelseshjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere under 25 år,
ikke modtage hjælp efter § 34 om særlig støtte i lov om aktiv socialpolitik, mens de 25-29 årige kan modtage
særlig støtte, når de kan få udbetalt aktivitetstillæg. Særlig støtte er målrettet personer, der opfy lder
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betingelserne for at modtage kontanthjælp, og som har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde.
I de første 3 måneder vil der dog alene blive udbetalt grundydelse til alle unge, undtagen unge der ved den
tidlige visitation vurderes at være åbenlyst aktivitetsparate, jf. den foreslåede § 24, stk. 1, 3. pkt.
Da en del af persongruppen vil have ret til aktivitetstillæg efter 3 måneder, kan den manglende støtte til
husleje i de første tre måneder indebære, at denne persongruppe vil komme til at mangle midler til betaling
af deres boligudgifter, som de efterfølgende vil være i stand til at afholde, når de får aktivitetstillæg.
Det foreslås på den baggrund, at 25-29 årige personer kan modtage særlig støtte efter § 34 i de første 3
måneder, hvor der ydes hjælp uden aktivitetstillæg efter §§ 24 og 25, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne
for særlig støtte.

LAS § 34 a – Særlig støtte til enlige forsørgeres studiestart
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
Særlig støtte til enlige forsørgeres studiestart
§ 34 a. Kommunen kan yde støtte til udgifter til nødvendige undervisningsmaterialer, redskaberellerlignende
i forbindelse med studiestart til en person under 30 år, der forud for påbegyndelsen af uddannelsen har
modtaget uddannelseshjælp som enlig forsørger, jf. § 23, stk. 2, nr. 1, eller stk. 5, hvis kommunen på
baggrund af personens økonomiske forhold vurderer, at personen har behov herfor. Støtten kanhøjstudgøre
5.000 kr.
Generelle bemærkninger

Støtte i overgangen til uddannelse - studiestartpakke
Gældende ret
Efter de gældende regler i kapitel 10 kan kommunen i særlige tilfælde yde hjælp til bl.a. rimeligtbegrundede
enkeltudgifter, når visse betingelser er opfyldt. Hjælpen kan normalt kun ydes, hvis udg iften er opståetsom
følge af behov, der ikke har kunnet forudses. Kommunen kan dog efter en konkret vurdering undtagelsesvis
yde hjælp til en udgift, der har kunnet forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt afgørende betydning
for den pågældendes eller familiens livsførelse.
Herudover kan kommunen under visse betingelser yde hjælp til udsættelsestruede lejere, yde hjælp til
udgifter til sygebehandling, yde særlig hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med egne børn og
hjælp til flytning.
Der er ikke særlige regler om, at kommunen kan yde hjælp til nødvendige udgifter til undervisningsmaterialer
mv. i forbindelse med studiestart.

Den foreslåede ordning
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I forbindelse med overgangen fra uddannelseshjælp til uddannelse kan der være startomkos tninger til fx
nødvendige bøger, computer, særligt udstyr og særlige redskaber samt påkrævet tøj og sko. For enlige
forsørgere kan sådanne ekstraomkostninger være en barriere for at påbegynde uddannelsen.
For at sikre, at unge enlige forsørgere kan komme i gang med en uddannelse, foreslås det, at kommunenkan
yde støtte til sådanne udgifter i forbindelse med overgangen fra uddannelseshjælp til uddannelse, hvis
kommunen vurderer, at den enkelte enlige forsørger har behov for dette. Det foreslås videre, atstøttenhøjst
kan udgøre 5.000 kr.
Det foreslås, at kommunens mulighed for at yde støtte til enlige forsørgeres udgifter til nødvendige
undervisningsmaterialer mv. indføres som en midlertidig ordning i loven med en forsøgsperiode på 3 år.
Forslaget er nærmere beskrevet i bemærkningerne til forslagets § 1, nr. 52 og § 9.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter de gældende regler i kapitel 10 kan kommunen i særlige tilfælde yde hjælp til bl.a. rimeligtbegrundede
enkeltudgifter, når visse betingelser er opfyldt. Hjælpen kan normalt kun ydes, hvis udgiften er opståetsom
følge af behov, der ikke har kunnet forudses. Kommunen kan dog efter en konkret vurdering undtagelsesvis
yde hjælp til en udgift, der har kunnet forudses, hvis afholdelsen af ud giften er af helt afgørende betydning
for den pågældendes eller familiens livsførelse.
Herudover kan kommunen under visse betingelser yde hjælp til udsættelsestruede lejere, yde hjælp til
udgifter til sygebehandling og yde særlig hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med egne børnog
hjælp til flytning.
Der er i dag ikke regler om, at kommunen kan yde støtte til nødvendige udgifter til undervisnings materialer
mv. i forbindelse med studiestart.
I forbindelse med overgangen fra uddannelseshjælp til uddannelse kan der være opstartsomkostningertil fx
nødvendige bøger, computer, særligt udstyr og særlige redskaber samt tøj og sko. For enlige forsørgere kan
sådanne ekstraomkostninger være uoverskuelige.
For at sikre, at unge enlige forsørgere, der hidtil har modtaget uddannelseshjælp som enlige, kan komme i
gang med en uddannelse, foreslås det, at kommunen kan yde støtte til udgifter til nødvendige
undervisningsmaterialer mv. i forbindelse med disse personers overgang fra uddannelseshjælp til
uddannelse.
De nødvendige undervisningsmaterialer mv., som kommunen kan yde støtte til, kan fx være bøger,computer,
særligt udstyr og særlige redskaber samt tøj og sko, som er nødvendige for at kunne deltage i uddannelsen.
I kommunens vurdering af, om undervisningsmaterialerne mv. er nødvendige, kan bl.a. indgå, om der fx er
mulighed for at låne nogle eller alle materialer på uddannelsesstedet eller andre steder. Detkaneksempelvis
være, at der er mulighed for at låne computer, bøger og særligt udstyr mv. på ud dannelsesstedet. I
vurderingen kan endvidere indgå, om prisen for fx bøger eller en computer må anses for rimelig.
Det foreslås, at det er en betingelse for støtten, at kommunen vurderer, at den unge enlige forsørger har et
økonomisk behov for støtten. Det foreslås, at støtten højst kan udgøre 5.000 kr.
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Det foreslås endvidere, at muligheden for støtte indføres som forsøg i 3 år i form af en midlertidig ordning i
loven, hvorefter bestemmelsen ophæves. Der henvises nærmere til de specielle bemærkninger til
ikrafttrædelsesbestemmelsen i § 9.
Støtten vil være skattefri efter ligningslovens § 7, nr. 9, idet der er tale om en ydelse til dækning af nærmere
bestemte udgifter.

LAS § 34 b – Særlig støtte til betaling af deltagerbetaling
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
§34 b. Kommunen kan yde støtte til betaling af udgifter til deltagerbetaling i forbindelse med start på
nødvendig almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser som enkeltfag til en person, der
modtager uddannelseshjælp efter § 23, hvis kommunen på baggrund af personens økonomiske forhold
vurderer, at personen har behov for støtte. Det er en forudsætning, at deltagelse i uddannelsen skal
påbegyndes på baggrund af et uddannelsespålæg, jf. § 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller
integrationslovens § 16 a. Yder kommunen hel eller delvis støtte, kan personen ikke modtage støtte til denne
del af deltagerbetalingen efter anden lovgivning.
[Støtte til betaling af gebyr ved deltagelse i almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelsersom
enkeltfag]
Indsat I forbindelse med 2. Behandlingen I Folketinget
For ikke at pålægge uddannelseshjælpsmodtagere, der skal i gang med en ordinær uddannelse, yderligere
udgifter i forbindelse med studiestart, foreslås det, at kommunerne får hjemmel til at afholde u dgifter til
deltagerbetaling i forbindelse med start på nødvendig almen voksenundervisning og almengymnasial
uddannelse som enkeltfag. Dette vil gælde i forbindelse med unge uddannelseshjælpsmodtageresovergang
til uddannelse som følge af et uddannelsespålæg efter § 21 b, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og
integrationslovens § 16 a.
Med forslaget understøttes den unge i overgangen til uddannelse, idet forslaget sikrer, at deltagerbetalingen
ikke bliver en økonomisk barriere for påbegyndelse af en uddannelse. Såfremt kommunen dækker udgifter
til deltagerbetaling, kan den uddannelsessøgende ikke søge om tilskud til deltagerbetaling i forbindelse med
ansøgning om SU, lige som den pågældende heller ikke kan få deltagerbetalingen refunderetvedafslutningen
af en samlet enkeltfagseksamen.
Det foreslås, at hvis kommunen yder hel eller delvis støtte, kan personen ikke modtage støtte til denne del
af deltagerbetalingen efter anden lovgivning, således at personen ikke modtager dobbelt støtte til
deltagerbetalingen. Såfremt kommunen betaler deltagergebyret, bør den informere
uddannelsesinstitutionen herom.

LAS § 35 – Sanktioner ved manglende udnyttelse af arbejdsmulighederne
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 35, stk. 2. Fradrag i eller nedsættelse eller ophør af hjælpen sker med virkning fra den dag, hvor ansøgeren
eller modtageren af hjælp uden rimelig grund har undladt at opfylde sine pligter efter §§ 8 a, 13 eller 13 a, jf.
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dog § 40 a, stk. 1 og 2. Fradrag og nedsættelser i hjælpen skal ske inden for 3 hele kalendermåneder efter
hændelsestidspunktet. Opgørelse af omfanget af udeblivelse fra tilbud efter § 36 kan ske som en samlet
opgørelse for en måned. Partshøring foretages i forbindelse med den samlede månedl ige opgørelse.
Stk. 3. Fradrag efter § 36, stk. 2, § 37 og § 38 sker med en gennemsnitssats pr. dag, hvor personen er
udeblevet fra tilbud m.v. Hvis den månedlige hjælp til en person er nedsat, nedsættes fradraget pr.dagmed
samme andel. Gennemsnitssatsen fastsættes på grundlag af den årlige hjælp efter §§ 23-25 og fastsættespr.
dag beregnet på grundlag af en 5-dages-uge.
Stk. 4. Nedsættelse af hjælpen efter §§ 39 og 40 sker med tre gange dagssatsen, jf. stk. 3.
Stk. 5. Forud for fradrag i eller nedsættelse eller ophør af hjælpen efter §§ 36-41 til en aktivitetsparat
modtager af uddannelseshjælp eller kontanthjælp skal kommunen have udtømt alle rimelige mulighederfor
at komme i personlig kontakt med personen med henblik på en vurdering af, om der forelå e n rimelig grund
til udeblivelsen m.v.
Stk. 6.Den enkelte kommune tilrettelægger opgavefordelingen mellem den del af kommunen, der
udbetaler ydelsen, og jobcenteret i sager efter lovens §§ 35- 43.
Stk.7. Beskæftigelsesministeren offentliggør størrelsen af fradraget efter stk. 3 og 4
Generelle bemærkninger

Sanktioner
Gældende ret
Det fremgår af de gældende regler, at det er en betingelse for, at kommunen kan give en modtager af
kontanthjælp en sanktion efter §§ 36-41, at kommunen ved henvisningen til arbejde, afgivelse af tilbud,
indkaldelse til samtaler mv. skriftligt har informeret ansøgeren eller modtageren om konsekvensen for
hjælpen, hvis en person uden en rimelig grund afslår arbejdet, afviser eller udebliver fratilbuddet,ikke møder
til samtalen mv. Det skal endvidere fremgå af informationen, hvilke skridt personen, der afviserettilbudmv.,
skal foretage for igen at blive berettiget til hjælp. Vejledningen skal rette sig specifikt mod den aktivitet,som
kommunen tilbyder eller indkalder personen til.
Hvis en person, der i dag modtager kontanthjælp alene på grund af ledighed, ikke er aktivt arbejdssøgende,
skal kommunen foretage en rådighedsvurdering. Hvis kommunen mener, at der kan være tvivl om den
pågældendes rådighed, kan kommunen afprøve rådigheden ved at henvise til konkrete job, som den
pågældende kan søge eller give et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilbud efter
integrationsloven eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning. Hvis den pågældende ikke søger
jobbet eller ikke deltager i tilbuddet, kan kommunen give en sanktion efter §§ 36-41.
En person får efter de gældende regler en periodesanktion, hvis den pågældende uden en rimelig grund
udebliver helt eller delvist fra tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats , en eller flere dele af
integrationsprogrammet efter integrationsloven eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning,
herunder tilbud eller foranstaltninger som led i sygeopfølgning eller en læse - eller skrivetest.
Periodesanktionen for udeblivelse fra tilbud beregnes af kommunen som ydelsen for den eller de dage,
personen uden en rimelig grund helt eller delvist er udeblevet fra. Hjælpen nedsættes med ydelsen for en
hel dag, uanset antallet af timer personen rent faktisk er udeblevet pr. dag. Nedsættelsen beregnes somen
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gennemsnitlig dagssats på baggrund af den årlige kontanthjælp og fastsættes pr. dag beregnet på grundlag
af en 5-dages-uge.
Efter de gældende regler får en person, der uden en rimelig grund udebliver fra en jobsamtale, herunderen
samtale som led i sygeopfølgning, en cv-samtale, et møde i rehabiliteringsteamet eller en
rådighedsvurdering, en periodesanktion. Personen får foretaget fradrag i hjælpen for de dage, hvor den
pågældende ikke er mødt til samtalen mv. Den pågældende kan igen f å hjælp fra den dag, hvor personenhar
henvendt sig til kommunen. Hvis personen ikke møder til en samtale mv., men kontakter kommunensenere
samme dag, får den pågældende foretaget et fradrag i hjælpen for denne dag. Fradraget beregnes som en
forholdsmæssig andel af månedens hjælp svarende til antallet af kalenderdage, hvor personen ikke har
opfyldt sin pligt til at stå til rådighed.
Hvis en person, som i dag ansøger om eller modtager kontanthjælp alene på grund af ledighed, har undladt
at tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret eller har undladt at lægge sit cv rettidigt i Jobnet, skal
kommunen foretage fradrag i hjælpen for de dage, hvor den pågældende ikke er tilmeldt eller ikke rettidigt
har lagt sit cv på Jobnet. Dette gælder dog ikke, hvis den manglende tilmelding som arbejdssøgende eller
indlæggelse af cv på Jobnet ikke skyldes personens forhold, men fx skyldes nedbrud af Jobnet.Enperson,der
er tilmeldt som arbejdssøgende, skal bekræfte sin tilmelding hver 7. dag ved at tjekke sine jobforslag på
Jobnet. Hvis den pågældende ikke bekræfter sin tilmelding som arbejdssøgende og derforbliverafmeldtsom
arbejdssøgende på Jobnet, skal kommunen foretage fradrag i kontanthjælpen for de dage, hvor den
pågældende har været afmeldt Jobnet som arbejdssøgende, medmindre den manglende bekræftelse ikke
skyldes personens forhold. Fradraget beregnes som en forholdsmæssig andel af månedens hjælp svarende
til antallet af kalenderdage, hvor personen ikke har opfyldt sin pligt til at stå til rådighed.
Hvis en person har afvist et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, en eller flere dele af
integrationsprogrammet efter integrationsloven eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning,
herunder foranstaltninger som led i sygeopfølgning uden en ri melig grund, ophører hjælpen efter de
gældende regler til den pågældende og dennes eventuelle ægtefælle.
Det samme gør sig gældende, hvis en person uden rimelig grund har gentagne udeblivelser fra et tilbudefter
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, en eller flere dele af integrationsprogrammet efter integrationsloven
eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, herunder foranstaltninger som led i sygeopfølgning,
og udeblivelserne har et så betydeligt omfang, at det skal sidestilles med en afvisnin g af tilbuddet.
Ved kommunens vurdering af, om en person har afvist et tilbud, indgår, om den pågældende har afslået at
tage imod et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mv. Herudover indgår også situationer,hvor
personens adfærd er af en sådan karakter, at personen må anses for at have afvist tilbuddet, fx hvispersonen
i forbindelse med afgivelsen af tilbuddet har så mange forbehold eller krav til tilbuddet, at det reelt må
sidestilles med en afvisning af dette.
Når kommunen skal vurdere, om gentagne udeblivelser skal sidestilles med afvisning på tilbud efter lovom
en aktiv beskæftigelsesindsats mv., bør flere forhold indgå i vurderingen. Udeblivelsernes omfang i forhold
til månedens tilbud indgår som en vigtig del i denne vurdering. Men de rudover kan indgå, om personen
møder i tilbuddet, men ikke vil deltage i aktiviteterne eller opfører sig på en sådan måde, at det virker
forstyrrende på fx andre kursister, hvilket kan sidestilles med en udeblivelse. Det samme gør sig gældende,
hvis personen møder påvirket op i tilbuddet. Der skal således foretages en konkret vurdering af dels
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udeblivelsernes omfang, dels af om personen kan siges at deltage i tilbuddet. Samtidig skal kommunen
vurdere, om der er en rimelig grund til udeblivelserne.
Det fremgår af de gældende regler, at en person under 25 år, der har fået et uddannelsespålæg efter § 21 b
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller § 16 a i integrationsloven, og som afviser uddannelsespålægget,
også er omfattet af ophørssanktionen, så længe der er mulighed for at søge ind på eller påbegynde
uddannelsen.
Hjælpen ophører, så længe personen afviser tilbuddet mv. Det er en betingelse for, at hjælpen kan ophøre,
at kommunen samtidig sikrer, at der er et åbent tilbud, som personen kan tage imod og d ermed opfylde sin
pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder.
Efter de gældende regler får en modtager af kontanthjælp en punktsanktion, hvis kommunen ikke kan give
en periodesanktion, fordi forseelsen ikke løber over tid. Punktsanktionen gives, hvis en p erson

-

uden rimelig grund ophører med sit arbejde,
uden rimelig grund afviser et tilbud om arbejde,
har undladt at give meddelelse om sygdom til jobcenteret eller arbejdsgiveren, hvisdenpågældende
skulle starte i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, et tilbud i medfør af
integrationsprogrammet efter integrationsloven eller skal møde til en jobsamtale hos en
arbejdsgiver,
- uden rimelig grund undlader efter krav fra jobcenteret at søge konkrete job,
- uden rimelig grund undlader at give meddelelse om sygdom til kommunen i tilfælde, hvorpersonen
er indkaldt til en jobsamtale som led i sygeopfølgning eller foranstaltninger som led i sygeopfølgning,
eller
- uden rimelig grund ophører med en uddannelse, der er påbegyndt på baggrund af et
uddannelsespålæg efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationsloven.
Punktsanktionen gives som en nedsættelse af hjælpen med et på forhånd fastsat kronebeløb, der bliver
udløst én gang for alle. Satsen på punktsanktionen er fastsat på baggrund af perso nens ydelse. Der kan kun
gives en punktsanktion pr. måned. Hvis der er flere forseelser i en måned, der skal sanktioneres med en
punktsanktion, må disse nedsættelser ske i den eller de efterfølgende måneder. Nedsættelsenskal dogvære
sket inden for 3 hele kalendermåneder efter hændelsestidspunktet. Der kan dog i en kalendermåned godt
gives både punkt- og periodesanktioner. Fradrag i eller nedsættelse af hjælpen på grund af en sanktionsker
på baggrund af personens hjælp på tidspunktet for forseelsen. Niveauerne for en punktsanktion er fastsat
således, at alle ydelsesmodtagere kan få en punktsanktion og samtidig har tilstrækkelige midlertil atforsørge
sig selv.
Der kan efter de gældende regler gives en gentagelsessanktion i form af tilbagebetaling af en må neds
kontanthjælp, hvis en person to eller flere gange inden for 12 måneder uden rimelig grund er ophørt i
arbejde, ophørt i tilbud eller har afvist tilbud om arbejde eller andet beskæftigelsesfremmende tilbud.
Hjælpen kan kræves tilbagebetalt med et beløb svarende til hjælpen for den første hele kalendermånedefter
afgørelsen om nedsættelse af hjælpen. Kommunen skal senest ved udbetaling af hjælpenoplyse modtageren
om, at hjælpen skal tilbagebetales.
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Alle sanktioner har virkning fra forseelsestidspunktet, hvis personen uden rimelig grund har undladt at
opfylde sine pligter. Ophør af hjælpen sker derfor også fra det tidspunkt, hvor forseelsen foregår eller
konstateres, dvs. sanktionen beregnes fra den dag, hvor personen har afvist tilbuddet, eller kommunen må
konstatere, at personen er udeblevet i et så betydeligt omfang, at udeblivelserne skal sidestilles med en
afvisning af tilbuddet. En person, der fx i perioden mellem afvisning af et tilbud og afgørelsen om sanktion
har været i beskæftigelse eller på anden måde har efterkommet rådighedspligten, vil derfor også kunne få
en sanktion. Periodesanktionen vil her løbe fra forseelsen og indtil, personen igen opfyldersinrådighedspligt.
Det følger af de gældende regler i § 13, stk. 4 og 5, om rimelige grunde til ikke at stå til rådighed og fritagelse
fra rådighedsforpligtelsen i konkrete tilfælde fx ved en udeblivelse fra en jobsamtale, at kommunenikke skal
pålægge en person en sanktion, hvis personen har en rimelig grund til ikke at stå til rådighed. Det betyder,at
kommunen for personer, der modtager hjælp alene på grund af ledighed, har pligt til at give en sanktion,hvis
betingelserne herfor er opfyldt, og der ikke er en rimelig grund efter § 13, stk. 4.
Kommunen skal for personer, der har andre problemer end ledighed, altid vurdere, om der er andre rimelige
grunde end de i § 13, stk. 4, nævnte, til, at personen ikke har pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf.
§ 13, stk. 5. Alvorlige psykiske lidelser kan fx i det konkrete tilfælde bevirke, at der ikk e skal tildeles en
sanktion for ikke at stå til rådighed. Der, hvor en sanktion ikke fremmer rådigheden hos en
kontanthjælpsmodtager med andre problemer end ledighed, skal der ikke gives en sanktion.
Kommunen kan vælge at opgøre omfanget af udeblivelserne fra tilbud som en samlet opgørelse for en
måned. Partshøringen foretages i forbindelse med den samlede månedlige opgørelse. Kommunen skal
herefter træffe afgørelse om fradrag i hjælpen for den samlede forseelse. For alle andre forseelser skal der
ske partshøring i umiddelbar forbindelse med forseelsen.
Der er ikke fastsat regler om formen for partshøring og afgørelser i loven, da dette følger af de almindelige
forvaltningsretlige regler i forvaltningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det so ciale
område.

Den foreslåede ordning
Det fremgår af »Aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet – flere i uddannelse og job«, at
kontanthjælpssystemet skal bygge på klare rettigheder og pligter, og at der skal indføres et mere målrettet
og effektivt rådigheds- og sanktionssystem.
Formålet er, at sanktionsreglerne anvendes effektivt og på en måde, så det er tydeligt for den enkelte,atder
er et klart rådighedskrav. For udsatte uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere skal sanktionerne anvendes
på en måde, der tager højde for, at de ikke altid har mulighed for at leve op til de krav, der stilles.
Det overordnede mål med forslagene til ændringer af og forslag til nye sanktioner er at sikre, at modtagere
af uddannelseshjælp og kontanthjælp lever op til kravene om, at de skal stå til rådighed for arbejde eller
uddannelse. Med sanktionsreglerne signaleres det således, at det har konsekvenser for modtagere af
uddannelses- eller kontanthjælp, når de pågældende ikke efterlever kravene.
De eksisterende regler om udeblivelse fra tilbud og samtaler, ophør af arbejde mv. videreføres i stort set
uændret form, dog således at sanktionerne for en stor dels vedkommende kan gives til både modtagere af
uddannelses- og kontanthjælp.
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Derudover foreslås der skærpede sanktioner for uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere eller
jobparate kontanthjælpsmodtagere, hvis de gentagne gange ikke står til rådighed for tilbud eller ikke lever
op til kravene om at søge job.
Beregningen af periodesanktioner foreslås harmoniseret, således at alle periodesanktionerberegnessomen
gennemsnitlig sats pr. dag på baggrund af en 5-dages-uge. Punktsanktionen skærpes og beregnes fremover
på baggrund af de gennemsnitlige dagssatser.
I dag anvender kommunerne sanktioner over for kontanthjælpsmodtagere i meget varierende omfang.
Aftalepartierne er derfor enige om, at Ankestyrelsen over de kommende tre år skal udarbejde årlige
praksisundersøgelser om anvendelsen af sanktioner i de enkelte kommuner.
Aftalepartierne er endvidere enige om, at der gennemføres en evaluering af virkningen af de nye sanktioner.

Harmonisering af periodesanktion og harmonisering og skærpelse af punktsanktionens størrelse
Det foreslås, at alle periodesanktioner beregnes på samme måde, som det i dag sker for periodesanktionen
ved udeblivelse fra tilbud.
Det betyder, at alle periodesanktioner beregnes som en gennemsnitssats pr. dag. Gennemsnitsatsen
fastsættes på baggrund af den årlige uddannelses- eller kontanthjælp og fastsættes pr. dag beregnet på
baggrund af en 5-dages-uge. I den samlede årlige hjælp indgår også aktivitetstillæg.
Det foreslås videre, at punktsanktionerne også skal beregnes på baggrund af gennemsnitssatsen pr. dag, jf.
ovenstående beregningsgrundlag.
Punktsanktionen fastsættes til tre dagssatser pr. forseelse.
Intentionen med skærpelsen af punktsanktionen er, at den reelt skal fremme den enkeltes motivation til at
overholde kravene om jobsøgning, gennemførelse af uddannelsespålæg mv.
§ 35, stk. 4

Krav om personlig kontakt inden sanktion for aktivitetsparate ydelsesmodtagere
Af aftalen fremgår det, at det er en betingelse for at kunne give en aktivitetsparat person en sanktion, at
kommunen har været i personlig kontakt (dialog) med personen forud for sanktionen.
Aktivitetsparate modtagere af uddannelses- eller kontanthjælp kan være meget udsatte og skrøbelige
personer, der kan have svært ved at overskue de betingelser, som kommunen stiller for at kunne modtage
ydelsen. Der vil også ofte være tale om personer, som ikke kan reagere på en økonomisk sanktion i form af
fradrag i eller ophør af deres forsørgelsesgrundlag. Nogle vil også på grund af psykiske problemer,manglende
bolig eller andre faste rammer omkring deres tilværelse have svært ved at forholde sig til skriftlige
henvendelser fra kommunen, fx indkaldelser til samtaler eller partshøringer i forbindelse medevt.sanktioner
for manglende fremmøde o.l.
Derfor foreslås det, at der stilles krav om, at kommunen skal have udtømt alle rimelige muligheder for at
komme i personlig kontakt med personen. Dette betyder i praksis, at kommunen skal være i personligkontakt
med personen, hvis denne ikke reagerer på en skriftlig partshøring forud for en sanktion. Den personlige
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kontakt kan fx være telefonisk eller personlig kontakt på bopæl eller opholdssteder - herunder
behandlingssteder.
Samtidig er det vigtigt at understrege, at kommunerne i lighed med, hvad der gælder i dag, altid skal foretage
en konkret vurdering af, om der er andre rimelige grunde end de i loven udtrykkeligt nævnte, der kan føre
til, at en person, der er aktivitetsparat, ikke skal have en sanktion. Det kan fx være på grund af svær psykisk
sygdom, hjemløshed eller misbrugsproblemer. Der, hvor en sanktion ikke fremmer rådigheden for en
aktivitetsparat uddannelseshjælpsmodtager eller en aktivitetsparat kontanthj ælpsmodtager, skal der ikke
gives en sanktion.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
§ 35, stk. 2
Efter de gældende regler i § 35, stk. 2, 1. pkt., har fradrag i eller nedsættelse eller ophør af hjælpen virkning
fra den dag, hvor ansøgeren eller modtageren af hjælp uden rimelig grund har undladt at opfylde sine pligter
efter §§ 8 a, 13 eller 13 a.
Forslaget til ændringen af § 35, stk. 2, er en konsekvens af indførelsen af den skærpede rådighedssanktion,
jf. forslaget til § 40 a, hvor sanktionen får virkning fra det tidspunkt, hvor afgørelsen anses for at være
kommet frem fra det tidspunkt, hvor personen har modtaget afgørelsen med posten, og hvis afgørelsen er
sendt digitalt, jf. forslaget til § 98 a, på det tidspunkt, hvor den er tilgængelig f or den person, som afgørelsen
er rettet mod.
§ 35, stk. 3
Efter de gældende regler i § 35, stk. 4, bliver fradrag efter lovens §§ 37 og 38 for udeblivelse fra jobsamtaler,
cv-samtaler mv. beregnet på baggrund af antallet af dage, som den pågældende er udeblevet mv., sat i
forhold til månedens kalenderdage. Det betyder, at det er forskelligt, hvad fx 3 dages udeblivelse fra en
samtale koster alt efter, om udeblivelsen sker i februar eller juli måned.
Med den foreslåede ændring af § 35, stk. 3, vil fradraget efter §§ 37 og 38 i lighed med, hvad der gælder for
fradraget efter § 36, blive beregnet på baggrund af den årlige uddannelseshjælp eller kontanthjælp.
Fradraget fastsættes til en gennemsnitlig sats pr. dag beregnet på baggrund af en 5-dages-uge. Beregningen
sker efter følgende model: Hjælpen pr. måned x 12/260, dvs. hjælpen pr. år divideret meddetgennemsnitlige
antal arbejdsdage pr. år.
Samtidig henvises der i forslaget til § 35, stk. 3, til uddannelseshjælp, aktivitetstillæg og kontanthjælp,dadet
er den samlede årlige hjælp, som skal ligge til grund for beregningen af den gennemsnitlige dagssats.
I lighed med hvad der i dag gælder for periodesanktioner for udeblivelse fra tilbud, nedsættes dagssatsen,
hvis den pågældende modtager en reduceret hjælp fx på baggrund af ægtefælle og samleverafhængigheden.
Det betyder, at en person, der fx modtager kontanthjælp på halvdelen af den månedlige hjælp efter § 25,vil
få foretaget fradrag i hjælpen med halvdelen af en dagssats.
For en person, der modtager uddannelseshjælp og aktivitetstillæg nedsættes dagssatsen også, medsamme
andel som den samlede månedlige hjælp er nedsat.
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Periodesanktionen skal være afviklet senest 3 hele kalendermåneder efter hændelsestidspunktet. Hvis
sanktionen ikke er afviklet inden for denne periode, bortfalder den.
Beskæftigelsesministeren offentliggør størrelsen på dagssatsen hvert år.
§ 35, stk. 4
Efter de gældende regler i §§ 39 og 40 gives der en punktsanktion, når en forseelse ikke løber over tid. Det
kan fx være, hvis man uden rimelig grund afviser et ordinært job. I denne situation skal kommunen træffe
afgørelse om, at hjælpen nedsættes med et fast beløb, afhængig af ydelsens størrelse, fx udgør
punktsanktionen 1.615 kr. for personer, der modtager kontanthjælp på voksensatsen f or forsørgere.
Med forslaget til § 35, stk. 4, fastsættes punktsanktionen til 3 gange dagssatsen, jf. forslaget til § 35, stk. 3.
Punktsanktionen skal være afviklet senest 3 hele kalendermåneder efter hændelsestidspunktet. Hvis
sanktionen ikke er afviklet inden for denne periode, bortfalder den.
Beskæftigelsesministeren offentliggør størrelsen på dagssatsen og punktsanktionen hvert år.
§ 35, stk. 5
I de gældende regler i § 69 a, stk. 2, om sanktioner til personer, der modtager ressource forløbsydelse, erder
et krav om, at kommunen, inden den træffer afgørelse om en sanktion, skal have udtømt alle rimelige
muligheder for at komme i personlig kontakt med personen med henblik på en vurdering af, om der forelå
en rimelig grund for udeblivelsen mv.
Med forslaget til § 35, stk. 5, indføres det samme krav om, at kommunen skal have udtømt alle rimelige
mulighed for at komme i kontakt med en person, der er aktivitetsparat og som modtager uddannelseshjælp
eller kontanthjælp, for at afklare, om den pågældende havde en rimelig grund til at udeblive mv., indender
træffes afgørelse i sagen.
Dermed sikres det, at der skabes klarhed over, om der er omstændigheder, som gør, at personen skal eller
ikke skal sanktioneres. Først når kommunen har udtømt alle rimelige muligheder i forsøget på at skabe
kontakt til personen, vil der kunne pålægges en sanktion, hvis kommunen vurderer, at der er grundlag forat
give en sanktion.
Hvis kommunen har vanskeligt ved at opnå kontakt med personen, og vedkommende har en mentor mv.,vil
kontakten evt. kunne etableres via mentoren mv. Fx kan kommunen kontakte mentoren med henblik på,at
mentoren hjælper personen med at komme i kontakt med kommunen, eller kommunen kan via mentoren
efter omstændighederne få oplysninger til belysning af baggrunden for fraværet e.l., der kan danne grundlag
for vurderingen af, hvorvidt der skal pålægges en sanktion i det konkrete tilfælde.
§ 35, stk.6 – Indsat under 2. I forbindelse med 2. Behandlingen i Folketinget
Det fremgår, af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal være mulighed for,atjobcenteret
og ydelsescenteret selv kan tilrettelægge opgavefordelingen mellem sig i sager om sanktioner efter lovens
§§ 35-43. Dette er ved en fejl ikke blevet medtaget i lovforslaget. Der fremsættes derfor ænd ringsforslag,der
giver hjemmel til dette.
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§ 35, stk. 7
Efter de gældende regler offentliggør beskæftigelsesministeren størrelsen af fradraget pr. dag, jf. § 35, stk.
3.
Efter den foreslåede ændring til § 35, stk. 6, foreslås det, at beskæftigelsesministeren offentliggørstørrelsen
af fradraget pr. dag, herunder størrelsen af punktsanktioner efter stk. 4.
Kommentarer fra Høringsnotatet
§ 35, stk. 5
Praksisundersøgelsen fra Beskæftigelsesankenævnet Midtjylland havde fokus på kommunernespraksis,når
der træffes afgørelser om ophør af kontanthjælpen efter § 41 i lov om aktiv socialpolitik.
Formålet med praksisundersøgelsen var bl.a. at afdække, om de skærpede krav om vejledning af personeni
lovens § 35 anvendes korrekt. Endvidere har formålet været at belyse , hvorvidt kommunerne, uanset fokus
på de nye regler, har iagttaget de øvrige betingelser for at stoppe hjælpen, herunder krav om jobplan samt
krav om et åbent tilbud fra ophørstidspunktet.
Praksisundersøgelsen påviste, at 95 pct. af sagerne ville være ble vet ophævet, hvis de havde været indbragt
for nævnet. I 71 pct. af sagerne skyldtes fejlen, at der ikke var givet korrekt vejledning i henhold til lovens §
35.
Praksisundersøgelsen giver en række anbefalinger til kommunerne, som kommunerne bør bruge i dere s
fremtidige administration. Endvidere har Ankestyrelsen truffet afgørelse i en række sager, der ligeledeskan
danne grundlag for en vejledning af kommunerne med henblik på, at reglerne anvendes korrekt. Endelig er
der i vejledning om rådighed og sanktioner for personer, der ansøger om eller modtager kontanthjælp,
vejledning nr. 52 af 27. juni 2012 indsat et særskilt afsnit med konkrete forslag til korrekt vejledning efter
lovens § 35.
Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at Ankestyrelsen over de kommende tre år
skal udarbejde årlige praksisundersøgelser om anvendelsen af sanktioner i de enkelte kommuner.Endvidere
skal der gennemføres en evaluering af virkning af de nye sanktioner. (…)

LAS § 36 – Udeblivelse fra beskæftigelsestilbud m.v.
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 36. Hvis en person uden rimelig grund udebliver fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
en eller flere dele af integrationsprogrammet efter integrationsloven eller anden beskæftigelsesfremmende
foranstaltning, herunder tilbud eller foranstaltninger som led i sygeopfølgning eller en læse -, skrive- og
regnetest, jf. § 13, stk. 5, 2. og 3. pkt., skal kommunen foretage et fradrag i hjælpen.
Generelle bemærkninger

Udeblivelse fra tilbud
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Som følge af, at unge under 30 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, fremover skal
modtage uddannelseshjælp, bliver denne persongruppe - i lighed med hvad der i dag gælder for
kontanthjælpsmodtagere - omfattet af reglerne om sanktioner ved udeblivelse fra tilbud uden en rimelig
grund.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter de gældende regler i § 13, stk. 3, skal alle personer, der ikke har en ungdomsuddannelse have en læseeller skrivetest, hvis jobcenteret vurderer, at der er behov derfor.
Hvis de pågældende udebliver fra læse- eller skrivetesten uden en rimelig grund, skal kommunen træffe
afgørelse om, at den pågældende ikke kan få hjælp for den dag, hvor de n pågældende ikke møder til testen,
jf. § 36, stk. 1.
Efter »Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet – flere i uddannelse og job« skal alle unge på
uddannelseshjælp, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse læse -, skrive- og regnetestes.Ufaglærte
kontanthjælpsmodtagere samt kontanthjælpsmodtagere, der ikke har en ungdomsuddannelse,fårligeledes
ret til en læse-, skrive- eller regnetest.
Kommunen får pligt til at igangsætte læse-, skrive- eller regnekurser samt ordblindekurser mv. for personer
på uddannelseshjælp, hvis testene viser, at der er behov for dette. For ufaglærte kontanthjælpsmodtagere
skal jobcenteret vurdere, om kravet om arbejde skal suppleres med et læse -, stave- eller regnekursuselleret
ordblindekursus.
Der henvises til det samtidigt fremsatte lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,lov
om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love,derudmønterden
del af aftalen om kontanthjælpsreformen, der vedrører indsatsen.
Med forslaget til § 36, stk. 1, foreslås det, at en person, der uden en rimelig grund, udebliver fra en læse -,
skrive- eller regnetest, ikke kan få udbetalt hjælp for den dag, hvor den pågældende er udeblevet fratesten.
Det vil også gælde for en ufaglært kontanthjælpsmodtager, som har benyttet sin ret til at få tilbud om en
læse-, skrive- eller regnetest. Det samme vil gælde aktivitetsparate modtagere af hjælp, somharfåetettilbud
i form af en mentor fx 1 time om ugen.
Hvis den pågældende får et tilbud om et læse-, skrive- eller regnekursus eller et ordblindekursus, bliverden
pågældende – i lighed med i dag - omfattet af § 36, stk. 1 og 2, hvis personen ikke møder på kurset, og der
ikke er en rimelig grund til dette.

LAS § 37 – Udeblivelse fra diverse samtaler i beskæftigelsesindsatsen
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 37. Hvis en person uden rimelig grund udebliver fra en jobsamtale eller en individuel samtale, herunderen
samtale som led i en sygeopfølgning, et møde i rehabiliteringsteamet eller en rådighedsvurdering i
jobcenteret, foretager kommunen fradrag i hjælpen for de dage, der går, fra personen skulle være mødt til
jobsamtalen, rådighedsvurderingen m.v., og indtil kontakten til jobcenteret er ge noprettet. Der foretages
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fradrag i hjælpen for den dag, hvor samtalen, rådighedsvurderingen m.v. skulle have fundet sted, uansetom
personen kontakter jobcenteret samme dag.
Stk. 2. Reglerne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved jobsamtaler eller indi viduelle samtaler, derfinder
sted hos anden aktør. Det er kommunen, der træffer afgørelse om fradrag i hjælpen.
Generelle bemærkninger

Udeblivelse fra jobsamtaler, manglende tilmelding som arbejdssøgende og manglende indlæggelse
af cv mv.
Som følge af, at unge under 30 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, fremover skal
modtage uddannelseshjælp, bliver denne persongruppe - i lighed med hvad der i dag gælder for
kontanthjælpsmodtagere - omfattet af reglerne om sanktioner ved udeblivelse uden en rimelig grundfraen
individuel samtale i kontaktforløbet, en rådighedsvurdering eller fra et møde i rehabiliteringsteamet.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter de gældende regler i § 13 skal en person, der modtager kontanthjæl p, deltage i jobsamtaleri forbindelse
med det individuelle kontaktforløb og skal endvidere møde til en cv-samtale, som jobcenteret indkaldertil,
hvor den pågældendes cv bliver drøftet og eventuelt justeret.
Da der med aftalen om kontanthjælpsreformen bliver fokus på, at unge, der ikke har en uddannelse, skal
tage en uddannelse, indføres der med det samtidig fremsatte lovforslag om ændring af lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelses indsats, lovombetaling
for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ogforskellige andre
love, en individuel samtale for disse personer, der holdes som led i det individuelle kontaktforløb.
Med den foreslåede ændring til § 37, stk. 1 og 2, indsættes derfor, at der også kan gives en sanktion, hvis en
person udebliver fra en individuel samtale. Samtidig skal der ikke længere holdes cv -samtaler, hvorfor
henvisningen til disse samtaler udgår af reglen.

LAS § 38 – Manglende tilmelding som arbejdssøgende og manglende CV
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 38. Hvis en person, der ansøger om eller modtager hjælp, har undladt at tilmelde sig som arbejdssøgende
i jobcenteret, jf. § 8 a, stk. 1 eller 2, eller har undladt at lægge sit cv ind i Jobnet, jf. § 13 a, stk. 2, 1. pkt., eller
stk. 3, 1. pkt., foretager kommunen fradrag i hjælpen til den pågældende for de dage, hvor den pågældende
ikke har været tilmeldt, eller hvor cv’et ikke har været lagt ind, medmindre den manglende tilmelding og
indlæggelse af cv ikke skyldes personens forhold.
Stk. 2. Hvis en person har undladt at tjekke sine jobforslag på Jobnet og dermed bekræfte, at pågældende er
arbejdssøgende, jf. § 8 a, stk. 3, og den pågældende som følge heraf er blevet afmeldt som arbejdssøgende i
henhold til regler fastsat efter § 11, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationslovens §
26 a, stk. 1, foretager kommunen fradrag i hjælpen til den pågældende for de dage, hvor personen harværet
afmeldt, medmindre den manglende bekræftelse ikke skyldes personens forhold.
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Generelle bemærkninger
En åbenlyst uddannelsesparat uddannelseshjælpsmodtager skal fremover tilmelde sig som arbejdssøgende
på Jobnet og bliver omfattet af samme sanktioner som jobparate kontanthjælpsmodtagere,hvispågældende
ikke tilmelder sig rettidigt. Den pågældende skal tjekke sine jobforslag på Jobnet hver 7. dag og dermed
bekræfte, at pågældende fortsat er arbejdssøgende. Hvis dette ikke sk er, afmeldes personen som
arbejdssøgende, og kommunen skal træffe afgørelse om, at den pågældende ikke kan modtage hjælp i den
periode, hvor personen er afmeldt.
Endelig skal en åbenlyst uddannelsesparat uddannelseshjælpsmodtager og en kontanthjælpsmodtage r
lægge sit cv ind i Jobnet efter de regler, som fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om cv. Hvis
indlæggelse af cv ikke sker rettidigt, kan den pågældende ikke få hjælp for den periode, hvor cv’etikke erlagt
ind i Jobnet. Dette gælder dog ikke, hvis den manglende indlæggelse af cv’et ikke beror på personens egne
forhold, men fx et it-nedbrud.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter de gældende regler i § 38, kan en person, der alene har ledighed som problem, der ikke har til meldtsig
rettidigt i Jobnet eller har lagt sit cv rettidigt ind i Jobnet, ikke modtage hjælp for de dage, hvor den
pågældende ikke er tilmeldt på Jobnet eller hvor cv’et ikke er lagt ind i Jobnet. Det samme gælder, hvis en
person ikke bekræfter sin tilmelding som arbejdssøgende ved at tjekke sine jobforslag på Jobnet hver7.dag,
jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 11 og regler fastsat i medfør heraf.
Da åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere fremover i den periode, hvor de venterpå at
påbegynde en uddannelse, også skal tilmelde sig som arbejdssøgende på Jobnet, lægge cv ind i Jobnet og
tjekke deres jobforslag hver 7. dag på Jobnet og dermed bekræfte, at de er arbejdssøgende, foreslås det i §
38, stk. 1 og 2, at de omfattes af samme sanktion, som i dag gælder for jobparate kontanthjælpsmodtagere.
Det betyder, at en åbenlyst uddannelsesparat uddannelseshjælpsmodtager eller en jobparat
kontanthjælpsmodtager ikke kan modtage hjælp for de dage, hvor den pågældende ikke har
-

tilmeldt sig rettidigt som arbejdssøgende på Jobnet, dvs. senest 3 uger efter første henvendelse til
kommunen om hjælp, jf. forslaget til § 8 a, stk. 1 og 2,
- lagt sit cv rettidigt ind i Jobnet, dvs. senest 3 uger efter første henvendelse til kommunen om hjælp,
jf. forslaget til § 13 a, stk. 2, 1. pkt. og stk. 3, 1. pkt., eller
- ikke har tjekket sine jobforslag rettidigt på Jobnet, dvs. senest hver 7. dag, og dermed bekræftet, at
personen fortsat er arbejdssøgende, jf. forslaget til § 8 a, stk. 3.
En person, der modtager kontanthjælp, og som er aktivitetsparat, skal også lægge sit cv på Jobnet, senest 3
uger efter første henvendelse til kommunen om hjælp, jf. forslaget til § 13 a, stk. 3, 1. pkt., og bliver også
omfattet af en sanktion, hvis dette ikke er sket rettidigt, jf. § 38, stk. 1.
Kommunen skal i disse situationer foretage fradrag i uddannelses- eller kontanthjælpen fra den dag, hvor
personen skulle have tilmeldt sig som arbejdssøgende på Jobnet, lagt sit cv ind i Jobnet eller tjekket sine
jobforslag på Jobnet, og frem til den pågældende igen er tilmeldt som arbejdssøgende på Jobnet eller har
lagt sit cv ind i Jobnet. Kommunen skal ikke træffe afgørelse om fradrag i uddannelses - eller kontanthjælpen,
hvis baggrunden for, at en person ikke har tilmeldt sig eller tjekket sine jobforslag eller ikke har lagt sitcvind
i Jobnet, ikke skyldes personens egne forhold, men fx it-nedbrud.
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Kommentarer fra Høringsnotatet
§ 38, stk. 2
Med aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet skal jobparate modtagere af kontanthjælp fremover
dokumentere, at de er aktivt jobsøgende og overholder de aftaler, de har indgået med kommunen om,
hvordan og inden for hvilke områder de pågældende skal søge job. Personerne skal i den forbindelse
overholde de aftaler, der fremgår af ”Min side” på Jobnet, og skal løbende registrere alle
jobsøgningsaktiviteter i jobloggen på ”Min side” i Jobnet.
Hvis en jobparat kontanthjælpsmodtager ikke lever op til kravene til jobsøgning, vil den pågældende få en
sanktion.

LAS § 39 – Punktsanktion – nedsættelse af kontanthjælpen
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 39. Hjælpen nedsættes efter § 40, hvis en person
1) uden rimelig grund ophører med sit arbejde,
2) uden rimelig grund afviser tilbud om arbejde,
3) undlader at give meddelelse om sygdom til jobcenteret eller arbejdsgiveren, jf. § 13, stk. 2,nr.4,eller
stk. 3, nr. 4,
4) uden rimelig grund undlader efter krav fra jobcenteret at søge konkrete job, jf. § 13 a, stk. 1, 2. pkt.,
5) uden rimelig grund undlader at give meddelelse om sygdom til kommunen i tilfælde, hvordenledige
er indkaldt til en jobsamtale som led i sygeopfølgning eller foranstaltninger som led i sygeopfølgning,
jf. § 13, stk. 2, nr. 5, eller stk. 3, nr. 5,
6) uden rimelig grund ophører med en uddannelse, de r er påbegyndt på baggrund af et
uddannelsespålæg, jf. § 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationslovens § 16 a.
7) uden rimelig grund har undladt at overholde aftaler om jobsøgning, jf. § 13 a, stk. 4, 2. pkt., eller
8) uden rimelig grund har undladt at registrere sine jobsøgningsaktiviteter i jobloggen på Jobnetinden
for den frist, som kommunen har fastsat, jf. § 13 a, stk. 4, 3. pkt.,
Generelle bemærkninger

Sanktion i form af en nedsættelse af kontanthjælpen på grund af utilstrækkelig jobsøgning eller
ophør i et uddannelsespålæg
Det er vigtigt, at en uddannelseshjælpsmodtager, der er åbenlyst uddannelsesparat, eller en jobparat
kontanthjælpsmodtager er aktivt jobsøgende og lever op til de krav, som den pågældende har aftalt med
kommunen i forhold til jobsøgning.
I de første tre måneder skal den åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtager og denjobparate
kontanthjælpsmodtager mødes med krav om en intensiv indsats for at komme tilbage til arbejdsmarkedet
eller i uddannelse. De åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og de jobparate
kontanthjælpsmodtagere skal sørge for at søge job inden for et bredt ansættelsesområde. Jobsøgningenfor
den enkelte skal samtidig være intensiv og realistisk, og jobsøgningen skal dokumente res i jobloggenpå»Min
side« i Jobnet.
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Kommunen kan altid iværksætte et tilbud fx om nytteindsats, hvis kommunen vurderer, at det er relevant,
herunder hvis der opstår tvivl om rådigheden for den åbenlyst uddannelsesparate
uddannelseshjælpsmodtager eller den jobparate kontanthjælpsmodtager.
Der henvises til det samtidigt fremsatte lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,lov
om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love,derudmønterden
del af aftalen om kontanthjælpsreformen, der vedrører indsatsen.
Hvis jobcenteret vurderer, at den åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtager eller den
jobparate kontanthjælpsmodtager ikke har søgt job i tilstrækkeligt omfang, kan jobcenteret stil le kravtil den
enkelte om jobsøgningen og gennem klare aftaler sikre, at den enkelte reelt står til rådighed for
arbejdsmarkedet. Aftalen mellem den åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtager ellerden
jobparate kontanthjælpsmodtager og jobcenteret skal fremgå af »Min side« på Jobnet.
Det foreslås derfor, at en åbenlyst uddannelsesparat uddannelseshjælpsmodtager eller en jobparat
kontanthjælpsmodtager, som ikke har overholdt de aftaler om jobsøgning, der fremgår af »Min side«, og
som er aftalt med kommunen, skal have en punktsanktion.
Samtidig foreslås det, at en åbenlyst uddannelsesparat modtager af uddannelseshjælp og en jobparat
modtager af kontanthjælp, der ikke har registreret sine jobsøgningsaktiviteter i sin joblog på »Min side« på
Jobnet inden for den frist, som kommunen har givet den pågældende, skal have en punktsanktion.
Hvis den pågældende har en rimelig grund til ikke at være aktivt jobsøgende eller ikke at have registreretsine
jobsøgningsaktiviteter på jobloggen på »Min side« i Jobne t, skal den pågældende efter forslagets indhold
ikke have en sanktion.
Hvis en uddannelseshjælpsmodtager ophører med en uddannelse, der er påbegyndt på baggrund af et
uddannelsespålæg efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og der ikke er en rimelig g rund til dette,skal
den pågældende, som det også gælder i dag for kontanthjælpsmodtagere, have en punktsanktion.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
§ 39, nr. 3 og 5
Der er tale om ændringer som følge af forslaget til § 1, nr. 21.
Efter de gældende regler i § 39, nr. 3, skal en kontanthjælpsmodtager, der ikke har meddelt sygdom til
jobcenteret eller arbejdsgivere, i tilfælde, hvor personen er givet et tilbud efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, et tilbud i medfør af integrationslove n eller skal møde til en jobsamtale hos en
arbejdsgiver, jf. § 13, stk. 2, nr. 4, have en punktsanktion.
Hvis en kontanthjælpsmodtager uden en rimelig grund, ikke har meddelt sygdom til kommunen i tilfælde,
hvor den ledige er indkaldt til en jobsamtale som led i sygeopfølgning eller foranstaltninger som led i
sygeopfølgning, jf. § 13, stk. 2, nr. 5, skal den pågældende have en punktsanktion.
Der henvises til forslaget til § 40, stk. 1, vedrørende størrelsen af punktsanktionen.
Personer, der modtager uddannelseshjælp, bliver fremover omfattet af § 39, nr. 3 og 5, således at en – i
lighed med, hvad der gælder for kontanthjælpsmodtagere – skal have en punktsanktion, hvis personen har
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undladt at give meddelelse om sygdom til jobcenteret i tilfælde, hvor personen er givet et tilbudefterlovom
en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. forslaget til § 13, stk. 3, nr. 4 eller uden rimelig grund har undladt at give
meddelelse om sygdom til kommunen i tilfælde, hvor den ledige er indkaldt til en individuel samtale somled
i sygeopfølgning eller foranstaltninger som led i sygeopfølgning, jf. forslaget til § 13, stk. 3, nr. 5. Dette følger
af forslaget til § 39, nr. 3 og 5.
§ 39, nr. 7 og 8
Efter de gældende regler er der ingen krav til, hvordan en person, der modtager kontanthjælp alene pågrund
af ledighed, skal registrere sin jobsøgning. Der er endvidere ikke en sanktion knyttet direkte til manglende
jobsøgning. Hvis kommunen vurderer, at en person ikke er aktivt jobsøgende, kan kommunen indkal de den
pågældende til en rådighedsvurdering og eventuelt give personen et tilbud for at afprøve den pågældendes
rådighed. Hvis personen udebliver fra rådighedsvurderingen eller udebliver fra tilbuddet, og der ikke er en
rimelig grund til dette, bliver den pågældende sanktioneret med en periodesanktion efter §§ 36 og 37.
Med den foreslåede ændring af § 39, nr. 7, kan en person, der er åbenlyst uddannelsesparat eller er jobparat,
få en punktsanktion, hvis den pågældende ikke har været aktivt jobsøgende ved at overholde den aftale om
jobsøgning, der fremgår af »Min side« på Jobnet, medmindre den pågældende har en rimelig grund til ikke
at være aktivt arbejdssøgende. Pligten til at overholde aftaler om jobsøgning følger af forslaget til § 13a,stk.
4, 2. pkt.
Hvis den åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtager eller jobparate kontanthjælpsmodtager
ikke har foretaget registreringer i jobloggen inden for den frist, som kommunen har givet vedkommende,jf.
forslaget til § 13 a, stk. 4, 3. pkt., gives der ligeledes en punktsanktion, medmindre den pågældende har en
rimelig grund til ikke at være aktivt arbejdssøgende. Dette følger af forslaget til § 39, nr. 8.
I lighed med, hvad der gælder i dag for personer, der har fået et uddannelsespålæg efter § 21 b i lo v om en
aktiv beskæftigelsesindsats, bliver en person, der modtager uddannelseshjælp, og som har fået et
uddannelsespålæg, også omfattet af den gældende § 39, nr. 6, dvs. at den pågældende får en punktsanktion,
hvis personen uden en rimelig grund ophører i den uddannelse, som fremgår af uddannelsespålægget.

LAS § 40 – Beregning af punktsanktion
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
Hjælpen efter §§ 23-25 til personer, der er omfattet af § 39, nedsættes med 3 gange dagssatsen efter § 35,
stk. 4. Dagssatsen beregnes på baggrund af den samlede hjælp efter §§ 23-25.
Generelle bemærkninger
Punktsanktionen fastsættes til tre dagssatser pr. forseelse.
Intentionen med skærpelsen af punktsanktionen er, at den reelt skal fremme den enkeltes motivation til at
overholde kravene om jobsøgning, gennemførelse af uddannelsespålæg mv.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

284

Kontanthjælpsreformen

19-01-2014

Efter de gældende regler modtager en person, der fx er ophørt i et ordinært arbejde uden en rimelig grund
en punktsanktion. Punktsanktionen udgør et fast beløb, der offentliggøres årligt.
Med den foreslåede ændring af § 40, stk. 1, fastsættes punktsanktionen fremover til tre gange dagssatsen,
dvs. den gennemsnitlige sats, som beregnes på baggrund af den årlige uddannelses- eller kontanthjælpinkl.
eventuelt aktivitetstillæg divideret med 260, således at dagssatsen er beregnet på baggrund af en 5-dagesuge gange tre.
Efter de gældende regler sker nedsættelsen på baggrund af den hjælp, som personen på
hændelsestidspunktet var eller ville være berettiget til, og nedsættelsen sker i hjælpen efter § 25. Dette
følger af den gældende § 40, stk. 2. Det betyder, at hvis hændelsen sker på et tidspunkt, hvor personen var
omfattet af satserne for de under 25-årige, vil sanktionen blive beregnet på baggrund af denne sats, selvom
den pågældende på det tidspunkt, hvor punktsanktionen trækkes i hjælpen, er fyldt 25 år.
Samtidig vil det kun være muligt at nedsætte kontanthjælpen med en punktsanktion pr. kalendermån ed,jf.
den gældende § 40, stk. 2. Hvis der i en måned er givet flere punktsanktioner, må disse trækkes i de følgende
kalendermåneder, dog således, at hvis en punktsanktion ikke er afviklet inden for 3 hele kalendermåneder
efter hændelsestidspunktet, bortfalder den. Der kan i samme måned foretages fradrag i og nedsættelse af
hjælpen på baggrund af både periodesanktioner og en punktsanktion.
Efter de gældende regler nedsættes punktsanktionen endvidere, hvis den pågældende modtager nedsat
hjælp efter § 25, fx fordi hjælpen bliver nedsat som følge af en ægtefælles indkomst, jf. § 40, stk. 3. Hvis
hjælpen ydes med halvdelen, nedsættes punktsanktionen også til halvdelen.
Punktsanktionen beregnes af den samlede hjælp, jf. forslaget til §§ 23-25. For personer, der modtager
aktivitetstillæg, indgår dette tillæg derfor også i beregningen af den samlede hjælp.
De gældende principper i § 40, stk. 2 og 3, videreføres uændret, således at de nye målgrupper også omfattes
af disse regler, jf. forslaget til ændring af § 40, stk. 2 og 3. Det betyder, at sanktionen altid skal gives på
baggrund af den hjælp, som den pågældende modtog på hændelsestidspunktet, og at der alene kangivesen
punktsanktion pr. måned. Samtidig vil punktsanktionen blive nedsat, hvis en person modtager su pplerende
hjælp fx på grund af en ægtefælle eller samlevers indkomst.

LAS § 40 a – Skærpede rådighedsforpligtelser for uddannelses og
jobparate
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 40 a. En person, der er uddannelses- eller jobparat, mister retten til hjælp efter §§ 23 og 25 i en periode på
op til 3 måneder, hvis personen gentagne gange uden rimelig grund har undladt at opfylde sin pligt til at stå
til rådighed efter reglerne i §§ 13 og 13 a, og kommunen konkret vurderer, at personen med sin adfærd
udviser en manglende vilje til at stå til rådighed for arbejde, uddannelse, tilbud m.v.
Stk. 2. Kommunen skal samtidig med afgørelsen efter stk. 1 give personen et tilbud efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven eller anden
beskæftigelsesfremmende foranstaltning, daglige samtaler eller pligt til at møde dagligt i jobcenteret.
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Aktiviteter efter 1. pkt. skal kunne påbegyndes samme dag, som afgørelsen efter stk. 1 har virkning fra.
Personen modtager hjælp efter §§ 23 og 25 for de dage, hvor den pågældende deltager i tilbud, møder til
samtaler eller møder i jobcenteret.
Stk. 3. Hvis en person er syg eller har børnepasningsproblemer, skal personen medd ele dette på den måde,
som jobcenteret har angivet forud for det tidspunkt, som den pågældende skal møde i tilbuddet, møde til
samtalen eller møde på jobcenteret, jf. stk. 2.
Stk. 4. Hvis en person udebliver fra et tilbud m.v., jf. stk. 2, kan kommunen i helt særlige situationerudbetale
hjælp for de dage, hvor den pågældende er udeblevet. Dette gælder også, hvis personen ikke har givet
meddelelse om fraværet forud for mødetidspunktet, jf. stk. 3. Personen skal, så snart det er muligt, tage
kontakt til jobcenteret og oplyse om årsagen til udeblivelsen.
Stk. 5. Opgørelsen af de dage, der kan udbetales hjælp for, jf. stk. 2-4, sker som en samlet opgørelse for en
måned. Hjælpen beregnes som en forholdsmæssig andel af månedens hjælp svarende til antallet af
kalenderdage, hvor personen har opfyldt betingelserne for at modtage hjælp, sat i forhold til månedens
kalenderdage. Hjælpen udbetales efter § 89, stk. 1.
Generelle bemærkninger

Skærpet rådighedssanktion
Det foreslås, at en uddannelsesparat uddannelseshjælpsmodtager eller en jobparat kontanthjælpsmodtager
kan pålægges en skærpet sanktion, hvis den pågældende systematisk søger at omgå de krav, der stilles til
personen i form af aktiv job- og uddannelsessøgning, deltagelse i tilbud efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats mv.
Sanktionen skal medvirke til, at uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og jobparate
kontanthjælpsmodtagere reelt opfylder deres rådighedsforpligtelse. Det er intentionen, at der skal være en
konsekvent og mærkbar sanktion for dem, der kan stå til rådighed, men som ikke vil.
Det foreslås derfor, at en person, der er uddannelses- eller jobparat, mister retten til uddannelseshjælpeller
kontanthjælp i op til 3 måneder, hvis personen gentagne gange uden rimelig grund ikke har opfyldt sin pligt
til aktivt at stå til rådighed for uddannelse eller arbejde, herunder er udeblevet fra eller har afvist tilbudmv.,
og kommunen konkret vurderer, at den pågældende med sin adfærd viser, at den pågældende ikke harvilje
til at stå til rådighed for arbejde, uddannelse, tilbud mv. Det kan fx være, fordi den pågældende udenrimelig
grund har afvist tilbud om ordinært arbejde eller tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilbudi
medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven eller anden beskæftigelsesfremmende
foranstaltning. Det kan endvidere være i tilfælde, hvor den pågældende udebliver fra tilbud mv., udebliver
fra samtaler eller ikke søger et konkret job, som jobcenteret har pålagt den pågældende at søge.
Det er en del af sanktionen, at kommunen giver personen et tilbud efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, tilbud efter integrationsloven eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning,
indkalder den pågældende til daglige samtaler eller giver den pågældende pligt til at møde dagligt på
jobcenteret. Dermed får personen mulighed for at få hjælp for de dage, den pågældende møder i tilbud, til
samtaler eller møder på jobcenteret. Kommunen skal således sørge for, at personen på alle de dage, hvor
den pågældende skal udnytte sin rådighedsforpligtelse, har mulighed for at deltage i tilbud,møde til samtaler
på jobcenteret eller møde op på jobcenteret.
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Efter forslaget kan den uddannelsesparate modtager af uddannelseshjælp eller den jobparate modtager af
kontanthjælp alene få udbetalt hjælp for de dage, hvor den pågældende møder frem i tilbud, møder til
samtaler på jobcenteret eller møder op på jobcenteret dagligt og dermed aktivt viser, at den pågældende
står til rådighed for arbejde eller uddannelse mv.
Det vil sige, at hvis personen ikke møder i tilbuddet, ikke kommer til en samtale eller ikke overholderpligten
til at møde på jobcenteret dagligt, kan den pågældende ikke få uddannelses- eller kontanthjælp forde dage,
hvor den pågældende ikke har opfyldt kravet om fremmøde.
Det foreslås, at hvis den pågældende er syg eller har børnepasningsproblemer og har meddelt dette på den
måde, som jobcenteret har stillet krav om, inden den pågældende skulle møde i tilbuddet mv.,kanpersonen
alligevel få kontanthjælp eller uddannelseshjælp udbetalt for disse dage.
Der kan endvidere udbetales kontanthjælp eller uddannelseshjælp i helt særlige tilfælde til en person.Det
gælder også, selv om der ikke er givet meddelelse om fravær, hvis det har været helt udelukket for den
pågældende selv at give meddelelse om fraværet til kommunen. Det kan fx være, hvis personen har været
ude for en ulykke, der bevirker, at den pågældende ikke har mulighed for at give meddelelse om fraværet.
Kommunen opgør antallet af fremmødedage én gang om måneden, således at modtageren af uddannelseseller kontanthjælp kan få udbetalt månedens samlede hjælp ved udgangen af måneden.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Der er med forslaget tale om en ny sanktion. I de gældende regler findes der ikke en sanktion, der lignerden
foreslåede.
Med forslaget til § 40 a, stk. 1, mister en person, der er uddannelsesparat eller jobparat, retten til hjælpefter
§§ 23 eller 25 i op til 3 måneder, hvis den pågældende gentagne gange ikke opfylder sin pligt til at stå til
rådighed for arbejde, uddannelse, tilbud mv. efter §§ 13 og 13 a, og kommunen konkret vurderer, at den
pågældende med sin adfærd udviser manglende vilje til at stå til rådighed ved aktivt at deltage i jobsøgning,
tilbud mv. med henblik på at komme i uddannelse eller arbejde.
Den manglende vilje til at stå til rådighed kan vise sig fx ved, at personen gentagne gange optræder negativt
i forbindelse med kommunens afgivelse af tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mv., altid har
mange forbehold i forbindelse med tilbud, således at personens handlemåde kan sidestillesmedenafvisning
af tilbuddet mv.
Det kan også være, at den pågældende gentagne gange udebliver fra tilbud eller samtaler, ikke aktivt søger
job mv.
Ved vurderingen af, om der er tale om gentagne gange, skal der dels ses på antallet af udeblivelser fra tilbud
eller samtaler, afvisning af arbejde eller tilbud mv., men også på, om den pågældende fx udebliverflere gange
efter hinanden i en sammenhængende periode.
En afgørelse om, at en person har mistet retten til hjælp efter § 41, fordi ægtefællen har afvist et tilbud eller
har haft gentagne udeblivelser, tæller ikke med i vurderingen af, om personen selv gentagne gange ikke har
opfyldt sin pligt til at stå til rådighed efter §§ 13 og 13 a. De t er således alene egne overtrædelser af
rådighedsforpligtelsen, som tæller med i opgørelsen af gentagelser efter forslaget til § 40 a, stk. 1.
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De rimelige grunde fremgår af § 13, stk. 7, jf. forslaget til nr. 21. En modtager af uddannelseshjælp eller
kontanthjælp har i nogle situationer ikke pligt til at udnytte deres arbejdsmuligheder ved at tage imod et
tilbud om arbejde eller et tilbud om aktivering, hvis fx
-

tilbuddet ikke anses for et rimeligt tilbud på grund af forhold, der vedrører tilbuddets indhold,
personen ikke kan deltage i uddannelse eller arbejde på grund af sygdom, eller der er risiko for, at
helbredet forringes, hvis den hidtidige uddannelse eller det hidtidige arbejde fortsættes,
- afstanden mellem bopæl og uddannelses- eller arbejdssted medfører en urimelig belastningafden
pågældende på grund af transportvanskeligheder eller den tid, der går til transport,
- den pågældende er nødt til at passe sine børn, og der ikke kan anvises anden pasningsmulighed,eller
- den pågældende har ret til ferie mv.
De rimelige grunde er udtømmende opremset i forslaget § 13, stk. 7, for personer, der modtager
uddannelseshjælp som uddannelsesparat og kontanthjælp som jobparat.
Ved vurderingen af, om en person skal have en skærpet sanktion på en, to eller tre måneder kan indgå flere
forskellige momenter, herunder over hvor lang en periode, forseelserne strækker sig over, fx om personen
har begået flere forseelser over en kortere periode på to måneder eller over en længere periode påfire eller
seks måneder.
Der er i det nedenstående alene tale om eksempler på, hvornår der kan gives en skærpet sanktion på en, to
eller tre måneder. Kommunen skal altid foretage en konkret vurdering af, om en person skal have en,toeller
tre måneders skærpet sanktion og skal altid vurdere, om sanktionen står i et rimeligt forhold til forseelserne,
dvs. om der er proportionalitet mellem sanktion og forseelse. Således vil en person, der fx er udeblevet tre
gange til en jobsamtale inden for 6 måneder, hvor kommunen har truffet afgørelser om, at der skulle ske
fradrag i hjælpen for en eller to dage ved hver udeblivelse, ikke blive omfattet af en skærpet sanktion, idet
der ikke i dette eksempel kan anses at være proportionalitet mellem forseelsen og den skærpede sanktion.
Der kan fx gives en skærpet sanktion på en måned, hvis en person inden for de seneste seks måneder uden
rimelig grund
-

er udeblevet fra en eller flere jobsamtaler eller individuelle samtaler,
er udeblevet fra tilbud efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesinds ats, en eller flere
dele af integrationsprogrammet eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning mindst 10
gange på enkeltdage eller i en sammenhængende periode på 10 dage, og
- har afvist et tilbud om arbejde.
En skærpet sanktion på en måned kan endvidere gives, hvis personen inden for de seneste seks måneder
uden rimelig grund
-

er udeblevet tre gange fra tilbud efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, en
eller flere dele af integrationsprogrammet eller anden beskæftigelsesfremmend e foranstaltning i
perioder på op til 10 dage, og
- har undladt at registrere sin jobsøgning i jobloggen på »Min side« på Jobnet, jf. de aftaler, der er
indgået med jobcenteret.
Endvidere kan en skærpet sanktion på en måned gives, hvis en person inden for de seneste seks måneder
uden rimelig grund
-

har undladt at søge et konkret job, som jobcenteret har pålagt den pågældende at søge,
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-

afviser tilbud efter kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, et eller flere dele af
integrationsprogrammet efter integrationsloven eller anden beskæftigelsesfremmende
foranstaltning, og
- undlader at opfylde de aftaler, der er indgået med jobcenteret om jobsøgning, der fremgår af »Min
side« på Jobnet, herunder har undladt at registrere sin jobsøgning på jobloggen inden for den frist,
som jobcenteret har givet.
Der kan fx gives en skærpet sanktion på to måneder, hvis en person inden for de seneste fire måneder uden
rimelig grund
-

er udeblevet fra en eller flere jobsamtaler eller individuelle samtaler,
er udeblevet fra tilbud efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, en eller flere
dele af integrationsprogrammet eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning mindst 10
gange på enkeltdage eller i en sammenhængende periode på 10 dage, og
- har afvist et tilbud om arbejde.
En skærpet sanktion på to måneder kan endvidere gives, hvis personen inden for de seneste fire måneder
uden rimelig grund
-

er udeblevet tre gange fra tilbud efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, en
eller flere dele af integrationsprogrammet eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning i
perioder på op til 10 dage, og
- har undladt at registrere sin jobsøgning i jobloggen på »Min side« på Jobnet, jf. de aftaler, der er
indgået med jobcenteret.
Endvidere kan en skærpet sanktion på to måneder gives, hvis en person inden for de seneste fire måneder
uden rimelig grund
-

har undladt at søge et konkret job, som jobcenteret har pålagt den pågældende at søge,
afviser tilbud efter kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, et eller flere dele af
integrationsprogrammet efter integrationsloven eller anden beskæftigelsesfremmende
foranstaltning, og
- undlader at opfylde de aftaler, der er indgået med jobcenteret om jobsøgning, der fremgår af »Min
side« på Jobnet, herunder har undladt at registrere sin jobsøgning på jobloggen inden for den frist,
som jobcenteret har givet.
Der kan fx gives en skærpet sanktion på tre måneder, hvis en person inden for de seneste to måneder uden
rimelig grund
-

er udeblevet fra en eller flere jobsamtaler eller individuelle samtaler,
er udeblevet fra tilbud efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, en eller flere
dele af integrationsprogrammet eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning mindst 10
gange på enkeltdage eller i en sammenhængende periode på 10 dage, og
- har afvist et tilbud om arbejde.
En skærpet sanktion på tre måneder kan endvidere gives, hvis personen inden for de seneste to måneder
uden rimelig grund
-

er udeblevet tre gange fra tilbud efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, en
eller flere dele af integrationsprogrammet eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning i
perioder på op til 10 dage, og
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-

har undladt at registrere sin jobsøgning i jobloggen på »Min side« på Jobnet, jf. de aftaler, der er
indgået med jobcenteret.
Endvidere kan en skærpet sanktion på tre måneder gives, hvis en person inden for de seneste to måneder
uden rimelig grund
-

har undladt at søge et konkret job, som jobcenteret har pålagt den pågældende at søge,
afviser tilbud efter kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, et eller flere dele af
integrationsprogrammet efter integrationsloven eller anden beskæftigelsesfremmende
foranstaltning, og
- undlader at opfylde de aftaler, der er indgået med jobcenteret om jobsøgning, der fremgår af »Min
side« på Jobnet, herunder har undladt at registrere sin jobsøgning på jobloggen inden for den frist,
som jobcenteret har givet.
Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt. 2.4. og 2.5. vedrørende en ud dannelsesparatellerjobparat
persons rådighedspligt, og hvilke sanktioner manglende opfyldelse af rådighedspligten kan medføre. Det
fremgår heraf, at foretages der fradrag i eller nedsættelse eller ophør af hjælpen, sker dette med virkningfra
hændelsestidspunktet.
Når kommunen træffer afgørelse om en sanktion efter § 40 a, stk. 1, skal det fremgå meget klart afafgørelsen,
at den pågældende ikke har ret til uddannelses- eller kontanthjælp i 1, 2 eller 3 måneder. Kommunen skal
samtidigt angive i afgørelsen, fra hvilket tidspunkt personen har mistet retten til hjælp efter § 40 a, stk. 1.
Kommunen skal samtidig med afgørelsen efter § 40 a, stk. 1, give personen et tilbud efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, tilbud efter integrationsloven eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning,
indkalde den pågældende til daglige samtaler eller give den pågældende pligt til at møde på jobcenteret
dagligt, jf. den foreslåede ændring til § 40 a, stk. 2. Der skal således være mulighed for, at en person, der er
omfattet af sanktionen i forslaget til § 40 a, stk. 1, kan møde frem i tilbud, til samtaler eller møde op på
jobcenteret dagligt. Kommunen kan således give den pågældende tilbud om en eller flere forskellige
aktiviteter, så længe aktiviteterne omfatter alle månedens arbejdsdage.
For tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats gælder denne lovs regler, jf. kapitel 9 om jobplanog§
29 om fritagelse for jobplan i visse tilfælde. For tilbud efter integrationsloven gælder denne lovs regler om
afgivelse af tilbud.
Kommunen skal ved afgivelsen af tilbud, indkaldelse til samtaler eller daglig pligt til at møde frem i
jobcenteret, sikre, at den pågældende ikke i forhold til den eller de konkrete aktiviteter er omfattet af enaf
de rimelige grunde, jf. forslaget til § 13, stk. 7, fx transporttid eller barsel.
Hvis kommunen ikke giver den pågældende et tilbud, indkalder den pågældende til daglige samtaler eller
giver den pågældende en pligt til at møde dagligt på jobcenteret, kan hjælpen ikke ophøre. Hjælpen kan
tidligst ophøre fra det tidspunkt, hvor kommunen har stillet et tilbud til rådighed, har indkaldt den
pågældende til en samtale eller har givet den pågældende en pligt til dagligt fremmøde på jobcenteret,som
den pågældende kan møde frem i.
Det skal klart fremgå af afgørelsen, hvad en person skal gøre for igen at blive berettiget til at få udbetalthjælp
i den periode, hvor den pågældende er omfattet af sanktionen i § 40 a, stk. 1 og 2, jf. princippet i § 35, stk. 1,
om kommunens vejledningspligt. Afgørelsen anses for at være kommet frem fra det tidspunkt, hvor den
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pågældende har modtaget afgørelsen med posten, og hvis afgørelsen sendes digitalt på det tidspunkt, hvor
den er tilgængelig for den person, som afgørelsen er rettet mod.
Den uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtager eller jobparate kontanthjælpsmodtager får rettil atfå
udbetalt hjælp for de dage, hvor den pågældende møder frem i tilbud, møder til samtaler på jobcenteret
eller møder op på jobcenteret dagligt og dermed aktivt viser, at den pågæl dende står til rådighed forarbejde
eller uddannelse. Hvis der i en måned er helligdage, eller kommunen ikke kan tilbyde aktiviteter på alle
arbejdsdage, kan den pågældende få udbetalt hjælp for dage, hvor personen ikke har en reel mulighedforat
møde i aktiviteten.
Hvis personen ikke møder i tilbuddet, ikke kommer til en samtale eller ikke overholder pligten til atmøde på
jobcenteret dagligt, kan den pågældende ikke få uddannelseshjælp eller kontanthjælp for de dage,hvorden
pågældende ikke har opfyldt kravet om fremmøde.
Efter den foreslåede § 40 a, stk. 3, kan en person, der er syg eller har børnepasningsproblemer, alligevel få
ret til hjælp på dage, hvor den pågældende ikke er mødt, hvis personen har meddelt fravær på den måde,
som jobcenteret har stillet krav om, inden den pågældende skulle møde i tilbuddet, være mødt til samtalen
eller være mødt op på jobcenteret. Da det forud for afgivelsen af tilbuddet, indkaldelserne til daglige samtaler
mv., allerede er afklaret, at den pågældende ikke har en rimelig grund til ikke at deltage i aktiviteterne, vil
det alene være de nævnte to situationer, der kan medføre, at der kan udbetales hjælp på trods afmanglende
fremmøde.
Der foreslås endvidere i § 40 a, stk. 4, at der kan udbetales uddannelses- eller kontanthjælp i helt særlige
tilfælde til en person, som er omfattet af den skærpede sanktion. Det gælder, selv om der ikke er givet
meddelelse om fravær, fx hvis den pågældende har været forhindret, og det har været umuligt for den
pågældende at give besked om fraværet til kommunen.
Det kan fx være, hvis personen har været ude for en ulykke, der bevirker, at den pågældende ikke har haft
mulighed for at kommunikere med omverdenen. Personen skal dog så hurtigt som muligt give meddelelse
om årsagen til fraværet til jobcenteret.
Et andet eksempel kunne være, hvis en persons barn var blevet alvorligt syg og indlagt på hospitalet.Idenne
situation kan den pågældende få udbetalt hjælp på trods af det manglende fremmøde.
Kommunen kan i sådanne situationer efterbetale hjælp for den periode, hvor den pågældende ikke harværet
i stand til at stå til rådighed fx på grund af sit helbred.
Kommunen opgør, jf. forslaget til § 40 a, stk. 5, antallet af fremmødedage en gang om måneden, således at
modtageren af uddannelseshjælp eller kontanthjælp får udbetalt den samlede hjælp ved udgangen af
måneden. Hjælpen beregnes som en forholdsvis andel af månedens hjælp, svarende til antallet af
kalenderdage, hvor den pågældende er mødt i tilbud mv., jf. stk. 2, sat i forhold til månedens saml ede
kalenderdage. Hvis en person er mødt i tilbud mv., jf. stk. 2, på 5 arbejdsdage i en uge og herefter ikke møder
i tilbud i resten af måneden, beregnes hjælpen som 7 kalenderdage (mandag til søndag), sat i forhold til det
samlede antal kalenderdage i den konkrete måned.
Hvis en person er mødt fra og med mandag til og med torsdag i en uge, og derefter udebliver fra tilbuddet
fredag til og med torsdag i den næste uge og herefter møder resten af måneden i tilbud mv., jf. stk. 2, skal
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den pågældende have udbetalt hjælp for antallet af kalenderdage i måneden fratrukket 7 kalenderdage i
forhold til den samlede måneds hjælp. Hvis en person deltager i et tilbud, som foregår lørdag eller søndag,
tæller disse dage med i opgørelsen af dage, hvor en person er fremmødt.
Det har således betydning for beregningen af kalenderdage, om en person ikke møder frem i tilbud mv., jf.
stk. 2, over en weekend fx fra fredag til og med mandag. I et sådan tilfælde vil den pågældende få hjælp for
månedens kalenderdage fratrukket 4 kalenderdage sat i forhold til månedens samlede hjælp. Hvisenperson
ikke møder i tilbud på 2 arbejdsdage i en uge, fx tirsdag og torsdag, får den pågældende udbetalt hjælp for
månedens kalenderdage fratrukket 2 kalenderdage sat i forhold til månedens samled e hjælp.
Hvis en person deltager i et tilbud, som foregår lørdag eller søndag, tæller disse dage med i opgørelsen af
dage, hvor en person er fremmødt. Hvis en person er mødt i tilbud mandag til og med tirsdag og holder fri
onsdag og torsdag og derefter arbejder lørdag og søndag, skal den pågældende have udbetalt hjælp for 7
kalenderdage.
Personen kan, hvis den pågældende ikke er enig i opgørelsen af dage, som der udbetales hjælp for, klage
over afgørelse om opgørelsen af hjælpen efter de almindelige klagere gler i § 98.
Kommentarer fra Høringsnotatet
Sanktionen i form af skærpet sanktion er tiltænkt personer, som kan, men som systematisk omgår de krav,
der stilles til dem.
Det skal bemærkes, at det alene er personer, der modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate eller
kontanthjælp som jobparate, der bliver omfattet af sanktionen. De grupper som nævnes i høringssvarene vil
derfor ikke kunne omfattes af sanktionen. I bemærkningerne er der givet eksempler på, hvornårderkangives
henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders sanktion. Disse eksempler angiver samtidig, hvad der menesmedgentagne
gange. Det fremgår endvidere af bemærkningerne, at kommunen konkret skal vurdere, at personenmedsin
adfærd udviser manglende vilje til at stå til rådighed ved aktivt at deltage i jobsøgning, tilbudmv.medhenblik
på at komme i uddannelse eller arbejde.
Det fremgår videre af bemærkningerne til lovforslaget, at en person, der er omfattet af den skærpede
sanktion kan få hjælp for de dage, hvor personen møder frem i tilbud, til samtaler i jobcenteret eller møder
frem på jobcenteret.
Samtidig er sanktionen i § 40 a omfattet af reglerne i § 35, der bl.a. handler om, at en person skal vejledes
om dels sin rådighedspligt og dels om, hvad der sker, hvis den pågældende ikke overholder sinrådighedspligt
og hvordan den pågældende igen kan få ret til hjælp. (…)
Det er op til kommunerne at vælge, om de vil give tilbud, daglige samtaler eller dagligt fremmøde foratsikre,
at en person kan få ret til hjælp i det omfang, den pågældende møder frem. (…)

LAS § 41 – Ophør af kontanthjælp
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 41. Hjælpen ophører, hvis en person eller dennes ægtefælle
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1) uden rimelig grund afviser tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, en eller flere dele af
integrationsprogrammet efter integrationsloven eller anden beskæftigelsesfremmende
foranstaltning, herunder foranstaltninger som led i sygeopfølgning, eller
2) uden rimelig grund har gentagne udeblivelser fra et ti lbud efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, en eller flere dele af integrationsprogrammet efter integrationsloven eller
anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, herunder foranstaltninger som led i
sygeopfølgning, og udeblivelserne har et så betydeligt omfang, at det kan sidestillesmedenafvisning
af tilbuddet eller integrationsprogrammet.
Stk. 2. Hjælpen til personen ophører, så længe personen afviser tilbud m.v. som beskrevet i stk. 1. Hjælpen
ophører tilsvarende hos ægtefællen eller samleveren, jf. §§ 2 a og 2 b.
Generelle bemærkninger

Afvisning af eller gentagne udeblivelser fra tilbud
Med forslaget ændres der ikke i reglen om, at hjælpen ophører ved afvisning af et tilbud efter lovomenaktiv
beskæftigelsesindsats, en eller flere dele af integrationsprogrammet efter integrationsloven og anden
beskæftigelsesfremmende foranstaltning, herunder foranstaltninger som led i sygeopfølgning, hvis en
person ikke har en rimelig grund til at afvise tilbuddet. Reglen videreføres stort set uændret, dog således at
personer, der modtager uddannelseshjælp, bliver omfattet af reglen. Det samme gør sig gældende, hvisen
person har gentagne udeblivelser fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mv., og
udeblivelserne har et så betydeligt omfang, at det skal sidestilles med en afvisning af tilbuddet.
Hvis en modtager af uddannelses- eller kontanthjælp afviser et rimeligt tilbud efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, herunder et tilbud om nytteindsats mv., og personen ikke har en rimelig gru nd til
dette, skal kommunen træffe afgørelse om, at hjælpen ophører.
Hvis en person, som er påbegyndt et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder et tilbud
om nytteindsats mv., har gentagne udeblivelser fra tilbuddet, og disse udeblivel ser har et sådant omfang,at
de skal sidestilles med en afvisning, skal kommunen træffe afgørelse om, at hjælpen ophører, medmindre
personen har en rimelig grund til udeblivelserne.
Den pågældendes ægtefælle eller samlever bliver også omfattet af sanktione n med den virkning, at begges
hjælp ophører.
Det er en forudsætning for, at hjælpen kan ophøre, at kommunen samtidig sikrer, at der er et åbent tilbud,
som personen kan tage imod og dermed opfylde sin pligt til at stå til rådighed. Det behøver ikke være de t
tilbud, som den pågældende har afvist eller er udeblevet fra. Det er tilstrækkeligt, at hjælpenkangenoptages,
hvis personen kan møde i et andet tilbud. Hjælpen ophører således, indtil den pågældende igen opfyldersin
rådighedspligt.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Det fremgår af den gældende § 41, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik, at pligten til gensidigt at forsørge
hinanden indebærer, at hjælpen til parret ophører, hvis en person eller dennes ægtefælle
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1) uden rimelig grund afviser tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, en eller flere dele af
integrationsprogrammet efter integrationsloven eller anden beskæftigelsesfremmende
foranstaltning, herunder foranstaltninger som led i sygeopfølgning, eller
2) uden rimelig grund har gentagne udeblivelser fra et tilbud efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, en eller flere dele af integrationsprogrammet efter integrationsloven eller
anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, herunder foranstaltninger som led i
sygeopfølgning, og udeblivelserne har et så betydeligt omfang, at det kan sidestillesmedenafvisning
af tilbuddet eller integrationsprogrammet.
Hjælpen til personen ophører, så længe personen afviser tilbud mv. Efter § 41, stk. 2, ophører hjælpen
tilsvarende hos ægtefællen.
Det er en betingelse for, at hjælpen kan ophøre, at kommunen samtidig sikrer, at der er et åbent tilbud,som
personen kan tage imod og dermed opfylde sin pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder.
Det foreslås, at bestemmelserne fremover også skal gælde for samlevende, hvor begge er fyldt 25 år, jf.
forslaget til § 1, nr. 4.
Personer, der modtager uddannelseshjælp, bliver fremover også omfattet af denne bestemmelse,dadenne
persongruppe i lighed med, hvad der gælder for modtagere af kontanthjæ lp, har pligt til at stå til rådighed
for rimelige tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder tilbud givet som led i et
uddannelsespålæg.

LAS § 42 – Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp samtidig med
arbejde eller ophold i udlandet
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 42. En person, som modtager hjælp i form af uddannelseshjælp, uddannelseshjælp og aktivitetstillægeller
kontanthjælp på mindst 10.500 kr. pr. måned efter §§ 23-25, skal have hjælpen nedsat med 1/3 i 3 uger, hvis
den pågældende mod bedre vidende
1) har tilsidesat sin pligt til at oplyse om arbejde efter § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og
administration på det sociale område eller efter § 49, stk. 2, i integrationsloven e ller
2) uberettiget har modtaget hjælp under ophold i udlandet.
Stk. 4. Nedsættelsen efter stk. 1-3 sker tilsvarende i hjælpen til ægtefællen. Den nedsatte hjælptil ægtefællen
efter stk. 3 er ligeledes tilbagebetalingspligtig. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for en samlever,jf.
§§ 2 a og 2 b.
Stk. 5. Nedsættelsen sker i hjælpen fra første hele kalendermåned efter afgørelsen. Tilbagebetalingskravet
beregnes på grundlag af hjælpen for første hele kalendermåned efter afgørelsen og de efterfølgende
måneder. Hjælpen afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Hvis en person eller dennes ægtefælle eller
samlever, jf. §§ 2 a og 2 b, tillige er omfattet af en sanktion efter §§ 36-41 eller i øvrigt ikke er berettiget til
hjælp, udskydes sanktionen om nedsættelse eller tilbagebetaling af hjælpen efter stk. 1-4, indtil sanktionen
efter §§ 36-41 er afviklet eller bortfaldet, eller der på ny ydes hjælp. Hvis sanktionen efter stk. 1-4 allerede
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er påbegyndt, udskydes den resterende del af sanktionen, indtil sanktionen efter §§ 36-41 er afviklet, eller
der på ny ydes hjælp.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
§ 42, stk. 1
Efter de gældende regler omfattes personer, der modtager kontanthjælp efter § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, stk.
2 eller 3, dvs. personer, der modtager kontanthjælp på forsørgersats eller voksensats, af en sanktion efter §
42, hvis de har tilsidesat deres pligt til at oplyse om arbejde efter § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og
administration på det sociale område eller efter § 49, stk. 2, i integrationsloven, eller uberettiget har
modtaget hjælp under ophold i udlandet.
Som en konsekvens af, at unge under 30 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannel se,
fremover skal modtage uddannelseshjælp, foreslås det i § 42, stk. 1, at denne persongruppe indsættes i
bestemmelsen.
Med forslaget til § 42, stk. 1, bliver personer, der modtager hjælp på mindst 10.500 kr. (2013-niveau) pr.
måned omfattet af denne sanktion. Det drejer sig om følgende ydelsesmodtagere:
-

uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 1, 4, 5 eller 6,
uddannelseshjælp og aktivitetstillæg efter § 23, stk. 2, nr. 1, og § 24, stk. 2, nr. 1, § 23, stk. 2, nr. 2,
og § 24, stk. 2, nr. 2, § 23, stk. 2, nr. 3, og § 24, stk. 2, nr. 3, § 23, stk. 2, nr. 7, og § 24, stk. 2, nr. 4,
eller § 23, stk. 2, nr. 8, og § 24, stk. 2, nr. 5,
- kontanthjælp efter § 25, stk. 2, nr. 1, eller 2, eller stk. 3, nr. 1, 4, 5 eller 6, eller
- kontanthjælp og aktivitetstillæg efter § 25, stk. 3, nr. 1, og stk. 8, nr. 1, § 25, stk. 3, nr. 2, og stk. 8, nr.
2, § 25, stk. 3, nr. 3 og stk. 8, nr. 3, § 25, stk. 3, nr. 7, og stk. 8, nr. 4, eller § 25, stk. 3, nr. 8, og stk. 8,
nr. 5.
§ 42, stk. 4-5
Efter den gældende regel i § 42, stk. 4, i lov om aktiv socialpolitik nedsættes hjælpen med 1/3 i 3 uger for en
person, som modtager hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, eller stk. 2 eller 3, hvis den pågældende mod
bedre vidende
1) har tilsidesat sin pligt til at oplyse om arbejde efter § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og
administration på det sociale område eller efter § 49, stk. 2, i integrationsloven eller
2) uberettiget har modtaget hjælp under ophold i udlandet.
En person, som to gange inden for de seneste 5 år mod bedre vidende har tilsidesat sin pligt til at oplyse om
arbejde efter § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område eller efter § 49,
stk. 2, i integrationsloven, eller uberettiget og mod bedre vidende har modtaget kontanthjælp underophold
i udlandet, skal have hjælpen nedsat med 1/3 i 20 uger.
En person, som tre eller flere gange inden for de seneste 5 år mod bedre vidende har tilsidesat sin pligt til at
oplyse om arbejde efter § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område eller
efter § 49, stk. 2, i integrationsloven, eller uberettiget og mod bedre vidende har modtaget kontanthjælp
under ophold i udlandet, skal have hjælpen nedsat med 1/3 i 20 uger, for hver gang oplysningspligten er
tilsidesat eller den pågældende har været i udlandet, og skal herudover tilbagebetale den nedsatte hjælp.
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I dag gælder disse regler også for en ægtefælle, således at der sker en tilsvarende nedsættelse af hjælpentil
ægtefællen. I tilfælde af, at ansøgeren modtager nedsat hjælp med tilbagebetalingspligt, er den nedsatte
hjælp til ægtefællen ligeledes tilbagebetalingspligtig.
Efter § 42, stk. 5, fremgår det, at hvis en person eller dennes ægtefælle tillige er omfattet af en sanktionefter
§§ 36-41 eller i øvrigt ikke er berettiget til hjælp, udskydes sanktionen om nedsættelse eller tilbagebetaling,
indtil sanktionen efter §§ 36-41 er afviklet eller bortfaldet, eller der på ny ydes hjælp.
Det foreslås, at bestemmelsen ændres således, at bestemmelserne fremover også skal gælde for
samlevende.

LAS § 43 – Tilbagebetaling af hjælpen hvis denne er modtaget mod
bedrevidende
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 43. En person, som modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 2, 3, 7, 8, 9 eller 10, uddannelseshjælp
og aktivitetstillæg efter § 23, stk. 2, nr. 9, og § 24, stk. 2, nr. 6, eller § 23, stk. 2, nr. 10, og § 24, stk. 2, nr. 7,
eller kontanthjælp efter § 25, stk. 3, nr. 2, 3, 7, 8, 9 eller 10, eller § 25 a, skal tilbagebetale 1/3 af hjælpen for
3 uger, hvis den pågældende mod bedre vidende
1) har tilsidesat sin pligt til at oplyse om arbejde efter § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og
administration på det sociale område eller
2) uberettiget har modtaget hjælp under ophold i udlandet.
Stk. 3. Tilbagebetaling efter stk. 1 og 2 sker tilsvarende, for så vidt angår hjælpen ti l ægtefællen eller
samleveren, jf. §§ 2 a og 2 b.
Stk. 4. Beregningen af tilbagebetalingskravet sker på grundlag af hjælpen for første hele kalendermånedefter
afgørelsen og de efterfølgende måneder. Hjælpen afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Hvis en p erson
eller dennes ægtefælle eller samleveren, jf. §§ 2 a og 2 b, tillige er omfattet af en sanktion efter §§ 36-41
eller i øvrigt ikke er berettiget til hjælp, udskydes sanktionen om tilbagebetaling af hjælpen efter stk. 1-3,
indtil sanktionen efter §§ 36-41 er afviklet eller bortfaldet, eller der på ny ydes hjælp. Hvis sanktionen efter
stk. 1-3 allerede er påbegyndt, udskydes den resterende del af sanktionen, indtil sanktionen efter §§ 36-41
er afviklet, eller der på ny ydes hjælp.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
§ 43, stk. 1
Efter de gældende regler omfattes personer, der modtager kontanthjælp efter § 25, stk. 1, nr. 3 eller 4, eller
stk. 4, eller § 25 a, dvs. personer, der modtager kontanthjælp på ungesats eller engangshjælp, af en sanktion
efter § 43, hvis de har tilsidesat deres pligt til at oplyse om arbejde efter § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed
og administration på det sociale område eller efter § 49, stk. 2, i integrationsloven, eller uberettiget har
modtaget hjælp under ophold i udlandet.
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Som en konsekvens af, at unge under 30 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse,
fremover skal modtage uddannelseshjælp, foreslås det i § 43, stk. 1, at denne persongruppe indsættes i
bestemmelsen.
Med forslaget til § 43, stk. 1, bliver personer, der modtager mindre end 10.500 kr. (2013-niveau) pr. måned
i uddannelseshjælp, uddannelseshjælp og aktivitetstillæg samt kontanthjælp omfattetafdenne sanktion.Det
drejer sig om følgende ydelsesmodtagere:
-

uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 2, 3, 7, 8, 9 eller 10,
uddannelseshjælp og aktivitetstillæg efter § 23, stk. 2, nr. 9, og § 24, stk. 2, nr. 6, eller § 23, stk. 2, nr.
10, og § 24, stk. 2, nr. 7, eller
- kontanthjælp efter § 25, stk. 3, nr. 2, 3, 7, 8, 9 eller 10.
For unge, som har en dokumenteret bidragspligt over for et barn, og som modtager et tillæg efter § 23, stk.
3 eller § 25, stk. 4, tæller dette tillæg ikke med i opgørelsen af, om hjælpen overstiger 10.500 kr. pr. måned.
§ 43, stk. 3-4
Efter den gældende regel i § 43, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik skal en person, som modtager hjælp efter
§ 25, stk. 1, nr. 3 eller 4, eller stk. 4, eller § 25 a, tilbagebetale 1/3 af hjælpen for 3 uger, hvis den pågældende
mod bedre vidende
1) har tilsidesat sin pligt til at oplyse om arbejde efter § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og
administration på det sociale område eller
2) uberettiget har modtaget hjælp under ophold i udlandet.
En person, som to gange inden for de seneste 5 år mod bedre vidende har tilsidesat sin pligt til at oplyse om
arbejde efter § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område eller efter § 49,
stk. 2, i integrationsloven eller uberettiget og mod bedre vidende har modtaget kontanthjælp underophold
i udlandet, skal tilbagebetale 1/3 af hjælpen for 20 uger. En person, som tre eller flere gange inden for de
seneste 5 år mod bedre vidende har tilsidesat sin oplysningspligt eller uberettiget har modtagetkontanthjælp
under ophold i udlandet, skal tilbagebetale hele hjælpen for 20 uge r, for hver gang oplysningspligten er
tilsidesat eller den pågældende har været i udlandet.
I dag gælder det, at der tilsvarende sker tilbagebetaling, for så vidt angår hjælpen til en ægtefælle.
Det fremgår af § 43, stk. 4, at hvis en person eller dennes ægtefælle tillige er omfattet af en sanktion efter
§§ 36-41 eller i øvrigt ikke er berettiget til hjælp, udskydes sanktionen om nedsættelse eller tilbagebetaling,
indtil sanktionen efter §§ 36-41 er afviklet eller bortfaldet, eller der på ny ydes hjælp.
Det foreslås, at bestemmelserne fremover også skal gælde for samlevende.

LAS § 64 a – Støtte til nødvendige merudgifter for modtagere af
uddannelseshjælp under revalidering
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 64 a. Kommunen giver støtte til nødvendige merudgifter til bolig, jf. stk. 2, til personer med nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne, der deltager i forrevalidering efter kapitel 6, og som har modtaget
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uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 9 eller 10, og aktivitetstillæg efter § 24, stk. 2, nr. 6 eller 7, i
sammenlagt 6 måneder. Herudover skal følgende betingelser være opfyldt:
1) personen vil ikke være i stand til at gennemføre en SU-berettigende uddannelse,
2) revalidering kan ikke antages at kunne bringe den unge i arbejde inden for en rimelig periode og
3) personen vil ikke være i stand til at påtage sig et arbejde.
Stk. 2. Tilskud ydes, hvis boligudgiften efter fradrag af boligsikring overstiger 1.000 kr. pr. måned inklusive el
og varme. Tilskuddet kan ikke overstige 2.000 kr. pr. måned og kan højst udbetales i 12 sammenhængende
måneder. Tilskuddet udbetales i forbindelse med udbetaling af uddannelseshjælp og aktivitetstillægefter§§
23 og 24. Tilskuddet udbetales første gang sammen med hjælpen for første hele kalendermåned efter, at
personen er blevet berettiget til tilskud efter stk. 1. Tilskuddet bortfalder, hvis forrevalideringen ophører.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at kontanthjælpen foreslås afskaffet for alle unge under
30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Disse unge kan fremover ikke modtage
kontanthjælp, men kan i stedet modtage uddannelseshjælp og aktivitetstillæg, hvis betingelserne i øvrigter
opfyldt.
Efter forslaget til ændring af lovens § 64 a defineres målgruppen for tilskud til nødvendige merudgifter til
bolig efter § 64 a, stk. 1, fremover som ude- eller hjemmeboende modtagere af uddannelseshjælp under25
år, som er aktivitetsparate, og som har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og deltager i forrevalidering
efter kapitel 6. Det er desuden en betingelse, at
- personen ikke vil være i stand til at tage en SU-berettigende uddannelse,
- revalidering ikke kan antages at kunne bringe den unge i arbejde inden for en rimelig periode, og
- personen ikke vil være i stand til at påtage sig et arbejde.
Dermed svarer målgruppen for tilskuddet til den målgruppe, der efter den gældende § 64 a kan få tilskuddet,
nemlig personer der modtager nedsat kontanthjælp efter § 25 f, stk. 2, nr. 1, og behovsbestemt tillæg efter
§ 25 f, stk. 3.
Den unge under 25 år, som opfylder betingelserne i § 64 a, stk. 1, kan modtage tilskud til nødvendige udgifter
til bolig, jf. stk. 2, når den pågældende har modtaget uddannelseshjæ lp efter § 23, stk. 2, nr. 9 eller 10 og
aktivitetstillæg efter § 24, stk. 2, nr. 6 eller 7, i sammenlagt 6 måneder.

LAS § 68 – Ressourceforløbsydelse
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 68. Personer, der er visiteret til et ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
modtager ressourceforløbsydelse, jf. stk. 2-5. Personen har ret til ressourceforløbsydelse uden hensyn til
egen formue og en eventuel ægtefælles eller samlevers, jf. §§ 2 a og 2 b, indtægts- og formueforhold.
Stk. 2. Ressourceforløbsydelsen udgør et månedligt beløb svarende til
1) kontanthjælp efter § 25, stk. 2, nr. 1, for personer, der har forsørgelsespligt over for et barn,
2) kontanthjælp efter § 25, stk. 2, nr. 2, for personer, der ikke har forsørgelsespligt over for et barn,
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3) kontanthjælp efter § 23, stk. 2, nr. 10, og § 24, stk. 2, nr. 7, eller § 25, stk. 3, nr. 10, for personer
under 25 år, der bor hos en forælder eller begge forældre, og som ikke har forsørgelses pligt overfor
et barn, eller
4) kontanthjælp efter § 23, stk. 2, nr. 10, og § 24, stk. 2, nr. 7, eller § 25, stk. 3, nr. 10, samt et månedligt
tillæg, der beregnes efter § 23, stk. 3, eller § 25, stk. 4, for personer under 25 år, der bor hos en
forælder eller begge forældre og har en dokumenteret bidragspligt over for et barn.
Stk. 5. For personer, der forud for deltagelsen i et ressourceforløb modtog ledighedsydelse efter denne lov,
udgør ydelsen et månedligt beløb svarende til den hidtidige ydelse.
Generelle bemærkninger til lovteksten – L78
Satser for ressourceforløbsydelse
I forbindelse med udmøntning af kontanthjælpsreformen ved lov nr. 894 af 4. juli 2013 blev der som følge
af reglerne om uddannelseshjælp og kontanthjælp foretaget konsekvensrettelser i reglerne om satser for
ressourceforløbsydelse, så̊ disse fremover henviser til de korrekte satser.
Det har været intentionen, at satserne for ressourceforløbs- ydelse ikke skulle ændres som følge af de nye
satser i refor- men, men at satserne for ressourceforløbsydelse alene blev konsekvensrettet, så der
henvises til de satser, der svarer til de hidtil gældende.
Der er imidlertid behov for at præcisere, at det ikke er intentionen, at en hjemmeboende ung under 25 år
skal have en højere sats.
Det foreslås derfor, at henvisningen til satsen for en hjemmeboende ung under 25 år præciseres, hvorved
den gælden- de retstilstand opretholdes, og satserne for ressourceforløbs- ydelse fortsætter uændrede.
Den foreslåede ændring er lovteknisk udformet på den måde, at ændringerne fra lov nr. 894 af 4. juli 2013
foreslås ophævet, og at der i stedet foreslås nye ændringer til hoved- loven med korrekte henvisninger.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
§ 68, stk. 1
Efter den gældende bestemmelse i § 68, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik modtager personer, der ervisiteret
til et ressourceforløb, ressourceforløbsydelse uden hensyn til egen formue og en eventuel ægtefælles
indtægts- og formueforhold.
Det foreslås, at bestemmelsen fremover også skal gælde for samlevende.
§ 68, stk. 2
Efter de gældende regler modtager forsørgere – uanset alder – ressourceforløbsydelse svarende til
kontanthjælpssatsen for forsørgere, jf. gældende lovs § 25, stk. 1, nr. 1. Personer, der ikke er forsørgere,kan
uanset alder, modtage en ydelse, der svarer til kontanthjælpssatsen efter gæld ende regler for personer,der
er fyldt 25 år, jf. gældende lovs § 25, stk. 1, nr. 2.
Hjemmeboende unge under 25 år, som ikke har forsørgelsespligt over for børn, modtager en ydelse svarende
til gældende kontanthjælpssats for hjemmeboende under 25 år, jf. gældende lovs § 25, stk. 1, nr. 4.Enperson
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under 25 år, der har en dokumenteret bidragspligt over for et barn, får endvidere et månedligt tillæg, der
svarer til det fastsatte bidrag, dog højst normalbidraget. Er bidraget forskudsvis udlagt på tidspunktet for
udbetaling af hjælp, benyttes tillægget til afdrag på bidragsgælden. Hjælpen inkl. tillæg kan højst udgøre
13.952 kr. Det er en betingelse, at børnene opholder sig her i landet, med mindre andet følger af EU-retten
eller bilaterale overenskomster.
Som følge af forslagene til §§ 23-25 foreslås det, at henvisningerne i § 68 konsekvensrettes, således de
henviser til de korrekte satser. Der er således alene tale om konsekvensrettelser, og der er dermed ikke sket
ændringer i satserne for ressourceforløbsydelsen.
§ 68, stk. 5
Der er tale om en teknisk ændring som følge af »Aftalen om en reform af førtidspension og fleksjob« som
blev udmøntet ved lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love. (Reform af førtidspension og
fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.).Herefterskal alle,
der deltager i ressourceforløb, have en ydelse på samme niveau, som de modtog forud for ressourceforløbet.
Ydelsen kan blive justeret undervejs i forløbet. Hvis personen fx får et barn, hæves ydelsen til
kontanthjælpsniveau på forsørgersats. Dette gælder uanset, hvilken ydelse personen overgår til
ressourceforløbsydelse fra.
Ved den foreslåede ændring af bestemmelsen præciseres det, at personer, der modtog ledighedsydelse
inden ressourceforløbet, som i visse tilfælde kan være med en lavere sats end forsørgersatsen,ogsåfårhævet
deres ydelsen til niveau med forsørgersatsen, hvis de bliver forsørgere, svarende til personer, der modtog
kontanthjælp eller sygedagpenge inden ressourceforløbet.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser – L 78
Efter de gældende regler modtager hjemmeboende unge under 25 år, som ikke har forsørgelsespligtoverfor
børn, en ressourceforløbsydelse svarende til gældende kontanthjælpssats for hjemmeboende under 25år,
jf. gældende lovs § 25, stk. 1, nr. 4. En person under 25 år, der har en dokumenteret bidragspligt over for et
barn, får endvidere et månedligt tillæg, der svarer til det fastsatte bidrag, dog højst normalbidraget. Er
bidraget forskudsvis udlagt på tidspunktet for udbetaling af hjælp, benyttes tillægget til afdrag på
bidragsgælden. Hjælpen inkl. tillæg kan højst udgøre 13.952 kr. Det er en betingelse, at børnene opholder
sig her i landet, med mindre andet følger af EU-retten eller bilaterale overenskomster.
Som følge af reglerne om uddannelseshjælp og kontanthjælp i §§ 23-25 i lov om aktiv socialpolitik, som er
trådt i kraft den 1. oktober 2013 og har virkning fra den 1. januar 2014 foreslås det, at henvisningerne i § 68
konsekvensrettes, således de henviser til de korrekte satser. Der er således alene tale om
konsekvensrettelser, og der er dermed ikke sket ændringer i satserne for ressourceforløbsydelsen.

LAS § 69 a – Sanktioner ved manglende deltagelse ved ressourceforløbet
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
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§ 69 a, stk. 3. Reglerne i § 35, stk. 2, 3 og 6, finder tilsvarende anvendelse for personens undladelse af at
opfylde sine pligter efter § 69 eller § 69 c.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter de gældende regler i § 69 a, stk. 3, sker fradrag, nedsættelser eller ophør af ydelsen efter reglerne for
kontanthjælpsmodtagere, herunder kontanthjælpsmodtagere, der har andre problemer end ledighed,i den
gældende lovs § 35, stk. 2-5. Det vil sige med virkning fra og med den dag, hvor ansøgeren eller modtageren
af ydelsen uden rimelig grund har undladt at opfylde sine pligter, dog følger
ressourceforløbsydelsesmodtageres rådighedsforpligtelse af § 69.
Fradrag for udeblivelser for tilbud sker med en gennemsnitssats pr. dag med fravær, jf. § 35, stk. 3.
Gennemsnitssatsen fastsættes på grundlag af den årlige ressourceforløbsydelse og beregnes på grundlagaf
en 5-dages-uge. Fradraget sker pr. dag med udeblivelse uanset omfanget af udeblivelsen, jf. § 69 b, stk. 2.
Fradrag for udeblivelse fra en samtale eller en rådighedsvurdering sker efter § 35, stk. 4, med en
forholdsmæssig andel af månedens samlede ydelse svarende til antallet af kalenderdage,hvorpersonenikke
har opfyldt betingelserne for at få ydelsen, sat i forhold til månedens samlede antal kalenderdage.Fradraget
sker i ydelsen inden skat. Fradraget sker altid med hele dage uanset omfanget af udeblivelsen eller
undladelsen. Kommunen foretager også fradrag (for én dag), selvom personen kontakter jobcenteretsamme
dag, som samtalen eller rådighedsvurderingen skulle have fundet sted.
Således foretager kommunen fradrag i eller nedsættelse eller ophør af hjælpen med virkning fra den dag,
hvor modtageren af ressourceforløbsydelse har undladt at opfylde sine pligter efter § 69.
Fradrag i og nedsættelser af hjælpen skal ske inden for 3 hele kalendermåneder efter hæ ndelsestidspunktet.
Opgørelsen af udeblivelse fra tilbud sker efter § 35, stk. 2.
Beskæftigelsesministeren offentliggør størrelsen af fradraget efter § 35, stk. 3, jf. § 35, stk. 5.
Med forslaget til § 69 a, stk. 3, vil udeblivelser fra tilbud og samtaler, jf. §§ 69, 69 b og 69 c, fremover blive
beregnet som en gennemsnitlig dagssats, jf. forslaget til § 35, stk. 3. Fradrag i eller nedsættelse af ydelsen
har virkning fra hændelsestidspunktet, jf. § 35, stk. 2. Kommunen kan i lighed med i dag opgøre
udeblivelserne fra tilbud efter § 69 b som en samlet månedlig opgørelse, jf. § 35, stk. 2.
Ministeren vil fremover offentliggøre størrelsen af den gennemsnitlige dagssats efter forslaget til § 35, stk.
6.

LAS § 74 a – Betingelser for ledighedsydelser
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 74 a, stk. 3. For personer, der ikke opfylder betingelserne i stk. 2, udgør ledighedsydelsen
1) et beløb, der svarer til den hjælp, der ydes efter § 25, stk. 2, nr. 1, hvis de har forsørgelsespligt over
for børn, eller
2) et beløb, der svarer til den hjælp, der ydes efter § 25, stk. 2, nr. 2, hvis de ikke har forsørgelsespligt
over for børn.
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Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Som følge af ændringen af § 25, jf. lovforslagets § 1, nr. 35, foretages der konsekvensændringer i § 74 a, stk.
3, nr. 1 og 2, således at der henvises til § 25, stk. 2, nr. 1 og 2, hvilket er kontanthjælpssatsen for henholdsvis
voksne forsørgere og voksne ikke forsørgere.

LAS § 75 – Rådighed for modtagere af ledighedsydelser
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 75. En person, der modtager ledighedsydelse, skal aktivt udnytte sine arbejdsmuligheder for at opnå
fleksjob. Personen skal
1) være aktivt jobsøgende,
2) deltage i opfølgningssamtaler efter § 74 c i denne lov, samtaler om rådighedsvurderinger,individuelle
kontaktsamtaler (jobsamtaler) efter § 73 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og møder i
rehabiliteringsteamet efter § 25 a i lov om ansvaret for og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats,
3) tage imod et rimeligt tilbud om fleksjob,
4) tage imod rimelige tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, medmindre personeni medfør
af § 21 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om en mindre inte nsiv indsats ikke er forpligtet til at
tage imod tilbud, eller andre tilbud, der kan forbedre mulighederne for at få arbejde,
5) deltage aktivt i rimelige tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller andre tilbud,derkan
forbedre mulighederne for at få arbejde, og
6) lægge sit cv i Jobnet efter § 73 d i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, senest 3 uger efterpersonen
har opnået ret til ledighedsydelse, og deltage i cv-samtaler efter § 73 e i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats.
Stk. 2. Opstår der tvivl om en persons rådighed, skal kommunen afprøve denne. Det kan ske ved at anvende
tilbud efter kapitel 10 eller 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Stk. 3. Stk. 1, nr. 1, 3 og 4, gælder dog ikke, hvis den pågældende har en rimelig grund til i kke at udnytte sine
arbejdsmuligheder, jf. § 13, stk. 7 og 8.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter de gældende regler har en person, der er berettiget til at modtage ledighedsydelse, og som har en
rimelig grund efter § 13, stk. 4 og 5, i lov om aktiv socialpolitik, ikke pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder.
Den pågældende kan derfor fortsat modtage ledighedsydelse. Det gælder fx, hvis den pågældende pågrund
af sygdom eller manglende pasningsmuligheder til sine børn ikke kan tage imod et rimeligt tilbud efter lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Ankestyrelsen har i Principafgørelse A-38-05 udtalt, at såfremt en kontanthjælpsmodtager ikke opfyldte sine
forpligtelser til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, skulle det vurderes efter lovens bestemmelser om
sanktioner, om der skulle ske en nedsættelse af hjælpen eller om hjælpen skulle ophøre.
På tilsvarende vis skal konsekvenserne af ikke at stå til rådighed for et fleksjob mv., vurderes efter reglerne i
§§ 76-77 b. Det indebærer, at en person, der ikke opfylder betingelserne i § 75, først kan fratages sin
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ledighedsydelse, når kommunen har truffet afgørelse efter reglerne i §§ 76-77 b i lov om aktiv socialpolitik.
Det fremgår af bestemmelserne i §§ 76-77 b, at der ikke skal gives en sanktion, hvis der er en rimelig grund,
jf. § 13, stk. 4 og 5, i lov om aktiv socialpolitik.
Med lovændringen i lov nr. 1380 af 23. december 2012, hvor rådigheds- og sanktionsreglerne blev flyttet til
et særskilt afsnit, er der således ikke sket en ændring i forhold til en modtager af ledighedsydelses
rådighedsforpligtelse med lovændringen. Det fremgik tidligere af § 74 b, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 190
af 24. februar 2012, og det bør derfor også fremgå af de nuværende regler.
Det foreslås derfor, at det kommer til at fremgå direkte af bestemmelsen, at en person, der har en rimelig
grund efter § 13, stk. 6 og 7, jf. forslaget til § 1, nr. 21, ikke har pligt til at udnytte sin pligt til at stå til rådighed ,
jf. § 75, stk. 1, nr. 1, 3 eller 4, ved at være aktivt jobsøgende, tage imod et rimeligt tilbud om fleksjob eller et
rimeligt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller andre tilbud, der kan forbedre muligheden
for at få arbejde.

LAS § 77 – Udeblivelse fra møder i Jobcenter m.v.
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 77. Hvis en person, der modtager ledighedsydelse, uden rimelig grund, jf. § 13, stk. 7 eller 8, udebliver fra
en jobsamtale, et møde i rehabiliteringsteamet, en samtale om rådi ghedsvurdering eller en
opfølgningssamtale, jf. § 75, stk. 1, nr. 2, foretager kommunen fradrag i ledighedsydelsen for de dage, der
går, fra personen skulle være mødt til samtalen, og indtil kontakten til kommunen er genoprettet. Der
foretages fradrag i ledighedsydelsen for den dag, hvor samtalen skulle have fundet sted, uansetompersonen
kontakter kommunen samme dag.
Stk. 2. Hvis en person, der modtager ledighedsydelse, har undladt at lægge sit cv rettidigt i Jobnet, jf. § 75,
stk. 1, nr. 6, kan den pågældende ikke modtage ledighedsydelse for de dage, hvor cv’et ikke har været lagt
ind, medmindre den manglende indlæggelse af cv ikke skyldes personens forhold.
Stk. 3. Hvis en person, der modtager ledighedsydelse, uden rimelig grund, jf. § 13, stk. 7 eller 8, udebliverfra
en cv-samtale, foretager kommunen fradrag i ledighedsydelsen for de dage, der går, fra personenskulle være
mødt til samtalen, og indtil kontakten til kommunen er genoprettet. Der foretages fradrag i ledighedsydelsen
for den dag, hvor samtalen skulle have fundet sted, uanset om personen kontakter kommunen samme dag.
Stk. 4. Nedsættelsen af hjælpen efter stk. 1-3 fastsættes på baggrund af den årlige ledighedsydelse og
fastsættes pr. dag beregnet på baggrund af en 5-dages-uge. Hvis den månedlige hjælp til en personernedsat,
nedsættes fradraget pr. dag tilsvarende.
Stk. 5. Beskæftigelsesministeren offentliggør størrelsen af fradraget i hjælpen pr. dag.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
§ 77, stk. 1
Efter de gældende regler skal en person, der uden rimelig grund udebliver fra en jobsamtale, et møde i
rehabiliteringsteamet, en samtale om rådighedsvurdering eller en opfølgningssamtale efter § 74 c i lov om
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aktiv socialpolitik, ikke kunne modtage ledighedsydelse fra det tidspunkt, hvor samtalen skulle have fundet
sted, og indtil den pågældende genopretter kontakten til kommunen. Hvis den pågældende kontakter
kommunen samme dag, som samtalen skulle have fundet sted, men efter samtalen skulle være påbegyndt,
kan personen ikke modtage ledighedsydelse for denne dag. Baggrunden for dette er, at personen i den
periode, hvor pågældende er udeblevet, ikke udnytter sine arbejdsmuligheder aktivt.
Kontakten kan fx genoprettes ved, at pågældende møder op på kommunen. Den kan også genoprettes ved
telefonisk kontakt eller ved at svare på kommunens partshøring m.v.
Kommunen kan også give en sanktion, hvis en person, der modtager ledighedsydelse, er indkaldt til
samtalerne digitalt via »Min side« på Jobnet, jf. § 10 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og den
pågældende udebliver fra samtalen.
Som følge af ændringen i forslaget til § 21, ændres henvisningen til de rimelige grunde til § 13, stk. 7 eller 8.
Hvis det er en anden aktør, jf. § 4 b i lov om en aktiv beskæ ftigelsesindsats, der skulle have afholdt
jobsamtalen, finder reglerne tilsvarende anvendelse. Det er altid kommunen, som træffer afgørelse om
fradraget i hjælpen på baggrund af meddelelse fra anden aktør om udeblivelse fra disse samtalerudenrimelig
grund.
Det foreslås i § 77, stk. 1, at hvis en person uden rimelig grund, jf. forslaget til § 13, stk. 7 eller 8, udebliver
fra en jobsamtale, et møde i rehabiliteringsteamet, en samtale om rådighedsvurdering eller en
opfølgningssamtale efter § 74 c i lov om aktiv socialpolitik, kan personen ikke modtage ledighedsydelse fra
det tidspunkt, hvor samtalen skulle have fundet sted, og indtil den pågældende genopretter kontakten til
kommunen. Hvis den pågældende kontakter kommunen samme dag, som samtalen skulle have fundetsted,
men efter samtale skulle være påbegyndt, kan personen ikke modtage ledighedsydelse for denne dag.
Baggrunden for dette er, at personen i den periode, hvor pågældende er udeblevet, ikke udnytter sine
arbejdsmuligheder aktivt.
Kontakten kan som i dag fx genoprettes ved, at pågældende møder op på kommunen. Den kan også
genoprettes ved telefonisk kontakt eller ved at svare på kommunens partshøring m.v.
Kommunen kan også give en sanktion, hvis en person, der modtager ledighedsydelse, er indkaldt til
samtalerne digitalt via »Min side« på Jobnet, jf. § 10 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og den
pågældende udebliver fra samtalen.
Hvis det er en anden aktør, jf. § 4 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der skulle have afholdt
jobsamtalen, finder reglerne tilsvarende anvendelse. Det er altid kommunen, som træffer afgørelse om
fradraget i hjælpen på baggrund af meddelelse fra anden aktør om udeblivelse fra disse samtalerudenrimelig
grund.
§ 77, stk. 2
Efter de gældende regler er der ikke stillet krav om, at en modtager af ledighedsydelse skal lægge sit cv i
Jobnet senest 3 uger efter, at den pågældende har fået ret til ledighedsydelse. Med lov nr. 1380 af 23.
december 2012 blev der indført krav om, at en modtager af ledighedsydelse fremover skal lægge sit cv i
Jobnet, jf. § 73 d i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og at den pågældende ville kunne få en sanktion,
hvis dette ikke er sket rettidigt. Disse regler forventes at træde i kraft i juni 2013.
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Da der således fremover stilles krav om indlæggelse af cv i Jobnet, foreslås det i § 77, stk. 2, i lov om aktiv
socialpolitik, at hvis en modtager af ledighedsydelse ikke har lagt sit cv i Jobnet rettidigt, dvs. senest 3 uger
efter at have opnået ret til ledighedsydelse, kan den pågældende ikke modtage ledighedsydelse fra det
tidspunkt, hvor cv’et skulle være lagt i Jobnet, og frem til det sker. Hvis baggrunden for, at modtageren af
ledighedsydelse ikke har lagt sit cv rettidigt ind, skyldes fx it-nedbrud eller andre forhold, der ikke skyldes
personens forhold, skal der ikke gives en sanktion.
I det omfang en modtager af ledighedsydelse har behov for det, skal kommunen bistå den pågældende med
at lægge sit cv i Jobnet.
§ 77, stk. 3
Efter de i dag gældende regler, stilles der ikke krav om, at en person skal møde til en cv-samtale. Med lov nr.
1380 af 23. december 2012 blev denne pligt indført i § 75, stk. 1, nr. 6, og § 73 e i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, som forventes at træde i kraft i juni 2013.
Efter forslaget til § 77, stk. 3, kan en person, der uden rimelig grund, jf. forslaget til § 13, stk. 7 eller 8,
udebliver fra en cv-samtale, ikke modtage ledighedsydelse fra det tidspunkt, hvor samtalen skulle have
fundet sted, og indtil den pågældende genopretter kontakten til kommunen. Hvis den pågældende kontakter
kommunen samme dag, som samtalen skulle have fundet sted, men efter samtalen skulle være påbegyndt,
kan personen ikke modtage ledighedsydelse for denne dag. Baggrunden for dette er, at personen i den
periode, hvor pågældende er udeblevet, ikke udnytter sine arbejdsmuligheder aktivt.
Kontakten kan som i dag fx genoprettes ved, at pågældende møder op på kommunen. Den kan også
genoprettes ved telefonisk kontakt eller ved at svare på kommunens partshøring m.v.
Kommunen kan også give en sanktion, hvis en person, der modtager ledighedsydelse, er indkaldt til
samtalerne digitalt via »Min Side« på Jobnet, jf. § 10 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og den
pågældende udebliver fra samtalen.
Hvis det er en anden aktør, jf. § 4 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der skulle have afholdt
jobsamtalen, finder reglerne tilsvarende anvendelse. Det er altid kommunen, som træffer afgørelse om
fradraget i hjælpen på baggrund af meddelelse fra anden aktør om udeblivelse fra disse samtaler udenrimelig
grund.
§ 77, stk. 4
Efter de gældende regler beregnes fradrag i ledighedsydelse for udeblivelser fra samtaler mv. efter §77,stk.
1-3, som en dagsats beregnet på baggrund af en 5-dages-uge. Ledighedsydelsen fastsættes som enmånedlig
sats ved at gange ugesatsen, der svarer til 89 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb med 4,3333.
For ledighedsydelse efter § 74 a, stk. 3, nr. 1 og 2, svarer ydelsen til kontanthjælpssatsen for henholdsvis
voksne forsørgere og voksne ikke-forsørgere. Da reglerne om sanktioner i forhold til ledighedsydelse lægger
sig op ad reglerne for sanktioner til personer, der modtager arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp,
foreslås det, at dagssatsen for udeblivelse fra en samtale beregnes på samme måde som for kontanthjælp.
Dette svarer til praksis i dag for ledighedsydelse.
Det foreslås, at det af § 77, stk. 4, kommer til at fremgå, at fradrag i hjælpen ved udeblivelser fra jobsamtale,
et møde i rehabiliteringsteamet, en samtale om rådighedsvurdering eller en opfølgningssamtale, jf.§75,stk.

305

Kontanthjælpsreformen

19-01-2014

1, nr. 2, undladelse at lægge sit cv rettidig i Jobnet eller udeblivelse fra en cv -samtale, beregnes på samme
måde. Dette er en konsekvens af, at alle periodesanktioner efter lovforslagets § 1, nr. 50, til § 35, stk. 3, nu
beregnes som en gennemsnitssats pr. dag fastsat på baggrund af den årlige uddannelses - eller kontanthjælp
beregnet på baggrund af en 5-dages-uge. Det foreslås derfor, at det af§ 77, stk. 4, kommer til at fremgå, at
fradrag i hjælpen ved udeblivelser fra jobsamtale, et møde i rehabiliteringsteamet, en samtale om
rådighedsvurdering eller en opfølgningssamtale efter, jf. § 75, stk. 1, nr. 2, undladelse at lægge sit cv rettidig
i Jobnet eller udeblivelse fra en cv-samtale, beregnes på samme måde. Fradraget fastsættes til en
gennemsnitlig sats pr. dag beregnet på baggrund af en 5-dages-uge. Beregningen sker efter følgende model:
Hjælpen pr. måned x 12/260, dvs. hjælpen pr. år divideret med det gennemsnitlige antal arbejdsdage pr. år.
Hvis den månedlige hjælp til personen er nedsat, nedsættes dagssatsen med samme andel.
§ 77, stk. 5
Beskæftigelsesministeren offentliggør størrelsen af fradraget i hjælp pr. dag, jf. forslaget til § 77, stk. 5.

LAS § 79 – Bidragelse af ATP
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 79. Kommunen indbetaler efter reglerne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension ATP -bidrag for
personer, der er fyldt 16 år, og som modtager hjælp efter § 23, § 25, stk. 1-4, § 52, stk. 1, § 68 og § 74 a, stk.
2 og 3, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. For personer, der modtager hjælp efter § 23 eller § 25, stk. 1-4, er det en betingelse for indbetaling af
ATP-bidrag, at den pågældende har modtaget en af disse ydelser i en sammenhængende periode på 12
måneder.
Stk. 3. For personer, der modtager hjælp efter § 23, § 25, stk. 1-4, § 52, stk. 1, § 68 og § 74 a, stk. 2 og 3, er
det en betingelse for indbetaling af ATP-bidrag, at den månedlige ydelse, der ligger til grund for beregningaf
ATP-bidrag, mindst udgør 10.245 kr. til en person med forsørgelsespligt over for børn og til andre mindst
udgør 7.711 kr. Kommunen indbetaler ikke ATP-bidrag, hvis hjælpen er ydet med tilbagebetalingspligtefter
§ 93.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
§ 79, stk. 1 og 3
Efter de gældende regler indbetales der bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension for personer, der bl.a.
modtager kontanthjælp. Hjælpen skal efter fradrag for arbejde og pensioner mindst være på 13.952 kr. for
forsørgere eller 10.500 kr. for ikke-forsørgere, før der indbetales ATP-bidrag af ydelsen. Der skal ikke
indbetales ATP-bidrag for kontanthjælpsmodtagere de første 6 måneder.
Med forslaget omfattes uddannelseshjælp også af ATP-ordningen. Dog beregnes ATP-bidraget kun på
grundlag af uddannelseshjælpens grundsats, dvs. uden et evt. aktivitetstillæg. Tilsvarende fore slåsatgælde
for kontanthjælpsmodtagere under 30 år, der også fremover får mulighed for at modtage et aktivitetstillæg.
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Som følge af de lavere grundsatser, der foreslås for uddannelseshjælp og kontanthjælp til personerunder30
år, indebærer forslaget, at kun ganske få ydelsesmodtagere under 30 år fremover vil skulle betale ATP-bidrag.
Det drejer sig om kvinder, der er gravide og har passeret 12. svangerskabsuge samt personer, der har en
dokumenteret psykisk lidelse, jf. forslaget til § 23, stk. 2, nr. 4-6 og § 25, stk. 3, nr. 4-6, som følger af
lovforslagets § 1, nr. 33 og 35, hvortil der henvises.
§ 79, stk. 2
Efter de gældende regler, skal der ikke indbetales ATP-bidrag for kontanthjælpsmodtagere de første 6
måneder, de modtager hjælpen.
Med forslaget udvides denne karensperiode til 12 måneder, og det foreslås, at karensperiodenogsåomfatter
uddannelseshjælpsmodtagere.

LAS § 82 a – Behandlingsudgifter til tandpleje
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 82 a. Kommunen yder tilskud til betaling for tandpleje til personer, som modtager ydelser efter loven
svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau. Personer, der modtager særlig hjælp efter§27
a, har ret til tilskuddet, hvis hjælpen inklusive førtidspension efter lov om social pension svarer til
kontanthjælpsniveau. Personer, der modtager revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller
ledighedsydelse, har ret til tilskuddet, hvis de modtager en ydelse svarende til, hvad de ville være berettiget
til i kontanthjælp, og opfylder de økonomiske betingelser for at modtage kontanthjælp.
Stk. 2. For personer fra 18 år til og med 24 år ydes tilskud efter stk. 1 til dækning af 100 pct. af modtagerens
egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr.
Stk. 3. For personer fra 25 år til og med 29 år, som modtager uddannelseshjælp efter lovens § 23, og som
ikke modtager aktivitetstillæg efter lovens § 24, ydes tilskud efter stk. 1 til dækning af 100 pct. af
modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr.
Stk. 4. For personer, som er 25 år eller derover, der ikke er omfattet af stk. 3, ydes tilskud efter stk. 1 til
dækning af 65 pct. af modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 800
kr.
Stk. 5. Den årlige egenbetaling efter stk. 2-4 opgøres for det enkelte kalenderår på grundlag af
dokumenterede afholdte udgifter til tandpleje, uanset om pe rsonen har tilhørt den berettigede personkreds
hele året.
Stk. 6. Kommunen skal forhåndsgodkende, at der ydes tilskud efter stk. 2-4, hvis udgiften til et samlet
behandlingsforløb overstiger 10.000 kr. Kommunen skal i den forbindelse vurdere, om behandling en er
nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet.
Stk. 7. Modtagere af tilskud efter stk. 1-6 kan søge om hjælp til dækning af den resterende egenbetalingefter
§ 82. Ansøgning herom skal være indgivet, før behandlingen udføres.
Generelle bemærkninger
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Lov om aktiv socialpolitik – hjælp i særlige tilfælde
Gældende ret
Tilskud til tandpleje efter lovens § 82 a er efter gældende regler betinget af, at personen modtager ydelser
efter loven svarende til kontanthjælpsniveau. For personer fra 18 år til og med 24 år ydes tilskud til dækning
af 100 pct. af modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr.
Personer, som er 25 år eller derover, kan efter gældende regler få dækket 65 pct. af modtagerens egne
udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 800 kr.

Den foreslåede ordning
Som konsekvens af, at kontanthjælp foreslås afløst af uddannelseshjælp til personer under 30 år uden
erhvervskompetencegivende uddannelse, foreslås det, at personer, som opfylder b etingelserne for at
modtage uddannelseshjælp, omfattes af reglerne om tilskud til tandpleje efter lovens § 82 a.
Desuden foreslås det, at personer fra 25 år til og med 29 år, som modtager uddannelseshjælp, omfattes af
den gruppe, som modtager 100 pct. dækning af modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligtoverstiger
en egenbetaling på 600 kr.
Personer fra 25 år til og med 29 år, som er aktivitetsparate, og som modtager aktivitetstillæg, og personer
under 30 år med erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager kontanthjælp, herunder evt. et
aktivitetstillæg, foreslås ikke omfattet af det høje tilskud. Disse personer foreslås omfattet af de gældende
regler om tilskud for personer, som er 25 år eller derover, der kan få dækket 65 pct. af modtagerens egne
udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 800 kr.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
§ 82 a, stk. 1
Efter gældende regel i aktivlovens § 82 a yder kommunen tilskud til alle former for tandpleje til persone r,
som modtager ydelser efter loven svarende til kontanthjælpsniveau.
Hvis ansøgeren modtager andre ydelser end kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, f.eks.
revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse, er modtageren omfattet aftilskuddet,hvis
pågældende modtager disse ydelser på kontanthjælpsniveau. Ved kontanthjælpsniveau forstås detniveau,
som modtageren ville være berettiget til, afhængig af forsørgerstatus mv. efter den gældende lovs §25,hvis
vedkommende havde været på kontanthjælp.
Som konsekvens af, at kontanthjælp foreslås afløst af uddannelseshjælp for uddannelsesparate personer
under 30 uden erhvervskompetencegivende uddannelse, foreslås det, at personer, som modtager den i nr.
33, foreslåede uddannelseshjælp efter lovens § 23, også omfattes af reglerne om tilskud til tandpleje.
§ 82 a, stk. 2-4
Efter gældende regler ydes tilskuddet til tandpleje for personer fra 18 år til og med 24 år til dækning af 100
pct. af modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr.Forpersoner,
som er 25 år eller derover, ydes tilskud til dækning af 65 pct. af modtagerens egne udgifter til tandpleje,som
årligt overstiger en egenbetaling på 800 kr.
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Tilskuddet er således særligt målrettet unge under 25 år, som kompenseres for en større andel af
egenbetalingen. Det skyldes bl.a., at unge under 25 år efter gældende regler modtager ydelser på et lavere
niveau efter aktivloven og således har dårligere forudsætninger for at betale for tandpleje.
Som en konsekvens af den foreslåede indførelse af uddannelseshjælp, som medfører en lavere sats til
uddannelsesparate personer under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, foreslås det, at
personer fra 25 år til og med 29 år, som modtager uddannelseshjæ lp efter lovens § 23, omfattes af den
gruppe, som modtager 100 pct. dækning af modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstigeren
egenbetaling på 600 kr.
Personer fra 25 år til og med 29 år, som er aktivitetsparate, og som modtager aktivitetstillæg efter lovens §
24, foreslås ikke omfattet af det særligt høje tilskud til tandpleje. Personer under 30 år med
erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager kontanthjælp, herunder evt. et aktivitetstillæg
efter lovens § 25, foreslås heller ikke omfattet af det høje tilskud. Disse personer foreslås omfattet af de
gældende regler om tilskud for personer, som er 25 år eller derover, der kan få dækket 65 pct. afmodtagerens
egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 800 kr.
§ 82 a, stk. 3-5
Der er tale om konsekvensændringer som følge af den foreslåede ændring af bestemmelsens stk. 2, som
bliver stk. 2-4, jf. forslagets nr. 95.

LAS § 89 – Udbetaling af hjælp – indsat under 2. behandling – L 78
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 89. Hjælp til forsørgelse udbetales normalt som et månedligt beløb. Udbetalingen sker bagud for 1måned.
Stk. 2. Kommunen kan udbetale engangshjælpen for kortere perioder, hvis der er begrundet tvivl om, at
modtageren vil opfylde betingelserne for hjælp i hele den periode, som engangshjælpen er beregnet til at
dække.
Stk. 3. Kommunen udbetaler uddannelseshjælp eller kontanthjælp med satsen for en person, der forsørger
eget barn i hjemmet og har erhvervet ret til ekstra børnetilskud, hvis det er sandsynligt, at Udbetaling
Danmark efterfølgende vil træffe afgørelse om, at en person har erhvervet ret til ekstra børnetilskud. I den
situation udbetales hjælpen, under forudsætning af at ansøgningen om ekstra børnetilskud imødekommes
af Udbetaling Danmark. Kommunen skal senest ved udbetalingen af hjælpen oplyse modtageren om,atden
udbetalte hjælp er foreløbig, og med hvilken begrundelse samt tage forbehold for tilbagebetaling.
Stk. 4. Tilbagebetaling af hjælpen efter stk. 3 sker efter § 95.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Der er ikke nogen kommentarer til denne bestemmelse.
Stk. 3 og 4 er nye
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LAS § 91 - Tilbagebetaling
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 91. Kommunen skal træffe afgørelse om tilbagebetaling,
1) når en person mod bedre vidende har undladt at give kommunen oplysninger som krævet efter §74
d, stk. 4, og § 92, stk. 4, i denne lov, integrationslovens § 49, stk. 2, eller § 11, stk. 2, i lov om
retssikkerhed og administration på det sociale område,
2) når en person mod bedre vidende uberettiget har modtaget ydelser efter denne lov,
3) når en person har modtaget hjælp efter § 12, stk. 2, og efterfølgende får udbetalt uddan nelsesstøtte
efter SU-loven, der dækker samme tidsrum, eller
4) når en person er omfattet af en sanktion efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Generelle bemærkninger

Tilbagebetaling af uddannelseshjælpen for en periode, hvor der efterfølgende udbetales SU for
samme tidsrum
Gældende regler
Efter de gældende regler skal kommunen træffe afgørelse om tilbagebetaling, når en person mod bedre
vidende har undladt at give kommunen oplysninger som krævet, eller når en person mod bedre vidende
uberettiget har modtaget ydelser efter loven, jf. § 91, nr. 1 og 2, i loven. Ligeledes skal kommunen træffe
afgørelse om tilbagebetaling, hvis en person er omfattet af en sanktion efter lov om arbejdsløshedsforsikring
m.v., jf. § 91, nr. 3, i loven.
I disse tilfælde skal kommunen træffe afgørelse om tilbagebetaling, og tilbagebetalingspligten er dermed
obligatorisk for personen. Det samme gælder i tilfælde, hvor der er udbetalt særlig støtte efter § 34 til
dækning af renter og afdrag vedrørende ejer- og andelsboliger samt boligindskud.

Den foreslåede ordning
Det foreslås, at kommunen skal kræve uddannelseshjælp tilbagebetalt, hvis en ung har fået udbetalt
uddannelseshjælp i en overgangsperiode og efterfølgende får tilkendt SU med tilbagevirkende kraft.
Uddannelseshjælpen skal tilbagebetales for den periode, hvor den unge har fået SU med tilbagevirkende
kraft.
Opkrævning af det tilbagebetalingspligtige beløb skal ske i overensstemmelse med de almindelige reglerom
opkrævning af tilbagebetalingspligtige beløb i lovens § 95 og regler fastsat i medfør heraf i bekendtgørelse
nr. 149 af 27. februar 2012 om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv
socialpolitik.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter den gældende § 91 skal kommunen træffe afgørelse om tilbagebetaling, når en person mod bedre
vidende har undladt at give kommunen oplysninger som krævet, eller når en person mod bedre vidende
uberettiget har modtaget ydelser efter loven, jf. § 91, nr. 1 og 2, i loven. Ligeledes skal kommunen træffe
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afgørelse om tilbagebetaling, hvis en person er omfattet af en sanktion efter lov om arbejdsløshedsforsikring
mv., jf. § 91, nr. 3, i loven.
Det foreslås, at kommunen skal kræve uddannelseshjælp tilbagebetalt, hvis en ung har fået udbetalt
uddannelseshjælp i en overgangsperiode og efterfølgende får tilkendt SU med tilbagevirkende kraft.
Uddannelseshjælpen skal tilbagebetales for den periode, hvor den unge har fået SU med tilbagevirkende
kraft.
Opkrævning af det tilbagebetalingspligtige beløb skal ske i overensstemmelse med de almindelige reglerom
opkrævning af tilbagebetalingspligtige beløb i lovens § 95 og regler fastsat i medfør heraf i bekendtgørelse
nr. 149 af 27. februar 2012 om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv
socialpolitik.

LAS § 92 – Tilbagebetaling af støtte efter LAS § 34
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 92, stk. 2. Ægtefæller hæfter solidarisk for krav om tilbagebetaling efter stk. 1, 1. pkt. Dette gælder, uanset
om hjælpen er ydet til den ene eller begge ægtefæller, og uanset om boligen er ejet af den ene eller begge
ægtefæller. Samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b, hæfter solidarisk for krav om tilbagebetaling efter stk. 1, 1. pkt.,
hvis boligen var ejet af begge de samlevende, da hjælpen blev udbetalt og fortsat er ejet af begge de
samlevende på tidspunktet for fastsættelsen af tilbagebetalingskravet.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter den gældende regel i § 92, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik skal den, der modtager særlig støtte
efter § 34 til dækning af udgifter til renter og afdrag vedrørende ejerboliger og andelsboliger, tilbagebetale
hjælpen. Det samme gælder for den, der modtager hjælp til boligindskud, eller hvad der kan lig estilles
hermed.
Ægtefæller hæfter solidarisk for krav om tilbagebetalingen. Dette gælder, uanset om hjælpen er ydettil den
ene eller begge ægtefæller, og uanset om boligen er ejet af den ene eller begge ægtefæller.
Det foreslås, at bestemmelsen fremover også skal gælde for samlevende, dog med den begrænsning,atden
fælles bolig skal være ejet af begge samlevere på tidspunktet for fastsættelsen af tilbagebetalingen,ogogså
var ejet af begge de samlevende, da hjælpen blev udbetalt, for at der kan blive tale om gensidig hæftelse.
Baggrunden herfor er, at samlevende personer, i modsætning til hvad der er hovedreglen blandt gifte
personer, ikke indgår i et formuefællesskab, og derved ikke nødvendigvis har fælles ejerskab til den fælles
bolig i forbindelse med afhændelse. Forslaget betyder, at hver af de samlevende alene hæfter for dendel af
hjælpen, de har fået udbetalt.
Hvis boligen kun var ejet af den ene, gælder tilbagebetalingskravet ikke for samleveren.
Begge parter skal være fyldt 25 år på udbetalingstidspunktet for hjælpen og vil dermed være underlagt
gensidig forsørgelsespligt som samlevende efter denne lov for, at der kan fastslås solidarisk hæftelse.
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Det er uden betydning, om der på hjælpens udbetalingstidspunkt var andre medejere af boligen, som siden
er udtrådt som ejere.
Kommunen bør senest ved udbetaling af hjælpen oplyse modtageren om, at hjælpen skal betales tilbage og
med hvilken begrundelse.

LAS § 93 a – Tilbagebetaling ved gentagende sanktioner - Ophæves
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 93 a ophæves.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Efter de gældende regler kunne kommunen træffe afgørelse om, at en person skulle tilbagebetale hjælpen
for 1 måned, hvis den pågældende to eller flere gange inden for de seneste 12 måneder, uden rimeliggrund:
-

var ophørt med arbejde,
afviste et tilbud om arbejde, eller
uden rimelig grund var ophørt i eller havde afvist et tilbud efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, en eller flere dele af integrationsprogrammet efter integrationsloven eller
anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, herunder et uddannelsepålæg efter § 21bi lovom
en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationslovens § 16 a eller tilbud til personer, der er i et
ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Med indførelsen af den skærpede sanktion, jf. lovforslagets § 1, nr. 65, om indførelse af § 40 a, foreslås
tilbagebetalingssanktionen i § 93 a ophævet.

LAS § 97 a – Udbetaling af uddannelses- eller kontanthjælp i tilfælde af at
samlever undlader at opfylde sin forsørgelsespligt
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 97 a. Forsømmer en samlever at opfylde sin forsørgelsespligt efter §§ 2 a og 2 b, udbetaler kommunen
uddannelses- eller kontanthjælp til ansøgeren. Kommunen kan opkræve et beløb hos samleverensvarende
til den udbetalte uddannelses- eller kontanthjælp. Kommunen kan dog kun opkræve beløbet, hvis
samleveren efterlades tilstrækkelige midler til at skaffe det nødvendige til sin egen og familiens forsørgelse.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Det foreslås i § 97 a, at kommunen får pligt til at udbetale uddannelses- eller kontanthjælp i de tilfælde,hvor
en samlevende, der opfylder betingelserne i §§ 2 a og 2 b og betingelserne for at modtage kontanthjælpefter
lov om aktiv socialpolitik, ansøger om uddannelses- eller kontanthjælp med den begrundelse,atsamleveren
ikke løfter sin forsørgelsespligt. Kommunen opkræver herefter det beløb, kommunen har måttetudbetale til
ansøgeren, hos den person, der har forsørgelsesforpligtelsen, men ikke har opfyldt den. Kommunen harret
til at opkræve hele det udlagte beløb hos den forsømmelige forsørger, dog med den begrænsning, at d en
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forsømmelige forsørger efter opkrævning har tilstrækkeligt med penge til sin egen og eventuelle børns
forsørgelse.
Det er som udgangspunkt en bruttoindkomst, der svarer til niveauet for uddannelses - eller kontanthjælpfør
skat, der er udgangspunktet for kommunens opkrævning.
Som nævnt i bemærkninger til nr. 4 indebærer den gensidige forsørgelsespligt mellem ægtefæller, at en
kontanthjælpsberegning foretages ud fra, hvad hver af parterne er berettiget til at modtage i kontanthjælp.
For personer fyldt 30 år er der to satser, en forsørgersats og en ikke-forsørgersats. Herfra trækkes de
indtægter, som hver af ægtefællerne har. Overstiger indtægten det beløb, der kan udbetales i kontanthjælp,
udbetales der ikke hjælp.
For en ægtefælle uden børn vil satsen være 10.500 kr. om måneden, og for en ægtefælle med børn vil satsen
være 13.952 kr. om måneden. Hvis ægtefællen uden børn har en indtægt, der overstiger, hvad begge ville
være berettiget til i kontanthjælp, udbetales der ikke hjælp til parret. Baggrunden herfo r er den gensidige
forsørgelsespligt. En ægtefælle uden børn med en indtægt, der overstiger hvad begge ville være berettiget
til, kommer herved til ikke alene at forsørge ægtefællen, men også ægtefællens eventuelle særbørn.
Dette gælder i dag for ægtepar og vil fremover også gælde for samlevende. Det beløb, der afkræves den
forsømmelige forsørger, er det beløb, der er udbetalt til samleveren, herunder til hjælp til forsørgelse af et
eventuelt særbarn.
Forsørgelsespligten mellem samlevende gælder kun ved modtagelse af eller ansøgningomuddannelses-eller
kontanthjælp. Det er således en konsekvens af den foreslåede gensidige forsørgelsespligt mellem
samlevende, at en samlever, der ikke bliver faktisk forsørget af sin samlever, kan gå til kommunenogansøge
om uddannelses- eller kontanthjælp. Udbetales der uddannelses- eller kontanthjælp, kan kommunen
herefter opkræve den udbetalte hjælp hos samleveren med forsørgelsespligt, og derved fastholdes
samleveren på sin forsørgelsespligt i forbindelse med den anden samlevers ansøgning om uddannelses-eller
kontanthjælp. Der vil ikke i anden sammenhæng gælde en regel om en gensidig forsørgelsespligt mellem
samlevende. En samlever kan således ikke – som ægtefæller kan - få den anden samlever sat i bidrag.
En samlevende person, der pålægges forsørgelsespligt som følge af forslaget til § 2 a, men som forsømmer
denne pligt, har pligt til at medvirke til at få alle de oplysninger frem, der er nødvendige for at afgøre,hvilket
beløb kommunen kan opkræve hos personen, jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale
område § 11.
Kommunerne skal behandle sagerne efter reglerne i lov om retssikkerhed og administration på det sociale
område i lighed med andre sager efter lov om aktiv socialpolitik. Dette betyder bl.a., reglerne om borgerens
medvirken til behandling af sagen (§ 4), kommunens oplysning af sagen (§ 10), herunder borgerens
medvirken til sagens oplysning (§ 11) og myndighedens oplysningspligt bl.a. om myndighedens adgang til at
indhente oplysninger, borgerens pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for hjælpen,
processuel skadevirkning efter § 11 b mv. (§ 12).

LAS § 98 a-c – Registerbaseret sagsbehandling og digitale
sagsbehandlingsskridt m.v.
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
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Lovtekst
Kapitel 13 a
Registerbaseret sagsbehandling og digitale sagsbehandlingsskridt m.v.
§ 98 a. Kommunen skal, når den træffer afgørelser efter kap. 1 a og 4, i videst muligt omfang indhente de
nødvendige oplysninger fra elektroniske registre, som kommunen har adgang til.
§ 98 b. Når kommunen sender partshøring, herunder agterskrivelse, skal disse sendes digitalt til en person,
før der træffes afgørelse efter kapitel 4. Personen skal besvare partshøringen digitalt, hvis pe rsonen
modtager hjælp efter § 11 som uddannelsesparat eller jobparat. En person, der modtager hjælp efterkapitel
11 som aktivitetsparat, kan besvare partshøringen digitalt.
Stk. 2. Kommunen skal sende afgørelser efter kapitel 4 digitalt, når partshøring e r sendt digitalt.
Stk. 3. Kommunen kan sende partshøring, herunder agterskrivelse, og afgørelse med almindelig post til en
person, der modtager hjælp efter § 11 som aktivitetsparat, hvis det ikke er muligt for personen at anvende
digitale værktøjer.
Stk. 4. Partshøring, herunder agterskrivelse, og afgørelse efter stk. 1 og 2 kan udstedes uden underskrift,men
med maskinel eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, dersikrer
en entydig identifikation af den, som har udstedt partshøringen, herunder agterskrivelsen, eller afgørelsen.
En sådan partshøring, herunder agterskrivelse, og afgørelse sidestilles med partshøringer, herunder
agterskrivelser, og afgørelser med personlig underskrift.
Stk. 5. En digital partshøring, herunder agterskrivelse, og afgørelse anses for at være kommet frem, når den
er tilgængelig for adressaten for meddelelsen. Tilsvarende gælder for personens besvarelse af en digital
partshøring.
§ 98 c. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regle r om anvendelse af registerbaserede
oplysninger i sagsbehandlingen og om digital kommunikation om afgørelser m.v., jf. §§ 98 a og 98 b.
Generelle bemærkninger
§ 98 a

Registerbaseret sagsbehandling og digitale sagsbehandlingsskridt mv.
Registerbaseret sagsbehandling
Det fremgår af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, at kommunerne kan indhente
oplysninger om den, der ansøger om eller får hjælp, fra bl.a. arbejdsløshedskasse og pengeinstitutter, hvis
det er nødvendigt for at behandle sagen. Det gælder også oplysninger om en persons rent private forholdog
andre fortrolige oplysninger. Indhentelsen skal som hovedregel ske med samtykke fra den pågældende.
Kommunerne kan endvidere efter de gældende regler i lov om retssikkerhed og admini strationpådetsociale
område uden samtykke til brug for behandlingen af en sag eller til brug for kontrol indhente oplysningerom
økonomiske forhold og ferieforhold om den, der ansøger om eller får hjælp, og dennes ægtefælle eller
samlever, fra andre offentlige myndigheder samt fra arbejdsløshedskasser. Oplysningerne kan samkøresog
sammenstilles med data fra myndighedens egne, andre myndigheders og arbejdsløshedskassernes it -
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systemer, når dette er nødvendigt for at kontrollere, om betingelserne for at yd e hjælp er opfyldt, herunder
til brug for efterfølgende kontrol af, om der er sket fejl eller misbrug. Myndighederne skal indhente
oplysningerne fra indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, hvis oplysningerne findes i dette
register.
Efter § 2 i det samtidigt fremsatte lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om
ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love, kan der endvidere
udveksles relevante oplysninger mellem en række ministerier med tilhørende styrelser, kommuner,
arbejdsløshedskasser, told- og skatteforvaltningen (nu SKAT), Det Centrale Personregister, Det Centrale
Virksomhedsregister, ATP, Nemkonto-registret og andre myndigheder, der medvirker i forvaltningen af de
arbejdsmarkedsrettede ordninger.
Det foreslås, at kommunerne fremover forpligtes til at anvende oplysninger fra relevante elektroniske
registre, som kommunerne har adgang til, når der skal træffes afgørelser efter kapitel 1 a og 4.
Baggrunden for forslaget er, at der ved indhentelse af oplysningerne fra elektroniske registre skabesetbedre
administrationsgrundlag via anvendelsen af allerede tilgængelige oplysninger, således at kommunerne ikke
skal indhente oplysninger om en persons økonomiske eller personlige fo rhold hos personen selv, hvis
oplysningerne allerede fremgår af fx indkomstregisteret.
Det vil endvidere kunne bidrage til en mere effektiv og ensartet sagsbehandling i kommunerne.
Forslaget skal sikre, at kommunerne fremover i videst muligt omfang forpligtes til inden for rammerne af
forvaltningsloven, persondataloven, retssikkerhedsloven mv. at anvende de relevante elektroniske
registerbaserede oplysninger, som kommunerne har adgang til, når der skal træffes afgørelser efter kapitel
1 a og 4. Reglerne i retssikkerhedsloven mv., er fortsat gældende også for sagsbehandling af sager efter
kapitel 1 a og 4 i lov om aktiv socialpolitik.
Indhentelse af de registerbaserede oplysninger skal ske inden for rammerne af reglerne i persondataloven
mv. og skal opfylde eventuelle krav om samtykke fra borgerne.
§ 98 b

Digitale sagsbehandlingsskridt, herunder partshøring mv.
På baggrund af Folketingsvedtagelse V 82 (2009-2010) om digitalisering af den offentlige sektor indgik den
daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), KL og Danske Regioner aftalen om Den
Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015. Aftalen blev den 26. oktober
2011 tiltrådt af den nuværende regering (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre).
På denne baggrund foreslås det derfor, at kommunen skal partshøre uddannelseshjælpsmodtagere og
kontanthjælpsmodtagere digitalt, når kommunen træffer afgørelser efter kapitel 4 i lov om aktivsocialpolitik,
herunder hvis der på baggrund af ydelser udbetalt efter kapite l 4 træffes afgørelse om tilbagebetaling mv.
efter kapitel 11 og 12.
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Samtidig stilles der krav om, at en uddannelsesparat uddannelseshjælpsmodtager og en jobparat
kontanthjælpsmodtager skal besvare partshøringen digitalt. Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere
og kontanthjælpsmodtagere kan besvare partshøringen digitalt, men der stilles ikke krav om det.
Kommunen skal endvidere sende afgørelser digitalt, hvis partshøringen er foretaget digitalt.
Kommunen kan dog sende partshøring og afgørelse med almindelig post til en person, der modtager hjælp
som aktivitetsparat, hvis det ikke er muligt for personer at anvende digitale værktøjer.
Efter forslaget skal der være adgang til partshøringen fra »Min side« på Jobnet, og der skal være adgang til
at besvare partshøringen og agterskrivelsen fra »Min side« på Jobnet. Der skal samtidig etableres en
kommunal it-løsning, der kan understøtte processen omkring partshøring, herunder digital modtagelse af
partshøring og agterskrivelse og digital besvarelse af partshøring samt modtagelse af afgørelser.
På sigt skal alle, der modtager ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, kunne modtage breve og afgørelser
digitalt.
Et digitalt partshørings-it-system vil muliggøre en egentlig systemintegration med de kommunale
fagsystemer, hvor der fx kan ske en validering af de oplysninger, som borgeren fx indtaster som svar på en
partshøring. Det kan også muliggøre en egentlig integration i de kommunale fagsystemer af borgerens
besvarelser. En sådan løsning vil kunne bidrage til effektiviseringer i højere grad end fremsendelse af
dokumenter til en digital postkasse og borgerens returnering af dokumenter via en digital postkasse.
Kravene til den kommunale it-løsnings integration med »Min side« på Jobnet vil blive fastsati bekendtgørelse
om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen, jf. seneste
bekendtgørelse nr. 1420 af 23. december 2012.
Samtidig foreslås det, at kommunerne sammen med partshøringen skal sende en såkaldt agterskrivelse til en
person, hvor kommunen påtænker at træffe afgørelse om fx en sanktion efter §§ 36-41, fordi den
pågældende er udeblevet fra et tilbud mv. Baggrunden for dette er, at personen, der har begåetenforseelse,
derved får kendskab til, hvilken afgørelse kommunen vil træf fe på baggrund af de oplysninger, der fremgår
af sagen inden partshøring. Det bliver dermed klart for den pågældende, hvad konsekvensen er, hvis
personen ikke besvarer partshøringen og fremkommer med oplysninger, som kan have betydning for
afgørelsen. Formen skal dog respektere formålet med partshøringspligten, dvs. at parten skal have mulighed
for at kommentere, korrigere og supplere sagens faktuelle grundlag.
§ 98 a-c

Forholdet til persondataloven
Den foreslåede udbygning af »Min side« på Jobnet med visni ng af data om aftaler mellem en person, der
modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp, om jobsøgning, mulighed for registrering af
jobsøgningsaktiviteter i en joblog, muligheden for fra »Min Side« på Jobnet at få adgang til partshøring,
agterskrivelse og afgørelse digitalt i en kommunal it-løsning samt mulighed for at besvare partshøringen
digitalt i den kommunale it-løsning, vil skulle ske inden for rammerne af persondatalovgivningen.
Kommunernes behandling af sager om ydelsesdelen og beskæftigelsesinds atsen efter lov om aktiv
socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er omfattet af lov om retssikkerhed og administration
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på det sociale område. Der gælder for videregivelse af følsomme oplysninger på det sociale område
restriktive bestemmelser i persondatalovens § 8, stk. 3. For sociale myndigheders indberetninger af data til
det fælles it-baserede datagrundlag i Arbejdsmarkedsstyrelsen er persondatalovens § 8, stk. 3, imidlertid
fraveget i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Denne fravigelse opretholdes.
Adgangen til oplysningerne kan ske til brug i en aktuel sag, hvor de kompetente myndigheder på
socialområdet og beskæftigelsesområdet (fx jobcentre og ydelseskontorer) har behov for at indhente
oplysninger om en persons jobsøgningsaktiviteter i jobloggen og dels til brug for sagsbehandlingi forbindelse
med partshøring og afgørelser, når en person ikke har overholdt sin pligt til at stå til rådighed, jf. lov omaktiv
socialpolitik §§ 36-41.
Oplysningerne kan endvidere bruges ved afgørelser om, hvilken ydelse en person skal have,herunderomder
skal ske fradrag i ydelsen på baggrund af indtægter fra arbejde mv.
Kravet i persondatalovens § 5, stk. 2, om, at indhentelse af oplysningerne skal være saglig og skal ske til
udtrykkeligt angivne formål, anses for at være opfyldt med lovforslaget.
Det er herudover et krav, at adgang til oplysningerne vil skulle ske inden for rammerne af persondataloveni
øvrigt. Det vil blandt andet sige, at myndighederne på nationalt og kommunalt niveau skal overholde
persondatalovens § 5, stk. 2, hvorefter senere behandling af oplysningerne ikke må være uforeneligmedde
formål, som oplysningerne er indsamlet til.
Det er endvidere kun oplysninger, der er relevante og tilstrækkelige, som de nævnte myndigheder kan få
adgang til, og de oplysninger, der er adgang til, må ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af
de formål, hvortil oplysningerne indsamles, jf. persondatalovens § 5, stk. 3.
Myndighederne på nationalt, regionalt og kommunalt niveau skal iagttage persondatalovens § 29, hvorefter
den dataansvarlige har oplysningspligt over for den registrerede, når oplysningerne ikke erindsamlethosden
registrerede. Der vil dog ikke være pligt for de nævnte myndigheder til at underrette de berørte personerom
indhentelsen af oplysninger, idet oplysningspligten ikke gælder, når registreringen eller videregivelsen
udtrykkeligt er fastlagt ved lov, jf. persondatalovens § 29, stk. 2. I det omfang der indhentes oplysningerefter
reglerne om forudgående samtykke, vil personen dog i forbindelse med afgivelsen afsamtykketblive bekendt
med udvekslingen af oplysninger.
Datatilsynet forudsætter i sin praksis, at myndigheder i forbindelse med sammenstilling og samkøring i
kontroløjemed bl.a. har et klart og utvetydigt retsgrundlag at arbejde på, og at de personer, der berøres af
kontrolordningen, skal have forudgående information om kontrolordningen, jf. persondatalovens § 5,stk.1.
Mulighederne for at foretage sammenstilling og samkøring i kontroløjemed svarer til praksis som var
gældende før persondatalovens ikrafttræden, og som kom til udtryk ved en tilkendegivelse fra flertallet i
Retsudvalgets betænkning af 16. maj 1991 over forslag til lov om ændring af lov om offentlige myndigheders
registre (L50). Det er her forudsat, at myndighederne i forbindelse med samkøring i kontroløjemed har et
klart og utvetydigt retsgrundlag at arbejde på, og at myndighederne kun lader kontrolordningen tage sigte
på fremtidige forhold, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Flertallet lagde endvidere vægt på,at
de borgere, der berøres af en kontrolordning, i almindelighed gøres opmærksom på myndighedernesadgang
til at foretage samkøring i kontroløjemed, inden kontrollen iværksættes, og at samkøringen så vidtmuligkun
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finder sted, hvis de personer, der omfattes af kontrollen, har fået meddelelse om kontrolordningen, inden
de afgiver oplysninger til myndigheden.
Det er Beskæftigelsesministeriets vurdering, at de forslåede bestemmelser til §§ 2 b, 98 a og 98 c opfylder
kravene til et klart og utvetydigt retsgrundlag.
For så vidt angår information til berørte om kontrolordningen gælder det, at uddannelseshjælp og
kontanthjælp er forsørgelsesydelser, der modtages efter ansøgning. Kommunen skal derfor - som ansvarlig
for administrationen af forsørgelsesydelser - når de berørte personer søger om uddannelseshjælp eller
kontanthjælp orientere om kontrolordningen. Det kan fx ske på den blanket eller formular, hvorpådersøges
om uddannelseshjælp eller kontanthjælp.
Adgangen til at foretage kontrol af samlever-status ved opslag i fx ATP's samleverregister gælder alene for
kontanthjælp og uddannelseshjælp, der udbetales for perioder efter lovens ikrafttræden. Kommunen skal
derfor, inden de eventuelt foretager en samkøring for personer, der også før lovens ikrafttræden modtog
kontanthjælp og som også efter lovens ikrafttræden modtager uddannelses- eller kontanthjælp, orientere
de berørte personen, inden samkøringen foretages.
Samkøringen skal i øvrigt overholde persondatalovens § 5, stk. 2, hvorefter indsamling af oplysningerskal ske
til udtrykkeligt angivne og saglige formål, og senere behandling må ikke være uforenelig med disse formål
(finalité-princippet). Der må herudover kun indhentes og videregives oplysninger, der er relevante og
nødvendige, og oplysningerne må ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af det formål,som
oplysningerne er indsamlet til.
Udmøntningen af §§ 98 a og 98 c og kommunens administration af § 2 b vil skulle ske inden for disse rammer.
Myndighederne på nationalt, regionalt og kommunalt niveau skal endvidere forud for iværksættelsen
anmelde sammenstilling og samkøring af oplysningerne til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 46, ogde skal
indhente tilsynets udtalelse, inden behandlingen iværksættes, jf. § 45, stk. 1, nr. 1.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
§ 98 a
Efter de gældende regler i § 11 a, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
(retssikkerhedsloven), kan kommunerne indhente oplysninger om den, der ansøger om eller får hjælp, fra
bl.a. arbejdsløshedskasse og pengeinstitutter, hvis det er nødvendigt for at behandle sagen. Detgælderogså
oplysninger om en persons rent private forhold og andre fortrolige oplysninger. Indhentelse n skal som
hovedregel ske med samtykke fra den pågældende.
Kommunerne kan endvidere uden samtykke til brug for behandlingen af en sag eller til brug for kontrol
indhente oplysninger om økonomiske forhold og ferieforhold om den, der ansøger om eller får hjæ lp, og
dennes ægtefælle eller samlever, fra andre offentlige myndigheder samt fra arbejdsløshedskasser.
Oplysningerne kan samkøres og sammenstilles med data fra myndighedens egne, andre myndigheders og
arbejdsløshedskassernes it-systemer, når dette er nødvendigt for at kontrollere, om betingelserne foratyde
hjælp er opfyldt, herunder til brug for efterfølgende kontrol af, om der er sket fejl eller misbrug.
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Myndighederne skal indhente oplysningerne fra indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, hv is
oplysningerne findes i dette register. Dette følger af de gældende regler i retssikkerhedslovens § 11 a,stk.2,
4 og 5.
Efter § 2 i det samtidigt fremsatte lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelses indsats, lov om
ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love, kan der endvidere
udveksles oplysninger mellem en række ministerier med tilhørende styrelser, kommuner,
arbejdsløshedskasser, told- og skatteforvaltningen (nu SKAT), Det Centrale Personregister, Det Centrale
Virksomhedsregister, ATP og andre myndigheder, der medvirker i forvaltningen af de arbejdsmarkedsrettede
ordninger.
Ifølge forslaget til § 68 b, stk. 3, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelses indsats, kan
kommunerne endvidere til brug for kontrol af udbetalingerne i en enkelt sag eller generel kontrol kræve
andre oplysninger end oplysninger om økonomiske forhold fra bl.a. andre offentlige myndigheder, ATP og
Nemkonto-registret. Oplysningerne kan ifølge forslaget samkøres og sammenstilles med data fra
myndighedens egne, andre myndigheders, ATP’s og Nemkonto-registrets og a-kassernes it-systemer, når
dette er nødvendigt for at kontrollere, om betingelserne for at modtage ydelser er opfyldt, herunder med
henblik på efterfølgende kontrol af, om der er sket fejl eller misbrug i forbindelse med udbetalingafydelser.
Det foreslås i § 98 a, at kommunerne fremover i videst muligt omfang forpligtes til indenfor rammerne af
forvaltningsloven, persondataloven, retssikkerhedsloven mv. at anvende de relevante elektroniske
registerbaserede oplysninger, som kommunerne har adgang til, når der skal træffes afgørelser efter kapitel
1 a og 4.
Formålet med forslaget er at sikre, at sagsbehandlingen af sager om tilkendelse af kontanthjælp mv. bliver
nemmere at administrere ved at anvende oplysninger om en person, der allerede findes i et registerfremfor
at skulle indhente oplysningerne fra den pågældende via fx lønsedler, oversigter over bankoplysninger,
bopælsoplysninger mv.
Fx fremgår oplysninger om ansøgers og samboens fælles barn, jf. den foreslåede § 2 b, stk. 2, nr. 1, og
oplysninger om ansøger har været gift med sin sambo, jf. den foreslåede § 2 b, stk. 2, nr. 3, af CPR -registeret.
Oplysninger om, hvorvidt ansøger og sambo er noteret som samlevende, jf. den foreslåede § 2 b, stk. 2, nr.
2, fremgår af ATP’s samleverregister og oplysning om ansøger har fælles bankkonto med sin sambo, jf.
skønsudøvelsen i den foreslåede § 2 b, stk. 3, fremgår af Nemkonto-registeret.
Kommunen skal efter forslaget derfor som udgangspunkt basere sagsbehandlingen af sager efter kapitel 1a
og 4 på de oplysninger, som allerede findes om en person, der søger om uddannelses - eller kontanthjælp.
Hvis en person, som ansøger om kontanthjælp i forbindelse med ansøgningen har givet kommunen
oplysninger om forhold, som skal indgå i vurderingen af, om den pågældende er berettiget til kontanthjælp,
kan kommunen anvende disse oplysninger i forbindelse med afgørelsen.
På sigt vil brugen af registerbaserede oplysninger endvidere føre til mere ensartede afgørelser, da
oplysningsgrundlaget i sagerne vil være mere ensartet og kvalificeret. Det vil samtidig medvirke til at højne
borgernes retssikkerhed.
Fra 1. august 2009 blev beskæftigelsesindsatsen for alle målgrupper til et kommunalt ansvarsområde,dvs.at
ansvaret for de forsikrede ledige overgik fra staten til kommunerne. Som en konsekvens af dette blev der
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fastlagt en ny arbejdsdeling mellem kommunerne og staten på it-området. Kommunerne fik ansvaret foritunderstøttelsen af sagsbehandlingen vedrørende alle målgrupper i beskæftigelsesindsatsen.
Det er derfor en kommunal opgave at it-understøtte opslag i registre i forbindelse med den obligatoriske
anvendelse af registeroplysninger ved afgørelser efter kapitel 1 a og 4 om uddannelses- og kontanthjælp.De
nærmere regler herom vil blive fastsat i bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske
datavarehus for beskæftigelsesindsatsen, jf. senest nr. 1420 af 23. december 2012.
Indhentelse af oplysningerne skal ske indenfor rammerne af reglerne i forvaltningsloven ogpersondataloven
mv. om indhentelse af oplysninger, herunder reglerne om samtykke og partshøring. Kommunen skal derfor,
inden de foretager en samkøring, orientere de berørte personer, inden samkøringen foretages.
Kommunen har – som dataansvarlig myndighed – ansvaret for at sikre datasikkerheden og for at have den
nødvendige fokus på behandlingssikkerheden, jf. persondatalovens § 41, stk. 3, og
sikkerhedsbekendtgørelsen, herunder behovet for styring af brugerrettigheder og interne kontroller og
uddannelse og vejledning af medarbejderne, jf. også § 58, stk. 5, i lov om ansvaret for og styringen af den
aktive beskæftigelsesindsats.
§ 98 b
Efter de gældende regler i lov om aktiv socialpolitik er der ikke fastsat krav om, hvordan partshøring og
afsendelse af en afgørelse skal foregå. De formelle krav til partshøring og afgørelse fremgår af
forvaltningslovens §§ 19-26. Kommunerne skal endvidere behandle sager efter lov om aktiv socialpolitikefter
reglerne i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
Stk. 1
På baggrund af Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 foreslås det i § 98 b, stk. 1, at
kommunerne fremover, når der skal foretages partshøring af en person, der modtager uddannelseshjælp
eller kontanthjælp, inden der træffes afgørelse i sagen efter kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik, sender
partshøringen digitalt. Det kan fx være en person, som ikke har overholdt sine rådighedsforpligtelser.
En person, som er uddannelsesparat eller jobparat, der er blevet partshørt digitalt, skal svare digitalt på
partshøringen. En person, der er aktivitetsparat kan besvare partshøringen digitalt, men der stilles ikke krav
om dette.
Kommunerne har pligt til at vejlede ansøgere og modtagere af uddannelses- og kontanthjælp om, at
partshøringer sendes digitalt. Kommunerne skal samtidig bistå en person i forhold til at gøre sigbekendtmed
partshøring mv. på »Min side«.
Samtidig bliver der stillet krav om, at kommunen sammen med partshøringen udarbejder en agterskrivelse,
når kommunen påtænker at træffe en afgørelse fx om en sanktion efter §§ 36-41.
Formålet med dette er, at personen, der har begået en forseelse, derved får kendskab til, hvilken afgørelse
kommunen vil træffe på baggrund af de oplysninger, der fremgår af sagen, inden partshøring. Det bliver
dermed klart for personen, hvad konsekvensen er, hvis den pågældende ikke besvarer partshøringen og
fremkommer med oplysninger, som kan have betydning for afgørelsen.
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Det er vigtigt, at det klart fremgår, at hovedformålet med henvendelse i form af en samlet partshøring og
agterskrivelse er at oplyse sagen, således at kommunen kan træffe en korrekt afgørelse. Formen skal derfor
respektere formålet med partshøringspligten, dvs. ønsket om, at parten får mulighed for at kommentere,
korrigere og supplere sagens faktuelle grundlag.
Det foreslås, at en person, der modtager hjælp efter kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik, fra »Min side« på
Jobnet skal kunne se, at kommunen har sendt en partshøring. Det foreslås, at der samtidig etableres en
kommunal it-løsning, der kan understøtte processen omkring partshøring således, at personenfra»Minside«
på Jobnet kan få adgang til en kommunal it-løsning både for at se og besvare partshøringen.
Digital forvaltning forudsætter, at borgerne kan identificere sig sikkert i forbindelse med anvendelse af
digitale selvbetjeningsløsninger. Til brug for identifikation af borgeren i forbindelse medbrugafde foreslåede
selvbetjeningsløsninger på Jobnet vil der derfor blive anvendt NemID.
Stk. 2
Med forslaget til § 98 b, stk. 2, fastsættes, at hvis en person er blevet partshørt digitalt, skal afgørelsen
ligeledes sendes digitalt. Det vil i lighed med partshøringen kunne foregå via en kommunal it -løsning og
således, at personen på »Min side« på Jobnet kan se, at der er sendt en afgørelse fra kommunen i den
kommunale it-løsning. Afgørelsen kan endvidere læses på »Min side«.
Stk. 3
Med forslaget til § 98, stk. 3, sikres det, at en person, der modtager hjælp efter § 11 som aktivitetsparat, og
som ikke kan anvende digitale selvbetjeningsværktøjer, kan modtage partshøring, herunder agterskrivelser,
og afgørelse med almindelig post. Det kan fx være socialt udsatte personer, personer med psykiske lidelser,
personer med fysiske eller psykiske handicap eller hjemløse.
Det er kommunen, der vurderer, om personen kan undtages fra at skulle modtage partshøring, herunder
agterskrivelse, og afgørelse digitalt, og at afsendelse af partshøring, herunder agterskrivelse, og afgørels e
sendes med almindelig post.
Stk. 4
Det foreslås i § 98 b, stk. 4, at partshøring, herunder agterskrivelse og afgørelse fra kommunerne kan sendes
uden underskrift. Partshøring og afgørelse skal have en maskinel eller på tilsvarende måde gengivet
underskrift eller der skal anvendes en teknik, så der sker en entydig identifikation af den, der har udstedt
partshøringen eller afgørelsen. Det foreslås, at sådanne partshøringer, agterskrivelser og afgørelser
sidestilles med partshøring og afgørelser med personli g underskrift.
Det er en forudsætning, at de hensyn, der ligger bag formkrav, herunder personlig underskrift, også
tilgodeses i forhold til denne type af dokumenter, når de sendes digitalt. Det vil sige, at de relevante
teknologiske løsninger, der skal erstatte den personlige underskrift, skal tilgodese de hensyn, der liggerbag
kravet herom.
Stk. 5
Det foreslås i § 98 b, stk. 5, at partshøring, agterskrivelse og afgørelse anses for at være kommet frem på det
tidspunkt, hvor den er tilgængelig for den person, som partshøringen eller afgørelsen er rettet imod.
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Samtidig etableres der en service, som personen kan tilmelde sig, så den pågældende får fx en sms, når der
ligger adviser om partshøringer mv. på »Min side« på Jobnet.
Hvis der er sat en frist for at besvare henvendelsen, skal denne frist været fastsat således, at personen, der
er modtager for meddelelsen, får en rimelig tid til at gøre sig bekendt med og besvare henvendelsen.
Ved beregning af frister, herunder klagefrister, ændrer bestemmelsen ikke på, hvornår meddelelsen er
kommet rettidigt frem. Det må fortsat afgøres på baggrund af de hidtil gældende principper. Det antages
således i almindelighed, at en klage anses for at være kommet rettidigt frem, hvis den er kommet frem/er
tilgængelig senest den sidste klagedag inden kontortids ophør.
§ 98 c
Beskæftigelsesministeren får efter forslaget til § 98 c bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om
anvendelse af elektroniske registre og om digital kommunikation om afgørelser mv.
Bemyndigelsen vil i første omgang blive brugt til at fastsætte regler om integrationen mellemkommunernes
it-systemer og »Min side« på Jobnet i forbindelse med indførelsen af digital partshøring. Der skal således
etableres en kommunal it-løsning, der kan understøtte processen omkring partshøring således, at personen
fra »Min side« på Jobnet kan få adgang til i en kommunal it-løsning både at se og besvare partshøringen.
Fra 1. august 2009 blev beskæftigelsesindsatsen for alle målgrupper til et kommunalt ansvarsområde,dvs.at
ansvaret for de forsikrede ledige overgik fra staten til kommunerne. Som en konsekvens af dette blev der
fastlagt en ny arbejdsdeling mellem kommunerne og staten på it-området. Kommunerne fik ansvaret foritunderstøttelsen af sagsbehandling vedrørende alle mål grupper i beskæftigelsesindsatsen.
Det er derfor en kommunal opgave at it-understøtte opslag i elektroniske registre i forbindelse med den
obligatoriske anvendelse af registeroplysninger ved afgørelse efter kapitel 4 om uddannelses - eller
kontanthjælp.
Kommentarer fra Høringsnotatet
§ 98 a
Det foreslås, at kommunerne fremover forpligtes til at anvende oplysninger fra relevante elektroniske
registre, som kommunerne har adgang til, når der skal træffes afgørelse om forsørgelsespligt forsamlevende
og uddannelseshjælp og kontant hjælp.
Ved indhentelse af oplysninger fra elektroniske registre skabes et bedre administrationsgrundlag via
anvendelse af allerede tilgængelige oplysninger, således at kommunerne ikke skal indhente oplysningerom
en persons økonomiske eller personlige forhold hos personen selv, hvis oplysningerne allerede fremgår af
f.eks. indkomstregistret. Dette vil endvidere kunne bidrage til en mere effektiv og ensartet sagsbehandlingi
kommunerne. (…)
§ 98 b
Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har allerede i dag pligt til at lægge et CV på Jobnet, til at
tjekke deres jobforslag og til at gøre sig bekendt med og kvittere for jobplan og tilbud digitalt på Jobnet. I
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forhold til indlæggelse af CV på Jobnet er dette lovfæstet i § 9, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats.
Hvis en borger har brug for hjælp til at benytte digitale løsninger i beskæftigelsesindsatsen, fx på grund af
manglende it-kundskaber eller manglende it-adgang hjemme, vil borgeren ligesom i dag kunne få hjælp og
vejledning i jobcenteret. I lighed med hvad der gælder i dag, kan en person, der ikke kan læse eller skrive få
hjælp til at sætte sig ind i de breve, som den pågældende får fra kommunen. Det kan enten være ved at
henvende sig til en støtteperson eller ved at henvende sig til kommunen.
Efter reglerne i lov om obligatorisk digital post kan fysiske personer fritages for obligatorisk tilslutning til
digital post, hvis der foreligger særlige omstændigheder, som kan bevirke, at en person er hindret i at
modtage sin post digitalt. I det fremsatte lovforslag L 224 er der i § 98 b, stk. 3, indsat en
undtagelsesbestemmelse, således at kommunen kan sende partshøringer, herunder agterskrivelse samt
afgørelser med almindelig post til en person, der modtager hjælp som aktivitetsparat, hvis det ikke ermuligt
for personen at anvende digitale værktøjer.
Det vil således være hovedreglen, at jobparate kontanthjælpsmodtagere skal svare på en digital partshøring,
mens aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ikke har pligt til besvare en partshøring digitalt, men deter
en mulighed for de aktivitetsparate.
Personer med fx synshandicap har mulighed for at få læst de breve op, der fremgår af ”Min side”. Jobnetskal
overholde statens til en hver tid gældende tilgængelighedskrav til digitale, borgervendte løsninger.
Der vurderes derfor ikke at være behov for yderligere undtagelsesbestemmelser for digital partshøring. I
forbindelse med at der fastsættes nærmere regler om obligatorisk digital kommunikation og undtagelser
herfra, vil beskæftigelsesministeriet sikre, at reglerne stemmer overens med reglerne i lov om digital post.
Det skal bemærkes, at det fremgår af lovforslaget, at beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for
ikrafttræden af digitalisering m.v. af partshøring.
Det skal bemærkes, at det fremgår af lovforslagets § 98 b, stk. 1, at der skal partshøres digitalt, når dertræffes
afgørelser efter kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik. Endelig fremgår af den gældende § 9, nr. 2, i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats, at arbejds- og uddannelsessøgende kan få information og vejledning af
jobcenteret om indlæggelse af cv i Jobnet. (…)
Foranlediget af tilsynets høringssvar blev følgende forklaring på behovet for at udarbejde en kommunal it løsning indarbejdet i det fremsatte lovforslag. Et digitalt partshørings-it-system vil muliggøre en egentlig
systemintegration med de kommunale fagsystemer, hvor der fx kan ske en validering af de oplysninger,som
borgeren fx indtaster som svar på en partshøring. Det kan også muliggøre en egentlig integration i de
kommunale fag systemer af borgerens besvarelser. En sådan løsning vil kunne bidrage til effektiviseringeri
højere grad end fremsendelse af dokumenter til en digital postkasse og borgerens returneringafdokumenter
via en digital postkasse. (…)
Det er indarbejdet i bemærkningerne til § 98 b, stk. 1, i det fremsatte lovforslag, at Digital forvaltning
forudsætter, at borgerne kan identificere sig sikkert i forbindelse med anvendelse af digitale
selvbetjeningsløsninger, og at der til brug for identifikation af borgeren i forbindelse med brug af de
foreslåede selvbetjeningsløsninger på Jobnet vil der derfor blive anvendt NemId. Der vil tilsvarende skulle
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anvendes NemId eller en anden tilsvarende løsning i forbindelse med kommunale it -løsninger som fx et
digitalt partshørings-it-system (…)

LAS § 106 – Statsrefusion til udgifter til særligstøtte til enlige forsørgere
efter LAS § 34 a
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 106. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10. Staten
refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter til efterlevelseshjælp efter kapitel 10 a. Staten refunderer 50
pct. af en kommunes udgifter til særlig støtte til enlige forsørgeres studiestart efter § 34 a. Staten refunderer
50 pct. af en kommunes udgifter til særlig støtte til deltagerbetaling efter § 34 b.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Ændringen er en følge af forslaget til § 34 a.
Således vil staten efter forslagets indhold yde 50 pct. refusion for en kommunes udgifter til særlig stø tte til
enlige forsørgeres studiestart i lighed med den refusion, som staten yder efter de gældende regler af en
kommunes udgifter til hjælp i særlige tilfælde efter lovens kap. 10 og efterlevelseshjælp efter lovenskap.10
a.

LAS § 109 – Regulering med satsreguleringsprocenten
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 109. En gang årligt den 1. januar reguleres med satsreguleringsprocenten efter lov om en
satsreguleringsprocent og efter stk. 3 og 4 de beløb, der er nævnt i:
1)
2)
3)
4)
5)

§ 12, stk. 3, og §§ 23-26 om hjælp til forsørgelse.
§ 27, stk. 2, om et støttebeløb til familier med børn under 18 år.
§ 30 om indtægtsfradrag for ægtepar eller samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b, omfattet af § 26, stk. 2.
§ 31 om fradrag for arbejdsindtægter m.v.
§ 42 om sanktioner ved uberettiget modtagelse af hjælp samtidig med arbejde eller ophold i
udlandet.
6) § 52 om revalideringsydelse og § 68 om ressourceforløbsydelse.
7) § 68 a, stk. 3, om fradrag for arbejdsindtægter i ressourceforløbsydel se.
8) § 69 d, stk. 2, om nedsættelse af hjælpen efter § 68.
9) § 79, stk. 3, om mindstebeløb for ATP-beregning.
10) (Ophævet).
11) (Ophævet).
12) (Ophævet).
13) § 85 a om efterlevelseshjælp.
Stk. 2. Niveauet for det beløb, som fremgår af § 74 d, stk. 3, 1. pkt., reguleres efte r § 127, stk. 1, nr. 3, i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats.
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Stk. 3. Ved den årlige regulering af beløbene i stk. 1, nr. 1-3, 6-9 og 13, anvendes satsreguleringsprocenten
for det pågældende finansår med fradrag af en procentsats, jf. stk. 5.
Stk. 4. For finansåret 2016 udgør procentsatsen 0,3. For finansåret 2017 udgør procentsatsen 0,4. For
finansårene 2018-2023 udgør procentsatsen 0,75.
Stk. 5. Beskæftigelsesministeren bekendtgør størrelsen af de regulerede beløb.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Der er tale om, at reglen om satsregulering konsekvensrettes som følge af, at kontanthjælp for unge under
30 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, afskaffes, og der indføres en ny ydelse uddannelseshjælp.
Uddannelseshjælp for unge under 30 år foreslås indført med de nye bestemmelser i §§ 23 og 24, mens
satserne for kontanthjælp, herunder de nye satser for unge under 30 år, fremgår af forslaget til § 25 om
kontanthjælp. I nr. 109 foreslås disse ydelser satsreguleret efter de gældende regler.
Det foreslås endvidere, at stk. 1, nr. 3, konsekvensrettes som følge af forslaget til gensidig forsørgelsespligt
mellem samlevende.
Det foreslås, at stk. 1, nr. 5, ændres. Dette er en konsekvens af, at punktsanktioner fremover fastsættes til
tre gange dagssatsen, dvs. den gennemsnitlige sats, som beregnes på baggrund af den årlige uddannelses eller kontanthjælp divideret med 260, således at dagssatsen er beregnet på baggrund af en 5-dages-uge
gange tre. Da uddannelses- og kontanthjælpen allerede satsreguleres, findes det unødvendigt også at
satsregulere dagssatserne. Det foreslås, at der i stedet indsættes en regel om satsregulering af detbeløb,der
foreslås indsat i § 42 som en konsekvensrettelse. Konsekvensrettelsen i § 42 er en følge af forslagene i §§2325 om nye satser.
Det foreslås, at der foretages en teknisk ændring af stk. 1, nr. 6, således at det præciseres, at
ressourceforløbsydelse årligt reguleres med en satsreguleringsprocent. Dette følger i dag af, at
ressourceforløbsydelsen bl.a. baserer sig på satserne i kontanthjælpssystemet, som satsreguleres efter
lovens § 109, stk. 1, nr. 1. Med ændringen i ydelsessatserne i kontanthjælpssystemet, jf. lovforslagets §1,nr.
33-35 og de heraf afledte konsekvensændringer i bestemmelse rne om ressourceforløbsydelse, jf.
lovforslaget § 1, nr. 78-81, foreslås det, at tydeliggøre i lovens § 109, at ressourceforløbsydelse er omfattet
af satsreguleringen.
Det foreslås, at stk. 2, ophæves som konsekvens af, at bestemmelsen i § 25 f foreslås ophævet.

LAS § 110 - Forsøgsregler
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 110. Beskæftigelsesministeren kan efter ansøgning fra en kommune tillade, at der bliver lavet
beskæftigelsesfremmende forsøgsordninger, som fraviger reglerne i denne lov, dog ikke reglerne om
ydelsessatser og ydelsesperioder, jf. dog stk. 2. Beskæftigelsesministeren bekendtgør tilladelsen.
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Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at der gennemføres forsøgsordninger, hvoref ter
udsatte kontanthjælpsmodtagere kan få lempeligere fradrag for arbejdsindtægter i hjælpen.
Generelle bemærkninger
§ 110, stk. 2

Forsøg
Gældende ret
Efter de gældende regler kan beskæftigelsesministeren efter ansøgning fra en kommune tillade,atder bliver
lavet beskæftigelsesfremmende forsøgsordninger, som fraviger reglerne i loven. Det gælder dog ikke
reglerne om ydelsessatser og ydelsesperioder.
Kontanthjælpssystemet bygger på et selvforsørgelsesprincip, og hjælpen udgør det underste økonomiske
sikkerhedsnet. Hovedreglen er derfor, at indtægter fradrages krone for krone i hjælpen, dog ses der bortfra
15,23 kr. (2013-niveau) pr. udført arbejdstime, hvis modtageren eller dennes ægtefælle har
arbejdsindtægter. Beløbet, der kan ses bort fra, kan ikke beregnes på grundlag af mere end 160 timer pr.
måned pr. person.

Den foreslåede ordning
Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og særligt udsatte kontanthjælpsmodtagere, som har modtaget
kontanthjælp i mange år, eller som har komplekse problemer, fx i form af hjemløshed, misbrugmv.,kanvære
i stand til at arbejde i et vist omfang, men kan have svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.
Med henblik på at give disse persongrupper en ekstra tilskyndelse til at tage arbejde, foreslås det,atdergives
mulighed for at gennemføre forsøg, hvor personer omfattet af forsøgsordningerne kan få et lempeligere
fradrag for arbejdsindtægter i deres hjælp.
Det foreslås derfor, at der skabes hjemmel til, at beskæftigelsesministeren kan give tilladelse til forsøg,hvor
udsatte grupper får mulighed for et lempet fradrag for arbejdsindtægter.
Med hjemmel i bestemmelsen vil der blive fastsat nærmere administrative regler om to forsøg med
lempeligere fradrag. Forsøgene vil blive gennemført i 2014 med efterfølgende evaluerin g.
Forsøget med lempeligere fradrag til særligt udsatte kontanthjælpsmodtagere skal ses i sammenhængmed
et forsøg om dag-til-dag-formidling, hvor virksomheder kan søge arbejdskraft til et kortvarigt job, fx endags
hjælp med oprydning. Dette forsøg er nærmere beskrevet i det samtidigt fremsatte lovforslag om ændring
af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats
og forskellige andre love, der udmønter den del af aftalen om kontanthjælpsreforme n, der vedrører
indsatsen. Der henvises til dette lovforslags almindelige bemærkninger, pkt. 2.9.2.
I tilfælde, hvor de særligt udsatte kontanthjælpsmodtagere påtager sig disse dag-til-dag-jobs,fårde mulighed
for at få et lempeligere fradrag fra arbejdsindtægter i deres kontanthjælp.
Forsøget med lempeligere fradrag til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere vil ligeledes blive nærmere
udmøntet i de administrative regler.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
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Efter gældende lovs § 110, 1. pkt., kan beskæftigelsesministeren efter ansøgning fra en kommune tillade,at
der bliver lavet beskæftigelsesfremmende forsøgsordninger, som fraviger reglerne i loven. Det gælderdog
ikke reglerne om ydelsessatser og ydelsesperioder. Efter 2. pkt. bekendtgø r beskæftigelsesministeren
tilladelsen.
Kontanthjælpssystemet bygger på et selvforsørgelsesprincip, og hjælpen udgør det underste økonomiske
sikkerhedsnet. Hovedreglen er derfor, at indtægter fradrages krone for krone i hjælpen, dog ses der bortfra
15,23 kr. pr. udført arbejdstime, hvis modtageren eller dennes ægtefælle har arbejdsindtægter. Beløbet,der
kan ses bort fra, kan ikke beregnes på grundlag af mere end 160 timer pr. måned pr. person, jf. lovens § 31.
Det foreslås i stk. 2, at der skabes hjemmel til, at beskæftigelsesministeren også kan give tilladelse til forsøg,
hvor udsatte kontanthjælpsmodtagere får mulighed for lempeligere fradrag for arbejds indtægter,dvs.atder
kan ses bort fra et større beløb end 15,23 kr. pr. udført arbejdstime ved frad rag af arbejdsindtægten i
hjælpen.
Med hjemmel i bestemmelsen vil der blive fastsat nærmere administrative regler om og gennemført forsøg
med lempeligere fradrag.
Der vil blive gennemført forsøg med lempeligere fradrag for særligt udsatte kontanthjælps modtagere,som
har været på kontanthjælp i mange år, eller som har komplekse problemer, fx i form af hjemløshed, misbrug
mv., og som tager kortvarige job fx en dags hjælp med oprydning i forbindelse med et forsøg om dag -til-dagformidling til denne gruppe. Forsøget med dag-til-dag-formidling er nærmere beskrevet i det samtidigt
fremsatte lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen
af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. Der henvises til dette lovforslags almindelige
bemærkninger, pkt. 2.9.2.
Der vil endvidere blive gennemført et forsøg med lempeligere fradrag til aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere, der tager job af kortere varighed. Der vil administrativt blive fastsat nærmere
regler om målgruppen for forsøget og forsøgets omfang.
Forsøgene vil blive gennemført i 2014 med efterfølgende evaluering.
Med forsøgshjemlen skabes der således mulighed for, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ogsærligt
udsatte kontanthjælpsmodtagere, der omfattes af forsøgene, får en ekstra tilskyndelse til at tage arbejde,og
dermed opnår eller bevarer en vis tilknytning til arbejdsmarkedet.
Med forslaget til stk. 3, bekendtgør beskæftigelsesministeren tilladelsen.
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Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension
Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 2 a – Personkreds for
Arbejdsmarkedets Tillægspension
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 2 a, stk. 5. Personer, der modtager ydelser i henhold til §§ 23, 25, 52, 68 og 74 a, stk. 1, i lov om aktiv
socialpolitik samt §§ 42 og 43 i lov om social service, omfattes af ordningen.
Generelle bemærkninger

Indbetaling af ATP-bidrag
Gældende ret
Der indbetales bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension for personer, der modtager kontanthjælp,
revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse og ledighedsydelse. 1/3 af bidraget betales af
ydelsesmodtageren og 2/3 af staten. Ydelsen skal efter fradrag for arbejde og pensioner mindst være på
13.952 kr. (2013-niveau) for forsørgere eller 10.500 kr. (2013-niveau) for ikke-forsørgere, før der indbetales
ATP-bidrag af ydelsen. Det er en betingelse for betaling af ATP-bidrag af kontanthjælp, at personen har
modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på 6 måneder.

Den foreslåede ordning
Det foreslås, at uddannelseshjælp omfattes af ATP-ordningen. Dog beregnes ATP-bidraget kun i forhold til
uddannelseshjælpens grundsats, dvs. at et evt. aktivitetstillæg ikke medregnes. Tilsvarende foreslås,atdet
for kontanthjælpsmodtagere også kun er grundsatsen, der indgår i beregningen.
Som følge af forslaget om nedsættelse af hjælpen til kontanthjælpsmodtagere under 30 år, herunder
indførelsen af uddannelseshjælp, vil det i praksis kun være ganske få personer, der modtager
uddannelseshjælp eller kontanthjælp og er under 30 år, der fremover skal indbetale ATP -bidrag, dakravettil
ydelsens størrelse, før der betales ATP-bidrag, fastholdes.
Det foreslås endvidere, at karensperioden på 6 måneder, der gælder for kontanthjælp, sættes op ti l 12
måneder og tillige skal omfatte uddannelseshjælp.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
I § 2 a i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension opregnes personkredsen for Arbejdsmarkedets
Tillægspension for modtagere af forskellige offentlige ydelser, fx modtagere af arbejdsløshedsdagpenge,
sygedagpenge, ledighedsydelse, kontanthjælp m.v.
Det foreslås, at personkredsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension efter lovens § 2 a udvides til også at
omfatte modtagere af uddannelseshjælp efter § 23 i lov om aktiv socialpolitik.
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Dette er en følge af forslaget til § 1, nr. 33 om, at kontanthjælp for unge under 30 år, der ikke har en
erhvervskompetencegivende uddannelse, afskaffes, og i stedet erstattes af en ny ydelse kaldet
uddannelseshjælp.
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Integrationsloven
Integrationsloven § 20 – Skærpet rådighedsforpligtelse for uddannelsesog jobparate
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 20, stk. 5. Kontraktens opfølgning skal kunne danne grundlag for kommunalbestyrelsens beslutning om,
hvorvidt udlændingen fortsat er berettiget til at modtage hjælp efter integrationsloven eller lov om aktiv
socialpolitik, herunder om der skal ske nedsættelse i eller ophør af udlændingens kontanthjælp, jf.§§39,40,
40 a og 41 i lov om aktiv socialpolitik.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Ændringen er en følge forslaget i § 1, nr. 65, hvorefter der i § 40 a i lov om aktiv socialpolitik indføres en ny
sanktion for jobparate kontanthjælpsmodtagere. Personer, der er omfattet af et integrationsprogram efter
integrationsloven, og der modtager kontanthjælp som jobparat, skal således også omfattes af den nye
sanktion.
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SU-loven
SU-Loven § 7 – Tillæg til SU til uddannelsessøgende der modtager
uddannelseshjælp efter LAS
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 7, stk. 4. Sammen med stipendium og studielån eller sammen med slutlån gives et stipendium som tillæg
til uddannelsessøgende, der er
1) enlige forsørgere eller
2) forsørgere og bor sammen med en uddannelsessøgende, der modtager SU eller en person, der
modtager uddannelseshjælp efter § 23 i lov om aktiv socialpolitik.
Generelle bemærkninger

§ 7, stk.4, nr.2
SU-loven - konsekvenser af indførelsen af uddannelseshjælp
Gældende ret
Uddannelsessøgende, der er forsørgere, kan sammen med stipendium og studielån ellersammenmedslutlån
optage et supplerende studielån på 1.473 kr. (2013-niveau). Det er en betingelse for at kunne betragtessom
forsørger, at den uddannelsessøgende er foræl der til et barn under 18 år, og at barnet bor hos den
uddannelsessøgende.
Uddannelsessøgende, der er enlige forsørgere og modtager ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskudog
forskudsvis udbetaling af børnebidrag, kan tillige modtage et tillægsstipendium på 5.753 kr. (2013-niveau).
Endelig kan uddannelsessøgende, der er forsørgere og bor sammen med en SU-modtager, få et
tillægsstipendium på 2.298 kr. For at få ret til dette tillægsstipendium er det en betingelse, at den
uddannelsessøgende er i parforhold med og deler folkeregisteradresse med en uddannelsessøgende, der
med rette har modtaget SU i mindst en måned i forudgående kvartal.
Hverken det supplerende lån til forsørgere eller tillægsstipendierne til henholdsvis enlige forsørgere og
forsørgere, der bor sammen med en SU-modtager, kan udbetales i måneder, hvor den uddannelsessøgende
modtager ekstra SU i forbindelse med fødsel.

Den foreslåede ordning
Som en del af kontanthjælpsreformen foreslås det, at SU-modtagere, der bor sammen med en person, der
modtager uddannelseshjælp, får ret til supplerende stipendium på lige fod med uddannelsessøgende, der
bor sammen med en SU-modtager.
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Med den foreslåede ændring af SU-lovens § 7, stk. 4, nr. 2, vil også uddannelsessøgende, der bor sammen
med en person, der modtager uddannelseshjælp kunne få forsørgertillæg efter SU-lovens § 10 b, og regler
fastsat i medfør heraf.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Det følger af SU-lovens § 7, stk. 4, nr. 2, at forsørgere, der bor sammen med en uddannelsessøgende, der
modtager SU, har ret til et stipendium som tillæg til stipendium efter SU-lovens § 7, stk. 1, nr. 1, eller slutlån
efter SU-lovens § 7, stk. 1, nr. 3. Retten til forsørgertillægget er nærmere reguleret i SU-lovens § 10 b.
Med den foreslåede ændring af SU-lovens § 7, stk. 4, nr. 2, vil også uddannelsessøgende, der bor sammen
med en person, der modtager uddannelseshjælp, kunne få forsørgertillæg efter SU-lovens § 10 b, og regler
fastsat i medfør heraf.
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Lov om børnetilskud og forskudsvis
udbetaling af børnebidrag
Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag § 10 c –
Særlig børnetilskud til uddannelsessøgende
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 10 c. Til forældre, der deltager i en uddannelse, som er godkendt som støtteberettigende efter SU-loven,
eller som berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse, jf. § 41 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,og
som har forsørgelsespligt for et barn under 18 år, udbetales efter ansøgning et tilskud på 5.000 kr. årligt, jf.
dog stk. 2. En ansøgning efter 1. pkt. behandles først som en ansøgning om supplerende børnetilskud efter§
10 d, jf. § 10 f, stk. 1. I de i § 10 f, stk. 1 og 2, omhandlede tilfælde træffes der afgørelse om tilkendelse af
eller afslag på tilskud efter 1. pkt., selvom ansøgningen er indgivet i henhold til § 10 d.
Stk. 2. Der kan højst udbetales ét tilskud efter stk. 1 pr. forælder og højst ét tilskud pr. barn. Tilskud kan ikke
udbetales til enlige forsørgere, der er berettiget til stipendium som tillæg efter § 7, stk. 4, nr. 1, i SU-loven.
Hvis begge af to samlevende forældre er berettiget til stipendium som tillæg efter § 7, stk. 4, nr. 2, kan der
kun udbetales tilskud for det andet barn. 2. og 3. pkt. gælder dog ikke for personer, som ikke modtager
slutlån, selv om de er berettiget hertil. Reglerne i § 5, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 3. Lever forældrene ikke sammen, har kun den af forældrene, der har barnet boende hos sig,rettil tilskud
efter stk. 1. Opholder barnet sig lige meget hos begge forældrene, har kun den af forældrene, påhvisadresse
barnet er tilmeldt folkeregisteret, ret til tilskud.
Stk. 4. Der er ikke ret til udbetaling af særligt børnetilskud efter stk. 1 for perioder, hvor ansøgeren modtager
supplerende børnetilskud efter § 10 d.
Stk. 5. Tilskud efter stk. 1 udbetales kvartalsvis forud senest den 20. i kvartalets første måned. Tilskuddet
udbetales første gang for det kvartal, der følger efter det kvartal, hvori der er ansøgt herom, og sidst e gang
for det kvartal, i hvilket retten til tilskud ophører. Udgør tilskuddet for et kvartal mindre end 25 kr.,udbetales
det ikke.
Stk. 6. Tilskud efter stk. 1 til en enlig forsørger nedsættes med 10 pct. af den del af ansøgerens aktuelle
indtægt i et kalenderår, der overstiger 100.000 kr.
Stk. 7. Bor barnet sammen med begge forældre, eller bor barnet kun sammen med den ene af forældrene,
men denne er gift eller lever i et ægteskabslignende forhold med en anden person, nedsættes tilskuddet
efter stk. 1 med 10 pct. af den del af husstandens aktuelle indtægt i et kalenderår, der overstiger 150.000 kr.
Ydes der to tilskud til samme husstand, fordeles nedsættelsen ligeligt på de to tilskud.
Stk. 8. Den aktuelle indtægt består af
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1) personlig indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst, der anvendes ved beregning af
indkomstskat efter personskattelovens § 7, dog før de deri nævnte grundbeløb og bundfradrag, og
2) aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk. 1 og 2, bortset fra udbytteindkomst
op til 5.000 kr.
Stk. 9. Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud, at ansøgeren over for Udbetaling Danmark
fremlægger dokumentation for de aktuelle indtægter og for deltagelse i en uddannelse, som berettiger til
tilskud efter stk. 1.
Stk. 10. Hvis den indtægt, der ligger til grund for beregning af tilskuddet, ændres med mere end 10 pct.,
omregnes tilskuddet for kalenderåret, og de kvartalsvise udbetalinger for den resterende del afkalenderåret
reguleres, således at det samlede udbetalte tilskud for kalenderåret svarer til det beregnede tilskud på
årsbasis.
Stk. 11. Har en tilskudsberettiget haft en indtægtsfremgang, der bevirker, at det allerede udbetalte tilskudi
kalenderåret overstiger det tilskud, ansøgeren herefter er berettiget til i kale nderåret, fradrages for meget
udbetalt tilskud i det efterfølgende kalenderårs tilskud, uanset om tilskuddet udbetales efter § 10 celler§10
d. Er ansøgeren i det efterfølgende kalenderår ikke berettiget til tilskud efter § 10 c eller § 10 d, skal formeget
udbetalt tilskud tilbagebetales.
Stk. 12. Social- og integrationsministeren fastsætter regler om tilbagebetaling efter stk. 11.
Stk. 13. Såfremt ret til tilskud indtræder, ophører eller forsørgelsesforholdene ændres inden for et
kalenderår, beregnes tilskuddet forholdsmæssigt for de kvartaler i året, hvor ansøger er berettiget til at få
udbetalt tilskud på samme grundlag. Indtægten opgøres for de måneder af året, hvor ansøger er berettiget
til tilskud på samme grundlag, hvorefter de således opgjorte indtægter omregnes forholdsvis til en
årsindtægt.
Stk. 14. De indtægtsgrænser, der er nævnt i stk. 6 og 7, reguleres én gang årligt pr. 1. januar med
satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De efter regulering fremkomne beløb
afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
§ 10 c, stk. 1 og stk. 2
Der er tale om redaktionelle ændringer, som har et præciserende formål.
Kapitel 2 a i børnetilskudsloven har overskriften »Ydelser til særlige grupper af børn«, hvilket ikke er
dækkende for de meget forskellige typer tilskud, som kapitlet omfatter.
Kapitel 2 a foreslås derfor opdelt, således at kapitel 2 a får overskriften »Flerbørnstilskud og
adoptionstilskud«, og et nyt kapitel 2 b med overskriften »Børnetilskud til visse uddannelsessøgende«.
Kapitel 2 a indeholder de uændrede bestemmelser om flerbørnstilskud og adoptionstilskud, mens det
foreslåede kapitel 2 b, vil indeholde den nugældende bestemmelse om særligt børnetilsku d til
uddannelsessøgende og lovforslagets ændringer hertil, samt lovforslagets nye bestemmelser om
supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder. For at markere, at der er tale om to forskellige
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tilskudsmuligheder, og for at fremme overskueligheden, foreslås indsat underoverskrifterne »Særligt
børnetilskud til uddannelsessøgende« og »Supplerende børnetilskud i visse praktik - og skoleperioder«.
Af hensyn til overskuelighed er der i forslaget til affattelse af de nye bestemmelser om supplerende
børnetilskud henvist til lov om statens uddannelsesstøtte med lovens officielle korte titel - SU-loven. Det
foreslås af redaktionelle hensyn, at de gældende henvisninger til lov om statens uddannelsesstøtte ændres
tilsvarende.
§ 10 c, stk. 1
I den gældende bestemmelse om særligt børnetilskud til uddannelsessøgende (§ 10 c) foreslås indsat en
bestemmelse om, at Udbetaling Danmark ved modtagelse af en ansøgning om særligt børnetilskud til
uddannelsessøgende først skal behandle ansøgningen som en ansøgning om supplerende børnetilskud.
Endvidere foreslås indsat en undtagelse fra ansøgningskravet i de tilfælde, hvor omregning af supplerende
børnetilskud medfører bortfald af dette tilskud, fordi det beregnede supplerende børnetilskudermindre end
særligt børnetilskud til uddannelsessøgende. I disse tilfælde vil modtageren automatisk overgåtil atmodtage
særligt børnetilskud til uddannelsessøgende, hvis betingelserne herfor er opfyldt, og indtægtenliggerunder
bortfaldsgrænsen. Der henvises til de almindelige bemærkninger, pkt. 2.6.4.2.4. , samt de foreslåede § 10f,
stk. 1 og 2, i børnetilskudsloven og bemærkninger hertil.
Det forudsættes, at eksisterende modtagere af særligt børnetilskud til uddannelsessøgende i relevant
omfang vejledes af Udbetaling Danmark om muligheden for (i stedet) at søge supplerende børnetilskud.
§ 10 c, stk. 3
For at undgå dobbeltkompensation forslås det i et nyt § 10 c, stk. 4, at der ikke kan modtages særligt
børnetilskud til uddannelsessøgende for perioder, hvor ansøgeren modtager sup plerende børnetilskud.
§ 10 c, stk. 11
Efter de gældende regler kan for meget udbetalt særligt børnetilskud til uddannelsessøgende, som skyldes
indtægtsreguleringen af tilskuddet, fradrages i det efterfølgende kalenderårs tilskud. Det foreslås, at for
meget udbetalt særligt børnetilskud til uddannelsessøgende, som skyldes indtægtsreguleringenaftilskuddet,
ligeledes kan fradrages i det efterfølgende kalenderårs supplerende børnetilskud. Det bemærkes, at der
foreslås en tilsvarende adgang til, at for meget udbetalt supplerende børnetilskud kan fradrages i det
efterfølgende kalenderårs supplerende børnetilskud såvel som i særligt børnetilskudtil uddannelsessøgende.
§ 10 c, stk. 4
Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at stk. 4-7 bliver til stk. 5-8.

Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag § 10 d-g –
Supplerende børnetilskud i visse uddannelses-, praktik- og skoleperioder
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst

Supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder

335

Kontanthjælpsreformen

19-01-2014

§ 10 d. Til forældre, som har forsørgelsespligt for et barn under 18 år, og som deltager i en uddannelse, der
er godkendt som støtteberettigende efter SU-loven, kan der efter ansøgning udbetales et supplerende
børnetilskud i praktik- og skoleperioder, hvor der udbetales løn eller skolepraktikydelse.
Stk. 2. Det supplerende børnetilskud kan udbetales til enlige forsørgere, der modtager ekstra børnetilskud
efter § 3, samt forsørgere, der er samlevende med en person, der del tager i en SU-berettigende uddannelse
eller modtager uddannelseshjælp efter § 23 i lov om aktiv socialpolitik.
Stk. 3. Det er en betingelse for udbetaling af supplerende børnetilskud, at ansøgeren i forbindelse med
ansøgningen fremlægger dokumentation for deltagelse i en uddannelse, som berettiger til supplerende
børnetilskud, jf. stk. 1, dokumentation for tidspunktet for påbegyndelsen og afslutningen af den del af
uddannelsen, hvor ansøgeren deltager i praktik- og skoleperioder, jf. stk. 1, samt dokumentation for løn,
skolepraktikydelse og øvrig indtægt, jf. § 10 e, stk. 3.
Stk. 4. Der kan kun udbetales ét supplerende børnetilskud efter stk. 1 pr. forælder uanset antallet af børn.
Stk. 5. Der er ikke ret til udbetaling af supplerende børnetilskud for måneder, hvor ansøgeren modtager
særligt børnetilskud til uddannelsessøgende efter § 10 c eller SU.
Stk. 6. Reglerne i § 5, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse ved udbetaling af supplerende børnetilskud.
Medmindre barnet eller ansøgeren har dansk indfødsret eller har fået opholdstilladelse i Danmark efter § 7
eller § 8 i udlændingeloven, forudsætter udbetaling af supplerende børnetilskud fast bopæl her i landet i 1
år.
Stk. 7. Lever forældrene ikke sammen, har kun den af forældrene, der har barnet boende hos sig, ret til
supplerende børnetilskud. Opholder barnet sig lige meget hos begge forældrene, har kun denafforældrene,
på hvis adresse barnet er tilmeldt folkeregisteret, ret til supplerende børnetilskud.
§ 10 e. Supplerende børnetilskud for en enlig forsørger beregnes som 55 pct. af forskellen mellem summen
af stipendium, jf. § 8, stk. 1, nr. 2, og § 10 b, stk. 1, i SU-loven, og ansøgerens aktuelle indtægt, jf. stk. 3. SU
og aktuel indtægt opgøres på årsbasis.
Stk. 2. Supplerende børnetilskud for en samlevende forsørger beregnes som 55 pct. af forskellen mellem
summen af stipendium, jf. § 8, stk. 1, nr. 2, og § 10 b, stk. 2, i SU-loven, og ansøgerens aktuelle indtægt, jf.
stk. 3. SU og aktuel indtægt opgøres på årsbasis.
Stk. 3. Ansøgerens aktuelle indtægt opgøres som personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst,
der anvendes til beregning af indkomstskat efter personskattelovens § 7, dog før de deri nævnte grundbeløb
og bundfradrag. Endvidere tillægges aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk.1og2,
bortset fra udbytteindkomst op til 5.000 kr.
§ 10 f. Er det beregnede supplerende børnetilskud på årsbasis ved behandling af en ansøgning efter § 10 d
mindre end det særlige børnetilskud til uddannelsessøgende efter § 10 c, stk. 1, er der ikke rettil supplerende
børnetilskud, og ansøgningen skal behandles som en ansøgning om særligt børnetilskud til
uddannelsessøgende, jf. § 10 c.
Stk. 2. Er det beregnede supplerende børnetilskud på årsbasis i forbindelse med omregning af supplerende
børnetilskud, jf. § 10 g, stk. 1 og 2, mindre end det særlige børnetilskud til uddannelsessøgende efter § 10 c,
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stk. 1, ophører retten til supplerende børnetilskud. Samtidig med at der træffes afgørelse om ophørafretten
til supplerende børnetilskud efter 1. pkt., træffes der afgørelse om tilkendelse af eller afslag på særligt
børnetilskud til uddannelsessøgende, jf. § 10 c, uanset om der er ansøgt herom.
Stk. 3. Supplerende børnetilskud udbetales månedsvis bagud den sidste hverdag i måneden m ed 1/12 af
beløbet opgjort efter § 10 e, stk. 1 og 2. Supplerende børnetilskud udbetales første gang for den måned, der
følger efter den måned, hvori der er ansøgt herom, og hvori betingelserne for udbetaling er opfyldt,ogsidste
gang for den måned, i hvilken retten til supplerende børnetilskud ophører. Er betingelserne for at modtage
supplerende børnetilskud opfyldt med virkning fra den 1. i en måned, anses betingelserne foratvære opfyldt
i den foregående måned.
§ 10 g. Ændres den indtægt, der ligger til grund for beregningen af supplerende børnetilskud, med mere end
10 pct., omregnes tilskuddet for kalenderåret, og de månedlige udbetalinger for den resterende del af
kalenderåret reguleres, således at det samlede udbetalte supplerende børnetilskud for ka lenderåretsvarer
til det beregnede tilskud på årsbasis.
Stk. 2. Indtræder eller ophører ret til supplerende børnetilskud eller ændres forsørgelsesforholdene inden
for et kalenderår, beregnes tilskuddet forholdsmæssigt for de måneder i året, hvor ansøger e r berettiget til
at få udbetalt supplerende børnetilskud på samme grundlag. Ved periodeopdeling efter 1. pkt. opgøres
indtægten for de måneder af året, ansøger er berettiget til supplerende børnetilskud på samme grundlag,og
omregnes forholdsvis til en årsindtægt. De månedlige udbetalinger for den resterende del af kalenderåret
reguleres, således at det samlede udbetalte supplerende børnetilskud for kalenderåret svarer til summenaf
de enkelte perioders beregnede tilskud.
Stk. 3. Afviger den faktiske indtægt med mere end 10 pct. fra den indtægt, der har været lagt til grund for
beregning af supplerende børnetilskud i kalenderåret, skal det for meget eller for lidt udbetalte tilskud
tilbagebetales henholdsvis efterbetales, hvis beløbet er større end 100 kr. Ved efterreguleringenefter1.pkt.
finder reglerne om periodeopdeling i stk. 2 tilsvarende anvendelse.
Stk. 4. Ved tilbagebetalingskrav efter stk. 3 samt i tilfælde af, at en omregning efter stk. 1 eller 2 bevirker, at
det allerede udbetalte supplerende børnetilskud i kalenderåret overstiger det tilskud, ansøgerenherefterer
berettiget til i kalenderåret, fradrages for meget udbetalt supplerende børnetilskud i det efterfølgende
kalenderårs tilskud, uanset om tilskuddet udbetales efter § 10 c eller § 10 d. Er ansøgeren i det efterfølgende
kalenderår ikke berettiget til tilskud efter § 10 c eller § 10 d, skal for meget udbetalt tilskud tilbagebetales.
Stk. 5. Social- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om opgørelse af indtægt oghenføring
af indtægt til bestemte perioder efter stk. 1-3, herunder på grundlag af oplysninger fra indkomstregistret,
forskudsregistreringen og årsopgørelsen. Social- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere reglerom
tilbagebetaling efter stk. 4, 2. pkt.

Generelle bemærkninger

Supplerende børnetilskud til uddannelsessøgende i visse praktik- og skoleperioder
I aftalen om en kontanthjælpsreform er det aftalt, at:
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»Forsørgere under uddannelse skal have sammenlignelige økonomiske vilkår, uanset hvilken SU-berettiget
uddannelse de er i gang med. Forsørgere på nogle uddannelser går ned i indkomst under praktikperioder,
fordi praktikydelsen kan være lavere end den SU-ydelse, som de hidtil har modtaget. Enlige forsørgere og
forsørgere, der er samboende eller gift med en SU-modtager eller uddannelseshjælpsmodtager, får i
praktikperioder ret til en ydelse, som bringer deres samlede indkomst op til et niveau, der svarer til dobbelt
eller forhøjet SU.«
For at udmønte denne del af aftalen foreslås det at indføre et nyt børnetilskud, supplerende børnetilskud i
visse praktik- og skoleperioder (supplerende børnetilskud).

Gældende ret
I uddannelsesperioder, hvor der kan modtages SU, har forsørgere, der har barnet boende hos sig, under
bestemte betingelser ret til at modtage et forsørgertillæg oven i den almindelige SU. For enlige forsørgere
udgør forsørgertillægget samme beløb som den almindelige SU (5.753 kr. pr. måned), og det samlede
stipendium udgør 11.506 kr. pr. måned (2013-niveau). For samlevende og gifte forsørgere udgør
forsørgertillægget 2.298 kr. pr. måned, og det samlede stipendium udgør 8.051 kr. pr. måned (2013-niveau).
En af betingelserne for forsørgertillæg til samlevende er, at vedkommendes samlever også er SU-modtager.
Er begge de to samlevende personer forsørgere og modtager SU og har barnet/børnene boende hossig(f.eks.
hvis der tale om fælles barn/børn) vil de begge modtage forsørgertillæg til deres almindelige SU. Det
bemærkes, at lovforslagets § 4 (ændring af SU-lovens § 7, stk. 4, nr. 2) medfører, at forsørgertillæg til
samlevende ligeledes kan gives, hvor vedkommendes samlever modtager uddannelseshjælp efter den i
lovforslagets § 1, nr. 33, foreslåede ny § 23 i lov om aktiv socialpolitik.
Erhvervsuddannelserne består af et grundforløb, hvor eleverne modtager skoleundervisning og derfor kan
modtage SU efter reglerne herom, og et hovedforløb, hvor eleverne som udgangspunkt veksler mellem
skoleundervisning og praktikuddannelse.
På hovedforløbet modtager eleverne overenskomstfastsat elevløn, hvis de har en uddannelsesaftale meden
virksomhed. Elevlønnen er afhængig af den valgte uddannelse og er typisk stigende i løbet af
uddannelsesforløbet. Elevløn er i skattemæssig henseende til forskel fra SU en arbejdsindkomst, hvorfor
reglerne om arbejdsmarkedsbidrag og beskæftigelsesfradrag finder anvendelse.
Hvis erhvervsuddannelseseleverne ikke har indgået en uddannelsesaftale, kan de være optaget på et
hovedforløb i skolepraktik eller til skoleundervisning uden uddannelsesaftale, hvor de modtager
skolepraktikydelse, på en skolebaseret uddannelse, hvor de modtager SU, eller deltage i skoleperioder på
baggrund af lønnet beskæftigelse i udlandet, jf. § 5, stk. 5, i lov om erhvervsuddannelser, hvor de modtager
godtgørelse. Skolepraktikydelsens størrelse pr. uge fastlægges på finansloven og udgør i 2013 6.829 kr. pr.
måned. Skolepraktikydelse er ikke arbejdsindkomst i skattemæssig henseende.
I visse videregående uddannelser, f.eks. pædagoguddannelsen, indgår der også perioder medlønnetpraktik.
I praktik- og skoleperioder, hvor der ikke kan modtages SU, kan forsørgere have ret til særligt børnetilskudtil
uddannelsessøgende efter § 10 c i børnetilskudsloven. Der er tale om et indtægtsreguleret tilskud, som
maksimalt kan udgøre 6.804 kr. årligt (2013-niveau).

Den foreslåede ordning
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Målgruppe og grundlæggende betingelser
Det foreslås, at der indføres en ny ydelse i børnetilskudsloven, supplerende børnetilskud i visse praktik- og
skoleperioder (supplerende børnetilskud). Målgruppen for supplerende børnetilskud er forsørgere på SUberettigende uddannelser, som har et lavere indkomstgrundlag i praktik - og skoleperioder end den
sammenlignelige sats for SU med forsørgertillæg.
Det foreslås, at retten til supplerende børnetilskud til en enlig forsørger er betinget af, at vedkomme nde er
berettiget til og modtager ekstra børnetilskud. Ekstra børnetilskud udbetales til enlige forsørgere, som har
barnet boende hos sig. Der gælder samme betingelse for retten til at modtage SU med forsørgertillæg til en
enlig forsørger. Hvis begge et barns forældre er enlige forsørgere, kan kun den af forældrene, somharbarnet
boende hos sig, søge supplerende børnetilskud i praktik- og skoleperioder.
Det foreslås, at retten til supplerende børnetilskud til en samlevende forsørger er betinget af, at
vedkommendes samlever deltager i en SU-berettigende uddannelse eller modtager uddannelseshjælpefter
den i lovforslagets § 1, nr. 33, foreslåede ny § 23 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis et samlevende par begge er
forsørgere (over for samme barn eller hvert deres barn), kan de begge søge supplerende børnetilskud i de
pågældende praktik- og skoleperioder.
Det foreslås, at børnetilskudslovens generelle betingelser vedrørende ansøgeren og barnet skal finde
tilsvarende anvendelse for retten til supplerende børneti lskud, f.eks. betingelsen om, at barnet ikke har
indgået ægteskab og ikke forsørges af offentlige midler.
Personer, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden allerede er i gang med en uddannelse, derkanberettige
til supplerende børnetilskud, vil kunne søge supplerende børnetilskud med virkning fra lovens
ikrafttrædelsesdato.

Indtægtsregulering af supplerende børnetilskud
Supplerende børnetilskud udbetales efter ansøgning månedsvis bagud som en skattefri ydelse. Detforeslås,
at det supplerende børnetilskud indtægtsreguleres, således at der tages højde for forskellige
indtægtsniveauer under forskellige uddannelser, stigende lønninger i løbet af nogle uddannelserogeventuel
supplerende, skattepligtig indkomst ved siden af elevlønnen eller skolepraktikydel sen.
Det foreslås, at supplerende børnetilskud indtægtsreguleres på baggrund af ansøgerens individuelle,
skattepligtige indkomst. For en enlig forsørger foreslås det, at supplerende børnetilskud beregnes som 55
pct. af forskellen mellem satsen for SU med forsørgertillæg (11.506 kr. pr. måned i 2013) og ansøgerens
aktuelle indtægt. For en samlevende forsørger foreslås det, at supplerende børnetilskud beregnes som 55
pct. af forskellen mellem satsen for SU med forsørgertillæg (8.051 kr. pr. måned i 2013) og ansøgerens
aktuelle indtægt. Beløbet opgøres på årsbasis og udbetales månedligt med 1/12 heraf. Dermed opnås, at
summen af supplerende børnetilskud og modtagerens øvrige indkomst efter skat er sammenlignelig med
satsen for SU med forsørgertillæg efter skat.

Beregning, omregning og efterregulering af supplerende børnetilskud
Det foreslås, at opgørelse af indtægt og beregning af tilskud sker på kalenderårsbasis. Beregningenforetages
på grundlag af ansøgerens oplysninger om forventet indtægt i kalenderåret. Modtageren vil endvidere have
pligt til at oplyse om indkomststigninger, som kan medføre nedsættelse eller bortfald af supplerende
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børnetilskud. Af administrative hensyn foreslås det, at supplerende børnetilskud først omregnes, hvis den
indtægt, der har ligget til grund for beregningen, ændres med mere end 10 pct.
Det foreslås, at Udbetaling Danmark gennemfører en efterregulering af kalenderårets udbetalte supplerende
børnetilskud, når årsopgørelsen for kalenderåret foreligger. Ved efterreguleringen træffes der således
afgørelse om den endelige beregning af supplerende børneti lskud for kalenderåret. For meget eller for lidt
udbetalt supplerende børnetilskud skal tilbagebetales henholdsvis efterbetales, hvis beløbet er større end
100 kr.
Endvidere foreslås det, at et tilbagebetalingskrav i forbindelse med den årlige efterregulering kan fradrages
i fremtidige supplerende børnetilskud og særligt børnetilskud til uddannelsessøgende.

Konsekvensændringer i den eksisterende børnetilskudsordning (særligt børnetilskud til
uddannelsessøgende)
Supplerende børnetilskud og særligt børnetilskud til uddannelsessøgende har delvist overlappende
målgrupper. For at undgå dobbeltkompensation foreslås det, at der ikke vil være ret til at modtage begge
ydelser samtidigt. Desuden foreslås regler, som er med til at sikre, at ansøgere og modtagere af supplerende
børnetilskud ikke som følge af indtægtsreguleringen får en lavere ydelse, end de ville have været berettiget
til, hvis de havde søgt om/modtaget særligt børnetilskud til uddannelsessøgende. Der henvises til
bemærkningerne til de foreslåede § 10 f, stk. 1 og 2, i børnetilskudsloven.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Det foreslås, at der indføres et nyt børnetilskud, supplerende børnetilskud i visse praktik- og
skoleperioder (supplerende børnetilskud). Der henvises til de almindeli ge bemærkninger, pkt. 2.6.4.2.1.
Til § 10 d
I § 10 d foreslås en afgrænsning af målgruppen for supplerende børnetilskud, og der opstilles en række
grundlæggende betingelser for retten til at modtage ydelsen. Der henvises til de almindelige bemærkninger,
pkt. 2.6.4.2.1.
I stk. 1 foreslås det, at forældre, som har forsørgelsespligten for et barn under 18 år, og som deltager i en
uddannelse, der er godkendt som støtteberettigende efter SU-loven, efter ansøgning kan få udbetalt
supplerende børnetilskud i praktik- eller skoleperiode, hvor der udbetales løn eller skolepraktikydelse
(uddannelsesindtægt).
I stk. 2 foreslås det, at retten til supplerende børnetilskud for enlige forsørgere er betinget af, at ansøgeren
er berettiget til og modtager ekstra børnetilskud efter børnetilskudslovens § 3. Retten til supplerende
børnetilskud for samlevende forsørgere foreslås betinget af, at samleveren også deltager i en SUberettigende uddannelse eller modtager uddannelseshjælp efter den i lovforslagets § 1, nr. 33,foreslåede ny
§ 23 i lov om aktiv socialpolitik.
I stk. 3 foreslås det, at det stilles som betingelse for udbetaling af supplerende børnetilskud, at ansøgeren
dokumenterer deltagelse i en uddannelse som nævnt i stk. 1, tidspunktet for påbegyndelse og afslutningaf
den eller de dele af uddannelsen, hvor ansøgeren er berettiget til supplerende børnetilskud,
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uddannelsesindtægten samt indkomsten. Da retten til supplerende børnetilskud er betinget af deltagelse i
en praktik- eller skoleperiode, bortfalder retten til tilskud, når en periode afsluttes eller afbrydes uden at
blive direkte efterfulgt af en ny periode, der kan berettige til udbetaling af supplerende børnetilskud.
Uddannelses- og praktikaftalen vil indeholde oplysninger om elevlønnen for studerende på de
erhvervsfaglige uddannelser, og praktikkontrakten vil indeholde oplysninger om lønnen i praktik på visse
videregående uddannelser ved aftalens start. For elever, der er optaget på et hovedforløb i skolepraktikeller
til skoleundervisning uden uddannelsesaftale, hvor de modtager skolepraktikydelse, er deréngældende sats
for skolepraktikydelsen. Indkomster under disse forløb benævnes samlet »uddannelsesindtægt«. Hvis
ansøgeren forventer at have indtægter ud over uddannelsesindtægten, skal disse ligeledes oplyses og
dokumenteres. Det bemærkes, at indkomst ud over uddannelsesindtægten i vid udstrækning vil kunne
dokumenteres tilstrækkeligt med anvendelse af oplysninger fra indkomstregistret i kombination med
forskudsregistreringen.
I stk. 4-5 forslås det præciseret, at der kun kan udbetales ét supplerende børnetilskud pr. forælder, og atder
ikke kan modtages supplerende børnetilskud for perioder, hvor ansøgeren modtager særligt børnetilskudtil
uddannelsessøgende eller SU.
I stk. 6 foreslås det, at de generelle betingelser vedrørende ansøgerens og barnets statsborgerskab, ophold
mv., som gælder for modtagere af ydelser efter børnetilskudsloven, tilsvarende finder anvendelse.
I stk. 7 foreslås det, at kun den af forældrene, der har barnet boende hos sig, har ret til su pplerende
børnetilskud. Opholder barnet sig lige meget hos begge forældrene, har kun den af forældrene, på hvis
adresse barnet er tilmeldt folkeregisteret, ret til supplerende børnetilskud. Bestemmelsen hindrer ikke,at
begge forældre kan modtage supplerende børnetilskud, hvis de lever sammen og begge opfylder
betingelserne for at modtage tilskuddet.
Til § 10 e
I § 10 e foreslås det, at supplerende børnetilskud indtægtsreguleres på baggrund af ansøgerens aktuelle,
individuelle indtægt. Indtægten skal oplyses af ansøgeren, hvilket dog ikke er til hinder for, atoplysningerfra
indkomstregistret og andre skatteregistre kan anvendes til brug for oplysning af og dokumentation for
indtægtsforhold.
Indtægtsreguleringen skal sikre, at ansøgerens samlede indkomst i den pågældende praktik- eller
skoleperiode vil være på et sammenligneligt niveau med SU og SU-forsørgertillæg i den del af uddannelsen,
der berettiger til SU.
Det foreslås at anvende samme indkomstbegreb, som finder anvendelse ved beregning af særlig t
børnetilskud til uddannelsessøgende, jf. børnetilskudslovens § 10 c. Ansøgerens indtægt opgøres således
som personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat
efter personskattelovens § 7, dog før de deri nævnte grundbeløb og bundfradrag. Endvidere tillægges
aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk. 1 og 2, bortset fra udbytteindkomst op til
5.000 kr.
Det foreslås, at supplerende børnetilskud beregnes som 55 pct. af forskellen melle m satsen for SU med
forsørgertillæg – som er 11.506 kr. pr. måned for enlige forsørgere og 8.051 kr. pr. måned for samlevende
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forsørgere – og ansøgerens aktuelle indkomst. De anvendte satser for SU med forsørgertillæg vil følge de til
en hver tid gældende satser i medfør af SU-loven. Forskelsbeløbet opgøres på årsbasis og udbetales
månedsvist med 1/12 af beløbet. Dette svarer til opgørelsesmetoden for særligt børnetilskud til
uddannelsessøgende, hvor udbetalingen dog er kvartalsvis.
Til § 10 f
I stk. 1 foreslås det, at der ikke er ret til supplerende børnetilskud, hvis det beregnede tilskud på årsbasisved
behandlingen af ansøgningen er mindre end særligt børnetilskud til uddannelsessøgende (6.804 kr. årligt,
2013-niveau). I denne situation skal ansøgningen i stedet behandles som en ansøgning om særligt
børnetilskud til uddannelsessøgende, jf. børnetilskudslovens § 10 c.
Tilsvarende foreslås det i stk. 2, at retten til supplerende børnetilskud ophører, hvis det beregnede tilskudpå
årsbasis som følge af en omregning i løbet af året nedsættes til mindre end særligt børnetilskud til
uddannelsessøgende (om omregning, se de foreslåede § 10 g, stk. 1 og 2 og bemærkninger hertil). Det
foreslås, at Udbetaling Danmark, hvis denne situation opstår, får pligt til af egen drift at træffe afgørelse om,
hvorvidt borgeren i stedet har ret til særligt børnetilskud til uddannelsessøgende, herunder med hvilket
beløb.
I stk. 3 foreslås det, at supplerende børnetilskud udbetales månedsvis bagud den sidste hverdag i måneden
med 1/12 af beløbet på årsbasis. Det foreslås endvidere, at supplerende børnetilskud udbetales første gang
for den måned, der følger efter den måned, hvori der er ansøgt herom, og hvori betingelserne for udbetaling
er opfyldt. Hvis betingelserne er opfyldt med virkning fra den 1. i en måned, anses betingelserne for atvære
opfyldt i den foregående måned. Hvis fx et praktikforløb påbegyndes den 1. februar (og øvrige betingelser
ligeledes er opfyldt på dette tidspunkt), og hvis ansøgning er indgivet 31. januar, ud betales supplerende
børnetilskud første gang for februar måned den sidste hverdag i februar.
Det foreslås endvidere, at supplerende børnetilskud udbetales sidste gang for den måned, i hvilkenrettentil
supplerende børnetilskud ophører. Det bemærkes, at Udbetaling Danmark i forbindelse med ansøgningen
har modtaget oplysning fra ansøgeren om praktikperiodens slutdato, som dermed er den sidste måned,hvori
der kan udbetales supplerende børnetilskud. Hvis praktikperioden ophører før det oplyste tidspunkt, el ler
hvis andre forhold af betydning for retten til supplerende børnetilskud ændrer sig, skal ansøgeren oplyse
herom til Udbetaling Danmark.
Supplerende børnetilskud udbetales ligesom andre børnetilskudsydelser som en skattefri ydelse, jf.
ligningslovens § 7, nr. 14.
Til § 10 g
Forslaget til § 10 g, stk. 1-2 og 4, vedrører omregning af supplerende børnetilskud i løbet af året og svarer til
de tilsvarende regler for omregning af særligt børnetilskud til uddannelsessøgende, jf. børnetilskudslovens
§ 10 c, stk. 10-13, herunder lovforslagets ændring af børnetilskudslovens § 10 c, stk. 11. Det bemærkes, at
modtageren har pligt til at oplyse Udbetaling Danmark om ændringer i sine forhold, der kan medføre
nedsættelse eller bortfald af ydelser efter børnetilskudslove n, jf. § 24 i børnetilskudsloven.
Det følger af forslaget til stk. 1, at der ved oplysninger om indtægtsændringer, der ikke medfører, at den
forventede indtægt for det aktuelle kalenderår ændres med mere end 10 pct., ikke foretages omregning af
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tilskuddet i løbet af kalenderåret. Hvis den indtægt, der ligger til grund for beregning af tilskuddet i et
kalenderår, ændres med mere end 10 pct., omregnes tilskuddet, og der foretages en ny beregning for
kalenderåret, som reguleres over de resterende månedsvise udbetalinger gennem fradrag eller tillæg for
henholdsvis for meget eller for lidt udbetalt tilskud i perioden før omregningen. Er der tale om ændringer,
der har betydning for den forventede indtægt i det følgende kalenderår, indgår oplysningerne vedberegning
af tilskuddet for dette kalenderår uanset størrelsen af ændringen.
Oplysninger om indtægtsændringer, som udgør en afvigelse på mindre end 10 pct., og som derfor først skal
indgå for følgende kalenderår, kan dels komme fra modtageren, dels ved at Udbetali ng Danmark afegendrift
har indhentet indkomstoplysninger, f.eks. fra indkomstregistret, forskudsregistret eller årsopgørelsen.
Det bemærkes, at tilbagebetalingskrav i løbet af året som følge af indtægtsreguleringen ikke forudsætter,at
det for meget udbetalte beløb er modtaget mod bedre vidende. Dette svarer til omregning i løbet af åretpå
boligstøtteområdet.
Det foreslåede stk. 2 vedrører omregning af supplerende børnetilskud som følge af andre ændringer end
indkomstændringer. Det kan f.eks. være, at et barn fødes, et barn bliver 18 år, at en uddannelse påbegyndes,
eller at en uddannelse afsluttes. Et andet eksempel på en ændring af tilskudsgrundlaget er, hvis en enlig
uddannelsessøgende i løbet af kalenderåret flytter sammen med en anden.
Ved sådanne ændringer skal der ske periodeopdeling, dvs. at indtægten opgøres forholdsmæssigtfordendel
af året, hvor ansøger er berettiget til tilskud på samme grundlag, og opregnes til årsbasis.
Herefter beregnes tilskuddet for de resterende hele måneder i året. Ligesom ved omregning som følge af
indtægtsændringer foreslås det, at der i de fremadrettede udbetalinger kan ske fradrag eller tillæg for
henholdsvis for meget eller for lidt udbetalt tilskud i perioden før omregningen.
I stk. 3 foreslås en efterregulering, som indebærer, at der én gang årligt efter kalenderårets udløb træffes
afgørelse om den endelige beregning af supplerende børnetilskud for kalenderåret på grundlag af årets
faktiske indtægt i den skattemæssige årsopgørelse.
Dette medfører, at opgørelsen af indtægt og udbetaling af supplerende børnetilskud i løbet af året har en
foreløbig karakter. Dette princip med foreløbige beregninger i løbet af året efterfulgt af en årsopgørelse af
borgerens samlede forpligtelser/rettigheder kendes allerede fra skatteområdet, hvor skatteberegningenog
-indbetalingen i løbet af året ligeledes har en foreløbig karakter.
Ved efterreguleringen anvendes samme systematik som ved omregning i løbet af året. Ligesom ved
omregning i løbet af året er det en betingelse for, at for meget/lidt udbetalt tilskud skal
tilbagebetales/efterbetales, at der er tale om en afvigelse fra det oprindelige indtægtsgrundlag med mere
end 10 pct. Ligesom ved omregning i løbet af året som følge af andre ændringer end indkomstændringerskal
der ske periodeopdeling, se bemærkningerne til stk. 2.
Det foreslås endvidere, at hvis det for meget eller for lidt udbetalte supplerende børnetilskud for
kalenderåret udgør mindre end 100 kr., skal det for meget eller for lidt udbetalte tilskud ikke tilbagebetales
henholdsvis efterbetales.
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Det bemærkes, at tilbagebetalingskrav som følge af den årlige efterregulering ikke forudsætter, at det for
meget udbetalte beløb er modtaget mod bedre vidende. Dette svarer til efterregulering på
boligstøtteområdet og til opkrævning af restskat.
I stk. 4 foreslås det, at tilbagebetalingskrav som følge af efterreguleringen fradrages i det efterfølgende
kalenderårs supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til uddannelsessøgende efter
børnetilskudslovens § 10 c. Samme adgang til fradrag i efterfølgende års tilskud foreslås i de tilfælde, hvor
en omregning i løbet af året har bevirket, at det allerede udbetalte supplerende børnetilskudi året,overstiger
det tilskud, som den uddannelsessøgende er berettiget til. Såfremt ansøge ren ikke i det efterfølgende
kalenderår bliver berettiget til supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til uddannelsessøgende,
skal for meget udbetalt tilskud tilbagebetales.
I stk. 5, 1. pkt., foreslås det, at social- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regleromopgørelsen
af indtægt ved omregning og efterregulering efter stk. 1-3, herunder om opgørelse af indtægt og henføring
af indtægt til bestemte perioder på grundlag af oplysninger fra indkomstregistret, forskudsregistreringenog
årsopgørelsen.
Bemyndigelsen vil blive anvendt til at fastsætte nærmere regler for, hvordan indkomstoplysninger fra
indkomstregistret, forskudsregistreringen og årsopgørelsen kan anvendes til dokumentation for forventet
indkomst ved ansøgning, omregning og opgørelse af den faktiske indkomst i forbindelse med
efterreguleringen. Til brug for periodeopdeling vil der herunder kunne fastsættes regler for, hvordan
indkomstoplysninger henføres til enkelte ydelsesmåneder. For indkomster, som skal indberettes til
indkomstregistret, vil den såkaldte dispositionsdato, som er den dato, hvor indberetteren har stillet
indkomsten til disposition for modtageren, danne udgangspunktet for sådanne regler. For indkomster,som
ikke skal indberettes til indkomstregistret, vil der kunne fastsættes regler om, at indkomsten fordelesligeligt
på kalenderårets måneder.
I stk. 5, 2. pkt., foreslås det, at social- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om
tilbagebetaling som følge af omregning og efterregulering efter stk. 1-3. Bemyndigelsen svarer til den
tilsvarende bemyndigelsesbestemmelse, der gælder for særligt børnetilskud til uddannelsessøgende.
Bemyndigelsen vil blive anvendt til at fastsætte regler for tilbagebetaling, som svarer til tilbagebetalingsregler
på Udbetaling Danmarks øvrige myndighedsområde.
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Dagtilbudsloven
Dagtilbudsloven § 87
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
§ 87. Det er en betingelse for at få tilskud til pasning af egne børn, at ansøgeren
1) ikke samtidig modtager offentlig overførelsesindkomst eller har en arbejdsindtægt og
2) har opholdt sig her i landet i 7 ud af de seneste 8 år.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Ophævelsen af dagtilbudslovens § 87, stk. 1, nr. 2, er en konsekvens af ophævelsen af § 26, stk. 4, i lov om
aktiv socialpolitik, jf. lovforslagets § 1, nr. 44. Dagtilbudslovens § 87, stk. 1, nr. 2, er en henvisning til den
dagældende bestemmelse om tillæg til ægtefællen til en person, der har valgt ikke at udnytte sine
arbejdsmuligheder, som blev ophævet ved lov nr. 239 af 27. marts 2006.
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Lovforslag 224 §§ 7-9 - Ikrafttræden og
overgangsbestemmelser
§ 7 – Ikrafttræden
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2014, jf. dog stk. 2, 3 og 5.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 27, § 13 a, stk. 4, 2. og 3.
pkt., i lov om aktiv socialpolitik, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 28, § 1, nr. 63, og § 98 b i lov om aktiv
socialpolitik, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 106.
Stk. 3. § 1, nr. 33, 35 og 51, træder i kraft den 1. oktober 2013 og har virkning fra den 1. januar 2014. For
personer, der modtager kontanthjælp, finder de hidtil gældende regler anvendelse indtil den 31. december
2013.
Stk. 4. Kommunen skal i perioden den 1. oktober til den 31. december 2013 træffe afgørelse om en person,
der ikke er fyldt 30 år den 1. januar 2014, og som modtager kontanthjælp i perioden mellem den 1. oktob er
til og med den 31. december 2013, fra den 1. januar 2014 skal modtage uddannelseshjælp eller kontanthjælp,
samt hvilken sats hjælpen skal ydes med, herunder om den pågældende har ret til særlig støtte,hvispersonen
fortsat opfylder betingelserne for at modtage hjælp den 1. januar 2014.
Stk. 5. § 1, nr. 107, træder i kraft dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende og har virkning fra den 1.
januar 2013.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft den 1. januar 2014.
I stk. 2, foreslås det, at beskæftigelsesministeren får bemyndigelse til at fastsætte dato for ikrafttrædelse af
bestemmelserne i § 13 a, stk. 3, og stk. 4, 2. og 3. pkt. § 39, nr. 7 og 8, samt § 98 b, i lov om aktiv socialpolitik,
som fastsætter rådighedspligt til at lægge cv på Jobnet og overholde aftaler om jobsøgning og løbende
registrere jobsøgningsaktiviteter i en joblog på »Min side« på Jobnet samt pligt til digital partshøring mv.
Bestemmelserne får først virkning fra det tidspunkt, hvor it-understøttelsen på Jobnet mv. er på plads.
I stk. 3 og 4, foreslås det, at §§ 23-25 og § 34, stk. 3, nr. 2, i lov om aktiv socialpolitik træder i kraft den 1.
oktober 2013, men først har virkning for ydelser, der skal udbetales med virkning f ra den 1. januar 2014.
Kommunen skal i perioden fra 1. oktober 2013 til 31. december 2013 tage stilling til og dermed træffe
afgørelse om, hvorvidt en kontanthjælpsmodtager under 30 år har en erhvervskompetence givende
uddannelse. Afgørelsen vil betyde, at kommunen samtidig træffer afgørelse, om en person, der modtager
hjælp fra den 1. januar 2014, skal modtage uddannelses- eller kontanthjælp, hvis den pågældende fortsat
har behov for hjælp. Kommunen skal træffe afgørelse om, med hvilken sats ydelsen efter §§ 23-25 skal
udbetales med, herunder om den pågældende vil have ret til et aktivitetstillæg, samt om pågældende vil
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have ret til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik. Unge uden en erhvervskompetencegivende
uddannelse vil fra 1. januar 2014 kunne modtage uddannelseshjælp, mens unge med en
erhvervskompetencegivende uddannelse vil fortsætte på kontanthjælp, hvis betingelserne i øvrigteropfyldt.
Der henvises til forslaget til §§ 23-25, i lov om aktiv socialpolitik.
Personen kan klage over kommunens afgørelse efter lovens § 98.
Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med forslaget til § 9, stk. 2, i det samtidigt fremsatte lovforslag om
ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats og forskellige andre love, der udmønter den del af aftalen om kontanthjælpsreformen,
der vedrører indsatsen. I disse regler foreslås det, at kommunen i perioden mellem den 1. oktober til ogmed
den 31. december 2013 kan træffe afgørelse om, hvorvidt den unge, som fra 1. januar 2014 skal modtage
uddannelseshjælp, er uddannelsesparat, herunder om pågældende er åbenlyst uddannelsesparat eller er
aktivitetsparat.
Med forslagene til ovennævnte bestemmelser skal kommunerne allerede inden den 1. januar 2014 kunne
træffe afgørelse om visitation, ydelsesart og sats. Kommunen vil kunne vejlede den enkelte unge omhvilken
hjælp, kommunen forventer, at vedkommende vil kunne modtage fra 1. januar 2014, herundervil kommunen
kunne vejlede en aktivitetsparat ung om, at pågældende har mulighed for aktivitetstillæg. Er personen
mellem 25 og 29 år vil kommunen endvidere kunne vejlede, om personen har ret til særlig støtte efter § 34 i
lov om aktiv socialpolitik.
Den enkelte kontanthjælpsmodtager vil frem til og med den 31. december 2013 modtage kontanthjælp og
særlig støtte med de satser, der er gældende i dag.
I stk. 5, foreslås det, at konsekvensændringen i § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik, træder i kraft ved
lovens offentliggørelse og har virkning fra den 1. januar 2013. Baggrunden er, at der ved en fejl ikke blev
foretaget en konsekvensrettelse i henvisningen i lovens § 104, stk. 1, i forbindelse med vedtagelsenaflovnr.
1380 af 23. december 2012. Med konsekvensrettelsen fremgår det nu af § 104, stk. 1, at kommunen kan få
refusion for ledighedsydelse udbetalt efter § 74 a, stk. 2 og 3, i loven fra 1. januar 2013.
Kommentarer fra Høringsnotatet
Aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet indebærer at der indføres uddannelseshjælp og ungesats
på kontanthjælp for unge under 30 år og gives ret til aktivitetstillæg efter 3 måneder, samt at bevare
ydelsernes størrelse for kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år.
Der er foreslået en overgangsbestemmelse, som sætter reglerne om ydelserne i kraft allerede den1.oktober
2013 med virkning for udbetalingen fra den 1. januar 2014. Kommunen skal i den mellemliggende periode
tage stilling til indplaceringen af uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere under 30 år eksempelvis i
forbindelse med det individuelle kontaktforløb. Kommunen skal i den forbindelse træffe afgørelse omden
enkeltes ret til ydelser efter 1. januar 2014; denne afgørelse kan påklages efter de gældende regler.

§ 8 – Overgangsbestemmelser
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
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Stk. 1. Ved beregning af hjælpen efter §§ 23-25 i lov om aktiv socialpolitik, som affattet ved denne lovs § 1,
nr. 33-35, til en samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, der modtager
uddannelses- eller kontanthjælp i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, indgår,
1) uddannelses- eller kontanthjælp med det beløb, der ville have været udbetalt, hvis personen ikke havde
været omfattet af §§ 2 a og 2 b, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, jf. § 1, stk. 2, § 2 og § 26 i lov om aktiv
socialpolitik,
2) uddannelses- eller kontanthjælp med det beløb, der ville have været udbetalt til personen som
samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, og
3) forskelsbeløbet mellem de to beregninger.
Stk. 2. Uddannelses- eller kontanthjælpen udgør herefter det beløb, der ville have væretudbetalttil personen
som samlevende, jf. stk. 1, nr. 2, samt halvdelen af forskelsbeløbet mellem de to beregninger, jf. stk. 1,nr.3.
Stk. 3. § 24, stk. 1, 3. pkt. og stk. 5, og § 25, stk. 7, 3. pkt. og stk. 10, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 33
og 35, finder ikke anvendelse for personer, som den 31. december 2013 modtog kontanthjælp.
Stk. 4. Personer mellem 25 og 29 år, som før lovens ikrafttræden har modtaget særlig støtte efter § 34 i lov
om aktiv socialpolitik, men som ikke har ret til særlig støtte efter den 1. januar 2014, har ret til at modtage
særlig støtte efter de hidtil gældende regler i perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014.
Stk. 5. § 1, nr. 53-67, har alene virkning for personer, der har undladt at opfylde deres forpligtelser, som
affattet i denne lovs § 1, nr. 8-10 og 18-28 den 1. januar 2014 eller derefter. For personer, der inden lovens
ikrafttræden, har undladt at opfylde deres forpligtelser efter §§ 8 a, 13 eller 13 a i lov om aktiv socialpolitik,
finder de hidtil gældende sanktionsregler i §§ 35-41 anvendelse.
Stk. 6. For personer, der fra den 1. januar 2014 overgår til at modtage uddannelseshjælp, jf. § 23 i lov om
aktiv socialpolitik, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 33, og som før lovens ikrafttræden har fået ensanktion
efter §§ 42 eller 43, i lov om aktiv socialpolitik, indgår sådanne sanktioner i opgørelsen af, om en personefter
lovens ikrafttræden skal have en sanktion efter § 42, stk. 2 eller 3, eller § 43, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik.
Stk. 7. § 64 a, stk. 1 og 2, 3. pkt., i lov om aktiv socialpolitik, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 75 og 76,
finder ikke anvendelse for personer, der inden den 1. j anuar 2014 har fået tilkendt tilskud til nødvendige
merudgifter til bolig efter lovens ikrafttræden. For disse personer finder de hidtil gældende regler
anvendelse.
Generelle bemærkninger
Der foreslås en overgangsregel, så forslaget får halv virkning i 2014, forstået på den måde, at der sker en
beregning efter såvel det gældende som det foreslåede regelsæt. Således beregnes først uddannelses-eller
kontanthjælpen i 2014 efter de foreslåede regler for samlevende, der svarer til de gældende regler for
ægtefæller, dernæst efter de i dag gældende regler for ugifte samlevende, hvorefter udbetalingenudgørdet
beløb, der kan beregnes som samlevende plus halvdelen af forskellen på det beløb, der kan beregnes som
enlig og som samlevende.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
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Der foreslås i stk. 1og 2, at forslaget om gensidig forsørgelsespligt for samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b, i lov om
aktiv socialpolitik får halv virkning i 2014. Forslaget indebærer, at der sker en beregning efter såvel det
nugældende som det kommende regelsæt.
Først beregnes det beløb, kontanthjælpen til en samlever ville udgøre pr. måned i 2014 med anvendelse af
de foreslåede regler for samlevende, svarende til de gældende regler for ægtefæller.
Dernæst beregnes det beløb, kontanthjælpen til en samlever ville udgøre pr. måned i 2014 efter de hidtil
gældende regler for ugifte samlevende.
Den faktiske udbetaling udgør det beløb, der kan beregnes som samlevende, der svarer til de hidtidige
gældende regler for ægtefæller plus halvdelen af forskellen på det beløb, der kan beregnesefterde hidtidige
regler som ugift samlevende og efter de foreslåede regler om samlevende, svarende til de gældende regler
for gifte.
Et eksempel: Samleverens indkomstforhold gør, at der efter de foreslåede regler for samlevende (svarende
til ægtefællereglerne) kan udbetales 3.000 kr. i supplerende kontanthjælp. Efter reglerne somugift/enligville
der kunne udbetales 10.500 kr., (2013-niveau) for voksne uden forsørgelsespligt over for børn under 18 år.
Udbetalingen bliver herefter 6.750 kr. (3000 + (10.500-3000)/2).
Et andet eksempel: Samleveren har formue og efter de foreslåede regler om samlevende, som affattet ved
denne lovs § 1, nr. 4, (svarende til ægtefællereglerne) ville parret ikke være berettiget til kontanthjælp.Efter
reglerne som enlig/ugift ville der kunne udbetales 13.952 kr. (2013-niveau) om måneden - svarende til
forsørgersatsen i 2013. Trods manglende berettigelse vil der med hjemmel i overgangsreglerne skulle
udbetales et beløb på 6.976 kr. (13.952/2) til ansøgeren for den pågældende måned.
I stk. 3, foreslås det, at en person, der umiddelbart forud for lovens ikrafttræden modtog kontant hjælp,ikke
skal være omfattet af reglerne i § 24, stk. 1, 3. pkt., og stk. 5, og § 25, stk. 7, 3. pkt., og stk. 10, i lov om aktiv
socialpolitik, om, at aktivitetsparate personer først kan få aktivitetstillæg efter 3 måneder. Personen kan få
aktivitetstillægget fra 1. januar 2014, hvis personen i øvrigt opfylder betingelserne i lovens § 24, stk. 1 og §
25, stk. 7, dvs. hvis personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelses indsats, eller har
tilkendegivet, at vedkommende ønsker tilbud.
I stk. 4, foreslås det, at en person, der er mellem 25 og 29 år, som har modtaget særlig støtte efter § 34 i lov
om aktiv socialpolitik forud for lovens ikrafttræden, har ret til at fortsætte med at modtage densærlige støtte
i 6 måneder fra lovens ikrafttræden, således at personen kan indrette sin økonomi på ikke længere at
modtage støtten.
I stk. 5, foreslås det, at §§ 36-41, i lov om aktiv socialpolitik, alene får virkning for overtrædelser af
rådighedspligten, som sker efter tidspunktet for lovens ikrafttræden eller derefter. Forafgørelserefterlovens
§ 40 a om skærpet sanktion tæller alene de overtrædelser af rådighedspligten med, som er sket den1.januar
2014 eller senere, når kommunen skal vurdere, om der har været gentagne overtrædelser af
rådighedspligten. For overtrædelser, der er sket forud for lovens ikrafttræden, finder de hidtidige regler
anvendelse.
I stk. 6, foreslås det, at for en person, der den 1. januar 2014 overgår fra at modtage kontanthjælp til at
modtage uddannelseshjælp, tæller sanktioner, der er givet før lovens ikrafttræden efter reglerne i §§ 42og
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43, i lov om aktiv socialpolitik, med i opgørelsen af, om personen bliver omfattet af en gentagelsessanktion
efter § 42, stk. 2 eller 3 eller § 43, stk. 2 i samme lov.
I stk. 7, foreslås det, at en person, der før den 1. januar 2014 modtager tilskud til nødvendige merudgifter til
bolig efter den hidtil gældende § 64 a, i lov om aktiv socialpolitik, vil fortsætte med at modtage dette tillæg
som hidtil, så længe betingelserne i bestemmelsen er opfyldt.

§ 9 – Overgangsbestemmelser
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
Stk. 1. § 1, nr. 52, ophæves den 1. januar 2017.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Det foreslås i stk. 1, at bestemmelsen i § 34 a, i lov om aktiv socialpolitik, om, at enlige forsørgere kan få
støtte ved studiestart til køb af undervisningsmaterialer mv. ophæves efter 3 år, idet ordningen er foreslået
indført som et 3-årigt forsøg. Der er således tale om en midlertidig ordning i loven.
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L78
Lovforslag 78 § 8 - Ikrafttræden
§ 8 – Ikrafttræden
(Tilbage til indholdsfortegnelsen)
Lovtekst
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2014, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. § 6 og § 7 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.
Stk. 3. En person, som er omfattet af § 2, nr. 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller af § 23, stk. 5, i
integrationsloven, som før lovens ikrafttræden har fået tilbud om ansættelse med løntilskud hos en
offentlig arbejdsgiver, som rækker ud over den 1. januar 2014, og hvor lønnen er fastsat efter den hidtil
gældende § 55, stk. 4, bevarer denne løn, indtil løntilskudsansættelsen ophører.
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser – L 78
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2014. Dette svarer til ikraf ttrædelsen af lov nr. 894 og 895
af 4. juli 2013, der udmøntede kontanthjælpsreformen, og lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i
forvaltningen (offentlighedsloven). Det foreslås dog, at § 5 og § 6, som ophæver en række bestemmelser i
de to love, skal træde i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende, således at det undgås, at der sker en
samtidig ikrafttræden og ophævelse vedrørende de sammen bestemmelser.
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